
  

 



 

                           

                

 

 

 

A presente obra conjunta, intitulada “Justiça e Libertação: A Tribute to John 

Rawls”, reúne 25 trabalhos em português, espanhol e inglês apresentados no 

evento. Os artigos trazem contribuições em torno de três grandes temas: i) 

análises e interpretações de conceitos da obra de Rawls, tais como 

construtivismo, democracia, educação, a inclusão de pessoas com 

deficiência, questões atreladas a desigualdades genéticas, meio ambiente, 

razão pública e o papel da reconciliação; ii) análise de críticas dirigidas a 

Rawls por Dupuy, Dussel, Fraser e Mouffe; iii) análise das questões afetas à 

justiça e libertação a partir do debate de temas como injustiças climáticas e 

colonialismo, justiça social e gênero, justiça e progresso, justiça e 

reconhecimento e pensamento crítico latino-americano. Aos nossos leitores, 

desejamos boa leitura e bom proveito.  

Os Organizadores. 
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APRESENTAÇÃO 

Os Organizadores 
 

 No decorrer dos últimos anos, o Simpósio Internacional sobre a Justiça vem 

contribuindo para o debate de temas relacionados com a justiça e filosofia política 

não somente no Brasil, mas também internacionalmente. O objetivo principal desse 

evento tem sido o de promover o diálogo e a integração entre pesquisadores 

nacionais e internacionais de diferentes áreas e âmbitos de estudo sobre a justiça. O 

evento representa um importante momento de intercâmbio entre pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros e de inserção internacional das pesquisas desenvolvidas 

por filósofas e filósofos brasileiros. 

O IX Simpósio Internacional sobre Justiça reuniu, com grande êxito, 

professores, pesquisadores e discentes de curso de Pós-Graduação em Filosofia, 

Direito e Ciências Humanas e Sociais brasileiros e estrangeiros, de forma virtual, de 

20 a 24 de setembro de 2021, para debater questões e problemas referentes ao tema 

“Justiça e Libertação”.  

O tema desta nona edição se inspirou nos cem anos do nascimento de John 

Rawls, nos 50 anos da publicação de sua obra “Uma Teoria da Justiça” e, também, 

nos 50 anos da publicação da obra “Teologia da Libertação”, de Gustavo Gutiérrez. 

O evento também homenageou o Professor Manfredo Araújo de Oliveira.  O propósito 

do evento foi celebrar essas importantes obras, mas também avaliar criticamente o 

seu impacto no âmbito teórico e das práticas políticas e sociais. Ademais, buscou-

se também apresentar e discutir as críticas que foram e ainda são avançadas a estas 

teorias ao longo dos anos em vários âmbitos, como, por exemplo, no que diz respeito 

à obra de Rawls, as críticas quanto aos limites da teoria quanto às questões 

ambientais e de gênero, ao cosmopolitismo, no âmbito da educação, entre outras 

leituras críticas do projeto rawlsiano.  Quanto à obra de Gutiérrez, ela inaugurou um 

novo paradigma hermenêutico em teologia, apenas esboçado na hermenêutica 

filosófica de Gadamer e Ricoeur: a reflexão teórico-conceitual deve partir de uma 

análise concreta de opressão, injustiça social e violação de direitos humanos.  

O evento foi realizado como atividade interdisciplinar e interinstitucional 

promovida pelo Grupo de Trabalho “Teorias da Justiça”, da ANPOF, pelos Programas 
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de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS, em Ciências Sociais PUCRS, em Filosofia 

da UFSC e em Filosofia da UFPR. Também contou com o apoio financeiro do CDEA 

(Centro de Estudos Alemães e Europeus – Zentrum für Deutschland- und 

Europastudien). 

A presente obra conjunta, intitulada “Justiça e Libertação: A Tribute to John 

Rawls”, reúne 25 trabalhos em português, espanhol e inglês apresentados no evento. 

Os artigos trazem contribuições em torno de três grandes temas: i) análises e 

interpretações de conceitos da obra de Rawls, tais como construtivismo, democracia, 

educação, a inclusão de pessoas com deficiência, questões atreladas a 

desigualdades genéticas, meio ambiente, razão pública e o papel da reconciliação; ii) 

análise de críticas dirigidas a Rawls por Dupuy, Dussel, Fraser e Mouffe; iii) análise 

das questões afetas à justiça e libertação a partir do debate de temas como 

injustiças climáticas e colonialismo, justiça social e gênero, justiça e progresso, 

justiça e reconhecimento e pensamento crítico latino-americano. Aos nossos 

leitores, desejamos boa leitura e bom proveito.  

 

 

Cristina Foroni Consani. 

Julia Sichieri Moura. 

Nythamar de Oliveira. 

 (Orgs). 

 

  

 

 

 



 

1. A SOCIEDADE JUSTA INSUPORTÁVEL: A CRÍTICA DE JEAN-PIERRE DUPUY A 

UMA TEORIA DA JUSTIÇA 

 
 

 
https://doi.org/10.36592/9786581110482-01  

         
 

Alexsandra Andrade Santana1 

Resumo 
 
A publicação de Uma teoria da justiça, em 1971, é considerada como um marco no 
pensamento político do século XX, tendo influenciado vários uma geração de 
filósofos e comentadores que se posicionaram tanto a favor quanto contra o 
pensamento de John Rawls (1921-2002). Neste artigo temos como objetivo 
apresentar as principais críticas elaboradas pelo filósofo e engenheiro francês Jean-
Pierre Dupuy (1941-) ao longo de sua obra. Podemos identificar ao menos três 
principais pontos de crítica de Dupuy a Uma teoria da justiça: a) a escolha do método 
contratualista; b) a aceitação das desigualdades sociais e econômicas e a sua 
associação com o acaso natural; e c) a crença de que a solução do problema da 
justiça é capaz de também resolver o “problema do mal”. Segundo Dupuy, a aplicação 
dos dois princípios da justiça à estrutura básica da sociedade teria como resultado 
uma sociedade considerada publicamente como justa, mas ao mesmo tempo 
insuportável para pessoas de “carne e osso”. Insuportável porque Rawls além de não 
conseguir resolver o problema do mal, ainda teria criado as condições para sua 
potencialização. Serão apresentados de forma resumida a teoria de Rawls e os 
principais argumentos de Dupuy que justificam sua posição crítica. 
 

Introdução 

 

Imaginar uma solução realizável para o problema da justiça que seja capaz de 

resultar em uma sociedade justa é um desafio que percorre a história da filosofia no 

mínimo desde A república de Platão (428-7 a.C. – 348-7 a.C.). John Rawls (1921-

2002) trabalhou longamente sobre esse problema e em 1971 apresentou a sua 

solução para o problema da justiça em Uma teoria da justiça2. Obra que, apesar das 

mudanças ocorridas a partir de O liberalismo político3, continuou sendo considerada 

como a mais representativa de seu pensamento, tanto pelo próprio autor, quanto  por 

                                                      
1 Doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), bolsista CAPES-DS. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-6732-6169. E-mail: alexsandraandrades@hotmail.com  
2 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
3 RAWLS, John. O liberalismo político. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

https://doi.org/10.36592/9786581110482-01
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seus interlocutores e críticos. 

Dentre os seus críticos, destacamos o filósofo e engenheiro francês Jean-

Pierre Dupuy (1941-), que se considera como sendo um dos principais divulgadores 

do pensamento de Rawls na França4. Dupuy é professor de filosofia social e política 

na Escola Politécnica de Paris e na Universidade de Stanford. Suas pesquisas estão 

focadas na ciência cognitiva e na crítica filosófica das bases da teoria da escolha 

racional5 e como essas teorias fracassam diante de cenários de incerteza como nos 

cenários de catástrofes iminentes. 

Segundo o próprio relato de Dupuy, no artigo “On the rationality of sacrifice”6, 

seu interesse pelo pensamento de John Rawls se deveu a recusa deste em aceitar 

que alguns deveriam se sacrificar em nome da maximização da satisfação geral da 

sociedade conforme seria exigido pelas teorias consequencialistas, como a 

utilitarista, reinantes na tradição moral anglo-saxônica até então. Apesar da 

empolgação inicial, Dupuy termina se decepcionando com a solução rawlseana do 

problema da justiça e após o 11 de setembro de 2001 ele passa a não só criticar, mas 

também a recusar tal solução7. 

Podemos identificar ao menos três principais pontos de crítica de Dupuy a 

Uma teoria da justiça: a) a escolha do método contratualista; b) a aceitação das 

desigualdades sociais e econômicas e a sua associação com o acaso natural; e c) a 

crença de que a solução do problema da justiça é capaz de também resolver o 

“problema do mal”. Segundo Dupuy, a aplicação dos dois princípios da justiça à 

estrutura básica da sociedade teria como resultado uma sociedade considerada 

publicamente como justa, mas ao mesmo tempo insuportável 8  para pessoas de 

                                                      
4 DUPUY, Jean-Pierre. Avions-nous oublié le mal? Penser la politique aprês 11 septembre. Paris: 
Bayard, 2002. E-book (não paginado). Aqui estamos utilizando a nossa tradução do capítulo “A 
artificialização da ética: Kant em meio a artefatos”, publicada na revista O Manguezal – Revista de 
Filosofia, São Cristóvão/SE, v.1, n. 7, p. 180-191. jul. - dez. 2020. Disponível em: 
https://seer.ufs.br/index.php/omanguezal/issue/view/1065/230. Acessado em: 18 dez. 2020. 
5 CANTO-SPERBER, Monique (Org.). Dicionário de ética e filosofia moral. 2. ed. São Leopoldo, RS: Ed. 
UNISINOS, 2013. p. 1102. 
6 DUPUY, Jean-Pierre. On the rationality of sacrifice. Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and 
Culture, Michigan, v. 10, p. 23-39, Spring, 2003. 
7 Cf. DUPUY, Jean-Pierre. A artificialização da ética: Kant em meio a artefatos. O Manguezal – Revista 
de Filosofia, São Cristóvão/SE, v.1, n. 7, p. 180-191. jul. - dez. 2020. Disponível em: 
https://seer.ufs.br/index.php/omanguezal/issue/view/1065/230. Acessado em: 18 dez. 2020. 
8 Invivable em francês, numa tradução direta “invivível”, na qual não se consegue viver. 
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“carne e osso”. Insuportável porque Rawls além de não conseguir resolver o 

problema do mal, ainda teria criado as condições para sua potencialização. 

 

O extraordinário método 

 

O contrato social rawlseano é realizado na posição original, caracterizado 

como um procedimento de apresentação cujo resultado deve ser concebido como 

hipotético e não histórico. Sendo um procedimento que pode ser aplicado a qualquer 

momento, por qualquer pessoa, em qualquer lugar e que, uma vez que se respeite as 

restrições do modelo, deverá ter como resultado a escolha dos dois princípios da 

justiça conforme especificados pela concepção de justiça como equidade.9 

A característica mais marcante da posição original é a adoção do véu de 

ignorância que representa a restrição de informações imposta pelo modelo às partes. 

Sob o véu de ignorância, as partes teriam restrições a informações contingentes 

como a classe social de origem, etnia e gênero, bem como a informações sobre a 

psicologia e sobre o conteúdo do interesse, além de serem mutuamente 

desinteressadas. Sem tais restrições cada um teria acesso ao conhecimento de 

como as contingências de fatos naturais e sociais lhe afetam e como a escolha de 

determinados princípios da justiça pode influenciar seu caso particular e, portanto, 

cada um estaria disposto a se valer de artifícios de persuasão ou de coerção para se 

beneficiar ao máximo do resultado do contrato social e o acordo unânime seria 

impossível. 

Além das restrições a informações, Rawls10 pressupõe que as partes sejam 

racionais e cuja racionalidade seja definida conforme as características descritivas 

utilizadas pela teoria econômica 11 . Segundo a teoria econômica, uma pessoa 

racional é capaz de determinar um conjunto de preferências a partir de opções que 

lhe estejam disponíveis, classificando-as segundo a efetividade com que cada uma 

delas tem em promover seus objetivos. Além disso, pessoas racionais adotam o 

                                                      
9 Cf. RAWLS, John. Justiça como Equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 
20-6; 113-125. 
10 Idem. Uma Teoria da Justiça, 1997, p. 154. 
11 Cf. Idem. Justiça como Equidade: uma reformulação, 2003, p. 123. 
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plano de vida que tenha a maior probabilidade de ser bem-sucedido e que possa 

satisfazer a maior proporção de seus desejos. 

Desta forma, as partes na posição original buscariam garantir as condições 

para que as pessoas que representam, que são as pessoas naturais da sociedade 

bem-ordenada, possam promover seus propósitos da melhor forma possível, mesmo 

que não saibam quais sejam esses propósitos. Ou seja, as partes são motivadas para 

garantir interesses, sempre supondo uma quantidade maior, mesmo que, após a 

retirada do véu de ignorância se descubra que tal desejo possa ser menor do que o 

que foi garantido na posição original. 

Ainda sobre o tópico da racionalidade das partes na posição original, Rawls 

faz a ressalva de que, para efeitos do procedimento contratualista: “um indivíduo 

racional não é acometido pela inveja”.12 A exclusão da inveja teria não só a função 

de simplificar o raciocínio a partir da posição original, mas também a de permitir que 

a desigualdade de renda e riqueza possa ser aceita, como veremos na próxima 

seção. 

Dupuy concorda com Rawls de que as restrições impostas pelo véu de 

ignorância na posição original são necessárias para se alcançar um consenso, no 

entanto discorda que essa solução seja boa o suficiente, seja pelo fato de fazer uma 

associação indevida entre interesse e moralidade, seja em termos de eficácia na 

aplicação dos princípios da justiça após a retirada do véu de ignorância. 

Como bem o lembrou Dupuy, Rawls é considerado por muitos como o Kant do 

século XX, no entanto Rawls teria feito alguns avanços teóricos que poderiam não 

estar tão de acordo com a teoria kantiana, como a manutenção da motivação 

interessada das partes na posição original: 

 

Ora, a solução imaginada por Rawls para fazer do contrato social um ato coletivo 

equitativo é muito pouco kantiana. Não se trata de subtrair o domínio ético da 

ordem da finalidade e dos interesses pelas coisas deste mundo, como acontece 

com o autor da Crítica da razão prática. [...] Colocados sob esse véu de ignorância 

[e, portanto, sem o conhecimento de fatores contingentes], os membros da 

sociedade [, reduzidos a pessoas artificiais,] julgam como pessoas livres e 

                                                      
12 Idem. Uma Teoria da Justiça, 1997, p. 154. 
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racionais, em situação de igualdade. Mas suas motivações permanecem 

puramente interessadas.13 

 

Como vimos, as partes não sabem o conteúdo do interesse que defendem, 

mesmo assim sabem que são interessadas. O fato é que Rawls mantém o interesse, 

mas suprime as informações sobre o conteúdo do interesse. Rawls acredita que com 

isso ele alcançaria o mesmo propósito kantiano ao suprimir o próprio interesse. Por 

outro lado, as partes são mutuamente desinteressadas, ou seja, não se interessam 

pelo interesse dos outros. O ponto central é que Dupuy não aprova a associação 

entre interesse e moralidade como ele acredita que ocorra na posição original: 

 

Interesse e moral geralmente não formam um bom casal. Parece-nos que ter um 

ponto de vista moral sobre o mundo implica lançar sobre ele um olhar 

desinteressado. Grandes tradições filosóficas, no entanto, procuram aproximar, 

quando não reconciliar, a busca do interesse bem compreendido e as exigências da 

ética.14 

 

As teorias que buscam alguma fundamentação ética na racionalidade o fazem 

através da identificação do interesse como o elemento que guia o cálculo racional, 

seja a racionalidade econômica ou a racionalidade consequencialista. O problema é 

que ambas as racionalidades não conseguem resolver paradoxos morais guiando-

se pelo interesse. Para Dupuy, a moralidade estaria associada a um desprendimento, 

a um olhar desinteressado sobre o mundo, mais próximo da moralidade kantiana. 

Quando Dupuy trata da tentativa de David Gauthier de “fundar a ética sobre a 

racionalidade econômica”, ele tece um breve comentário de que, em seu ponto de 

vista, a teoria de Rawls não compartilharia da mesma ambição, pois: “Os princípios 

de justiça que Rawls deriva da posição original não se aplicam diretamente às 

escolhas individuais; eles encarnam uma concepção do razoável já muito carregada 

de pressupostos éticos, saindo, portanto, dos limites do projeto racionalista”.15 O 

                                                      
13 DUPUY, Jean-Pierre. A artificialização da ética: Kant em meio a artefatos. O Manguezal, 2020, p. 
183-4, grifo do autor. 
14 DUPUY, Jean-Pierre. Racionalidade. In: CANTO-SPERBER, Monique (Org.). Dicionário de ética e 
filosofia moral. 2. ed. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2013. p. 870. 
15 Ibidem, p. 870. 
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projeto de Rawls não seria, portanto, “fundar a ética sobre a racionalidade 

econômica”, mas tomar a racionalidade econômica como um parâmetro de 

racionalidade para modelar como as partes escolheriam os dois princípios da justiça 

na posição original. Lembrando que as partes não são apenas racionais, mas 

também razoáveis. Essa razoabilidade seria uma razão “já muito carregada de 

pressupostos éticos”, como bem o disse Dupuy. Apesar disso, Dupuy insiste que o 

interesse e a moralidade estariam indevidamente relacionados na teoria de Rawls. 

Quanto a possibilidade de que o acordo, firmado em tais condições, possa ser 

aceito pelas pessoas naturais em razão das consequências advindas das restrições, 

Dupuy considera que as pessoas naturais se sentiriam desconfortáveis na sociedade 

bem-ordenada posto que as partes na posição original seriam pessoas artificiais 

destituídas da faculdade especular. Para este, o que Rawls faz com as pessoas ao 

colocá-las sob o véu de ignorância é retirar delas toda humanidade juntamente com 

o conjunto de informações contingentes que as constituem, restando-lhes apenas a 

capacidade racional e o interesse que desconhecem qual seja. As partes na posição 

original não seriam pessoas propriamente ditas, mas “pessoas artificiais” reduzidas 

a autômatos, ou máquinas pensantes, que através do cálculo racional chegariam aos 

dois princípios da justiça como um resultado necessário. As questões colocadas por 

Dupuy são: como poderíamos imaginar uma máquina pensando no lugar de outra 

máquina? Teriam as máquinas a “faculdade especular” de se colocar no lugar de uma 

outra? Para Dupuy a resposta a ambas as questões é negativa. 

O problema, segundo o francês, é que somente as pessoas naturais possuem 

a faculdade especular de se colocar no lugar do outro e assim sentir não só a inveja, 

o ressentimento e o ciúme como também a benevolência, a “comunhão na alegria” e 

a compaixão. Sob o véu de ignorância tal capacidade especular estaria 

comprometida. Sendo assim, Dupuy questiona como poderiam as partes decidir 

sobre as concepções de justiça, que devem regular as instituições básicas da 

sociedade, feitas para pessoas naturais se elas não sofreram injustiça nem possuem 

a faculdade especular. 

Temos então que na teoria da justiça para se alcançar um acordo unânime é 

preciso omitir informações relevantes e recorrer à pura racionalidade, no entanto os 

elementos que foram excluídos podem comprometer o resultado do acordo unânime 
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quando se sai do ambiente controlado da posição original para a sociedade habitada 

por pessoas naturais. Contra essa terrível possibilidade, Rawls dedica grandes 

esforços para provar que sua sociedade bem-ordenada permaneceria estável. 

 

A sociedade justa e desigual 

 

Como resultado do método contratualista, Rawls defende que os dois 

princípios da justiça da concepção de justiça como equidade seria a opção escolhida 

pelas partes 16 . Os dois princípios da justiça são compostos por três partes, 

lexicalmente hierarquizados: 1) o primeiro princípio afirma que todos devem ter a 

mesmo grau de liberdade e de direitos básicos; 2) a primeira parte do segundo 

princípio garante que todos aqueles que possuem os mesmos talentos tenham as 

mesmas oportunidades de desenvolvê-los, independente de outras contingências; e 

3) a segunda parte do segundo princípio determina que as desigualdades de renda e 

riqueza só devem ser aceitas se resultarem em benefícios para os menos 

favorecidos, o famoso “princípio da diferença”. Dupuy considera que as duas 

primeiras partes são princípios de igualdade, pois nenhuma desigualdade traria 

qualquer benefício social. No entanto, a terceira parte implica numa desigualdade de 

renda e riqueza17. 

Para justificar a aceitabilidade da desigualdade, Rawls argumenta que 

partindo de uma situação inicial hipotética em que haja uma igualdade absoluta de 

direitos e deveres e de renda e riqueza sempre é possível imaginar uma situação em 

que: “certas desigualdades de riqueza e diferenças de autoridade colocam todos em 

melhores condições do que nessa posição inicial hipotética, então elas [as 

desigualdades] estão de acordo com a concepção geral”.18 Assim, uma situação de 

desigualdade será sempre preferível a uma situação de igualdade se e somente se a 

situação melhorar para todos na situação desigual, em especial para os menos 

favorecidos. Dito de outra forma, Rawls considera que ao aceitar a desigualdade na 

distribuição de renda e riqueza o resultado será o aumento do conjunto da riqueza 

                                                      
16 Cf. RAWLS, John. Justiça como Equidade: uma reformulação, 2003, p. 59-61. 
17 Cf. DUPUY, Jean-Pierre. A artificialização da ética: Kant em meio a artefatos. O Manguezal, 2020, p. 
185-6. 
18 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, 1997, p. 67. 
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social de tal forma que a “menor parte seria a maior possível”, o que constituiria um 

resultado melhor para todos do que o produzido por uma sociedade igualitária. Rawls 

considera que apenas a frustração decorrente da inveja poderia não permitir a 

escolha da situação de desigualdade benéfica para todos:  

 

Se existem desigualdades na renda e na riqueza, assim como diferenças 

na autoridade e nos graus de responsabilidade que atuam para melhorar 

a condição de todos, em relação ao ponto de referência da igualdade, por 

que não permiti-las [sic]? [...] as partes [na posição original] discordariam 

da existência dessas diferenças apenas se ficassem frustradas 

simplesmente porque percebem ou sabem que os outros estão em melhor 

situação; mas suponho que elas decidem como quem não é motivado pela 

inveja.19 

 

É interessante notar como Rawls apresenta um destaque especial ao 

sentimento da inveja quando vai modelar como as partes raciocinam no processo de 

escolha na posição original. Tal sentimento teria o inconveniente de levar as partes 

a escolherem uma situação pior para todos apenas para não permitir que uns tenham 

mais do que outros. Assim, ao excluir o sentimento de inveja do cálculo da escolha 

racional, a desigualdade justa acabaria tendo maior probabilidade de ser aceita. 

Rawls identifica três tipos de contingências que influenciam o lugar que cada 

um ocupa nessa sociedade desigual e por consequência as suas perspectivas de 

vida. São elas: [a] a classe social de origem; [b] os talentos naturais e a oportunidade 

de desenvolvê-los; e [c] a “boa ou má sorte ao longo da vida”.20 Rawls tenta minimizar 

os impactos desses fatores contingentes, seja através da igualdade de oportunidade 

seja através da aceitação de tais contingências, mas dando a elas uma função ética, 

qual seja, a de ser instrumento para melhorar a “sorte” dos menos favorecidos, sem, 

contudo, considerar que tais contingências possuam algum mérito moral. 

Em sua teoria da justiça como equidade, Rawls afirma que não haveria mérito 

moral em características contingentes como os dons e talentos naturais, assim 

                                                      
19 Ibidem, p. 162-3. 
20 Idem. Justiça como Equidade: uma reformulação, 2003, p. 78. 
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como também não haveria no esforço pessoal. O fato de alguns terem mais que 

outros não teria como justificativa um mérito do ponto de vista moral. Ou seja, o fato 

de algumas pessoas receberem mais não deriva do fato de que essas pessoas 

possuam algum valor intrínseco superior em relação aos que recebem menos, mas 

antes, essa discrepância de rendimento seria decorrente de uma expectativa legítima 

fundada em regras publicamente reconhecidas: “Tendo feito várias coisas, 

incentivados pelas organizações existentes, essas pessoas e grupos [que participam 

de organizações justas] têm agora certos direitos, e a distribuição justa das partes 

honra essas reivindicações.”21 Desta forma, o que justifica a diferença de rendimento 

seria a expectativa legítima e não o mérito moral. Se não há mérito em ter mais, 

também não há demérito em ter menos. 

Para Rawls, o mérito moral e a virtude pessoal não podem ser confundidos 

nem influenciados pela sorte. Todas as vantagens que advém da sorte são fruto do 

completo acaso, nada tendo a ver com mérito ou virtude. O mérito moral estaria 

associado à posse de um senso de justiça, enquanto a virtude seria ligada aos 

“desejos ou tendências a agir de acordo com os princípios [da justiça] 

correspondentes”22 Dessa forma, os princípios da justiça seriam definidos antes do 

mérito moral, de modo que o mérito moral estaria subordinado à justiça. “Assim, o 

conceito de mérito moral é secundário em relação aos de direito e de justiça, não 

tendo nenhum papel na definição substantiva das partes distributivas.” 23  Desta 

forma: “A ideia de recompensar o mérito é impraticável.”24 

Cabe observar que Rawls promove uma mudança no conteúdo do que se pode 

considerar como meritório. Não são nem os dons e talentos naturais, nem a riqueza, 

nem o esforço consciencioso que devem ser dignos de louvor, mas antes a posse do 

senso de justiça. Desta forma, não é só a anterioridade dos critérios de justiça sobre 

o mérito moral que impossibilitaria a recompensa do mérito, mas também o fato de 

que todos os cidadãos seriam igualmente possuidores de mérito moral, pois 

segundo a descrição da sociedade bem-ordenada, todos os cidadãos possuem um 

                                                      
21 Ibidem, p. 343. 
22 Ibidem, p. 345. 
23 Ibidem, p. 345. 
24 Ibidem, p. 344. 
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senso de justiça. Não se remunera o que é “digno de louvor”, mas antes o que gera 

expectativas legítimas a partir de regras publicamente reconhecidas. 

Na visão de Rawls, a rejeição da concepção de mérito como algo passível de 

remuneração contribuiria para evitar a inveja geral. Para Rawls, a inveja é um 

sentimento que tem como causas psicológicas a falta de autoconfiança 

acompanhada por um sentimento de impotência que advém da comparação 

interpessoal em termos dos “bens primários objetivos”. A consequência da inveja é 

uma hostilidade dos menos favorecidos em relação àqueles que possuem mais, 

mesmo que esse fato dos mais favorecidos possuírem mais não diminua em nada 

os ganhos do menos favorecido. A aceitação das desigualdades sociais e 

econômicas conjugada com a ideia de que não há mérito moral em ser mais 

favorecido, nem demérito em ser menos favorecido, fariam com que os menos 

favorecidos não sentissem complexo de inferioridade e nem teriam razões para 

hostilizar os mais favorecidos. 

Dupuy, apesar de não defender o argumento meritocrático, não concorda com 

a solução de Rawls para o problema da inveja a partir da exclusão do mérito. Na 

verdade, Dupuy pressente que o resultado pode ser o inverso do que Rawls esperava, 

ou seja, ao invés de neutralizar a inveja, ter-se-ia uma explosão de inveja. 

O francês argumenta que tanto os mais favorecidos quanto os menos 

favorecidos estariam susceptíveis de se ressentirem nessa sociedade justa e 

desigual. Os mais favorecidos se ressentiriam por não terem seu mérito totalmente 

reconhecido, na medida em que o mérito do esforço pessoal é mitigado pela 

insistência de Rawls de que a origem das desigualdades está associada às 

características naturais arbitrárias. Os mais favorecidos sendo “os mais talentosos 

e os mais produtivos”25, receberiam mais por terem um dever natural, expresso no 

princípio da diferença, de melhorar a vida de todos, em especial a dos menos 

favorecidos. É como se a maior produtividade fosse mais devedora dos talentos 

naturais per si do que da escolha pessoal de como esses talentos naturais foram 

aprimorados e aplicados a partir do esforço pessoal. 

Quanto aos menos  favorecidos,  Dupuy  considera  que  aqueles  identificados 

                                                      
25 DUPUY, Jean-Pierre. A artificialização da ética: Kant em meio a artefatos. O Manguezal, 2020, p. 
187. 
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como pobres, teriam a confirmação de que sua condição social se deve a um 

infortúnio na “loteria natural”. Sem o complexo de inferioridade ou a injustiça para 

culpar por suas desventuras, só lhes restaria aceitar que, se recebem menos, é em 

razão de sua natureza degenerada 26 e ainda assim deveriam ser gratos aos mais 

favorecidos que, por receberem mais, podem melhorar a sua “sorte”. Não há ilusões, 

nem circunstâncias atenuantes. 

 

O problema da justiça e o problema do mal 

 

Dupuy considera que essa preocupação de Rawls com os menos favorecidos, 

seria um exemplo do que ele denomina de “universalização da preocupação pelas 

vítimas”, que teria se tornada mais evidente com os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001, promovida pela Al-Qaeda, em território estadunidense. Essa 

preocupação, apesar de uma aparente legitimidade moral, pode ser utilizada como 

justifica que “se perseguisse, se matasse, se massacrasse, se mutilasse. ” 27  em 

nome das vítimas que desejavam proteger ou vingar, fazem assim novas vítimas. 

Para fundamentar sua posição, Dupuy recorre a uma entrevista concedida por líder 

terrorista Osama Bin Laden ao jornalista John Miller, da rede americana ABC, em 

maio de 1998, na qual, após ser questionado sobre qual seriam seus alvos, se seriam 

apenas militares ou se incluiriam também a população civil, Bin Laden respondeu: 

 

Foram os norte-americanos que começaram. A réplica e o castigo devem se 

aplicar seguindo escrupulosamente o princípio de reciprocidade, sobretudo 

quando se trata das mulheres e das crianças. Aqueles que lançaram as bombas 

atômicas e recorreram às armas de destruição em massa contra Nagasaki e 

Hiroshima foram os norte-americanos. Essas bombas podiam fazer a diferença 

entre os militares e as mulheres e crianças?28 

 

                                                      
26 Cf. Ibidem, p. 189. 
27 DUPUY, Jean-Pierre. Pensar o mal hoje: ensaio sobre o apocalipse nuclear. Artepensamento IMS. 

2010. Disponível em: https://artepensamento.ims.com.br/item/pensar-o-mal-hoje-ensaio-sobre-
o-apocalipse-nuclear/. Acessado em: 18 out. 2021.  

28 apud Ibidem, não paginado. grifo do autor. 
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Assim, a lógica por trás tanto dos ataques terroristas, bem como a da guerra 

contra o terror que objetivava restaurar a segurança do mundo Ocidental cristão, 

seria a “universalização da preocupação pelas vítimas”: “[...] é em nome das vítimas 

de Hiroshima que os kamikazes islâmicos atacaram a América”29.  

Para Dupuy, a concepção rawlseana de justiça teria um efeito similar ao eleger 

os menos favorecidos como prioridade da sociedade bem-ordenada, pois em nome 

dos menos favorecidos as desigualdades de renda e riqueza seriam aceitáveis. E 

quanto a “bem mais numerosas classes médias”30? O princípio da diferença prevê 

apenas que os menos favorecidos sejam necessariamente beneficiados por 

melhorias dos mais favorecidos, mas não prevê nenhuma compensação para 

aqueles que não estão nos lugares extremos. 

Devemos observar que talvez Dupuy tenha sido rápido demais nessa 

passagem da identificação dos ataques terroristas, com a “universalização da 

preocupação pelas vítimas” e desta com a teoria da justiça como equidade e sua 

preocupação a respeito do destino dos menos favorecidos. Dessa forma, teríamos 

que os menos favorecidos seriam identificados com as vítimas do arranjo social da 

sociedade bem-ordenada e, portanto, devem ser protegidos. No final, Dupuy recusa 

como inaceitável toda a argumentação rawlseana em favor da desigualdade justa, 

não admitindo que seus efeitos benéficos de aumentar o tamanho da produção a ser 

distribuída possa ser garantida no longo prazo: 

 

Devido a essas diferenças de produtividade, chega um momento em que 

uma política de transferência do mais produtivo para os outros 

desencoraja os primeiros de produzir, reduz, pois, o que é transferível, e 

termina por prejudicar (nuire) [até] os mais desfavorecidos, na busca por 

mais justiça se voltando contra si mesmos.31 

 

Esse desestimulo provocado pelas políticas de transferências seria inevitável, 

justamente em razão do “problema do mal” que, segundo Dupuy, Rawls não foi  capaz 

                                                      
29 Ibidem, não paginado. 
30. Idem. A artificialização da ética: Kant em meio a artefatos. O Manguezal, 2020, p. 182. 
31 Ibidem, p. 186. 
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de entender adequadamente. 

O problema apontado por Dupuy é que não se deve acreditar que a 

artificialidade do contrato social possa resolver as causas dos conflitos que 

transcendem as questões de mero acordo racional entre as partes. Após o 11 de 

setembro, Rawls seria considerado um irenista ingênuo 32  tentando conciliar o 

inconciliável, buscando o consenso através da renovação do modelo do contrato 

social de Locke, Rousseau e Kant. O mal está para além da racionalidade e, portanto, 

sua solução não passaria nem pelo problema da justiça nem pelo consenso racional. 

Segundo Dupuy, o “problema do mal” perpassaria toda a história da filosofia, 

como uma tentativa de enfrentamento. Ele divide as preocupações filosóficas com 

tal problema em dois grandes grupos: a) o pensamento religioso veria a existência 

do mal como um “escândalo” pois como se poderia explicar que Deus sendo 

benevolente e onipotente teria permitido que o mal maculasse sua criação tornando-

a imperfeita; e b) para o pensamento humanista a existência do mal seria 

escandalosa porque os avanços científico e tecnológico não teriam sido capazes de 

reduzir males como a miséria, a injustiça, a violência ou a guerra, mas antes nos 

aproximaram do mal ao potencializar nossa capacidade de autodestruição, seja pela 

guerra nuclear, seja pelas catástrofes ambientais. 33 

Para ambos os grupos, haveria uma essência do mal a ser combatida e que a 

tradição judaico-cristã nos faz acreditar que o mal está atrelado a alguma intenção 

anterior, sem a qual não haveria crime. Dupuy argumenta, a partir das observações 

de Hannah Arendt sobre o julgamento de Adolf Eichmann34, que após os “horrores do 

século XX”, tal associação entre o mal e uma intenção anterior não é mais requerida: 

“um mal imenso que pode ser causado pela ausência completa de malignidade; que 

uma responsabilidade monstruosa pode estar acompanhada de uma ausência total 

de más intenções”.35 O risco iminente de uma destruição em massa da humanidade 

                                                      
32 Cf. Ibidem, p. 181. 
33  Idem. Pensar o mal hoje: ensaio sobre o apocalipse nuclear. Artepensamento IMS. 2010, não 
paginado. 
34 Cf. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1999. 
35 DUPUY, Jean-Pierre. Pensar o mal hoje: ensaio sobre o apocalipse nuclear. Artepensamento IMS. 

2010, não paginado. 
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e de boa parte da biodiversidade do nosso planeta, seja por uma catástrofe nuclear 

ou ecológica, seria um exemplo desse mal sem malignidade: 

 

Se ela [a catástrofe ecológica maior] se apresenta como um destino inelutável, 

não é porque seja uma fatalidade: é porque uma multitude de decisões de todas 

as ordens, caracterizadas mais pela miopia do que pela malícia ou egoísmo, 

compõem um todo que ultrapassa os homens – como se o mal tivesse saído de 

uma transcendência, embora não passe de uma emergência, um efeito de 

composição.36 

 

Para Dupuy, Rawls teria sido ingênuo em acreditar nas palavras do invejoso 

de que sua inveja decorreria da injustiça, bem como em acreditar que há uma solução 

para o problema da justiça e que essa solução é capaz de resolver também o 

problema do mal. A partir dessa leitura dupuyana, poderíamos dizer que Rawls ainda 

pensaria no mal como devedor de uma essência a ser neutralizada por instituições 

justas e que o problema do mal teria em sua base os sentimentos de inveja e 

ressentimento. Essas inclinações naturais para o mal não teriam espaço para se 

desenvolver numa sociedade justa, pois é a injustiça social que catalisa e faz 

desenvolver o mal. Ou seja, uma vez que se nasce numa sociedade justa, as 

inclinações naturais para o mal não teriam espaço para se desenvolver. Essa solução 

seria insatisfatória por desconsiderar o mal que independe da maldade. 

Dupuy considera que Rawls teria evitado esse “erro fatal” se tivesse observado 

as lições de Alexis de Tocqueville em sua obra A democracia na América de 1835: 

Segundo Dupuy, Tocqueville identifica ao menos duas consequências da “igualdade 

das condições” promovida pela sociedade democrática: a) “ódio à exterioridade”; e 

b) “o refluxo de todos os valores na esfera individual”.37 

Podemos associar o “ódio à exterioridade” ao que Dupuy chama de o “espírito 

crítico e desmistificador”. Este não aceitaria tão facilmente a identificação das 

desigualdades sociais com as desigualdades naturais, pois segundo uma 

antropologia   do   “tipo   Bourdieu”,    as   causas   sociais   e   culturais   seriam   mais 

                                                      
36 Ibidem, não paginado. 
37 Idem. A artificialização da ética: Kant em meio a artefatos. O Manguezal, 2020, p. 189-90. 
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determinantes do que os fatores naturais. Ou seja, a causa das desigualdades não é 

um fator externo, mas interno à sociedade. 

Quanto ao “refluxo de todos os valores na esfera  individual”,  resulta  no  que 

Dupuy identifica com o indivíduo moderno que vive no “mundo de concorrência”. O 

qual não aceitaria facilmente que lhe fosse retirado todo o seu “mérito”, visto que em 

tal mundo, livre de toda tutela da exterioridade, os valores morais se concentram na 

“esfera individual”, cada um sendo responsável por sua carreira, por seu destino. Por 

esta razão, tanto os mais favorecidos quereriam “usufruir de seu privilégio” quanto 

os menos favorecidos quereriam “lastimar o seu fracasso”. Não se trataria, pois, de 

uma questão de justiça ou de injustiça, ainda que em tal mundo concorrencial haja 

um sofrimento intolerável. 

Chegando a esse ponto, Dupuy conclui que Rawls se coloca diante de uma 

aporia da justiça social numa sociedade de concorrência, na qual a exclusão do 

mérito dos dons e talentos naturais e do esforço seria necessária para estabilizar a 

sociedade justa e desigual, mas que por outro lado retira toda a possibilidade de 

“circunstância[s] atenuante[s]” que amenizariam o sofrimento do fracasso. 

Dupuy não aceita que uma sociedade justa é capaz de resolver o problema do 

mal, porque no fundo o problema do mal nada teria a ver com o problema da justiça 

e sua solução. Seriam problemas diferentes e que exigem soluções diferentes. Ao 

tentar resolver o problema do mal desta forma, Rawls teria se tornado seu cúmplice 

pois “afasta o que se pode e deve fazer [, a saber]: estando entendido que não 

supriremos o ressentimento, a única questão pertinente é saber como se pode 

minimizar ou adiar (différer) os [seus] efeitos, os canalizar frente a formas benignas 

e mesmo produtivas etc.”38 

Diante da percepção de que o projeto rawlseano teria falhas profundas, Dupuy 

recusa-se a tecer comentários sobre a transposição do modelo contratualista do 

plano interno (primeira posição original) para o plano externo (segunda posição 

original), considerando que no plano internacional a teoria rawlseana da justiça “não 

tem estritamente nada de interessante a dizer”. 39  No entanto, ele parte de um 

problema no plano internacional para recusar a teoria de Rawls elaborada para o 

                                                      
38 Ibidem, p. 190-1. 
39 Ibidem, p. 191. 
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plano interno. Como comparar a complexidade que está envolvida nos ataques 

terroristas (relações internacionais, intercultural e religiosa) com a complexidade 

interna de uma sociedade, que apesar de não ser homogênea seria, ainda assim, “um 

sistema equitativo de cooperação”40?  

 

Considerações finais 

 

Observando as críticas de Dupuy a Rawls, podemos perceber que ambos estão 

em registros diferentes, com preocupações diferentes e por isso Dupuy não poderia 

aceitar o pensamento de Rawls desde o início. As críticas de Dupuy a Rawls buscam 

explicitar os paradoxos internos e as suas limitações, mas não a partir de uma lógica 

interna ao texto rawlseano, mas ao contrário, confrontando-o com outra tradição 

filosófica e com problemas cujas formulações são estranhas ao pensamento de 

Rawls e a tradição filosófica a qual se filia. 

Se a preocupação com o sacrifício levou Dupuy a se interessar pelo trabalho 

de Rawls, a solução contratualista os colocou em campos opostos. Dupuy não aceita 

as limitações impostas pelo véu de ignorância, a manutenção do interesse e a 

exclusão da inveja do modelo que termina por justificar a aceitação de uma 

sociedade justa mais desigual.  

Para Dupuy, Rawls comete vários erros em suas escolhas argumentativas, 

sendo o principal deles o de acreditar na possibilidade de eliminação da inveja 

através da adoção de instituições justas e da exclusão do mérito moral como critério 

de distribuição e assim resolver o problema do mal com a solução do problema da 

justiça. Isso seria prova da ingenuidade de Rawls ao acreditar nas palavras do 

invejoso de que sua inveja é decorrente de uma injustiça e não fruto da desigualdade, 

seja ele justa ou não. Haveria uma disposição natural para o ressentimento e a inveja 

e que a exclusão da injustiça apenas tiraria dele sua “desculpa” e que no final ele 

teria que encarar sua natureza “degenerada”. O resultado seria a inveja e o 

ressentimento “a céu aberto”, sem lugar onde se esconder, ou seja, sem 

circunstâncias atenuantes. 

                                                      
40 RAWLS, John. Justiça como Equidade: uma reformulação, 2003, p. 5. 
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Falta a Dupuy a proposição de alguma solução viável. Ele mante uma  postura 

negativa em relação a Rawls, mas seu pensamento não avança além do diagnóstico 

dos problemas. Se Rawls está errado e deve ser abandonado, que outra solução 

poderia ser dada ao problema da justiça ou ao problema do mal? 
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RESUMO 
 
No período que ficou conhecido como Antropoceno, os efeitos da ação humana no 
meio ambiente não serão experimentados de modo igual pelas diferentes 
populações (sejam elas humanas ou animais) e, muito provavelmente, serão 
percebidos de modos mais radicais por aqueles menos responsáveis pelas 
mudanças climáticas. Tendo isso em vista, nosso objetivo, no presente artigo, é 
trazer luz ao fato de que comunidades tradicionais, após terem sofrido, durante 
séculos, os impactos causados pelo colonialismo, serão forçadas, cada vez mais, a 
enfrentar violências pós-coloniais climáticas traduzidas como novos fatores de 
opressão e ameaça, em razão de posturas adotadas por grandes potências globais. 
Nesse contexto, por meio de metodologia hipotético-dedutiva, analisaremos como o 
colonialismo ocidental se deu no caso Inuit, e como o aquecimento global já é vivido 
por essa comunidade, traduzindo-se numa violência que pode ser considerada “pós-
colonial”. Em seguida, procuraremos apresentar um quadro teórico apropriado para 
pensar o Antropoceno e a questão da Justiça Climática. Ao final, será possível 
concluir que os Inuit já experimentam, hoje, os efeitos de mudanças climáticas, que 
se apresentam como violências cujos efeitos já são, de algum modo, conhecidos, e 
cujas causas encontram raízes numa mesma matriz de dominação imperialista. 
Ainda, que é preciso refletirmos sobre a necessidade (i) de responsabilização e 
reparação a comunidades tradicionais; (ii) de procedermos a um rearranjo de nossos 
modelos político e econômico para que estes se tornem mais democráticos, 
sustentáveis e inclusivos; e (iii) de inclusão de pontos de vista considerados, ainda, 
como periféricos, nos debates científico, social, político e jurídico relativos ao 
aquecimento global, para que vozes como a dos Inuit ganhem papel central na 
construção de estratégias para as reflexões em torno das mudanças climáticas. 
PALAVRAS-CHAVE: Antropoceno; Inuit; Aquecimento Global; Sustentabilidade; 
Justiça Climática. 
 
ABSTRACT 
 
 In the period known as the Anthropocene, the effects of human action on the 
environment will not be experienced equally by different populations (human or 
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animal) and will most likely be perceived in more radical ways by those least 
responsible for climate change. With this in mind, our objective in this article is to 
shed light on the fact that traditional communities, after having suffered for centuries 
the impacts caused by colonialism, will be increasingly forced to face post-colonial 
climatic violence translated as new factors of oppression, due to postures adopted 
by great global powers. Using a hypothetical-deductive methodology, we will then 
analyze how western colonialism took place in the Inuit case, and how global 
warming is already experienced by this community, translated into a form of violence 
that can be considered “post-colonial”. Then, we will try to present an appropriate 
theoretical framework to think about the Anthropocene and the issue of Climate 
Justice. In the end, it will be possible to conclude that the Inuit are already 
experiencing, today, the effects of climate change, which are presented as a type of 
violence with already known effects, that finds its roots in the same matrix of 
imperialist domination. Furthermore, we’ll conclude that we must reflect on the need 
(i) for accountability and reparation to traditional communities; (ii) for a 
rearrangement in our political and economic models so that they become more 
democratic, sustainable and inclusive; and (iii) for the inclusion of points of view that 
are still considered peripheral in the scientific, social, political and legal debates 
related to global warming, so that voices such as those of the Inuit gain a central role 
in the construction of strategies for reflections around climate change. 
KEYWORDS: Anthropocene; Inuit; Global Worming; Sustainability; Climate Justice. 
 

Introdução 

 

No período que ficou conhecido como Antropoceno, os efeitos da ação 

humana no meio ambiente não serão experimentados de modo igual pelas diferentes 

populações (sejam elas humanas ou animais) e, muito provavelmente, serão 

percebidos de modos mais radicais por aqueles menos responsáveis pelas 

mudanças climáticas. 

Tendo esse cenário em vista, nosso objetivo, no presente artigo, é trazer luz 

para o fato de que comunidades tradicionais como aquela dos Inuit (objeto de 

pesquisa do presente trabalho), após terem sofrido, durante séculos, os impactos 

causados pelo colonialismo, serão forçadas, cada vez mais, a enfrentar violências 

pós-coloniais climáticas traduzidas como novos fatores de opressão e ameaça, em 

razão, novamente, de posturas adotadas por grandes potências globais. 

Por meio de metodologia hipotético-dedutiva, analisaremos, então, como o 

colonialismo ocidental se deu no caso Inuit, e como o aquecimento global já é vivido 

por essa comunidade, traduzindo-se numa violência que pode ser chamada “pós-

colonial”. Em seguida, procuraremos apresentar um quadro teórico  apropriado  para 
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pensar o Antropoceno e a questão da Justiça Climática. 

 

1 Opressões coloniais  

 

1.1 Exposições etnográficas 

 

Os Inuit – ou, como os ocidentais convencionaram chamá-los, esquimós – 

são uma comunidade tradicional que habita o Ártico canadense, e cujos primeiros 

contatos com o Ocidente remontam ao início do colonialismo europeu.  

Quando Franz Boas os visitou, no final do século XIX, na ilha de Baffin, havia 

uma presunção de que sua linguagem seria extremamente primitiva, o que se dava, 

é claro, porque ninguém se dava ao trabalho de estudá-la. Boas decidiu fazê-lo e 

constatou exatamente o contrário, questionando, ao longo de sua carreira, noções 

antropológicas do período que pregavam que as diferentes culturas poderiam ser 

classificadas segundo seus estágios de desenvolvimento, seguindo um padrão 

positivista e evolucionista, que compreendia povos como os Inuit como menos 

evoluídos/desenvolvidos, e europeus como o ideal a ser, com o tempo, alcançado, 

num estágio posterior2.  

No contexto do imperialismo europeu, os indivíduos de comunidades 

tradicionais como essa eram percebidas como menos pertencentes ao reino 

humano, e mais pertencentes ao reino da natureza3, o que se refletia, dentre outras 

coisas, nos frequentes zoológicos humanos e exposições etnográficas, já que esses 

espaços expunham, lado a lado, animais humanos – considerados exóticos e 

primitivos – e não-humanos, sendo que os primeiros simbolizavam o elo perdido 

darwiniano entre nós e o resto da natureza 4 . Membros da etnia africana dos 

bosquímanos, do povo Nyambi, nativos de Samoa e da Lapônia, dentre outros, foram, 

no período, expostos, vendendo-se uma falsa ideia de encontro harmonioso com a 

natureza, como se todos aqueles que eram expostos no mesmo lugar pertencessem 

                                                      
2 King, Charles. (2019). Gods of the Upper Air: How a Circle of Renegade Anthropologists Reinvented 
Race, Sex and Gender in the Twentieth Century. Nova York: Doubleday.     
3 Thomas, Keith. (1988). O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e 
aos animais, 1500-1800. Trad. João Roberto Marins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, p. 49. 
4 Lobo, Lígia Ferreira. (2015). Os infames da história: pobres, escravos e deficientes no Brasil. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Lamparina, p. 63-65. 
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a um mesmo reino. Diversamente, contudo, cada indivíduo se originava de uma das 

diferentes colônias dominadas pelo Ocidente5.  

O caso dos Inuit possui registros bastante interessantes que nos permitem 

compreender este fenômeno a partir da perspectiva dos indivíduos que foram 

expostos e transformados em entretenimento, de modo que é nele que enfocaremos 

no presente artigo. Nesse sentido, o documentário “Trapped in a Human Zoo”6 nos 

coloca em contato com a história contada por um Inuk do Labrador chamado 

Abraham Ulrikab, que deixou um diário narrando sua experiência. Ulrikab, junto à sua 

família e a quatro outros Inuit, tornou-se atração nos shows etnográficos 

organizados por Carl Hagenbeck, dono de um zoológico em Hamburg, na Alemanha, 

no final do século XIX.  

Ulrikab concordou com a proposta de ser levado para essas exibições por dois 

motivos principais. Primeiro, porque ele precisava pagar as dívidas do pai. Segundo, 

porque, tendo sido educado por missionários e frequentado escolas ocidentais, tinha 

curiosidade de ver a Europa.  

Segundo relata, contudo, percebeu seu erro quase que imediatamente. Foram 

trinta dias de uma viagem tormentosa de navio, que tornava muito concreta a 

percepção de que voltar para casa não seria fácil: as distâncias tornaram-se 

palpáveis muito rapidamente, e era claro que eles estavam indo para muito longe, e 

que um possível retorno só poderia se dar durante o verão. O que foi definidor, 

contudo, para que Ulrikab se arrependesse da empreitada, foi a primeira exposição 

do grupo em um zoológico, em que eles foram instruídos a simular hábitos de luta, 

caça, etc. Nesse momento, o Inuk se deu conta, segundo relata, de que havia algo de 

                                                      
5 Freeberg, Ernest. (2020). A Traitor to His Species: Henry Bergh and The Birth of The Animal Rights 
Movement. 1. ed. Nova York: Basic Books, p. 250-252; Bancel, Nicolas et al. (2000). Os jardins 
zoológicos humanos. Le Monde Diplomatique Brasil. Disponível em: https://diplomatique.org.br/os-
jardins-zoologicos-humanos/. Acesso: 29 mar. 2021, não paginado. Arendt, Hannah. (1976). The 
Origins of Totalitarianism. Nova York: A Harvest Book; BBC News Brasil. (2011). Exposição relembra 
shows étnicos com humanos 'exóticos' na Europa. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111201_galeria_shows_etnic os_df. Acesso: 29 
mar. 2021, não paginado; Gortázar, Naiara Galarraga. 2020. Zoológicos humanos, racismo disfarçado 
de ciência para as massas no século XIX. El País. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-05/zoologicos-humanos-racismo-disfarcado-de-
ciencia-para-as-massas-no-seculo-xix.html. Acesso: 29 mar. 2021, não paginado; Mbembe, Achille. 
(2019). Necropolitics. Trad. Steven Corcoran. Durhan: Duke University Press. 
6  Trapped in a Human Zoo. Direção: Guilhem Rondot e Chris Goldade. Produção: Roch Brunette. 
Canadá: Canadian Broadcasting Corporation, 2016 (60 min.). 
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profundamente errado em se tornar objeto de uma exposição, fenômeno que 

Mbembe7 descreve como uma suspensão da humanidade daquele que está sendo 

exposto. 

 Os sofrimentos, no mais, apenas se acumularam com o passar do tempo. Os 

Inuit foram levados de Hamburg para Berlim, de Berlim para Praga, e então para 

Frankfurt, sendo expostos em todos esses locais. Antes de seguirem para o próximo 

destino, contudo, uma menina do grupo adoeceu e morreu, deixando todos os demais 

se sentindo devastados. Não obstante, no dia seguinte ao enterro, eles seguiram para 

Krefeld, para serem novamente expostos no zoológico local. Dois dias depois, outra 

mulher do grupo morreu e, após, a filha de três anos de Ulrikab adoeceu. Sendo 

levada para o hospital, eles descobriam que se tratava de varíola e, não havendo 

chances de sobrevivência, o pai foi obrigado a deixar a filha para trás no hospital, 

sabendo que nunca mais a veria, e o grupo seguiu para Paris. A notícia da morte 

chegou no dia seguinte e, no período de um ano, todos morreram, um a um. Seus 

esqueletos foram enterrados em Paris e, após, exumados pelo diretor da coleção 

antropológica de um museu, para serem submetidos a pesquisas comuns no século 

XIX, e que se baseavam em estereótipos relativos a diferentes tipos de seres 

humanos, classificando-os de modo hierárquico, medindo seus crânios, comparando 

seus esqueletos depois de mortos, e concluindo-se, com isso, por uma maior ou 

menor proximidade com relação aos macacos 8 . Essa “nova disciplina na 

antropologia deu às ideologias racistas uma aparente credibilidade científica”, 

quando diversos cientistas passaram a sustentar que as diferentes raças humanas 

haviam evoluído de modo independente umas das outras9.  

 

 

 

 

                                                      
7 Mbembe, Achille. (2019). Necropolitics. Trad. Steven Corcoran. Durhan: Duke University Press, p. 
167. 
8  Bethencourt, Francisco. (2013). Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century. Oxford: 
Princeton University Press. 
9 Smith, David Livingstone. (2011). Less than Human: Why We Demean, Enslave, and Exterminate 
Others. Nova York: St. Martin’s Press, p. 119, tradução nossa. 
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2 Genocídio cultural 

 

2.1 Escolas residenciais para Inuit 

 

Para além da exposição de Inuit em shows etnográficos, recentemente, foram 

encontrados corpos de crianças enterrados perto das escolas residenciais para as 

quais elas eram levadas. Em maio de 2021, foram localizados 215 corpos, estima-se, 

de três anos de idade. Desde então, os corpos encontrados já somam mais de 1.100, 

e o número de crianças desaparecidas já é estimado em 6.00010.  

Esses internatos financiados pelo governo, ao que tudo indica, faziam parte de 

uma política para tentar assimilar as crianças nativas e destruir suas culturas e 

línguas, que eram proibidas nessas escolas, de frequência obrigatória. Uma 

Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação concluiu, em 2015, que elas faziam 

pare de um programa de genocídio cultural11.  

Nesse sentido, a maior parte das crianças Inuit foi, por décadas (o declínio 

dessa prática começou a se dar, apenas, na década de 1970, e a última escola fechou 

apenas em 1996), retirada de seus lares, sem que fossem dadas maiores explicações 

sobre seu desaparecimento para seus pais12. A escola Kamloops, que funcionou 

entre 1890 e 1969, recebia até 500 alunos Inuit a qualquer momento, muitos deles 

enviados para morar na escola a centenas de quilômetros de suas famílias. Entre 

1969 e 1978, foi usada como residência para alunos de escolas diurnas locais. Suas 

mortes, quando conhecidas, variam de 1900 a 1971. Foram encontrados corpos, 

também, perto da antiga Escola Residencial Indígena de Marieval, que funcionou de 

1899 a 1990 e sob o controle da Igreja Católica Romana durante grande parte desse 

tempo, na escola Missionária de St. Eugene, operada pela Igreja Católica de 1912 até 

o início dos anos 1970. No total, há em torno de 130 escolas deste tipo e, até o 

                                                      
10 Honderich, Holly. 2021. Why Canada is mourning the deaths of hundreds of children. BBC News, 
Washington. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-uscanada-57325653. Acesso em: 16 
nov. 2021;  
11 Austen, Ian. (2021). Horrible History’: Mass Grave of Indigenous Children Reported in Canada. The 
New York Times. Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/canada/kamloops-
mass-grave-residential-schools.html. Acesso em: 16 nov. 2021. 
12 Austen, Ian. (2021). Horrible History’: Mass Grave of Indigenous Children Reported in Canada. The 
New York Times. Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/canada/kamloops-
mass-grave-residential-schools.html. Acesso em: 16 nov. 2021. 

https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/canada/kamloops-mass-grave-residential-schools.html
https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/canada/kamloops-mass-grave-residential-schools.html
https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/canada/kamloops-mass-grave-residential-schools.html
https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/canada/kamloops-mass-grave-residential-schools.html
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momento, o que se sabe é que abusos físicos e sexuais levavam parte dos alunos a 

fugir, enquanto outros morriam vítimas da negligência em seu cuidado, por doenças 

ou acidentes13.  

 

2.2 O extermínio dos Qimmit e de um modo de vida 

 

Recentemente, veio à luz um conflito entre os Inuit e a polícia montada 

canadense, ocorrido na metade do século XX, e acobertado por muitas décadas. O 

documentário “Qimmit: a clash of two truths” 14  apresenta os dois lados deste 

conflito, e o processo de desenvolvimento do relatório da Comissão da Verdade15, 

criada para apuração dos fatos, décadas depois. 

Nesse cenário, verifica-se, de um lado, o extermínio dos Qimmiit, cachorros 

nem totalmente domesticados, nem totalmente selvagens, e que compartilhavam, 

com os Inuit, de laços comunitários e familiares – de milhares de cães, passaram a 

haver apenas algumas centenas – e, de outro, a morte do próprio modo de vida Inuit, 

em decorrência desse extermínio. Dentre as hipóteses levantadas para motivar a 

polícia montada canadense a assassinar os Qimmiit, aventa-se a intenção de 

espantar os Inuit das terras, ou, ao contrário, de obrigá-los a se integrarem à 

comunidade canadense, deixando sua vida nômade para trás, que era dependente 

dos cães, que puxavam seus trenós, auxiliavam na caça, etc.16  

A relação entre os Qimmiit e os Inuit não era, nos parece, uma de simples 

objetificação/coisificação. Diversamente, em um clima extremo como o do Ártico, 

ambas as espécies se utilizavam uma da outra para a sobrevivência, construindo 

laços que transcendiam a ideia de propriedade. Cães, então, levavam seres humanos 

para caçar puxando os trenós e, em troca, recebiam comida e abrigo, sem que, para 

                                                      
13 Honderich, Holly. (2021). Why Canada is mourning the deaths of hundreds of children. BBC News, 
Washington. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-uscanada-57325653. Acesso em: 16 
nov. 2021;  
14 Qimmiit: A Clash of Two Truths. Direção: Joelie Sanguya e Ole Gjerstad. Produtores: Joe MacDonald 
e Charlotte De Wolff. Canadá: Piksuk Media e the National Film Board of Canada, 2010 (68 min). 
15 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press. 
16 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press. 
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isso, ficassem aprisionados: viviam soltos17. Inclusive, esse parece ter sido um dos 

pontos que pode ter causado o conflito, já que a polícia montada parecia temer 

ataques dos cães que circulavam livremente, de modo que, antes de serem mortos, 

foi determinado que os Inuit prendessem os Qimmiit com correntes, algo que deve 

ter causado um sofrimento profundo para estes últimos.  

Em momentos de escassez, no mais, os cachorros eram, por vezes, 

alimentados antes dos humanos e, como apontam Frédéric Laugrand e Jarich 

Oosten18, enquanto os Inuit eram membros humanos da sociedade, os Qimmiit eram 

membros não humanos. A perda dos cachorros é descrita, pelos Inuit, como a perda 

de membros de sua família.  

No final da década de 1950, Susan McHugh19 nos conta que o antropologista 

Toshio Yatsushiro foi contratado pelo governo canadense para estudar os impactos 

do assentamento dos Inuit, até então nômades, em Qikiqtaaluk. Em seu artigo, relata 

uma entrevista com um informante que ele chama apenas de Jamesie, e que teria 

dito que “as linhas entre não somente ele e os cachorros mortos, mas também entre 

todos os Inuit e seus cachorros se tornavam borradas”, revelando a profunda 

interdependência entre os grupos. Em uma de suas falas, Jamesie diz: “Cachorros, 

mesma coisa, Esquimós [...] Esquimós cachorros mesma coisa. Um”20.  

Mais um aspecto faz com que a morte dos Qimmiit por oficiais canadenses 

possa ser considerada como uma tentativa de matar o próprio modo de vida Inuit. 

Isso porque os Qimmiit, para além de membros da família, eram responsáveis por 

receber os “nomes-almas” daqueles que estavam para morrer, de maneira a evitar 

que seu espírito, também, desaparecesse: acreditava-se que ao se nomear outra 

pessoa com o nome de alguém no fim da vida, mantinha-se sua identidade viva. 

Bebês recém-nascidos serviam a esse propósito, mas também os cães. Quantos 

nomes-almas não se perderam para sempre com o extermínio dos Qimmiit, mortos 

                                                      
17 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press. 
18 Laugrand, Frédéric; Oosten, Jarich. (2002). Canicide and healing: the position of the dog in the Inuit 
cultures of the Canadian Arctic. Anthropos: International Review of Anthropology and Linguistics, 
97(1):89-105, 90-91. 
19 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press. 
20 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press, p. 122-123. 
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sem que houvesse tempo de passar seus nomes para outros? “Quão doloroso, 

impossivelmente doloroso, deve ter sido nomear os nomes que não têm mais alguém 

que os carregue, que não puderam ser transferidos dos mortos para os vivos?”21.  

Ao final, quando nos deparamos com a história dos Inuit e dos Qimmiit, 

percebemos que não existe nenhuma contradição entre, por meio da 

interdependência, alcançar-se a independência, de modo coletivo 22 , já que uma 

espécie dependia da outra para sobreviver e, por meio do relacionamento 

estabelecido entre elas, ambas eram capazes de expressar sua existência de modo 

pleno. E é por isso, também, que o extermínio dos Qimmiit significou, em última 

instância, o genocídio da cultura tradicional Inuit, colocado em prática pelo exercício 

do poder colonial, que obrigou, de um lado, os membros da comunidade nômade a 

se fixarem nos assentamentos ocidentais, abrindo mão de seu modo de vida 

tradicional, e exterminou, de outro, animais não humanos de modo arbitrário e cruel.  

 

3 Opressões pós-coloniais climáticas: efeitos do aquecimento global já na 

atualidade 

 

Como ensina Kyle Powys Whyte23, os retratos do período do Antropoceno são 

frequentemente construídos como narrativas distópicas ou pós-apocalípticas de 

crises climáticas que deixarão os humanos em terríveis cenários de ficção científica, 

mas que excluem as perspectivas de comunidades tradicionais sobre como esses 

impactos já as acomete, e sua relação com a violência colonial.  

Filmes como “O Dia Depois de Amanhã” nos ajudam a imaginar como será 

nosso futuro se não mudarmos, com urgência, nossos padrões de produção e 

consumo, inclusive porque a própria ideia de aquecimento global e das 

consequências das mudanças climáticas nos são tão estranhas e abstratas, que 

precisamos de filmes de um novo tipo de ficção científica para que nossas mentes 

                                                      
21 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press, p. 136. 
22 McHugh, Susan. (2019). Love in a time of slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and 
Extinction. Pensilvânia: The Pennsylvania State University Press, p. 150.  
23 Whyte, Kyle Powys.  (2018). Indigenous science (fiction) for the Anthropocene: Ancestral dystopias 
and fantasies of climate change crises. Environment and Planning E: Nature and Space, 1:224-242. 
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sejam capazes de imaginar esse futuro que, em verdade, não é nem distante, nem 

ficcional24.  

E o autor escreve, então, um ensaio para trazer narrativas de povos 

tradicionais que já vivem, hoje, cenários distópicos próprios do período, seja em 

razão da opressão colonial, seja em razão de mudanças climáticas já percebidas por 

eles. E ainda assim é comum, segundo Whyte, que indígenas sejam classificados, por 

não-indígenas, como um povo característico do Holoceno. Numa entrevista que saiu 

no Ottawa Citizen, no entanto, Sheila Watt-Cloutier, membro do conselho do círculo 

polar Inuit, se pronunciou no seguinte sentido:  

 

A cultura Inuit é baseada no gelo, na neve e no frio... É a velocidade e a 

intensidade com que a mudança ocorreu e continua a ocorrer que é um grande 

fator que faz com que tenhamos problemas para nos adaptarmos a certas 

situações. A mudança climática é mais um ataque rápido ao nosso modo de vida. 

Não pode ser separado das primeiras ondas de mudanças e agressões no âmago 

do espírito humano que surgiram em nosso caminho. Assim como estamos 

reconhecendo e entendendo as primeiras ondas de mudança [...] nosso meio 

ambiente e clima agora ficam ameaçados25.  

 

Whyte 26  sustenta, então, que indígenas nem sempre compartilham desse 

mesmo imaginário de ficção científica, de futuros distópicos e apocalípticos, quando 

eles confrontam a possibilidade de uma crise climática.  

Interessante mencionar que no documentário “Inuit Knoledge and Climate 

Change” – que é o primeiro filme produzido em idioma inuktitut –, somos levados ao 

Ártico, e entramos em contato com a cultura e experiência Inuit em relação às 

mudanças ambientais e as formas encontradas de adaptação. É revelado, ainda, que 

                                                      
24 Whyte, Kyle Powys.  (2018). Indigenous science (fiction) for the Anthropocene: Ancestral dystopias 
and fantasies of climate change crises. Environment and Planning E: Nature and Space, 1:224-242. 
25  Inuit Knowledge and Climate Change (Qapirangajuq). Direção: Zacharias Kunuk; Ian Mauro. 
Produção: Igloolik Isuma Productions; Kunuk Cohn Productions. Canadá: Isuma TV, 2011 (54 min). 
Disponível em: http://www.isuma.tv/inuit-knowledge-and-climate-change/movie-no-subtitles. 
Acesso: 17 nov. 2021. 
26  Inuit Knowledge and Climate Change (Qapirangajuq). Direção: Zacharias Kunuk; Ian Mauro. 
Produção: Igloolik Isuma Productions; Kunuk Cohn Productions. Canadá: Isuma TV, 2011 (54 min). 
Disponível em: http://www.isuma.tv/inuit-knowledge-and-climate-change/movie-no-subtitles. 
Acesso: 17 nov. 2021. 
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a cultura Inuit possui um conhecimento milenar – inclusive por uma questão de 

sobrevivência – a respeito dos modos como o clima opera, sendo capaz de prever o 

tempo apenas olhando para o céu, para as marcas que o vento deixa na neve, e para 

a altura da água nos lagos, algo que é ensinado para as crianças desde cedo. Os 

ancestrais dos Inuit sabiam prever, com precisão, as estações do ano, e como cada 

uma seria, e.g., se o gelo viria cedo ou tarde no decorrer dos meses. Eles estavam 

sempre observando a natureza, o ambiente, as marés; observavam as nuvens, e 

sabiam as direções dos ventos. Hoje, contudo, os Inuit dizem ser impossível prever 

o clima, pois a lógica sob a qual ele funcionava mudou, e os membros mais velhos 

da comunidade dizem que sequer é possível dizer que as gerações mais novas 

conhecem o frio, sendo relatado um verão em que todos na comunidade usaram 

shorts, tamanho o calor, restando apenas alguns poucos glaciares. A caça também 

é mais difícil, por conta da finura do gelo. E eles percebem que as focas têm ficado 

mais na superfície, porque as águas mais fundas estão esquentando, algo que nunca 

aconteceu antes. Até a pele das focas, usada por eles para a manufatura, possui 

queimaduras e parece mais frágil. No documentário, a seguinte fala chama a 

atenção: “os cientistas falam das mudanças climáticas com estudos sobre poluição 

e toxinas. Por outro lado, Inuit discutem os efeitos dessas mudanças na medida em 

que eles ocorrem dentro de suas vidas”. Por fim, Inuit – em contraste com ocidentais, 

que olham para o ambiente como algo periférico, na fronteira – falam do ambiente e 

deles próprios como uma mesma coisa, como um ser só27. 

Para Candis Callison28, é preciso reconhecer que a mudança climática é um 

prenúncio para aqueles que suportaram um século de imensas mudanças culturais, 

políticas e ambientais, e que as dificuldades que muitos ocidentais temem que 

resultem da crise climática são aquelas que os povos indígenas já enfrentaram 

devido a diferentes formas de colonialismo: colapso do ecossistema, perda de 

                                                      
27  Inuit Knowledge and Climate Change (Qapirangajuq). Direção: Zacharias Kunuk; Ian Mauro. 
Produção: Igloolik Isuma Productions; Kunuk Cohn Productions. Canadá: Isuma TV, 2011 (54 min). 
Disponível em: http://www.isuma.tv/inuit-knowledge-and-climate-change/movie-no-subtitles. 
Acesso: 17 nov. 2021. 
28  Inuit Knowledge and Climate Change (Qapirangajuq). Direção: Zacharias Kunuk; Ian Mauro. 
Produção: Igloolik Isuma Productions; Kunuk Cohn Productions. Canadá: Isuma TV, 2011 (54 min). 
Disponível em: http://www.isuma.tv/inuit-knowledge-and-climate-change/movie-no-subtitles. 
Acesso: 17 nov. 2021. 
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espécies, colapso econômico, realocação drástica e desintegração cultural. 

Diferentes formas de colonialismo, é claro, seja por meio da destruição ambiental, 

expropriação de terras ou relocação forçada, acabaram com as relações locais dos 

povos indígenas com milhares de plantas, animais, insetos e ecossistemas inteiros. 

Para muitas comunidades tradicionais, a perda de acesso local a uma planta cultural 

ou economicamente significativa devido à dominação colonial é comparável à 

extinção dessa. Os efeitos do aquecimento global tornam-se, nessa medida, um 

deja-vu de algo já vivido29.  

Isso coloca em xeque, nos parece, narrativas históricas que privilegiam a ideia 

de que as mudanças climáticas e o Antropoceno levantam a questão sobre como 

compreender e interromper um temido e futuro processo de transição de um lugar 

de estabilidade, para um lugar de crise. E demanda, ainda, que povos considerados, 

por tanto tempo, “outros” e “exóticos”, sejam incluídos no debate. Como afirma 

Callison30, para os Inuit as mudanças climáticas são uma experiência direta contínua 

e vívida que ameaçam as práticas culturais, e que soam bem diferente sendo 

explicadas por um ancião em uma vila no Ártico do Alasca do que nas páginas de um 

grande jornal americano.  

Importante destacar, nesse ponto, que o Conselho Circumpolar Inuit 

representa a comunidade tradicional no Alasca, Rússia, Groenlândia e Canadá e, com 

a Avaliação de Impacto do Clima Ártico de 2004, a vulnerabilidade da região polar 

norte e do povo Inuit tornou-se uma parte fortemente evidenciada do discurso da 

mudança climática. O documento original redigido em 1992 na Cúpula do Rio, 

contudo, não lista o Ártico como uma região vulnerável. A Avaliação de Impacto do 

Clima Ártico, portanto, representa uma evidência bastante clara de que levou tempo 

para que ocorresse uma integração do Conselho nas discussões de política global31.  

Finalmente, vale citarmos, aqui, o trabalho de Elizabeth Kolbert, que faz uma 

cobertura a respeito das mudanças climáticas no Ártico, descrevendo as mudanças 

                                                      
29 Whyte, Kyle Powys. (2018). Indigenous science (fiction) for the Anthropocene: Ancestral dystopias 
and fantasies of climate change crises. Environment and Planning E: Nature and Space, 1:224-242. 
30  Callison, Candis. (2014). How Climate Change Comes to Matter: The Communal Life of Facts. 
Raleigh-Durham, NC: Duke University Press. 
31  Callison, Candis. (2014). How Climate Change Comes to Matter: The Communal Life of Facts. 
Raleigh-Durham, NC: Duke University Press. 
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que vêm ocorrendo no presente. Um dos relatos trazidos pela autora, de um caçador 

Inuk chamado John Keogak e que vive cerca de oitocentos quilômetros ao norte do 

Círculo Polar Ártico, indica que desde a década de 1980 já era possível notar que 

clima estava mudando. Alguns anos atrás, ainda, as pessoas começaram a ver 

tordos, aves até então desconhecidas para os Inuit: “Nós apenas pensamos, Oh, 

puxa, está esquentando um pouco”, ele lembrou. “Foi bom no início – invernos mais 

quentes, você sabe – mas agora tudo está indo tão rápido. As coisas que vimos 

chegando no início dos anos noventa simplesmente se multiplicaram”. Keokag 

passou a perceber que dentre aqueles envolvidos no aquecimento global, eles 

estariam “no topo da lista de pessoas que seriam mais afetadas”, concluindo: Nosso 

modo de vida, nossas tradições, talvez nossas famílias. Nossos filhos podem não ter 

um futuro. [...] E não está acontecendo apenas no Ártico. Vai acontecer em todo o 

mundo. O mundo inteiro está indo rápido demais”. 

 

4 Antropoceno e justiça climática 

 

Colocados os problemas referentes às opressões coloniais, e sustentando-se 

a tese de que as mudanças climáticas podem ser consideradas como novas – mas 

já conhecidas pelas comunidades tradicionais – opressões coloniais, é preciso 

estabelecer o quadro teórico dentro do qual podem ser construídas, de um lado, as 

críticas aos modos de vida que levam ao aquecimento global e, de outro, a 

responsabilização das nações que, historicamente, levaram a cabo as opressões 

aqui narradas e tantas outras que possuem a mesma matriz de dominação, e o 

respectivo dever de reparação. 

O termo “Antropoceno” foi formalmente proposto pelo Prêmio Nobel Paul 

Crutzen e pelo ecologista Eugene Stoermer 32  para denotar o ambiente global 

contemporâneo dominado pela atividade humana. Sugerindo que a tecnologia 

moderna começou a transformar o comportamento do sistema terrestre e afetar 

substancialmente os processos ambientais, eles apresentaram o termo 

“Antropoceno” para identificar o intervalo de tempo inicial, em sua visão, com a 

                                                      
32 Crutzen, Paul J.; Stoermer, Eugene. F. (2000). The Anthropocene. The International Geosphere-
Biosphere Programme (IGBP), Global Change Newsletter. 41:17-18. 
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Revolução Industrial e o início da capacidade humana de moldar a Terra e o 

ambiente. Mas, segundo Schneiderman, a noção de Antropoceno foi expressa na 

literatura científica por décadas de várias formas antes disso, como por Stoermer, 

que usava a expressão desde a década de 1980; o jornalista Andrew Revkin utilizou 

os termos “Homogenoceno” e “Antroceno” 33 , etc. De um modo geral, é possível 

afirmar que o Antropoceno marca um momento na história em que a soma das ações 

humanas tem uma influência maior na geologia, hidrosfera, e biosfera na Terra do 

que todos os cataclismas combinados34. 

É inegável, contudo, que não são todos os seres humanos os responsáveis 

pela atual crise climática e, mais do que isso, é preciso questionar o que levou 

aquelas nações responsáveis pelo aquecimento global a praticarem o 

desmatamento desenfreado, a emissão de gases de efeito estufa e a poluição das 

nossas terras e mares, com efeitos de larga escala. 

A expressão “Capitaloceno”35 surge como proposta de enquadramento teórico 

para que reflitamos sobre essas questões, e questionemos não apenas deveres de 

reparação, como mudanças urgentes nos nossos modos de produção e de 

relacionamento seja uns com os outros, seja com o ambiente no qual vivemos.  

Como ensina Joaquin Herrera Flores, a história da etnologia nos mostra a 

interação contínua entre os múltiplos processos culturais de povos e grupos 

diferentes, com contatos interculturais que sempre se fizeram presentes na 

formação, no desenvolvimento e, claro, no desaparecimento dos processos culturais 

ocorridos na história.36 O autor questiona, então:  

 

são as estruturas culturais plurais e diferenciadas que [...] levaram à tentativa  de  

                                                      
33 Syvitski, James P M. (2012). Anthropocene: An epoch of our making. Global Change Magazine, 78.   
Disponível em: 
http://www.igbp.net/news/features/features/anthropoceneanepochofourmaking.5.1081640c135c7c
04eb48 0001082.html. Acesso em: 19 nov. 2021. 
34 KARKULEHTO, Sanna et al. (eds.). Reconfiguring Human, Nonhuman and Posthuman in Literature 
and Culture. Nova Iorque: Routledge, 2020. 
35 McBrien, J. (2016). Accumulating extinction. In: Anthropocene or Capitalocene?, ed. J.W. Moore, 
116–37. Oakland: PM Press; Jason W. Moore. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and 
origins of our ecological crisis, The Journal of Peasant Studies; Crutzen, P.J.; E.F. Stoermer. (2000). 
The Anthropocene. IGBP [International GeosphereBiosphere Programme] Newsletter 41:17–8. 
36 Flores, Joaquín Herrera. (2006). Abordar las migraciones: bases teóricas para políticas públicas 
creativas. Tiempos de América, 13:75-96.  

http://www.igbp.net/news/features/features/anthropoceneanepochofourmaking.5.1081640c135c7c04eb480001082.html
http://www.igbp.net/news/features/features/anthropoceneanepochofourmaking.5.1081640c135c7c04eb480001082.html
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extermínio do império Inca? Ou o que já empurrava os “conquistadores” eram 

antes os fatores incipientes de um modo de produção baseado no capital, que já 

apontava para suas duas características básicas: a expansão contínua de seus 

limites e o desejo irrestrito e amoral de acumulação do que pouco a pouco estava 

se tornando o equivalente universal de toda transação e de toda relação social: 

dinheiro baseado na quantidade de ouro disponível? O problema era a Bíblia ou o 

acúmulo? Quais foram as razões culturais do extermínio dos antigos 

colonizadores do famoso oeste norte-americano e a fúria das tropas inglesas 

para eliminar e erradicar do nosso universo um povo inteiro como o tasmaniano? 

Foram discrepâncias culturais ou razões de dominação estrutural ao impor um 

novo modo de produção e relações sociais?37  

 

Segundo Edgardo Lander 38 , o maior desafio do nosso tempo é criar 

alternativas ao capitalismo que sejam radicalmente democráticas, capazes de 

acomodar, de um lado, a pluralidade cultural e, de outro, preservar a vida, haja vista 

o esgotamento e a sobre-exploração dos recursos naturais planetários, e o risco de 

que nós, enquanto espécie, não sejamos capazes de sobreviver ao colapso do 

capitalismo. É preciso refletirmos, portanto, a respeito do próprio modelo capitalista, 

e se ele é compatível com um mundo mais democrático, igualitário, plural e 

sustentável39. Com relação ao socialismo soviético do século XX, este, já sabemos, 

foi malsucedido, já que foi incapaz de dar conta da diversidade étnico-cultural 

planetária, buscando suprimi-la em uma cultura única e homogênea do proletariado, 

buscando justamente a universalização ocidental e antropocêntrica responsável por 

destruir o meio ambiente de modo ainda mais radical do que a sociedade 

capitalista40. 

É preciso pensar, portanto, em um projeto econômico socialista,  mas  que  se 

funde sobre bases profundamente democráticas, e  que  tenha  como  prerrequisitos 

                                                      
37 Flores, Joaquín Herrera. (2006). Abordar las migraciones: bases teóricas para políticas públicas 
creativas. Tiempos de América, 13:75-96, 90. 
38  Lander, Edgardo. (2012) Reinventar el socialismo? Alternativas: revista de análisis y reflexión 
teológica, 43:33-42, 33.  
39  Sobre o tema, cf. Flores, Joaquin Herrera. (2009). A (re)invenção dos direitos humanos. 
Florianópolis: Fundação Boiteux. 
40  Lander, Edgardo. (2012). Reinventar el socialismo? Alternativas: revista de análisis y reflexión 
teológica, 43: 33-42, 35. 
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básicos a liberdade de escolha, a diversidade, e a harmonia entre todas as formas de 

vida existentes na Terra, criticando-se, de um lado, a experiência histórica socialista, 

mas também a dicotomia ocidental judaico-cristã que nos separa do restante do 

planeta, como se não pertencêssemos a ele, e fôssemos hierarquicamente 

superiores às demais espécies.41 

Lander sustenta, ainda, que é necessário refletirmos acerca de alternativas 

não apenas referentes aos padrões de propriedade e de consumo, mas também a 

respeito das subjetividades nos modos de conhecimento e de produção, de maneira 

a se reconhecer que qualquer modelo econômico a ser construído sobre bases 

democráticas deve estar sempre atento à figura do “outro”, adotando um modelo 

descentralizador e inclusivo de pontos de vidas que fujam aos saberes 

tradicionalmente estabelecidos42.  

No caso particular das mudanças climáticas, isso significa, na prática, trazer 

para o centro do debate científico, acadêmico, político, ou jurídico, a perspectiva de 

povos tradicionais que, como os Inuit, já experimentam seus efeitos.  

É também importante lembrarmos, como aponta Peter Rudiak Gould, que o 

Capitaloceno nos traz uma crise de culpa, de responsabilidade, e nesse sentido se 

distingue das demais eras geológicas. Ocidentais, consumidores, elites dos gases de 

efeito estufa, etc., sob particularidades históricas (idade moderna), políticas 

(neoliberal) e econômicas (capitalista), são responsáveis, nessa medida, pelas 

mudanças climáticas que vivemos hoje. É preciso refletir, pois, sobre os deveres de 

reparação e auxílio que devem corresponder a tal responsabilização.  

Para Donna Haraway 43 , por fim, precisamos pensar não apenas em uma 

justiça ecológica, mas em uma justiça ecológica e multiespécies, valendo-se da 

expressão reponse-ability, com hífen, que engloba tanto uma capacidade de 

                                                      
41 Lander, Edgardo. Reinventar el socialismo? Alternativas: revista de análisis y reflexión teológica, n. 
43, 2012, p. 33-42, p. 37. 
42 Lander, Edgardo. Reinventar el socialismo? Alternativas: revista de análisis y reflexión teológica, n. 
43, 2012, p. 33-42, p. 37. 
43 Haraway, Donna. 2014. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene: Staying with the Trouble. Classe 
ministrada em 05 de setembro de 2014 na Aarhus University Research on the Anthropocene. 
Disponível em: https://www.artandeducation.net/classroom/video/66322/donna-haraway-
anthropocene-capitalocene-chthulucene-staying-with-the-trouble. Acesso: 09 jun. 2021; Haraway, 
Donna. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Carolina do Norte: Duke 
University Press. 
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responder ao cenário apocalíptico do aquecimento global, como uma 

responsabilidade de fazê-lo. Para a autora, no mais, é preciso que sejamos capazes 

de responder não só ao Antropos, quanto ao Capital.  

 

Considerações finais 

 

Como foi possível perceber, o período do Antropoceno – ou Capitaloceno –, 

mais do que uma era geológica, diz respeito a uma profunda crise de 

responsabilidade não da humanidade como um todo, mas de setores específicos de 

seres humanos que, por seus modos de exploração econômica e arranjos sociais e 

políticos, colocaram e colocam em risco a vida na Terra nos moldes como a 

conhecemos, vitimando alguns grupos em graus maiores do que outros. 

Membros de comunidades tradicionais como os Inuit já experimentam, hoje, 

os efeitos das mudanças climáticas, as quais se apresentam como violências cujos 

efeitos já são, de algum modo, conhecidos, e cujas causas encontram raízes numa 

mesma matriz de dominação.  

Nesse contexto, torna-se essencial refletirmos sobre a necessidade (i) de 

responsabilização e reparação/auxílio a comunidades tradicionais; (ii) de 

procedermos a um rearranjo de nossos modelos políticos e econômicos para que 

estes se tornem mais democráticos, sustentáveis e inclusivos; e (iii) de inclusão de 

pontos de vista considerados, ainda, periféricos, nos debates científico, social, 

político e jurídico, para que vozes como as dos Inuit ganhem papel central na 

construção de estratégias de resposta às mudanças climáticas.  

 
 



 



 

3. REASON AND DEMOCRACY: ARE THE COGNITIVE AND MORAL DEMANDS OF 

PUBLIC REASON EXCESSIVE?1 
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Is a political consensus possible based on reason alone, without the intervention 
of force or persuasion? John Rawls’ answer in Political Liberalism is that of 
epistemic abstinence. By renouncing the intervention of the True, while accepting 
only the Reasonable, by mobilising public reasons and not personal or collective 
beliefs, it would be possible to regulate political conflicts 
and stabilise democratic institutions without the intervention of force. But this 
solution, with its distinction between the “public” and “non-public” spheres, has been 
widely criticised, and, somewhat like the “constitutional patriotism” advocated by 
Habermas, it seems too weak a basis for protecting the democratic consensus 
against its enemies. Above all, it requires excessive cognitive and 
moral competences. After analysing the conditions of possibility of epistemic 
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How can people who are separated by religion, ethnicity, social class, culture, 

standards of living and education live together, while declaring the people 

sovereign? How can their conflicts be arbitrated and their consent to the law secured 

while respecting this sovereignty? In “What is Enlightenment?” (1784), Kant reminds 

us that, “To test whether any particular measure can be agreed upon as a law for 

a people, we need only ask whether a people could well impose such a law upon 

itself.”2 The challenge of contemporary democracies is indeed that of constituting 

a “people” when the advance of liberty and individual rights has exacerbated not only 

socio-economic divisions but conflicts of class and identity as well. 
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One solution is to limit both the ambitions of political consensus and its 

sources. This is the approach taken by John Rawls in his Political Liberalism, 

published in 1993.3 By limiting oneself, on the one hand, to seeking agreement only 

on collective norms4 and principles of justice and not on shared values, and, on the 

other hand, by drawing on each person's intelligence and reason, and on their 

autonomy in the face of identities, it would be possible to regulate political conflicts 

and ensure stable institutions.5 Indeed, such an attitude would seem relatively easy to 

secure so long as adherence to democratic principles does not require one to 

renounce “one's” own truth, but simply to respect collective norms – a minimum 

common denominator necessary for survival and cooperation. However, this 

requirement is deeply problematic. It implies not only a certain pragmatism on the 

part of citizens, an appeal to interest and prudential reason, as more important than 

truths and beliefs, but also an ethical disposition towards others – Rawls speaks of 

a “duty of civility” – which goes beyond simple cooperation and consists of only 

bringing into play in the public space “public” arguments, i.e. receivable by those 

who do not share our beliefs or our identities. We can speak here of an epistemic 

abstinence with respect to truth that presupposes both cognitive and moral 

competences. 

But does this appeal to reason limited to the context of public justification6 

not unrealistically assume that all citizens are equal in their sense of justice, their 

capacity to dialogue and to employ reasonable arguments in public debate, a 

capacity that Rawls refers to, like Habermas, as “public reason”? It is not surprising 

that this solution, this double appeal to set aside the True in favour of the 

Reasonable,7 and non-public reasons in favour of public reasons alone, has 

provoked much criticism. Rather like the “constitutional patriotism” advocated by 

Habermas,8 it seems too weak a basis for protecting the democratic consensus 

against its enemies, who claim to speak in the name of “the people” without any 

respect either for the conflicts running through it or for the inescapable fact of 

pluralism. 
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I-THE APPEAL TO PUBLIC REASON 
 

The problem is what we mean here by the appeal to reason. If it means the 

power of experts, then the force of reason replaces one domination with another 

and contradicts the egalitarian and inclusive ideal of democracy. On the other hand, 

if the diversity of worldviews and interests is taken seriously, can public justification 

ever reach a consensus while ensuring equal treatment of all? Rather than relying 

directly on a dominant vision of the Good, justification should therefore be limited to 

establishing whether the law in question is just, something that citizens who are 

otherwise divided by almost everything can agree on. Unlike religious, philosophical, 

or cultural conceptions of the Good, what is right in this limited sense is accessible 

to reflection, to the exercise of everyone’s judgment and reasoning, for example, 

justice as mutual benefit or justice as impartiality and fairness or even as 

reciprocity according to the Golden Rule in its negative version: do not do unto others 

what you would not want done to you. Justice and collective norms are simply the 

necessary conditions for stable and equitable cooperation.9 

However, tacit agreement on these norms may not be sufficient; it is essential 

to agree publicly on these principles of arbitration and justice, in the sense that 

everyone accepts them if it is publicly known that everyone else also 

accepts them. Hence the role of a self-understanding of these principles by those who 

must submit to them. Hence too the importance of a public conception of justice 

that irrigates the entire political bloodstream, from supra-legal and constitutional 

principles to political and legislative processes. Hence, finally, the interest of a theory 

of justice that enlightens and guides this self-understanding. “With this deeper 

understanding”, writes John Rawls, “we can attain wider agreement among one 

other.”10 Conceived as dialogical and diacritical, the appeal to reason becomes more 

realistic.11 

But above all there is a reason of principle for appealing to reason in public 

justification. Human beings are beings of justification, capable of giving reasons for 

their actions and of asking for reasons to obey the political order and its institutions 

and to freely submit to its coercive power. This is the democratic challenge. 

Respecting this capacity is central to treating people as ends and not merely as 
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means, so that the political obligation is understood and internalised, and not 

imposed by force or in an arbitrary or cunning way. The right to justification12 is 

therefore a fundamental right and an expression of the respect due to every rational 

and reasonable being. 

Public justification then requires genuine epistemic abstinence as the 

capacity to transform non-public value judgements and personal beliefs into 

public reasons and arguments. The debate about gender equality, for example, 

cannot be settled solely on biological theories, any more than it can be settled by 

appealing to particular religious or moral beliefs. It must be resolved by asking what 

collective norms, what principles of justice, are acceptable to us all while putting 

ourselves in the other person’s shoes. Choosing gender equality means choosing a 

certain type of society, a certain type of cooperation that is considered more just and 

more rationally acceptable than others, even if this contradicts traditional 

worldviews and beliefs, and even if it cannot immediately win acceptance by 

everyone. Theories and beliefs then cease to appeal to truth and are evaluated solely 

according to their rational acceptability and their practical consequences. The 

public space is where this transformation occurs, a place that is a community of 

justification where everyone can present their reasons and be listened to by others, 

even if they disagree, where everyone ultimately agrees to explain themselves to 

others and confront them face to face. 

It is this approach and the cognitive and moral competences it requires that 

I would like to put to the test here. After analysing the conditions for the possibility 

of epistemic abstinence, I will deal with three sets of objections: that this approach 

is too demanding for those who do not possess the necessary competences; that it 

is unrealistic in the face of political cleavages and passions; and, above all, that it 

would be unfair to those who refuse to distance themselves from cherished 

worldviews that are far from, or even incompatible with, liberal principles, 

especially as such principles can be shown to be the products of a particular 

political ideology,13 and not from a rational and reasoned approach. 
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2-THE CONDITIONS FOR EPISTEMIC ABSTINENCE 
 

What are the objectives and drivers of public justification if we are to follow 

Rawls? These can be summarised as an effort to reach a 

limited consensus that presupposes a capacity for epistemic abstinence. 

First, epistemic abstinence has a political purpose: to reach a consensus 

on limited principles of justice and legislation that are acceptable to everyone 

motivated by a conception of their good, without committing to the "truth" of 

these principles and without demanding a total allegiance, a “commitment of hearts 

and minds”.
14 

It therefore assumes that the participants are rational in the limited sense that 

they prefer a better situation to a worse one and will seek the best means to achieve 

it. Epistemic abstinence can then be valued as a rational means to protect their 

interests and their conception of their own good. “The capacity for a conception of 

the good”, says Rawls, “is the capacity to form, to revise, and rationally to pursue a 

conception of one’s rational advantage or good.”15 People therefore need the 

faculties of judgement and deliberation necessary to choose a goal in the light of their 

conception of the good, to weigh up the pros and cons, to limit their ambitions and 

evaluate the means to achieve it, etc. To this must be added a capacity for 

anticipation to assess consequences and understand that a better future may 

involve a present sacrifice. To be rational, then, is to have the capacity to make 

choices for good cognitive reasons, reasons for which one can be held accountable, 

together with the capacity to solve problems satisfactorily either through individual 

reflection or through interaction and discussion with others, while anticipating the 

consequences. 

Now, the capacity for forming a conception of one's own good and, ultimately, a 

personal and moral identity, demands political conditions. It is only possible thanks 

to the multiple conceptions of the Good provided by the community, history, 

culture, religion, etc. The relationship between these is obviously complex and 

diverse. It can draw on blind faith or belief in an authority. It can be based on a 

rational calculation, for example, to remain a member of the group by accepting its 

beliefs and constraints, because this would be more useful than leaving it. Finally, it 
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could be based on principle.
16 It is even more difficult to judge this because these 

motives are always intermingled, and instrumental or prudential rationality may be 

at work, even if hidden by passions and false consciousness. The difficulty is that 

this involves an epistemic requirement not to limit choices to one's own community 

or traditions that demands specific political conditions, in particular a free pluralist 

political space. So, pluralism is a necessary political condition for epistemic 

abstinence as it allows for a distance between one's own "truth" and alternative 

equally valid views. 

Furthermore, public justification can take place only if the public space 

imposes a certain level of neutrality in relation to these various conceptions of the 

Good and to the religious and cultural affiliations and passions that feed them. 

Putting these at a distance is a very demanding condition. This is possible if the 

agreement no longer seeks to arbitrate between conceptions of the Good, beliefs and 

identities, but is limited to establishing and enforcing common rules acceptable to 

all. The constitution of a pacified public space is undoubtedly possible if its scope 

is limited. This neutrality clearly is not a given, but the result of a process. The 

condition for public debate is to possess the competences needed to pacify our 

passions and to understand that the other also has a conception of their own good 

and that if the other disagrees with us, it is not necessarily because they are 

unreasonable.17 This is the only way we can come to an agreement on what a just or 

fairly just society can be. Without such agreement, a democratic society is doomed 

to instability and fragmentation. But aren’t these capacities, which involve not only 

cognition but also moral self-restraint, overly demanding? 

Next to this political consensus-building role, public justification has a 

heuristic and epistemic role in helping decision-making and political choice. It 

should make it possible to distinguish and clarify the argumentative structure of 

different conceptions so that they can be compared, and citizens can see the reasons 

for deciding among various choices. They will want to base their choices of the most 

important principles on solid arguments and reasons, e.g. on their usefulness and the 

value of their consequences, and not just on subjective beliefs and preferences – but 

according to which criteria? The heuristic role of justification is to present a list of 
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arguments and principles that are simple and rational enough to be publicly 

understood by all, as opposed to obscure and ad hoc precepts.18 

What then is the nature of the reasons given? They cannot claim to be 

irrefutable and true, but solely arguments that are admissible or acceptable, even 

if we do not follow them. The distinction between values and norms is now matched 

by the parallel distinction between the true and the acceptable, which is at the 

heart of epistemic abstinence. Are citizens equipped with sufficient conceptual 

and epistemic tools to understand this distinction and to clarify and evaluate 

the reasons and arguments for a particular legislation? Significant cognitive 

capacities are obviously required to understand such arguments and reasons. Again, 

are these cognitive demands not excessive? 

One must add that to be rational is also to be reasonable, in the sense of being 

epistemically prudent: our faculties of judgement, thought and inference constantly 

encounter difficulties in clarifying the reasons and arguments put forward.19 Finding 

definitive proof is as complex in science as it is in a trial. There are persistent 

disagreements about the relevant considerations. Political concepts are often vague 

and require interpretation. Citizens’ lived experiences are very disparate. Values are 

fragmented. Social space is too limited for all beliefs to be considered. Political power 

and authority are unevenly distributed, without mentioning the importance of 

personal belief, of what one believes to be true without being able or willing to verify 

it. To be reasonable in that sense is thus to be aware of all these difficulties. But 

developing such a capacity requires experience and prudence, virtues all too often 

absent from the public arena. 

Finally, epistemic abstinence has a moral and practical role that is as 

important if not more so than this epistemic role.20 Pure practical reason, in the 

sense of Kant, demands that we test and criticize our reasons and maxims and 

reflect on them in order to judge them and reappropriate them. The desire for 

explicitness and self-understanding is ultimately a desire for moral autonomy: that 

we understand that we are the authors of the laws to which we are subject. For both 

Kant and Rawls, a being endowed with reason is someone who “…is able to work 

through the Categorical Imperative procedure and to act from the moral law as it 
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applies to us.”
21 Those who participate in public justification share the same moral 

sensibility and concern to evaluate decisions and institutions in the light of first 

principles, instead of merely accepting them. In a revealing passage, Rawls writes: 

“We do not understand our sense of justice until we know in some systematic way 

covering a wide range of cases what these principles are.”22 We must be able to 

put into a “reflective equilibrium” our considered judgments and various principles 

and conceptions of justice and, then, to rank them in accordance with their rational 

acceptability and reasonableness. This is what it means to be autonomous moral 

beings. 

Epistemic abstinence is then a complex cognitive process which is, at the same 

time, a very personal moral experience. It is intrinsic to citizenship and to the social 

contract that binds us together. Rawls is here very close to Rousseau when he 

considers the transformative effects of citizenship which, Rousseau observed, 

“…produces a very remarkable change in man, by substituting justice for instinct in 

his conduct, and giving his actions the morality, they had formerly lacked” (On the 

Social Contract, I, viii). Rawls writes: 

Citizens are thought to be capable of adjusting their aims and 

aspirations...and to restrict their claims in matters of justice.... The idea of 

responsibility for ends is implicit in the public political culture and discernible in its 

practices.23 

The result is a sense of justice that Rawls defines as “to have an effective 

desire to comply with the existing rules and to give one another that to which they 

are entitled”.24 

To conclude, the competences required for epistemic abstinence are the 

following. People must be able to acquire a conception of their own good by 

exercising their prudential reason – to implement it effectively, to justify it by a 

conceptual scheme and sometimes to change it, while anticipating the 

consequences. Second, they must acquire a sense of justice and be able to limit 

their conception of the good so as to take others into account, in the name of 

impartiality and reciprocity and what constitutes the “duty of civility”. To this must be 

added epistemic prudence: having a sense of the difficulties involved in judgement 
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and reasoning, being capable of reflection and critical distance, being able to 

distinguish between preferences and principles, between non-public reasons and 

public reasons. 

The question that now arises is whether epistemic abstinence and the 

capacities it implies are not too demanding given how limited or even impaired human 

cognitive and moral capacities can be, even momentarily. It is, for instance, 

Martha Nussbaum's objection to Rawls's appeal to public reason.25 

Is it not, above all, unrealistic given how insurmountable ideological divisions 

can be and how fragile political consensuses are? The existence of 

incommensurable values26 would be the real source of apparent cognitive 

deficiencies and should lead to abandoning the integrating role of public reason 

and to stick to modus vivendi. Finally, and this is the criticism I will focus on most, is 

this objective not unfair to people from different cultures and traditions?27 In this 

case, apparent cognitive deficiencies would conceal the effects of domination 

and social inequality. The appeal to public reason would seem to be unfair given the 

unequal structure of the public space. 

 

IV-EXCESSIVE DEMANDS 
 

A first objection can be made to the ideal of public justification and its cognitive 

conditions: forming a conception of one's good, having a sense of justice, and 

exercising one's critical thinking, is for many an excessive demand. 

In her book Frontiers of Justice, the American philosopher Martha Nussbaum 

acknowledges the merits of Rawls's view of public justification but then makes 

a serious criticism. The problem is that by defining justice as the result of an 

equitable social agreement or contract between “normal”, “productive” and relatively 

equal citizens, Nussbaum argues, we risk excluding “people with mental impairments 

[who] are not among those for whom and in reciprocity with whom society’s basic 

institutions are structured.”28 If a person's capacity for anticipation is damaged or 

destroyed, he or she will be even less able to develop and defend a rational 

conception of his or her good according to a life plan, which is at the origin of the 

demand for justice. The right to justice, in Rawls' “ideal” theory, would thus be limited 
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to (or primarily for) those who possess certain capacities, both cognitive (rationality) 

and moral (a sense of justice and a conception of the good), that allow for a productive 

life and social cooperation throughout a “normal” lifetime, i.e. those who can play 

their role as citizens and respect principles of justice on a basis of reciprocity. 

Reciprocity being necessary for contract-based cooperation, this excludes less 

productive and able people. 

Rawls seems to corroborate such an interpretation by using the term 

“normal”, despite its ambiguity – since it is at once descriptive (what the majority 

does), evaluative (what one is recommended to do) and prescriptive (what one must 

do) – when he writes: “A person is someone who can be a citizen, that is, a normal 

and fully cooperating member of society over a complete life” (my emphasis).29 He 

goes on to insist that, “In elaborating justice as fairness, we assume that all citizens 

are normal and fully cooperating members of society over a complete life” (my 

emphasis).30 By insisting that, “by giving justice to those who can give justice in 

return, the principle of reciprocity is fulfilled at the highest level”,31 does this not 

yield a conception of equality that is overly restrictive and implicitly excludes those 

with impaired capacities, relegating them to charity and to compassion or care, to 

private and arbitrary virtues, rather than public ones such as justice, thereby 

undermining their rights? 

Once the ability to make rational choices is diminished or destroyed, the 

individual ceases to have value to society and, not being a useful member of the group, 

no longer has a basis for claiming rights. Their rights would be a function of their 

contribution. This is the criticism made of utilitarianism, for which a person’s 

value is dependent on their social utility. As the contractarian thinker David Gauthier 

writes about disabled people, “developments in medicine 

make possible an ever-increasing transfer of benefits to persons who 

decrease that average level of [well-being in our society]. Such persons 

are not party to the moral relationships grounded by a contractarian theory... 

Life-extending therapies do, however have an ominous redistributive potential. 

The primary problem is care for the handicapped. Speaking euphemistically 

of enabling them to live productive lives, when the services required exceed 



 
Catherine Audard | 59 

 

any possible products, conceals an issue which, understandably, no one wants to 

face.”32 This is where a naturalistic interpretation of the social contract and justice 

such as Nussbaum’s leads: in a just society, one receives only if one contributes. 

Anyone who does not contribute enough or at all will be dependent on charity. 

Are we to conclude, with Martha Nussbaum and other critics, that the rights of 

citizens thus hang on their ability to function “normally”, “rationally”, or is this a 

misreading of public justification? It would indeed be absurd to limit from the outset 

the rights of those who, temporarily or permanently, involuntarily or voluntarily,33 

are incapable of productive social cooperation. This would, moreover, dangerously 

restrict the moral status of democratic citizenship to economic rationality and 

productivity. Contrary to what Nussbaum suggests, Rawls does not mean that 

rights should be allocated according to the competences needed for public 

justification. He means that modelling the ideal of public justification presupposes 

“normal” abilities, but people with disabilities are not excluded. They can, for 

example, be represented and protected by guarantors, referees, tutors, etc., who can 

be expected to have all or some of these competences. 

The easiest answer to these criticisms would therefore be to make a 

clear distinction, which Nussbaum fails to do, between fact and value, between ideal 

requirements for public justification and an imperfect state of affairs, such as 

impaired cognitive and moral capacities, for which there are solutions such as 

accompaniment. 

 

IV-UNREALISTIC DEMANDS 
 

There is another major and perhaps definitive line of objection: that human 

cognitive and moral competences are measured against the irreducible pluralism 

of cultural values on which there is not even a limited consensus. We tend to ignore 

or underestimate that cognitive deficits and moral difficulties are assessed against a 

diversity of cultural criteria, and that this pluralism is possibly insurmountable. This 

is a pessimistic metaphysical thesis defended by Isaiah Berlin and Max Weber 

before him. As a consequence, the only “realistic” appeal to public reason must 
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limit itself to establishing a modus vivendi between the political forces involved, 

with rhetoric a good political tool for maintaining this balance. 

Value pluralism denounces the rationalist illusion that the diversity of 

individual opinions results entirely from a lack of education and cognitive and moral 

deficits that can be overcome by access to the Enlightenment of reason. Such a view 

is prevalent in the contemporary criticism of populism as a view of the uneducated. 

Once irrationality, ignorance and false consciousness are overcome by the “religion 

of reason”, as Thomas Jefferson hoped, and the necessary competences are 

developed, the unity of the city would be guaranteed and all beliefs would eventually 

converge. If, on the contrary, as for Max Weber, public disagreements are the result 

of deep conflicts of values, of subjective and mutually incommensurable 

preferences, it is futile to try to reconcile them and to hope to overcome the lasting 

disagreements they give rise to. Recognising the subjectivity of value judgements 

must lead us to revise our conception of reason and to accept that public 

justification may be impossible.34 

The response I suggest here is that cultural fragmentation (and the inequalities 

of competences it entails) is less profound than it seems and that, contrary to the 

position of Weber or Berlin, value conflicts are not always the result of subjectivity 

or the incommensurability of values. 

To this end, I propose to distinguish between a first-degree pluralism that 

exists between personal beliefs and values that are incommensurable with each 

other, on the one hand, and a second-degree pluralism between conceptions of the 

Good that are already conceptual schemes translatable in the public space, on the 

other hand.35 Note too that the way in which values are sometimes presented 

uncritically as objects of preferences as if they were objects of consumption can 

“ontologise” them. Values and value systems are social and historical constructs, 

adopted by individuals and communities in the course of history. This is the lesson 

of the history of ethics and human society. What we mean by “values” are not mere 

preferences, but extremely important ultimate ends or goals that have been 

validated over the centuries by the various traditions that we find embedded in 

our cultures and on which we rely to develop and realise our potential both as 
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individuals and as members of a group. Some of these values have enjoyed more 

success than others, and after two or more centuries of experience with liberalism, 

the overriding value of individual freedom has become self-evident to many, but this 

does not preclude other successful experiences, such as choosing respect for 

traditions or self-sacrifice for the happiness of others. While some of these 

experiences have been a total disaster and unanimously rejected as monstrous, 

others have flourished and are universally recognised in the 1948 Universal 

Declaration of Human Rights. It is therefore necessary to link individual and 

collective values with their historical environment to understand the nature of 

pluralism in the democratic public sphere and not simply to see it as the free play 

of a "market of ideas" and preferences. 

Proponents of the thesis of incommensurable value pluralism have tended to 

ignore this distinction between first-order beliefs that relate directly to goods and 

values that are recognised as very important, even vital, and the second-order reasons 

or arguments that justify them and that are translatable and intelligible even for those 

who do not accept them but see that they could make sense. Intelligible does 

not, however, mean universal, rather that they are partly translatable into the same 

language.36 In contrast, the incommensurability of values refers not to the public or 

political sphere, but to the personal space of individual and collective beliefs and 

identities and their uniqueness and exclusiveness. It is then all too easy to ontologise 

the actual uniqueness and singularity of beliefs and allegiances and to slip into a 

discourse about the incommensurability of cultures and the “War of the gods” (Max 

Weber). Conceptions of the Good such as those at stake in the public space – the 

term used by Rawls – are, instead, elaborate conceptual schemes that organise 

and structure these beliefs and value judgements in a way that is translatable and 

publicly accessible to other individuals, groups, and communities, while remaining 

fully intelligible to their followers and adherents. These draw on the competences we 

described above that are necessary to make arguments intelligible to others, to the 

world outside the community or tradition in question. 

This is where the condition of publicity in a free and open democratic society 

fully plays its role as transformer of non-public beliefs and reasons. If we take 

up the Wittgensteinian argument against the possibility of an entirely “private” 
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language, we see that the demands of public discourse lead to the transformation 

of non-public or “internal” beliefs and the reasons underpinning them into public 

reasons. Reasons are either non-public or public, but they are not private.37 This 

is why public disagreements between moral, religious or philosophical doctrines, as 

between ideologies, should not be equated with conflicts between incommensurable 

values. They cannot be confounded, either in relation to their scope – the political 

good – or their resources – the public use of reasons and arguments. Religions and 

ideologies themselves have already transformed first-degree beliefs into conflicting 

second-degree conceptual arguments that may clash in the various processes of 

public justification but may still be intelligible and rationally acceptable. This is the 

reason why, understood within the framework of second-degree pluralism, the use of 

public reasons is no longer unrealistic as it is already present in non-public spheres. 

 

V-UNFAIR DEMANDS 
 

A final and very serious objection can then be made when the necessary 

competences for public justification and epistemic abstinence are absent or 

hampered because of identity – cultural or social, but especially religious. Because 

of their identity, citizens would not be able to cooperate because the principles of 

justice are in tension or even in contradiction with their own beliefs. They might even 

be hostile to the possibility of suspending their value judgements in debates 

about issues of primary importance to them, e.g. equality – between men and 

women or with members of other religions – or liberty, e.g. to choose or change 

their religion. It is difficult to say whether these are cognitive and moral deficits or 

plain rejection and hostility, but the demands of personal and moral identity are clearly 

an obstacle and the democratic principles of equal respect and equal treatment 

for all are being undermined. A process of transformation seems necessary, and it 

would be utopian to simply assume that by becoming citizens the members of these 

religious, cultural and social groups would become “reasonable” in the sense of 

being able to distance themselves from their passionate beliefs and identities, to the 

point they become acceptable reasons and arguments. Not only would epistemic 

abstinence be difficult to achieve in these cases, but making the bracketing out of 



 
Catherine Audard | 63 

 

identity-constitutive beliefs a requirement would contradict a fundamental principle, 

that of the equal respect due to every citizen, whatever their cultural, religious or 

socio-economic identity. 

Consider the case of “religious” citizens in a secularised society. Religious 

reasons, based on personal convictions, would have no place in the public space and 

should either remain private, because they are not reasons, or be secularised, which 

would risk undermining and destroying the attachment to religious dogma and the 

Truth. Let us add that some religions that are orthopraxic in nature cannot be totally 

privatised and are therefore doubly penalised. 

Because of these citizens’ values or religion, they would be forced to make 

greater cognitive, moral and personal efforts than others. This additional burden of 

access to citizenship would jeopardise the exercise of their equal rights. They would 

be forced either to change their identity or to lie and compromise their integrity.38 

Their personal lives would be destabilised, because the duty of civility would threaten 

the person’s integrity and lead to an insurmountable division between the “private” 

person and the person’s projection in the public space. To be obliged to lie or to 

“privatise” all one's most cherished convictions would be too high a price to pay and 

would constitute an injustice and a breach of the principle of equality. 

This objection to the requirements of public justification could be extended to all those 

in such situations whose identity is threatened by this process, whether they are 

social interlopers forced to abandon their class identity and borrow the language 

and culture of the dominant classes, or multinational defectors, etc. To bracket 

one's cultural beliefs and traditions is to annihilate aspects that are constitutive 

of one's identity and to construct a new, falsified, and inauthentic identity. 

The demands of public justification would then lead to inequality in the 

treatment of citizens and their real rights, depending on whether the public space is 

more or less welcoming to them and on whether they are subject to the same degree 

of epistemic abstinence. It would become apparent that behind the observation of 

cognitive and moral incompetence lies cultural and social discrimination. The 

burdens imposed by the duty of civility weigh unequally and asymmetrically 

according to class, economic, social, cultural and religious identities (which, 

moreover, overlap). Some will make a good faith attempt to provide a public 
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justification for their religious views, or will conceal them when fighting coercive 

legislation (e.g. on reproductive rights) or when intervening in the political forum. 

They will be obliged to practice a degree of epistemic abstinence that is not required 

of non-religious citizens in the same way. This abstinence would be biased in favour 

of certain groups and would not constitute an equal condition for the exercise of 

public reason, but an expression of discrimination. The qualifications required of 

religious citizens would therefore be higher, and thus unfair. 

To the first objection (compromised integrity and divided identity) I would 

respond as follows. How the public conception of justice fits in with personal belief 

systems, the nature of motivations, the unity of the Self and its relationship to one's 

culture, traditions, etc., is the responsibility of each individual. The crucial point 

here is that the congruence between one's own good and the public conception 

of justice is the result of personal development, not of an injunction. This development 

leads to acquiring full responsibility for the principles of justice and their regulative 

force that become ours by integrating them, more or less, of course, into our 

conception of the Good, through the good of citizenship, for example. Even religious 

citizens must decide what kind of connection they wish to make between their own 

value system and the demands of justice, taking the initiative and making use of their 

full political autonomy without any authority, political or religious, dictating their 

choices, in accordance with the liberal principle of legitimacy.39 This is the possibly 

high price to pay for citizenship. 

One should add that the abandonment of belief systems does not have to be 

absolute. Not all religious doctrines are on the same plane with respect to public 

justification. Some are very far from it, others less so. Thus the doctrine that there is 

no salvation outside the church is unreasonable, because it denies that people can 

have their own conception of the good – Rawls quotes Bossuet on this point: “I have 

the right to persecute you, because I am right and you are wrong.”40 In contrast, 

religious doctrines that have a conception of justice based on the common good 

recognise to varying degrees the priority of justice, which excludes calls for violence, 

radicalisation and fanaticism. Some disagreements are based on reasons and 

arguments that can be understood without accepting them, and therefore 
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discussed. For example, we can understand that abortion, gay marriage, or lack of 

respect for religious beliefs provoke negative reactions even if we do not share these 

reactions. Some of these are violent and unacceptable, but others are reasonable and 

justified in the sense that they are audible to those who do not share the same beliefs. 

To the second objection, which concerns inequality of access to the public 

space due to identity and unequal competences, I would reply that 

we are all concerned here, religious, or non-religious citizens. Even for citizens who 

are both religious and liberal, it is very difficult to bracket out their personal views 

on the most serious moral issues, such as abortion rights, gay rights and so on. 

Identities are not fixed, and citizens of all identities face difficulties, even if they 

possess the requisite cognitive and moral faculties. But developing them requires 

that the public space be open and tolerant. For many critics of secularism and 

laïcité, it is the structure of the public space that is in question, and it is the pluralism 

of that space, not its secularisation, that best protects the fundamental freedoms of 

citizens, religious or not.41 The question of cognitive and moral competences is 

therefore indeed a social question, as suggested at the outset. 

If religious citizens must change, the public space must change as well, 

especially the educational system, so as to listen to and develop minority or hitherto 

“blocked” voices. What is important is that religious doctrines participate fully in 

the public debate and that the “privatisation” of religions should no longer be a 

consequence of the separation of church and State, as this would prevent the 

development of the necessary capacities and competences for public reason. This is 

extremely important for everyone, but especially for religious citizens. The public 

debate does not therefore imply that the question of truth should be completely 

bracketed, as called for by Rawls.42 I would suggest that Rawls probably goes too 

far in his conception of epistemic abstinence to be able to satisfy both religious and 

non-religious citizens. 

How then should the demand for epistemic abstinence and its role in public 

deliberation apply in order to avoid unfairness? 

One suggestion is that it is transitional, that it can facilitate the transition 

from a pure modus vivendi to a public order based on principles of justice and, 
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above all, from conflicts among beliefs limited to a “non-public” space to arguments 

audible to all.43 As Mill said, public deliberation develops our faculties and 

competences and transforms us.44 

It is to be hoped that public education and a common civic curriculum 

will eventually instil the principles of constitutional democracy in the minds of 

citizens, turning them into reasonable citizens. But this is an empirical question 

for which Rawls' remarks should be supplemented by sociological and historical 

information. In any case, these remarks are too little developed. But they are not 

lacking in interest, because they deal with the question of secularism, laïcité and 

neutrality towards religious groups in a new way. Indeed, Rawls innovates by 

positing that the political conception of justice should not be understood as neutral. It 

does not require that religions agree with it in the name of “reasonableness”, merely 

that they aim towards it, but each in their own way. 

These criticisms should lead us to think more carefully about what we mean 

by rationality and what forms of the justification process would be most inclusive. 

It is relatively easy to respond to accusations of pseudo-universalism, but more 

difficult to show how the process of public deliberation can be both transformative 

and respectful of identities and differences, and thus inclusive in the right sense of 

the word, and not in an authoritarian manner that erases differences or assumes 

that diversity comes from ignorance. The unanimity that the justification process 

leads to is a shared viewpoint, not an identity of beliefs and convictions. 

 

VI.THE PUBLIC DISCOURSE OF BRITISH MUSLIMS 1989-2006 
 

To test the credibility of this analysis of epistemic abstinence, it is useful to 

confront it with a specific example. The example Rawls uses is Martin Luther 

King's public discourse in favour of desegregation and the changes it underwent. The 

example I have chosen is that of the representative bodies of British Muslims and 

the evolution of their public discourse between 1989 and 2005 and up to the 2006 

Incitement to Religious Hatred Act.45 

Four stages marked the evolution of the public discourse of the Muslim 

Council of Britain (MCB, founded in 1998) and its predecessor, the 
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UK Action Committee on Islamic Affairs (UKACIA), created in 1989 at the time of the 

publication of the Satanic Verses and the Rushdie affair: the constitution of a new 

collective identity, British Muslims, on the occasion of the Rushdie affair; the entry 

into the public sphere with identity claims; the transformation of these claims into 

properly political ones; and their broadening to the socio-economic domain. 

The Rushdie affair – the publication of the Satanic Verses and the fatwa 

issued by Ayatollah Khomeini – was at the origin of a brutal realisation by Muslims 

of their religious identity, terms in which they had not previously defined themselves. 

This stirred public opinion across civil society and drew in the wider British public 

around the legitimacy of the reaction of devout Muslims to Rushdie's text. While more 

radical Muslims rallied around the fatwa, the more moderate wing, the MCB, 

integrated the Rushdie case into a broader set of demands that multicultural 

policies had not anticipated influendec by secularism and the model of anti-racism 

struggles, these policies were unable to understand the specific demands of 

Muslims in terms other than race, whereas they primarily concerned the recognition 

of a distinct religious identity. In their defence, it must be said that religion, in the 

case of Islam, had already been largely racialised by the 1980s, through a process 

comparable to that of antisemitism. 

The British Muslims entered the public arena as a religious minority whereas, 

until recently, the State had ignored the importance of religion to Muslims. Not being 

an ethnic group, Muslims were not protected by law (while Jews and Sikhs were). 

They therefore tried to raise the British public’s awareness that the importance of 

Islam could not be understood by the vague and simplistic term “culture”, that it 

was neither a “race” nor just a spirituality, but a religion that served as a social bond 

and a source of self-respect, solidarity and security, all of which are “primary goods” 

in Rawls' sense and absolutely crucial for vulnerable minorities. 

To explain their indignation to the British public, Britain’s Muslim organisations 

therefore initially used religious language to express their protest in the political arena 

by referring to a religious category, apostasy, to describe Rushdie's criminal conduct 

and what they felt was intolerable. As Rushdie is a Muslim, his criticism of Islam 

was, for a believer, infinitely more serious than that of an outsider – it was the act of 

an apostate and, since a Muslim cannot renounce Islam, a crime. Faced with 



 
68 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

incomprehension, they then explained that it was blasphemy. In both cases, these are 

what Rawls calls non-public reasons, reasons that are incomprehensible to anyone 

who is not Muslim or religious. But this strategy can be explained by the fact that 

the representative organisations of British Muslims first worked to bring into the 

public discourse a new common identity, one that was properly religious and Muslim, 

and not simply ethnic, Pakistani, or racial, “coloured” or “Asian”.46 This constituted 

a unique entry into the public debate, as no cultural or ethnic minority had previously 

occupied the stage in such a manner. 

The next step was crucial. Existing legislation in Britain – Northern Ireland's 

Incitement to Religious Hatred Act – was used to denounce the Satanic Verses as the 

crime of “incitement to religious hatred”. Anti-Islamic acts and speech have gradually 

fallen under this law since its enactment in 2006, as have antisemitic acts and 

speech.47 However, this shift from “race” to “religion” should not be understood as a 

repetition of identity politics. On the contrary, it reflects British Muslims' still modest 

use of “public reasons”, i.e. arguments that can be understood by all members of 

society regardless of their philosophical or religious views and identities. This has led 

to the development of anti-religious discrimination legislation in a way that would 

have been inconceivable without their action. In some ways, Muslim organisations 

have helped to liberalise UK legislation in relation to religion, a liberalisation that has 

benefited other groups by, for example, challenging an overly narrow and 

debatable understanding of the relationship between church and State and the 

implications for religious discrimination. The exchange of arguments, of “public 

reasons”, as Rawls suggests, strengthened the democratic construction of a 

common culture and common bond. Tariq Modood also notes that the publication 

of the Danish cartoons in Britain gave rise to a public debate in which the arguments 

of devout Muslims were taken into account, particularly by the press, which showed 

moderation in a very violent climate.
48 

Finally, far from confining itself to religious demands, the MCB was keen to 

combine these with socio-economic demands. Central to its demands is a 

programme of social measures to aid the most disadvantaged groups, including 

Pakistanis, Bangladeshis, Somalis, and other Muslim groups. In relation to Britain’s 
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Muslims, Tariq Modood has noted the extent to which “conventional” demands in 

socio-economic terms are now intertwined with identity claims. He describes the 

refusal of at least some representatives to be confined by religious politics and the 

willingness to put socio-economic demands at the heart of their struggle in terms of 

education, employment, housing, health policy, etc. He talks of “…the emergence of 

organisations – the scale of which is currently still relatively small – which want to 

belong to the family of public Muslims but are thoroughly critical of religious politics. 

What is particularly distinctive about them is the relative thinness of their appeal to 

Islam to justify their social-democratic politics. They could just as easily seek to 

privatise their Muslimness but feel a socio-political obligation to do the opposite. 

There is a felt need to join the public constellation of Muslim identities rather than 

walk away from them.”49 All this explains why, far from abandoning unpopular identity 

politics in favour of mainstream socio-democratic politics, Muslim organisations 

have tried to articulate both. The gateway to a pluralist host society is a moderate, 

self-aware, and respected Islam, not full “integration”. 

What have British Muslims then achieved? Integration? Full allegiance to 

liberal and democratic values? Probably not, as subsequent developments such 

as the 2005 terrorist attacks showed. 

The situation changed completely when the political authorities interrupted 

the dialogue with the MCB from 2006. But at least an entry into the public debate on 

an equal footing with other religious groups was initiated, thanks to the progressive 

use of public reasons. 

 

CONCLUSION 

 

In conclusion, I would say that the radical objection that public justification 

is unable to reach agreement, not because of a lack of the necessary competences, 

but because of the incommensurability of values, can be dismissed since, as I have 

tried to show, value conflicts are much less irreducible than they appear, and the 

advocates of the value pluralism thesis have tended to radicalise and ontologise 

them. 
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The objection that public justification would exclude those whose capacities 

are momentarily or permanently hampered has been dismissed by showing that 

they can and should be represented and accompanied to participate in public debate 

and defend their rights. 

On the other hand, the objection that epistemic abstinence is discriminatory 

and exclusive remains very serious. Epistemic abstinence is indeed both very 

difficult to achieve and may lead to treating citizens unequally. 

But this analysis leads me to believe that the main obstacle to public 

justification and the public use of reason remains social and political. The problem is 

not the lack of competence, but the lack of openness and pluralism of the host public 

space. Because of the often statist, vertical and hierarchical structure of the public 

space regarding the existing diversity of beliefs and identities and the power 

struggles it contains, this space is often hostile to the transformation of beliefs into 

reasons and, being a terrain of contestation of different political “narratives”, the 

power of rhetoric is too often privileged over that of reasoned argument. 
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Resumo 
 
Este artigo busca mostrar que a educação é fundamental para a possibilidade de uma 
sociedade justa. Se uma sociedade justa requer um forte senso de comunidade, é 
preciso se encontrar o caminho para cultivar nos cidadãos uma dedicação aos bens 
comuns e a alguns princípios. Os princípios da tolerância, dignidade, respeito, 
reconhecimento e empatia são os fundamentos de uma sociedade justa. Estes 
princípios não são inatos. Devem, portanto, ser educados. Pensar sobre os princípios 
que servem de base à constituição dos cidadãos de uma sociedade justa deve ser, 
ao mesmo tempo, refletir sobre a importância e a direção da educação nesta 
sociedade. Neste artigo serão analisados dois filósofos: Kant e Rawls. Kant afirma 
que não se educa para um propósito imediato, mas sim para o propósito último de 
toda a espécie humana. Kant compreende que a missão mais importante da 
educação é procurar o desenvolvimento e formação de indivíduos para que estes 
possam postular a situação de paz, garantida por uma sociedade justa. Por outro 
lado, Rawls ensina que a formação de um sentido de justiça é essencial para a 
aquisição dos princípios que governariam tal sociedade. Veremos como, para ambos, 
a possibilidade de uma sociedade justa depende necessariamente da educação de 
seus cidadãos.  

 
Abstract 
 
This article intend to show that education is fundamental for the possibility of a just 
society. If a just society requires a strong sense of community, it must find a way to 
cultivate in citizens a dedication to the common good and some principles. The 
principles of tolerance, dignity, respect, recognition and empathy are the foundation 
of a just society. These principles are not innate. Therefore, they need to be educated. 
To think about the principles that serve as a basis for the constitution of citizens of a 
just society must be, at the same time, to reflect on the importance and direction of 
education in this society. In this article two philosophers will be analyzed: Kant and 
Rawls. Kant states that one does not educate for an immediate purpose, but rather 
for the ultimate purpose of the entire human species. Kant understands that the most 
important mission of education is to seek the development and formation of 
individuals so that they can postulate the situation of peace, guaranteed by a just 
society. On the other hand, Rawls teaches that the formation of a sense of justice is 
essential for the acquisition of the principles that would govern such society. We will 
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see how, for both, the possibility of a just society necessarily depends on the 
education of its citizens. 

 

Uma das questões centrais das discussões e análises feitas pela Filosofia 

Política diz respeito à possibilidade de uma sociedade justa. Ligada ao pressuposto 

de uma sociedade que possa representar os desejos e anseios de seus cidadãos e, 

ao mesmo tempo, respeito os princípios básicos da liberdade e da igualdade, se 

encontra a ideia de democracia. São vários os fundamentos que emprestariam a uma 

sociedade o caráter de sociedade democrática. A Filosofia Política se ocupa em 

desvelar as bases para que a democracia possa vir a ser implementada como modelo 

para uma sociedade onde imperam instituições e relações que dão aos seus 

cidadãos uma qualidade de vida boa. De modo geral, podemos dizer que os princípios 

que regem uma sociedade democrática são passíveis de compreensão a partir de 

várias vertentes. Uma primeira análise recai sobre o papel do governo e o modo como 

organiza suas ações de modo a garantir bases sólidas para a democracia. Da mesma 

forma, pensar sobre o Estado e suas instituições é parte constitutiva de uma 

observação sobre a democracia contemporânea. Aliada a essas análises, a Filosofia 

Política também precisa se debruçar sobre os caracteres ético e moral que regem os 

indivíduos que fazem parte da sociedade. Isso tudo sem esquecer que a relação entre 

Estados é também crucial para a compreensão e solidificação de uma situação de 

democracia a nível mundial. Em outras palavras, são vários os caminhos para que se 

compreendam os princípios democráticos que se mostram positivos para a 

efetivação de uma sociedade mais justa e bem ordenada.  

Independente do caminho que se escolha para estudar características da 

democracia, alguns princípios se encontram sempre presentes. Não há como se 

pensar em uma sociedade justa sem que sejam encontrados em seus fundamentos 

princípios como a dignidade, o respeito, a tolerância, a empatia e o reconhecimento. 

Muito provavelmente não se esgotam nesses exemplos os princípios que colaboram 

para a possibilidade de uma sociedade justa, mas, podemos dizer que os acima 

citados são essenciais para a consecução de um Estado democrático. A busca por 

princípios que emprestem a uma sociedade o caráter de justa ou bem ordenada 

implica, da mesma forma, que sejam pensadas questões que se remetem à Justiça, 
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à Liberdade, ao Direito, à ideia de Bem e à Igualdade. Se a procura por uma sociedade 

justa tem como uma de suas principais finalidades o estabelecimento de uma 

situação de bem-estar, de justiça, de respeito e de vida boa, então todos estes 

aspectos fazem parte do espectro que dá os alicerces para uma sociedade 

democrática.  

Uma vez dirigido para as condições de estabelecimento de uma sociedade 

democrática, o papel da Filosofia Política passa a se ocupar primordialmente dos 

cidadãos que são os membros destas sociedades. Uma sociedade só garante sua 

condição primária quando o conjunto de indivíduos que fazem parte dela se sentem 

e têm garantias de que são considerados cidadãos. Portanto, a cidadania é, em 

primeiro lugar, o espaço de garantia de direitos. O objetivo pela busca de uma 

sociedade justa é oferecer aos cidadãos uma situação de bem-estar, de justiça, de 

respeito e daquilo que se considera uma vida boa. Precisamente por ter como 

norteador tais condições, a Filosofia Política se ocupa de questões como o Bem, a 

Justiça, a Liberdade, o Direito e a Igualdade, entre outros que podem ser também 

compreendidos como subsidiários destes fundamentais.  

Desnecessário reafirmar que uma sociedade é composta por cidadãos. No 

entanto, se pensarmos em uma sociedade justa e as condições para seu 

estabelecimento, é preciso que também pensemos nos cidadãos que compõem tal 

sociedade. Se existem direitos que se mostram a partir da condição de cidadania, 

também existem deveres. E, deveres, precisam ser ensinados. Seria irreal imaginar 

que pelo simples fato de serem considerados cidadãos, os membros da sociedade 

seriam, a priori, conscientes e respeitadores dos deveres oriundos da condição de 

cidadania. É nesse sentido que a Filosofia Política precisa estar conectada com os 

fundamentos da educação da sociedade em análise. De nada adianta indicar as 

características de uma sociedade justa e não mostrar como seria a educação que 

levasse à consecução de tais características.  

Ao direcionar sua atenção para aqueles princípios que, conforme afirmado 

acima, são encontrados em sociedades justas, se percebe que a importância de seu 

ensino é basilar para a constituição de uma sociedade que possa ser dita justa. 

Relembre-se que foram apontados cinco princípios que caracterizariam os cidadãos 

de uma sociedade democrática: tolerância, empatia, dignidade, respeito e 
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reconhecimento. Cada um deles possui características peculiares que emprestam 

valor ao cidadão enquanto membro de uma sociedade justa. Ao se elaborar uma 

análise acerca de tais características, são indicados, ao mesmo tempo, os caminhos 

para que possam ser desenvolvidos. Pensar sobre os princípios que servem como 

base para a constituição dos cidadãos de uma sociedade justa deve ser, ao mesmo 

tempo, refletir sobre a importância e o rumo da educação desta sociedade.  

 

CINCO VIRTUDES BASILARES PARA UMA SOCIEDADE JUSTA 

 

1. Reconhecimento 

 

A primeira condição para que seja possível uma compreensão mais ampla 

sobre o sentido de reconhecimento, diz respeito ao fato de que é essencial que haja 

ciência da existência do outro. A relação eu-outro é fator básico para se pensar a 

convivência entre seres humanos, e merece especial atenção quando se trata da 

relação entre indivíduos de uma mesma sociedade, isto é, entre cidadãos. Se 

compreende que uma sociedade democrática tem como fundamento a coexistência 

pacífica entre múltiplos. A pluralidade é característica da democracia, uma vez que a 

aceitação de pensamentos e ideias distintas faz parte de tal sociedade.  

Ora, se a diversidade de opiniões e anseios é próprio das sociedades, então 

compreender a afirmação de Honneth de que o reconhecimento constitui o coração 

do social se torna atingível. Segundo o filósofo, a estrutura da relação de integração 

põe em relação três formas que determinam três modos de reconhecimento. São 

elas, o amor, o direito e a solidariedade, que determinam, por conseguinte, a solicitude 

pessoal, a consideração e a estima social. Destes, são determinados o indivíduo, a 

pessoa e o sujeito. A luta pelo reconhecimento surge do sentimento de injustiça e, 

considerando que o âmbito social é espaço de conflito, então Honneth pode mostrar 

que o conflito não é necessariamente destruidor, mas, pelo contrário, ele pode servir 

como meio para uma integração social, desde que permita o reconhecimento 

progressivo de uma identidade e realização de si. 

As colocações de Honneth, conforme mostradas acima, indicam 

características próprias do lugar do reconhecimento na esfera social. Os três modos 
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de reconhecimento, ao determinar o indivíduo, a pessoa e o sujeito, se mostram, 

portanto, essenciais para a efetivação do reconhecimento na sociedade. E, se sua 

possibilidade é requerida, então será preciso, também, que sejam mostradas as 

condições para seu desenvolvimento. Esse papel cabe, fundamentalmente, à 

educação. Pensar em um processo de formação que leve ao desenvolvimento do 

reconhecimento é, portanto, tão importante quanto afirmar a necessidade deste 

princípio.  

 

2. Tolerância 

 

Muito próxima do reconhecimento, a virtude da tolerância é igualmente base 

para uma sociedade justa. A tolerância é caminho para a existência pacífica entre 

diferentes opiniões e desejos, características próprias do pluralismo em sociedades 

democráticas. Uma boa definição para o termo tolerância é apresentado por Suzan 

Mendus: “Abster-se de interferir nos atos ou nas opiniões do outro, mesmo que se 

tenha o poder de fazê-lo e mesmo que se desaprove ou não se aprecie a ação ou a 

opinião em questão”2. Na mesma direção desta definição, Höffe afirma que “possui 

tolerância quem reconhece livremente o pluralismo”3. 

Tolerar será, portanto, o ato no qual há aceitação de opiniões distintas. 

Perceba-se que, a princípio, a posição apresentada por Suzan Mendus pode indicar 

uma mera passividade. Não interferir em opiniões e ações do outro, especialmente 

quando são distintas das minhas, já seria próprio à tolerância. O mais interessante 

na passagem referida, diz respeito à condição de que tal abstenção se dá mesmo que 

se detenha um poder de interferência. Da mesma forma que o reconhecimento 

implica respeito à pluralidade, a tolerância traz consigo o respeito às opiniões 

diferentes. É nesse sentido que Höffe dá um passo à frente, postulando uma divisão 

da tolerância em três momentos: tolerância passiva, tolerância ativa e tolerância 

cívica. A primeira se caracteriza como a aceitação e o acatamento das peculiaridades 

alheias. Nesse sentido, se aproxima da definição dada por Suzan Mendus. Já, a 

                                                      
2 MENDUS, S. Tolerância. In: CANTO-SPERBER, M. Dicionário de Ética e Filosofia Moral. Tradução de 
Maria Vitória Kessler. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2003, p.699. 
3 HÖFFE, O. O que é justiça? Trad. de Peter Naumann. Porto Alegre: Edipucrs, 2003, p.111. 
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tolerância ativa admite de modo espontâneo o direito do outro à vida, à liberdade e 

sua vontade de desenvolvimento. Como o próprio nome indica, há um passo em 

direção à formulação ativa do princípio da virtude. O terceiro momento apresentado 

por Höffe, trata da tolerância dita cívica. Aqui está em jogo a capacidade e a 

disposição para submeter à discussão as próprias convicções e, se for o caso, a abrir 

mão destas. A ideia é que haja abertura para a discussão de opiniões distintas e que 

estas possam buscar, através de justificações racionais, caminhos para serem até 

adotadas por aqueles que antes discordavam. Especialmente esse princípio de 

tolerância cívica dependerá de um processo de educação.  

O grande desafio para a tolerância é reconhecer o direito de um grupo ou de 

um indivíduo de se auto identificar de uma maneira que seja distinta da minha. Reside 

aqui a importância de um processo de formação que leve os indivíduos a, em um 

primeiro momento, ouvirem demandas, opiniões, ideias e concepções que são 

diferentes e, por vezes, até opostas às suas. Ouvir e respeitar a multiplicidade, eis o 

grande desafio da tolerância. Apenas a partir de uma situação assim colocada é 

possível se pensar na convivência pacífica, exigida em uma sociedade justa.  

 

3. Empatia 

 

A empatia, embora não seja um termo propriamente filosófico, estando muito 

mais ligado às questões estéticas e também psicológicas, possui um interesse na 

constituição de uma sociedade justa. Inicialmente, a empatia pode ser compreendida 

como um modo ou capacidade de se colocar no lugar do outro, imaginando seus 

sentimentos, emoções e experiências. Neste sentido, pode ser compreendida tanto 

como a capacidade de compreender os pensamentos e intenções do outro desde um 

ponto de vista cognitivo, como a capacidade de imaginar os estados emocionais e 

afetivos do outro. 

A empatia depende, portanto, de um sentimento, isto é, do sentimento de sentir 

como o outro. É muito mais um estar atento ao outro do que propriamente se colocar 

no lugar dele. Por exemplo, podemos dizer que o sentimento de empatia se mostra 

quando, em uma situação onde vejo alguém sofrer, eu estou atento ao seu 

sofrimento. Esse estar atento é não apenas no sentido de percepção ou 
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conhecimento da situação deste, mas no sentido de ser afetado por aquilo que afeta 

ao outro. 

De acordo com Martha Nussbaum, é preciso que a capacidade de ser empático 

seja desenvolvida. O se sentir afetado por algo que não é seu, precisa, em um primeiro 

momento, ser educado. É necessário que o indivíduo seja “capaz de pensar como 

será estar na situação de outra pessoa, de avaliar inteligentemente a sua história, e 

ser capaz de compreender os sentimentos, os desejos, e as esperanças de alguém 

que possa estar nessa situação”4. A ideia central exposta por Nussbaum é a de que 

a empatia depende do desenvolvimento de uma capacidade: da capacidade de 

observar o outro e pensar o outro. Longe da ideia de que a empatia é um mero 

colocar-se no lugar do outro, a filósofa chama a atenção ao fato de que o importante 

é perceber o outro. Apenas assim será possível se imaginar como seria esse outro.  

Nussbaum indica que será após “tomarmos consciência” das realidades que 

cercam e influenciam cada posição na multiplicidade do mundo, que estaremos em 

condições de começar a fazer perguntas. A aquisição de um caráter crítico sobre o 

mundo tem seu início na possibilidade de nos posicionarmos desde um ponto de 

vista do outro. Dentro do processo de educação, necessário para o desenvolvimento 

da capacidade de empatia, é importante salientar a consideração da filósofa sobre a 

capacidade da imaginação narrativa, que permite a possibilidade de se ser “capaz de 

pensar como será estar na situação de outra pessoa, de avaliar inteligentemente a 

sua história, e ser capaz de compreender os sentimentos, os desejos, e as 

esperanças de alguém que possa estar nessa situação” 5 . A imaginação, cujo 

desenvolvimento passa por uma educação que se ocupe especialmente com as 

artes, é a capacidade que permite o surgimento da empatia. Colocar-se no lugar do 

outro é, antes de tudo, imaginar desde seu ponto de vista. Não é um absoluto tomar 

seu lugar, mas compreender desde seus argumentos, desejos e opiniões. 

Perceba-se que, do mesmo modo que os princípios do reconhecimento e da 

tolerância, a empatia se ocupa, essencialmente, com as relações entre os indivíduos. 

Isso se mostra de fundamental importância na observação dos princípios 

                                                      
4  NUSSBAUM, M. Educação e Justiça Social. Trad. Graça Lami. Mangualde – Portugal: Edições 
Pedago, 2014, p.81 
5 Idem, p.81. 
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constitutivos de uma sociedade justa. Como já frisado anteriormente, a pluralidade é 

uma das características centrais de uma sociedade justa. A convivência entre 

concepções distintas é, portanto, própria de uma tal sociedade. Apontar tal 

característica é importante, porém não suficiente para indicar caminhos plausíveis 

para a consecução de uma sociedade justa. Justamente por esse motivo a 

consideração de tais princípios, enquanto virtudes ensináveis, se faz fundamental.  

 

4. Dignidade 

 

O princípio da dignidade possui um especial interesse na formação de uma 

sociedade justa, principalmente porque se dirige, mais especificamente, a uma 

característica moral. A convivência entre distintos, no seio de uma sociedade, 

depende do respeito que a dignidade empresta às relações. Se uma tolerância cívica, 

nos moldes da defendida por Höffe, deve levar à promoção de debates e discussões 

livres sobre as variadas posições dos cidadãos, apenas em consonância com a 

defesa da dignidade da pessoa humana isso se torna viável. Reconhecer a dignidade 

de cada indivíduo é promover uma situação de convivência pacífica, finalidade de 

uma sociedade justa.  

Um dado importante sobre a dignidade é fato de que a ideia de humanidade é 

essencial para sua compreensão. Kant já ensina que “O que constitui a condição sob 

a qual apenas algo pode ser um fim em si não tem meramente um valor relativo, isto 

é, um preço, mas um valor intrínseco, isto é, dignidade”6. A ideia de Kant sobre a 

dignidade traz implícita a questão fundamental de sua moral, a saber, jamais tratar o 

outro como meio, mas sempre como fim em si mesmo. A profundidade de tal ideia é 

central para a relação entre humanos, especialmente porque o caráter próprio do 

humano é assegurado. A dignidade garante um valor intrínseco a cada indivíduo e, 

portanto, garante a possibilidade de uma sociedade que possa ser considerada justa. 

Em resumo, a partir de Kant fica claro que o possuidor de dignidade é aquele que é 

tratado sempre como fim, jamais como meio.  

                                                      
6  KANT, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: 
Discurso Editorial, 2009, p.265. (AK435). 
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A confirmação do valor da dignidade aparece, ainda, nesta passagem da 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde Kant afirma que: 

 

“No reino dos fins tudo tem ou bem um preço ou bem uma dignidade. O que tem 

preço, em seu lugar, também se pode por outra coisa, enquanto equivalente; mas 

o que se eleva acima de todo preço, não permitindo, por conseguinte, qualquer 

equivalente, tem uma dignidade”7. 

 

A distinção entre preço e dignidade é didática, pois deixa clara a ideia de que 

a dignidade está acima de qualquer condição e qualquer preço. Possuir dignidade é 

essencial para a moralidade, da mesma forma que é basilar para a consecução de 

uma sociedade justa. E, assim como ocorre com o princípio da tolerância, da empatia 

e do reconhecimento, a dignidade precisa ser ensinada. A possibilidade de seu ensino 

é fortalecida no momento em que se estabelece que dignidade é também uma 

virtude. Ensinar a virtude da dignidade é garantia de encaminhamento para a 

formação de cidadãos de uma sociedade justa. Na sequência serão mostrados 

alguns aspectos da ideia de educação em Kant. Ver-se-á que a finalidade última da 

educação é a formação moral. Assim, compreendendo o papel crucial que a 

dignidade ocupa, fica apontada a centralidade que Kant dá ao processo de educação 

moral.   

 

5. Respeito 

 

Os quatro princípios apontados acima trazem sempre a necessidade de que 

haja respeito para que sua efetividade seja possível. Todos se referem ao respeito 

como parte constitutiva de suas formulações. Ao considerarmos o papel do 

reconhecimento em sociedades justas, por exemplo, admitimos que o respeito é 

essencial para a efetividade daquele. Do mesmo modo, tolerância e empatia são 

dependentes do respeito. Respeitar é também tolerar, reconhecer, ter empatia e 

garantir a dignidade. E, assim como as demais, respeito é uma virtude ensinável.  

                                                      
7 Idem. (AK434). 
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Em sociedades pluralistas, é possível perceber que o respeito se refere às 

manifestações de comportamento que são devidos a certas pessoas ou grupos. É 

nesse sentido que se pode afirmar, portanto, que o respeito é um reconhecimento do 

direito às variadas formas de manifestações, isto é, à sua própria individualidade. 

Respeitar é, portanto, emprestar valor às ações do outro e buscar não interferir em 

suas escolhas. Assim, respeito pode ser traduzido como uma espécie de disposição 

para o outro. Ou seja, o respeito à individualidade de uma pessoa, de seus ideais e de 

suas opções e escolhas de vida são diretamente ligadas ao tratamento dispensado 

a elas no momento em que decisões que afetam suas vidas são tomadas.  

Por meio do respeito a relação entre indivíduos se encontra impregnada pelo 

valor da igualdade. A ideia de respeito implica que o eu e o outro sejam considerados 

a partir de uma relação de mútuo direito. Isto é, com o respeito, o direito do outro a 

ter direitos é ponto de partida na relação. A reciprocidade provocada pelo respeito 

indica o quanto a igualdade é requerida em sua ação. Respeitar é buscar a o 

reconhecimento e a dignidade do ser humano. Com isso se abrem as portas para que 

sejam possíveis a empatia e a tolerância. Podemos dizer que todos os princípios 

apresentados anteriormente dependem do respeito. Portanto, uma sociedade que se 

pretenda justa depende, em primeiro lugar, do respeito. E, como já indicado acima, 

respeito é uma virtude que também deve e necessita ser ensinada.  

A seguir veremos duas posições que abordam o desenvolvimento de um ou 

mais princípios aqui tratados. Com Kant e Rawls será possível vislumbrarmos 

análises que não apenas tratam da concepção e formação de uma sociedade justa, 

mas também dos caminhos para o desenvolvimento e formação de seus cidadãos. 

Longe da pretensão de esgotarmos estudos sobre o papel da educação na 

constituição de sociedades justas, a apresentação de alguns pontos de Kant e Rawls 

devem colaborar com a ideia central aqui desenvolvida, a saber, que a possibilidade 

de existência de uma sociedade justa depende da educação de seus cidadãos.  

 

KANT E OS DESAFIOS PARA UMA VIDA EM SOCIEDADE 

 

De acordo com Kant, a educação moral é a mais alta e importante tarefa da 

educação, e é em direção a ela que todas as outras formas da educação devem estar 
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orientadas. A maneira pela qual se efetua a passagem de uma consciência ingênua, 

típica do estado de animalidade no qual se encontram os seres humanos 

primariamente, à maturidade e à liberdade, é fundamental no processo educativo 

apresentado por Kant. A conquista da maioridade, da capacidade de pensar por si 

mesmo, de achar o princípio da verdade em si, em sua própria razão, é a tarefa da 

educação. Isso nada mais é do que afirmar que a educação proporciona e possibilita 

o esclarecimento. Da mesma forma, é através da educação que se abre a 

possibilidade de se almejar a vida em uma sociedade justa. Se o processo da 

educação em Kant se inicia com a educação da sensível, isto é, com a educação 

prática, sua finalidade última é a educação moral. Com isso se abre, ao mesmo 

tempo, a possibilidade de uma educação que não se detém no indivíduo, mas na 

humanidade.  

Kant busca, com a exposição de sua pedagogia, também mostrar qual o 

caminho possível para dar à criança os meios necessários de viver em sociedade. 

Meios técnicos e pragmáticos, resultantes de uma crítica dos ensinamentos da 

natureza. Em outras palavras, Kant busca transformar a criança em um ser humano 

completo. E esse indivíduo, meta de toda educação, é um ideal, um modelo. Podemos 

dizer que o ser humano, almejado pela educação moral como finalidade de todo 

processo educacional, é um ser que detém todo o conceito de humanidade e de 

moralidade em si. 

É importante salientar que esse ideal, que orienta o desenvolvimento do ser 

humano em direção à união, mostra-se no conceito de humanidade, como negação 

do finito. Enquanto participante de uma comunicabilidade universal dos sentimentos, 

da cultura dos dons e do desenvolvimento das faculdades naturais, o ser humano 

recebe sua condição de humano, ou seja, de responsável no processo de negação do 

finito. A história representa o palco onde o ser humano cumpre com essas 

determinações, e história aqui é compreendida como liberdade e razão, como 

progresso em direção à moralidade. O resultado da separação entre o instinto e a 

inteligência, em outros termos, entre o afastamento de seu estado de natureza e o 

estabelecimento de uma paz perpétua, do direito e da república moral, constitui esse 

progresso em direção à moralidade.  
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A finalidade mesma desse progresso é a realização do direito no Estado e no 

mundo. E o cumprimento de tal tarefa implica um abandono do irracional e da 

superstição, típicas do âmbito do estado de natureza. Assim, o cumprimento da 

justiça é um dever a ser seguido sem tréguas. Apenas com o direito será possível a 

fundação de uma república moral, local próprio para o pleno desenvolvimento do ser 

humano e de sua finalidade. E esse dever, que orienta o ser humano em direção ao 

estabelecimento da república moral, é também, ao mesmo tempo, um privilégio8. 

Assim, de acordo com a teleologia moral, a história, a educação, o direito e a política 

exigem uma espécie de abertura e superação de seu estado atual em direção a uma 

república numênica. E tal superação implica um abandono do egoísmo e da 

insociável sociabilidade dos seres humanos, para se viver sob as leis da razão 

prática.  

A determinação legal das ações, no âmbito do Estado, é fundamental para que 

seja possível o progresso, uma vez que ela regula as relações humanas com o 

propósito de atingir sua finalidade. Lembremos que o direito, que dá forma à 

sociedade justa, tem como missão primeira a realização do acordo entre as 

liberdades individuais antagônicas. Não há constituição civil perfeitamente justa se 

esse acordo não for perfeito, ou seja, os atos coercitivos devem, necessariamente, 

estar a serviço das liberdades individuais, sendo perfeitamente recíprocos. Temos 

daqui que a principal característica do direito é a de indicar a coação como aquela 

que se impõe ao meu agir, impedindo que faça obstáculo à liberdade do outro. Em 

outros termos, a igualdade suposta no direito implica um obstáculo ao obstáculo, 

pois, para que, ao mesmo tempo que sou coagido, possa também coagir, é necessária 

uma reciprocidade equitativa. 

A finalidade política do ser humano em Kant é viver numa sociedade justa. 

Para tanto, é necessária a postulação de um estado de direito, onde a equidade seja 

atingida, apesar da oposição natural dos indivíduos ao estado de sociabilidade. Esse 

estado de direito é, para Kant, o estado da liberdade. Sua finalidade é permitir que 

cada um de seus membros possa conviver da maneira mais harmoniosa possível 

com os outros, afastando o máximo possível a intromissão em sua vida particular. O 

                                                      
8 Cf. GOYARD-FABRE, S. Kant et le problème du droit. Paris: Vrin, 1975, p.259. 
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estado de direito postulado por Kant se afasta radicalmente daquele Estado 

despótico e, sobretudo, do Estado paternalista, que busca a felicidade de seus 

membros, sem levar em consideração, na maior parte das vezes, sua consciência 

moral e política. Por isso a necessidade das leis jurídicas, que emprestam ao Estado 

a garantia de estabilidade e de igualdade, na reunião da multiplicidade de cidadãos. 

O direito será, assim, um dos fundamentos dessa sociedade justa. A finalidade 

política somente será atingida, quando a sociedade estabelecer suas leis jurídicas de 

maneira a respeitar a liberdade de cada indivíduo. As disposições morais devem 

permanecer como orientadoras da ação, mas agora suportadas também pela lei 

jurídica. As máximas determinantes da minha vontade servem como leis universais 

morais, mas também como fundamento das leis que dirigirão a sociedade justa. 

Conforme as palavras de Kant, “o ser humano é um ser destinado a viver em 

sociedade (ainda que seja também um ser insociável) ”9. A esse destino, junta-se a 

necessidade de “revelar-se aos outros”, ainda que não haja um propósito ulterior. No 

entanto, esse revelar-se não é algo imediato, e tampouco simples. A prudência social 

revela um medo do outro, visto que, dependendo da situação, este poderia vir a fazer 

uso de suas próprias palavras e opiniões para prejudica-lo. O que se encontra 

implícito aqui é o fato de que opiniões e posições diferentes são provocadores de 

insegurança e medo nas relações entre membros de uma mesma sociedade. A 

chance de sair dessa situação pode ser encontrada, conforme indica Kant, quando 

se encontra alguém que partilha “de sua perspectiva geral das coisas”10. Em outras 

palavras, ao encontramos com alguém que possua as mesmas opiniões e desejos 

que nós, então laços de confiança e segurança são estabelecidos. Podemos, então, 

expor nossos pontos de vista, que se aproximarão ou serão idênticos aos do outro. 

Daqui surge a amizade, que se explica como “a completa confiança de duas pessoas, 

no sentido de se revelarem mutuamente seus juízos e sentimentos secretos, na 

medida em que estas revelações sejam compatíveis com o mútuo respeito”11.  

Kant expande essa ideia de amizade quando fala de alguém que possua um 

“interesse afetivo no bem-estar de todos os seres humanos”. A esse, chama de 

                                                      
9 KANT, I. A Metafísica dos Costumes. Tradução de Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2003, p.314 
10 Idem, p.315 
11 Ibid., p.314 
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“amigo dos seres humanos” 12 . Não no sentido do filantropo, que é aquele que 

“meramente ama os seres humanos”13, mas em um sentido mais estrito, visto que 

este inclui, também, a representação e a “consideração de igualdade entre eles”. Em 

uma relação de filantropia, onde se encontram o protetor (benfeitor) e o protegido, 

existe uma relação de “amor mútuo, mas não de amizade, posto que o respeito a cada 

um deles devido não é igual”14. Portanto, apenas o caráter de amizade empresta às 

relações a condição de respeito e igualdade.  

Indo um pouco mais além, Kant afirma que é um dever para consigo mesmo e 

também para com os outros “não se isolar, mas usar as próprias perfeições morais 

na convivência social”15. Apesar de sua condição de insociabilidade, é imperativo que 

o ser humano busque a relação com os outros.  

 

Ao se fazer de si mesmo um centro fixo dos próprios princípios, deve-se 

considerar esse círculo traçado em torno de si como também formando parte de 

um círculo que tudo inclui daqueles que, em sua disposição, são cidadãos do  

mundo, não exatamente para fomentar, na qualidade de fim, o que é melhor para 

o mundo, mas apenas para cultivar o que conduz indiretamente a esse fim: o 

cultivo de uma disposição de reciprocidade – comodidade, concórdia, amor 

mútuo e respeito (afabilidade e decoro) – e assim associar as graças com a 

virtude. Realizar isso é em si mesmo um dever de virtude”16.  

 

A questão que se segue demanda pelas condições para o desenvolvimento da 

virtude. Aqui reside o papel fundamental da educação, uma vez que somente através 

da educação é possível se chegar à virtude. Se no início dizíamos que a educação 

moral é a finalidade de todo o processo de formação do ser humano, aqui 

encontramos a comprovação de que apenas por meio da educação é possível se 

almejar, com alguma plausibilidade, uma sociedade justa.  

 

 

                                                      
12 Ibid., p.315 
13 Ibid,, p.316 
14 Ibid., p.316 
15 Ibid., 2003, p.316 
16 Ibid,, 2003, p.316 
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RAWLS E AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO SENSO DE JUSTIÇA 

 

Podemos afirmar, com certa precisão, que a educação é um dos fundamentos 

maiores da sociedade para Rawls. E, em especial, aquilo que o filósofo chamará de 

educação moral. Por meio dessa educação moral, Rawls preconiza a garantia de uma 

coesão social. O acesso à educação é fator indispensável para desenvolver a 

tolerância e o respeito a si mesmo. Esse respeito para consigo mesmo vem 

acompanhado, de forma necessária, do respeito para com os demais, que traria a 

garantia de uma distribuição justa dos bens, incluindo a educação. Há aqui uma série 

de condições para tornar possível isso que Rawls chama de uma sociedade bem-

organizada. Conforme Rawls, uma sociedade bem-organizada depende do modo 

como se encontra regulada. E isso implica que seja regulada por uma concepção 

pública de justiça.  

A questão que se impõe agora diz respeito à ideia de um senso de justiça, 

necessário para a aceitação dos mesmos princípios pelos vários membros da 

sociedade. Esse senso não é algo inato. Segundo percebemos em Rawls, é 

necessário um processo gradual de aquisição do mesmo, apresentado a partir de três 

estágios. 

 

1. A moralidade de autoridade 

 

Esse primeiro momento visa, em especial, as crianças. Segundo Rawls, “a 

sucessão de gerações e a necessidade de ensinar às crianças atitudes morais (por 

mais simples que sejam) é uma das condições da vida humana”.17 Esse ensinamento 

de atitudes morais deve partir dos pais que buscam, através de regras e normas 

internas ao âmbito familiar, organizar a vida desse determinado grupo. A família se 

apresenta como modelo para a ideia desse primeiro estágio de desenvolvimento 

moral. É importante ressaltar que Rawls está ciente que a organização familiar não é 

o único modelo possível, pois outras instituições podem vir a ser preferidas. Mas, no 

caso da família, como ainda não possuem capacidade e conhecimento para bem 

                                                      
17 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p.512-513. 
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fundamentar uma possível desobediência, as crianças, sujeitas à autoridade de seus 

pais, não questionam e tampouco põem em dúvida as ordens paternas. Nesse ponto, 

Rawls é fiel à ideia de um desenvolvimento das capacidades humanas, visto que o 

poder de bem justificar uma ação surge apenas mais tarde na criança. Os 

fundamentos necessários para que as crianças possam opor-se às regras paternas 

não encontram, ainda, a necessária justificação racional. Justamente por isso a 

moralidade de autoridade é considerada como o primeiro estágio de uma sequência 

do desenvolvimento moral.  

Esse primeiro momento de uma formação do caráter moral é um momento de 

exemplificação, ou seja, os pais, através de exemplos bem fundados, passam para os 

filhos regras de cunho moral. Um exemplo forte da capacidade de a criança adquirir 

preceitos e sentimentos está dado com o poder dos pais para, através do amor que 

sentem por seus filhos, se tornarem amados por estes.  

Não devemos acreditar que pelo simples fato de ser amada a criança também 

vai amar. Há, segundo Rawls, uma série de fatores que levarão a isso. O caminho 

mais seguro para a retribuição do amor prestado a ela é quando a criança sente e se 

assegura de seu valor como pessoa. Há, através do respeito dos pais, a compreensão 

de que a criança é apreciada em si mesma. Com isso a ela vai ampliando suas 

habilidades, sentindo-se segura pela afeição despendida pelos pais, bem como pelo 

encorajamento destes.  Será no curso deste processo de desenvolvimento que 

surgirá o amor da criança pelos seus pais.  

Entretanto, na visão da criança, não há só o amor. Rawls lembra que é natural 

o desejo da criança em testar seus limites, de ultrapassar o determinado. Nesse 

ponto ela se depara com o poder dos pais. Aqueles que são os modelos e exemplos 

de conduta são, ao mesmo tempo, os representantes de uma autoridade limitante. 

As normas familiares são sentidas pela criança como restrições aos seus desejos. 

Rawls lembra que a criança ainda não possui a condição de compreender os motivos 

que levam às proibições. Ela não tem uma tendência original para fazer aquilo que 

lhe ordenam. Mas, lembra Rawls, “se ela realmente ama os seus pais e confia neles, 

então, uma vez que tenha cedido à tentação, ela está disposta a partilhar da atitude 
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deles face a seus pequenos delitos”.18 Aprender a respeitar a autoridade implica, 

necessariamente, a confiança depositada nessa. E, para Rawls, essa confiança está 

assegurada quando respeitados os princípios da justiça. Da mesma forma que a 

criança precisa sentir a razoabilidade nas determinações dos pais, quando adulta, 

deverá sentir nas autoridades. E essa razoabilidade está necessariamente ligada aos 

princípios de justiça. Confiar numa autoridade, bem como na justiça de uma 

sociedade, se apresenta, deste modo, como uma extensão daquilo que foi aprendido 

na infância. A confiança que a criança deposita nos pais, no período em que estava 

sob a tutela desses, é expandida para a vida em sociedade. Esperamos encontrar na 

vida em sociedade a mesma segurança que encontrávamos nas determinações e 

regras de nossos pais. Mesmo sabendo que, por vezes, eram limitantes, 

compreendemos que a finalidade das regras era o nosso próprio bem. Mantemos 

essa expectativa na vida adulta, esperando que nossos projetos de vida possam ser 

realizados, e que sejamos tratados da forma mais justa possível. O desenvolvimento 

do sentimento moral é, portanto, fundamental para a vida numa sociedade justa.  

 

2. A moralidade de grupo 

 

A moralidade de grupo é, segundo Rawls, o segundo estágio do 

desenvolvimento moral. Nesse momento, o senso de justiça é aprimorado e 

apreendido a partir do convívio social. Ultrapassando o momento inicial, onde o 

conteúdo da moralidade pode ser resumido num conjunto de preceitos ditados pela 

autoridade paterna, a moralidade de grupo é estabelecida em conformidade com a 

necessária compreensão dos padrões morais requeridos para a aceitação do 

indivíduo nas várias associações às quais pertence19. Essas associações podem 

estar representadas por grupos comunitários, família, escola, etc. Cada uma delas 

possui um conjunto de regras e um padrão determinado de conduta, exigindo de cada 

membro certos deveres e direitos a fim de poderem ser considerados membros 

destas. É natural que, conforme a criança cresça, surjam novos grupos de inserção 

social para ela. Cada grupo desses, por sua vez, trará um novo conjunto de regras, 

                                                      
18 Idem, p.515. 
19 Cf. Rawls, Uma teoria da justiça, p.518. 
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que aumentará nosso entendimento moral. Assim, compreendemos o importante 

papel do envolvimento social da criança, pois será justamente com a compreensão 

da cooperação, que surge no interior dessas associações, que aprenderemos que 

existem deveres e obrigações, bem como que há posições diversas em um sistema 

de cooperação. No interior das associações podemos aprender os passos iniciais 

para a tolerância, ou seja, podemos aprender a nos posicionarmos a partir da 

perspectiva dos outros. 

Rawls mostra-se ciente da dificuldade de as crianças conseguirem colocar-se 

no lugar do outro. Seriam, segundo o autor, necessárias habilidades intelectuais 

complexas para tal missão. Reconhecer que existem diversos pontos de vista, que 

cada pessoa possui uma determinada perspectiva que não é a mesma que a nossa, 

é o primeiro passo para a compreensão do problema. Em segundo lugar, é necessário 

que possamos identificar nos outros o conjunto de crenças que os regem; quais são 

seus desejos e opiniões. Apenas compreendendo seus objetivos e motivos é possível 

aprendermos a ver como eles. Não basta nos colocarmos no lugar do outro, é 

necessário que compreendamos porquê desejam isso ou aquilo. A partir de quais 

regras e crenças querem isso ou aquilo. A moralidade de grupo depende da 

integração dos indivíduos em grupos sociais e de cooperação. Nesses grupos são 

estabelecidos laços de amizade e de companheirismo. Quando associados em grupo, 

os indivíduos regulam suas condutas pelas regras próprias destes grupos. Essas 

regras já estão estabelecidas anteriormente e são reconhecidas como justas. Ao se 

associarem ao grupo, os indivíduos buscam encontrar naqueles que possuem cargos 

de responsabilidade a mesma garantia de confiança que encontravam na autoridade 

dos pais, ou seja, buscam sentir-se seguros quanto ao cumprimento do princípio de 

justiça. Todos os participantes do grupo devem compartilhar do sentimento de 

segurança que o princípio de justiça está servindo de fundamento e de garantia em 

benefício de todos.  

 

3. A moralidade de princípios 

 

O terceiro estágio do desenvolvimento da moral é a moralidade de princípios. 

Essa moralidade surge quando o regramento dos sentimentos morais se expande 
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para a vida pública, ou seja, quando nossos sentimentos morais servem de guia para 

nossas atitudes na vida social. Isso se dá, inicialmente, quando reconhecemos os 

benefícios e a segurança dados por uma instituição justa. A partir do sentimento de 

segurança e de nos considerarmos beneficiários dessas instituições, surge em cada 

um de nós o senso de justiça correspondente. É importante salientar que, conforme 

Rawls, “devemos observar que a moralidade de grupo conduz naturalmente a um 

conhecimento dos padrões de justiça” 20 . Por meio de instituições justas, 

encontramos a via de acesso ao conhecimento dos princípios básicos, tais como 

apresentados por Rawls na posição original. Assim, a moralidade de princípios é 

alcançada a partir de instituições justas.  

Entretanto, se pensarmos que são necessárias instituições justas para o 

surgimento de sentimentos morais e para o conhecimento dos padrões de justiça, 

então poderemos perguntar sobre as condições de possibilidade de uma instituição 

justa não formada por indivíduos possuidores do senso de justiça. Em outros termos, 

encontramos, a partir do exposto, uma espécie de circularidade: para 

desenvolvermos o senso de justiça dependemos de instituições justas; e, para 

termos instituições justas, é preciso que os cidadãos sejam livres e iguais, condições 

que dependem do senso de justiça e da concepção do próprio bem. Ora, instituições 

justas são aquelas que possuem regras justas, que propiciam a possibilidade de 

liberdade e igualdade a todos seus membros e também a outras instituições. O 

caminho para conciliar liberdade e igualdade nessas instituições justas depende do 

modo como os conflitos, naturalmente existentes graças à pluralidade de valores, 

são resolvidos.  A resolução dessas inevitáveis divergências é, na maior parte das 

vezes, gerida pelos membros justos, buscando um acordo consensual. Com isso 

percebemos que, no interior de uma instituição justa, é fundamental a existência de 

cidadãos justos, uma vez que a fim de serem justas, as instituições devem encontrar 

o fundamento de suas resoluções e ações no modo como os seus membros fazem 

uso de seu próprio senso de justiça.  

A fim de buscar uma solução para a circularidade acima descrita, Rawls sugere 

que analisemos as formas sob as quais o senso de justiça se manifesta. Em primeiro 

                                                      
20 Idem, p. 525. 
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lugar, devemos perceber que a manifestação desse sentimento “nos leva a aceitar as 

instituições justas que se aplicam a nós e das quais nós e nossos consócios nos 

beneficiamos”; e, em segundo lugar, que “um senso de justiça fomenta uma 

disposição de trabalhar em favor (ou pelo menos de não trabalhar contra) a 

construção de instituições justas, e no sentido de reformar as instituições existentes 

quando a justiça o exija”21. Assim, a falta de instituições justas, antes de causar o 

não-desenvolvimento do senso de justiça, ajuda seu desenvolvimento. Porque não 

encontramos resultados justos, que beneficiem a nós a aos nossos consociados, 

surge o desejo de fundarmos instituições que pudessem dar conta de tal carência. 

Quando identificamos a falta de justiça em uma instituição qualquer, sentimos que 

se faz imprescindível a criação de um novo sistema que possa dar conta das 

necessidades, estabelecendo padrões que sejam condizentes com a justiça exigida.  

Após mostrar como se dá o desenvolvimento da moralidade de princípios, 

independente da anterioridade da existência de instituições justas, Rawls lembra que 

“uma vez aceita a moralidade de princípios, entretanto, as atitudes morais deixam de 

estar unicamente ligadas ao bem-estar e à aprovação de indivíduos ou grupos 

específicos, e são moldadas por uma concepção do justo escolhida 

independentemente dessas contingências”22. Todo o relacionamento social, surgido 

desde o momento do desenvolvimento da moralidade de grupo, agora torna-se 

dirigido ao princípio de justiça. Tais princípios são assumidos, não apenas em nome 

da amizade e relações sociais particulares, mas por um aspecto mais abrangente, a 

saber, em nome de uma sociedade justa para todos. O terceiro e último momento do 

desenvolvimento moral em Rawls atinge seu ápice. O senso moral é, com isso, 

tornado fundamento de possibilidade de uma sociedade justa, pois sem o 

desenvolvimento dos princípios básicos de justiça, uma sociedade justa não 

encontrará sua finalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Independente   da   linha   de   análise  que  seja  adotada,  seja através de uma 

                                                      
21 Ibid., p. 525-526. 
22 Ibid., p. 527. 
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análise de cunho mais ético, seja por uma via política, a formação que visa à virtude 

parece ser essencial para a possibilidade de uma sociedade justa. Se com Kant 

aprendemos que a educação é um processo que se dirige à humanidade, 

emprestando, portanto, um valor universal a ela, e que sua finalidade última é a 

formação moral do ser humano, com Rawls percebemos que a formação do senso 

de justiça é um processo imprescindível para uma sociedade bem ordenada. Kant e 

Rawls, cada um de maneira específica, indicam o papel crucial da educação na 

possibilidade de formação de uma sociedade justa. Apesar de não abordarem com 

exclusividade questões sobre os processos de formação, é possível encontrar em 

ambos o significado de uma educação voltada para o desenvolvimento de virtudes 

que são essenciais aos princípios de uma sociedade bem ordenada, justa e pacífica.  

A ideia de uma sociedade justa contém princípios éticos e políticos, que se 

mostram basilares na concepção de uma educação que promova os ideais daquilo 

que se determina como justo. Como pensar em uma sociedade que promova os 

princípios de igualdade, liberdade, dignidade, respeito, tolerância e reconhecimento 

sem que haja condições para que estes princípios sejam compartilhados, 

compreendidos e aceitos pelos seus cidadãos? Postular a ideia de uma sociedade 

justa é algo relativamente simples, uma vez que muito já se ouviu das vantagens que 

poderiam ser atingidas com sua efetividade. Problemas e acertos podem ser 

expostos claramente. Mas, tudo isso se perde em um enorme vazio quando se 

esquece que apenas por meio da educação é possível se chegar a tais fins. A 

educação deve ocupar um lugar primordial nas análises sobre as sociedades justas, 

bem ordenadas e democráticas, uma vez que não se chega a lugar algum sem que 

haja um caminho e que este possa ser percorrido. 

E, falar educação é também indicar seus métodos, finalidades e condições. 

Enquanto política de Estado, no sentido de que o objetivo maior é a efetivação de uma 

sociedade justa, a educação precisa se orientar para o fortalecimento das 

instituições e da garantia de direito de seus cidadãos. Os princípios basilares que 

constituem uma sociedade justa não são conhecidos a priori e, tampouco, inatos. Há 

necessidade de que os indivíduos que serão os cidadãos dessa sociedade exijam e 

garantam aqueles princípios. Se Kant já afirma que não se educa para um propósito 

imediato, mas sim para a finalidade última de toda a espécie humana, é porque 
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compreende que a missão mais importante da educação é procurar o 

desenvolvimento e a formação dos indivíduos para que possam postular a situação 

de paz, garantida por uma sociedade justa. Também na busca pelos fundamentos 

que garantiriam a efetividade de uma sociedade bem ordenada, Rawls ensina que a 

formação do senso de justiça é primordial para a aquisição dos princípios que 

regeriam tal sociedade. Assim, todo o caminho, da educação moral ao 

desenvolvimento do senso de justiça é um caminho educacional. E, apenas por meio 

deste percurso será possível a existência de uma sociedade que possa ser dita justa.  
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Charles Feldhaus1 

Resumo 
 
Em Uma teoria da justiça (§§12-18) Rawls defende sua concepção de igualdade 
democrática contra outros modelos de interpretação ao segundo princípio da justiça, 
entre outras razões, por causa da capacidade da justiça como equidade enfrentar 
alguns aspectos que ele considera como arbitrários de um ponto de vista moral, a 
saber, a loteria natural e a loteria social. Desde a conclusão do Projeto Genoma 
Humano muito se indagou a respeito das potencialidades da engenharia genética 
aplicada à reprodução humana e diferentes técnicas têm sido desenvolvidas para 
permitir realizar a modificação genética com eficiência. O que, ao menos em hipótese, 
abre um amplo leque de possibilidades de cura e aperfeiçoamento. O que também 
levanta a questão do que deve ser permitido e do que deve ser proibido e regulado 
pelo Estado. Não devemos incorrer no que Habermas pensava que seria uma eugenia 
liberal, sem controle nenhum do Estado. Mas também surgem questões de justiça 
distributiva, uma vez que afeta o limite entre a acaso e escolha e como já dissemos 
Rawls seleciona sua concepção de igualdade em parte porque pretende enfrentar o 
que chama de arbitrariedade moral na distribuição de talentos naturais. Mas o que 
aconteceria se os talentos naturais fossem não mais frutos apenas do acaso, mas 
em boa medida também frutos de escolhas, não da própria pessoa, mas dos 
progenitores. Poderia Rawls contemplar a criação de bens genéticos primários? Que 
tipo de intervenções seriam permitidas com base na justiça como equidade? Parece 
ser consenso entre especialistas que a concepção de Rawls somente enfrenta os 
problemas atacando desigualdades na estrutura social, na estrutura básica da 
sociedade, o que poderia significar entre outras coisas, à luz do princípio da diferença, 
que a justiça como equidade poderia aceitar desigualdades baseadas em patrimônio 
genético se isso trouxesse vantagens aos menos favorecidos da sociedade e, 
portanto, uma sociedade desigual do ponto de vista genética. Com isso, se poderia 
dizer que a posição de Rawls poderia ser muito próxima a posição de Dworkin, em 
Virtude soberana, o que em si não é um problema, mas distanciava Rawls claramente 
de pensadores que defendem o igualitarismo da fortuna e que poderiam entender que 
toda desigualdade arbitrária de um ponto de vista moral deve ser compensada. Esse 
estudo pretende classificar a posição de Rawls a respeito da nova eugenia com base 
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em algumas passagens de sua obra Uma teoria da justiça à luz da tipologia de 
Sorgner.  
 

Introdução 

 

Quando John Rawls publicou sua obra magna Uma teoria da justiça em 1971 

o Projeto Genoma Humano ainda nem começava a ser planejado, de fato o tema 

começou a ganhar força na comunidade científica em 1986 e a primeira versão do 

genoma humano somente veio a público em 2001. Dessa forma, não seria possível, 

a não ser se tivesse realizado algum empreendimento profético, Rawls ter abordado 

em sua obra aquilo que se costuma chamar hoje de nova eugenia ou até mesmo 

como se chama em alguns casos eugenia liberal. Como será possível observar, 

chamar a eugenia baseada nos recentes progressos em engenharia genética 

aplicada à medicina reprodutiva humana de eugenia liberal poderia ser, na melhor 

das hipóteses, uma imprecisão, uma vez que conforme a tipologia de Stefan Lorenz 

Sorgner 2 o termo eugenia liberal se refere apenas a um polo de um conjunto de várias 

dicotomias que podem ser empregadas para classificar os tipos de intervenções 

possíveis através da nova eugenia. Todavia, mesmo que Rawls não pudesse prever 

os avanços da engenharia genética, é possível encontrar em sua obra Uma teoria da 

justiça algumas observações a respeito de práticas eugênicas e quando foi 

anunciado que o projeto do sequenciamento do genoma humano (o Projeto Genoma 

Humana) diferentes especialistas da área de filosofia e teoria política começaram a 

conjecturar a respeito dos possíveis impactos da nova tecnologia às nossas 

convicções normativas sobre justiça e não raramente a teoria da justiça como 

equidade de John Rawls foi lembrada ou aplicada a esse tipo de questão. Alguns 

pensadores chamaram a atenção para os possíveis efeitos da nova tecnologia a uma 

distinção muito importante a nossas convicções morais tradicionais, a saber, a 

distinção entre acaso e escolha. 3 Eles procuram mostrar, entre outras coisas, como 

essa nova tecnologia poderia afetar nossas convicções normativas sobre justiça. 

                                                      
2 SORGNER, Lorenz Stefan. Facetten der Eugenik. In: SORGNER, S. L; BIRX, H. J; e KNOEPFFLER, N. 
Eugenik und die Zukunft. München: Verlag Karl Alber, 2006, p. 201-9. 
3  BUCHANAN, Allen et al. From Chance to Choice.  Justice & Genetics. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000.  
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Outros autores desenvolvem algo na linha do que Normal Daniels 4 faz, a saber, uma 

tentativa de expandir teorias consolidadas sobre justiça social aos novos casos 

suscitados pela nova eugenia, como a criação de bens genéticos primários ou coisas 

do tipo. Não obstante, meu foco aqui não consiste em reconstruir aquilo que os 

pensadores contemporâneos defendem à luz da justiça como equidade de Rawls, 

mas apenas apresentar os aspectos centrais do que Rawls mesmo diz em Uma teoria 

da justiça e classificar a posição do filósofo em algumas tipologias que foram criadas 

para melhor explicar o espectro de posições possíveis diante da nova tecnologia.  

 No que segue tentarei delinear algumas diferenças gerais entre a eugenia do 

passado, que ocorreu principalmente no início do século XX com base na recente 

publicação da obra de Charles Darwin A origem das espécies (1859) e seu primo 

Francis Galton em Essays in Eugenics (1909), e a nova eugenia, que se tornou 

possível através dos recentes progressos em engenharia genética (i); em segundo 

lugar, buscarei reconstruir os traços gerais da tipologia de eugenias realizada por 

Stefan Lorenz Sorgner (ii); em terceiro lugar, tentarei mostrar que já em Uma teoria 

da justiça é possível encontrar algumas passagens em que Rawls se posiciona a 

respeito da eugenia (iii); e finalmente, pretendo classificar esses posicionamentos 

rawlsianos a respeito da eugenia em Uma teoria da justiça com base nas tipologias 

de Sorgner (iv).  

 

i) Um contraste entre a eugenia do passado e a nova eugenia 

 

No começo do século XX houve diferentes movimentos eugênicos em 

diferentes países do mundo, como Estados Unidos da América, Inglaterra e até 

mesmo Brasil, mas o ímpeto do movimento foi fortemente inibido pelas atrocidades 

cometidas durante o regime nazista na Alemanha. A eugenia no passado foi 

idealizada entre outras pessoas por Francis Galton, primo de Charles Darwin, que, em 

seu livro Essays in eugenics. Galton5 define a eugenia como “a ciência que trata de 

todas as influências que aperfeiçoam as qualidades inatas.” Certamente, assim 

definida, a eugenia não restringe os meios de se alcançar o aperfeiçoamento das 

                                                      
4 DANIELS, Norman. Just Health Care. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.  
5 GALSON, Francis. Essays in Eugenics, 1909, p. 35. 
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qualidades inatas apenas a um grupo específico de intervenções na reprodução 

humana, como aquelas que ocorreram no começo do século XX, não obstante, o foco 

do movimento eugênico no passado foi o controle reprodutivo das populações 

humanas.  

A eugenia no passado diferencia entre eugenia positiva e eugenia negativa. A 

eugenia positiva consistia no incentivo da reprodução dos membros da sociedade 

que eram considerados mais aptos; e a eugenia negativa consistia na proibição da 

reprodução dos considerados menos aptos ou inaptos. Esse último tipo acabou 

tendo consequências mais catastróficas porque implicava entre outras coisas a 

esterilização forçada de um grupo de pessoas da sociedade e uma visão altamente 

pejorativa das pessoas com deficiências ou até mesmo com maior dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho, entre outros aspectos. Por isso uma sombra paira 

sobre o termo eugenia até hoje, o que leva alguns até mesmo a abominar até mesmo 

a empregar o termo ‘eugenia’ para lidar com outras práticas sociais. O problema 

central da eugenia no passado era um controle assimétrico e injustificado do Estado 

ou da sociedade no espaço da liberdade reprodutiva dos indivíduos.  

Entretanto, o grande problema com a nova eugenia, baseada na engenharia 

genética, não parece se encontrar no controle excessivo do Estado ou da sociedade 

na liberdade reprodutiva dos indivíduos, mas exatamente na ausência de controle 

para alguns pensadores como Juergen Habermas, que em seu livro O futuro da 

natureza humana. 6  Nesse livro Habermas chama a atenção justamente para a 

ausência de regulação como um possível problema da nova eugenia, embora ele 

parece estar se referindo e inclusive emprega tal termo no subtítulo do livro 

supracitado, muito mais à eugenia liberal do que a nova eugenia como um todo. É 

importante ressaltar que o termo ‘eugenia liberal’ foi cunhado pelo filósofo 

neozelandês Nicholas Agar. Conforme Nicholas Agar,7 a eugenia do passado é um 

tipo de “eugenia autoritária, a ideia que o Estado deveria ter sozinho a 

responsabilidade por determinar o que conta como uma vida humana boa!” e 

exatamente nesse excesso de controle por parte do Estado ou de outras instituições 

                                                      
6 HABERMAS, Juergen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 
Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 33-40.   
7 AGAR, Nicholas. Liberal Eugenics. In Defense of Human Enhancement. Oxford: Blackwell, 2004, p. 5. 
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centrais relacionadas se encontraria o problema ético e biopolítico censurável da 

eugenia do passado. Todavia, o contexto contemporâneo ao menos em “sociedades 

liberais (...) [está presente] o discernimento que existem muitas ideias diferentes, 

frequentemente incompatíveis sobre a vida boa”, o que Rawls chamou de o fato do 

pluralismo razoável de concepções abrangentes ou de vida boa e por isso a nova 

eugenia parece apresentar um cenário em que exatamente a possível ausência do 

controle do Estado e não a presença poderia seria problemática da perspectiva ética, 

jurídica e biopolítica. Razão pela qual alguns pensadores defendem a regulação e a 

determinação legal dos casos permitidos e proibidos dessa nova tecnologia. É 

importante observar que a grande maioria dos países do mundo hoje já contém 

restrições fortes contra o uso da engenharia genética na reprodução humana, 

principalmente com células germinais que passam as alterações às gerações 

futuras. Existe ao menos uma grande restrição, mesmo em países ocidentais em 

fornecer financiamento público a pesquisa que envolve aplicação da engenharia 

genética em células germinativas humanas.  Do que pude encontrar numa pesquisa 

rápida na internet a China seria o país com menos restrições, mas ainda com 

restrições, uma vez que recentemente um pesquisador chinês foi condenado por 

empregar a nova técnica de edição genética CRISPR Cas9 para manipular gêmeos 

incapazes de adquirir o vírus do HIV.  

Além do mais, se poderia tentar traçar uma distinção entre a eugenia do 

passado e a nova eugenia com base no tipo de biologia que serve de base para cada 

um dos programas. Dessa forma, se poderia dizer que a nova eugenia se baseia num 

tipo de biologia de certa maneira distinta da do passado, uma vez que no passado o 

raciocínio básico era estatístico e procurava aumentar o número de pessoas ‘mais 

aptas’ numa população através da intervenção nas escolhas reprodutivas das 

pessoas; ao passo que a nova eugenia é baseada na engenharia genética e 

particularmente na aplicação de novas técnicas genéticas em células somáticas ou 

germinativas, a fim de otimizar as habilidades desejáveis dos indivíduos, não através 

de um controle central, mas através de escolhas livres individuais. Acredito que uma 

distinção traçada por Ernst Mayr em diferentes oportunidades poderia ser 
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empregada para refinar a distinção. Conforme Mayr,8 se pode identificar dois tipos 

de causalidade nas teorias biológicas. A noção de causas próximas e a noção de 

causas distantes. A noção de causas próximas se encontra em teorias biológicas que 

explicam, por exemplo, o funcionamento de um organismo, ao passo que a de causas 

distantes seria mais apropriada para explicar as influências que ocorrem entre 

diferentes fatores no processo evolutivo das espécies. Por conseguinte, a eugenia no 

passado operava com uma biologia das populações e com a noção de causas 

distantes, ao passo que a nova eugenia opera com base na biologia funcional e na 

noção de causalidade próxima, embora seria preciso examinar um pouco melhor a 

questão da regulação gênica, uma vez que o processo que transforma genes em 

traços ainda exige investigação científica mais aprofundada.  

Em síntese, a eugenia do passado, menos eficiente do ponto de vista dos 

resultados, age através de causas distantes (controle das escolhas reprodutivas) e 

orientada por considerações de biologia evolutiva; a nova eugenia, mais eficiente, age 

através de causas próximas (alteração dos genes relacionados com traços 

desejados) e orientado por considerações de biologia funcional. Uma age sobre a 

população, outra age no organismo do indivíduo ou futuro indivíduo. Também a 

distinção entre eugenia positiva e negativa recebe uma nova significação na nova 

eugenia. A eugenia negativa agora está relacionada com a eliminação dos traços 

indesejados no organismo individual e não mais na população, embora o efeito 

biopolítico visado seja o mesmo. A eugenia positiva no passado consistia na 

promoção da reprodução dos indivíduos considerados mais aptos, ao passo que a 

eugenia negativa consistia na proibição, em certos casos na esterilização dos 

indivíduos considerados menos aptos ou inaptos. No contexto atual, a eugenia 

positiva, por sua vez, consiste na realização de intervenções genéticas que superam 

a lógica da cura e visam ao incremento de certos traços, qualidades ou habilidades 

humanas, ao passo que a eugenia negativa consiste na realização de intervenções 

que se orientam pela lógica da cura e visam apenas garantir que o indivíduo tenha 

traços, qualidades ou habilidades dentro da margem de normalidade da espécie 

humana. Aqui alguém poderia sustentar que o conceito de normalidade e saúde não 

                                                      
8 MAYR, Ernst. Cause and Effect in Biology. Science, vol. 134, 1961, pp. 1501-1506.  
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é completamente objetivo e por causa disso traçar a distinção entre eugenia positiva 

e negativa não carece de desafios e afirmo que concordo com esse tipo de objeção e 

apenas ressaltaria nesse momento que já me devotei em outra oportunidade ao 

conceito de saúde e doença no contexto da nova eugenia, particularmente com base 

na obra O futuro da natureza humana de Habermas em outras duas oportunidades e 

não pretendo retomar o tema aqui.9  

 

ii) Uma tipologia da nova eugenia 

 

Stefan Lorenz Sorgner 10  o último capítulo da coletânea Eugenik und die 

Zukunft procura empreender um tipo de tipologia da nova eugenia com base em 

todos os capítulos anteriores da coletânea. O capítulo de Sorgner classifica os tipos 

de eugenia da seguinte forma em opostos: 

 

1 Eugenia positiva e negativa 

A eugenia positiva é empregada como a promoção da boa herança 

genética e a eugenia negativa como a limitação da propagação de genes 

desvantajosos. Ele também reconhece que a noção de doença [Krankheit] 

ocupa um papel importante na distinção, principalmente na determinação 

de que tipo de genes deveríamos evitar propagar, mas que a noção de 

doença (e seu contrário, saúde naturalmente) tem tanto um sentido 

objetivo enquanto disfunção biológica, mas também um sentido mais 

subjetivo relacionado com a noção de construção social.11 

2 Eugenia estatal e liberal 

Para traçar a distinção entre eugenia estatal e liberal, Sorgner refere-se ao 

debate alemão sobre a eugenia e especialmente à obra O futuro da 

natureza humana de Habermas e sua filiação com a obra Liberal eugenics 

                                                      
9 FELDHAUS, Charles. Considerações sobre Habermas e a sociologia da saúde e da doença. In: SPICA, 
Marciano Adilio & BILIBIO, Evandro. Filosofia. Reflexões contemporâneas. Guarapuava: Editora 
Unicentro, 2010; FELDHAUS, Charles. & DUTRA, Delamar José Volpato. Habermas e a sociologia 
médica. Revista brasileira de estudos políticos, v. 99, pp. 113-133, 2009.  
10 SORGNER, Lorenz Stefan. Facetten der Eugenik. In: SORGNER, S. L; BIRX, H. J; e KNOEPFFLER, N. 
Eugenik und die Zukunft. München: Verlag Karl Alber, 2006, p. 208-9.  
11 Ibid., p. 200-3. 
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de Nicholas Agar. O ponto central parece estar relacionado com a quem 

compete a decisão, se ao Estado ou, se aos pais, a respeito de que tipo de 

intervenções genéticas positivas ou negativas deveriam ser realizadas. 

Quando o Estado centraliza a decisão, se trata de eugenia estatal, quando 

a decisão é orientada pelas decisões dos progenitores sobre a pressão do 

mercado da livre concorrência, a eugenia é liberal.12  

3 Eugenia autônoma e heterônoma 

Sorgner deixa claro que compreende a noção de autonomia, em eugenia 

autônoma, em sentido sartreano e não kantiano. Com isso, ele quer dizer 

que uma decisão autônoma quando a própria pessoa toma a decisão para 

um determinado curso de ação e não outra pessoa, mas não é importante 

se a motivação para a escolha desse ou daquele curso de ação foi baseada 

em motivos racionais ou sensíveis, como a concepção de autonomia 

kantiana da Fundamentação da metafísica dos costumes dá a entender. 

Desse modo, a eugenia autônoma é aquela em que o próprio concernido 

toma a decisão sobre a modificação de seu próprio patrimônio genético;13 

por conseguinte, aquela intervenção genética em células somáticas, que a 

decisão sobre a modificação for tomada por outra pessoa diferente 

daquele que sofre a modificação, é uma eugenia heterônoma assim como 

as intervenções em células germinativas que afetam indivíduos futuros 

deveriam ser classificadas como heterônomas; porém, acredito que a 

maneira como Sorgner trata da distinção não toca na questão de avaliar 

quando se poderia ou não presumir o consentimento e como isso afeta a 

autonomia da decisão.  

4 Eugenia direta e indireta 

Sorgner apresenta dois exemplos para ilustrar a distinção entre eugenia 

direta e indireta. Num caso os pais realizam algum tipo de terapia, a fim de 

reduzir as chances de seu bebê nascer com câncer; no outro caso uma 

mulher grávida decide abortar depois que descobre através de exame do 

líquido amniótico que a criança tem uma limitação severa. Ambas as 

                                                      
12 Ibid., p. 204-5. 
13 Ibid., p. 205. 
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práticas têm efeitos eugênicos, ambas são feitas pelos progenitores (por 

isso, heterônomas), mas no primeiro caso seria uma intervenção direta e 

no segundo caso uma intervenção indireta.  No primeiro caso se pretende 

diretamente melhorar o patrimônio genético do bebê através de algum tipo 

de terapia para evitar a presença de genes relacionados com o câncer. No 

segundo caso se tem efeito indireto de evitar a propagação de uma 

determinada doença através da redução do número de pessoas que 

nascem com ela através do aborto.14   

5 Eugenia passiva e ativa 

Para traçar a distinção entre eugenia passiva e ativa, Sorgner cita três 

aplicações da nova tecnologia. 1) diagnóstico genético de pré-

implantação; 2) terapia em células germinativas; 3) construção genética. 

No primeiro caso, se trata de eugenia direta através da escolha, mas a 

célula não é ativamente modificada, apenas passivamente escolhido qual 

embrião implantar. Por isso é uma eugenia passiva. No segundo caso, as 

células germinativas são modificadas ativamente, a fim de portar os genes 

desejados, por isso, é um tipo de eugenia ativa. No terceiro caso, como se 

trata de uma construção genética, o processo é completamente ativo e por 

isso se trata de uma eugenia ativa.15 

6 Eugenia radical e moderada 

A distinção entre eugenia radical e moderada está relacionada com a 

ampliação ou não das capacidades humanas através da engenharia 

genética. Se a intervenção genética fica restrita à lógica da cura, ou na 

melhor das hipóteses, aumenta as habilidades de uma  pessoa individual 

dentro do espectro de habilidades de um ser humano tal como o 

conhecemos atualmente a intervenção ainda seria moderada, mas se 

procuramos através de intervenções genéticas aumentar ou ampliar as 

habilidades humanas acima do que um ser humano é capaz atualmente 

ou introduzir alguma habilidade que nenhum ser humano atualmente 

possui estaríamos realizando uma ação que poderia ser considerada 

                                                      
14 Ibid., p. 206. 
15 Ibid., p. 207-8.  
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eugenia radical.16 Acredito que o que Sorgner está pensando aqui é algo 

semelhante ao que Peter Sloterdijk17, que num diálogo com a obra Carta 

sobre o humanismo de Martin Heidegger defende um tipo de ausência de 

limitação ao que poderia ser feito, algo na linha do Übermensch de 

Friedrich Nietzsche.18 Quase como uma apologia da superação dos limites 

atuais do ser humano, o que conforme a classificação de Sorgner seria um 

tipo de eugenia radical.  

7 Eugenia mercado liberal e eugenia social democrática 

A distinção entre eugenia mercado liberal e eugenia social democrática 

seriam subtipos da eugenia liberal, com a diferença que em um dos casos 

o Estado permanece completamente passivo e deixa o mercado seguir 

livremente o seu curso (eugenia mercado liberal) e no outro caso o Estado 

realiza algum tipo de interferência garantindo por exemplo igualdade de 

oportunidades na sociedade.19  

 

iii) Rawls e a nova eugenia em Uma teoria da justiça 

 

Antes de mais nada, é importante observar que muitos estudos sobre a nova 

eugenia sustentam que as teorias tradicionais de justiça partem de uma suposição 

presente em Uma teoria da justiça § 17 - A tendência à igualdade, a saber: “A 

distribuição natural não é justa nem injusta; nem é injusto que pessoas nasçam em 

alguma posição particular na sociedade. Esses são simplesmente fatos naturais. O 

que é justo ou injusto é o modo como as instituições lidam com esses fatos.”20 

Entretanto, essa suposição poderia se tornar ultrapassada se ao menos parte das 

promessas da nova eugenia se tornarem realidade. Isso porque esses pensadores e 

pesquisadores acreditam que a nova eugenia tem o poder de alterar o limite entre o 

                                                      
16 Ibid., p. 208.  
17 SLOTERDIJK, Peter. As regras para o parque humano. Uma resposta à carte de Heidegger sobre o 
humanismo. Tradução de José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000.  
18 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falava Zaratustra. Tradução de Alfredo Margarido. Lisboa: Guimarães 
Editores, 1997.  
19 Ibid., p. 208-9. 
20 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 109.  
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acaso e a escolha, não sem razão o título de um dos principais livros sobre o tema 

da justiça e da nova eugenia seja From Chance to Choice. Genetics & Justice [Do 

acaso à escolha].21  

Se poderia dizer que o ponto central é que a nova eugenia pode conceder o 

poder de passar aquilo que era o resultado do acaso, a saber, a nossa dotação 

genética para o âmbito da escolha deliberada, isto é, da programação genética. Como 

diz Dworkin22 tal limite “é a espinha dorsal da nossa ética e da nossa moralidade, e 

qualquer alteração profunda nessa fronteira é um deslocamento grave.” Não 

pretendo explorar esse tema aqui hoje, mas obras como O futuro da natureza humana 

de Juergen Habermas e Contra perfeição de Michael Sandel tentam explorar as 

possíveis consequências adversas de alterar esse limite. Mas no que diz respeito à 

justiça social, o ponto é que algo arbitrário pode se tornar controlável, ou ao menos 

mais controlável e isso pode ter implicações para as teorias da justiça social. Porém, 

há inclusive quem sustente, como Justine Burley,23 que a nova eugenia não teria todo 

esse potencial e que o problema da nova eugenia afetaria apenas uma teoria da 

igualdade tal como de Ronald Dworkin e não a moralidade convencional como um 

todo.  

Aqui é relevante lembrar que a teoria da justiça como equidade de Rawls 

entende que o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, o conjunto 

das principais instituições sociais que distribuem direitos e deveres na sociedade e 

não os indivíduos, por isso aqui é preciso fazer uma observação sobre como não 

interpretar a posição de Rawls sobre a eugenia ou ao menos um erro que se deveria 

evitar ao abordar esse tema a partir da teoria da justiça como equidade. É comum se 

partir da afirmação de Rawls de que alguns aspectos são arbitrários de um ponto de 

vista ético à afirmação que tudo que é arbitrário de um ponto de vista ético precisa 

ser corrigido para cada indivíduo. Com isso, alguns podem querer entender que Rawls 

está dizendo que seria necessário corrigir tudo que é arbitrário de um ponto de vista 

                                                      
21  BUCHANAN, Allen et al. From Chance to Choice.  Justice & Genetics. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000. 
22 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. A teoria e a prática da igualdade. Tradução de Jussara 
Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 632.  
23 BURLEY, Justine. Morality and the “New Genetics”. In: BURLEY, Justine. Dworkin and its Critics. 
Oxford: Blackwell Publishing, 2004, pp. 170-192. 
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ético e, portanto, toda desvantagem que não é fruto de uma escolha, mas fruto do 

acaso e além do controle deve ser reparada para cada indivíduo. Essa visão, que 

procura aproximar Rawls do igualitarismo da fortuna, parece ignorar, primeiro, que 

os princípios de justiça se aplicam à estrutura básica da sociedade e não aos 

indivíduos diretamente; segundo, que o princípio da diferença, que regula as 

desigualdades sociais é diferenciado do princípio da reparação no § 17;24 Rawls diz 

que “não exige que a sociedade tente contrabalançar as desvantagens como se fosse 

esperado de todos que competissem numa base equitativa na mesma corrida”.25 

Na concepção da justiça como equidade o que o princípio da diferença 

sustenta é que as desigualdades estão justificadas quando elas trazem vantagens 

aos membros menos favorecidos da sociedade e nesse caso das desvantagens 

oriundas da dotação natural o remédio seria a alocação de recursos na educação dos 

menos favorecidos da sociedade através da taxação dos recursos adicionais 

produzidos e obtidos pelos mais talentosos. O que a igualdade exige aqui é 

considerar a dotação natural como um bem comum e não exclusivo daqueles que 

levam vantagem na distribuição natural. Dessa maneira, o princípio da diferença 

limita a existência da desigualdade resultante dos talentos naturais sob a condição 

que isso melhore a situação dos menos felizes na distribuição natural fornecendo 

aos mesmos uma educação que permita que os menos favorecidos alcancem 

maiores graus de desenvolvimento de suas habilidades através de melhores 

professores, por exemplo, ou até mais tempo em sala de aula. Enfim, “a estrutura 

básica pode ser ordenada de modo que as contingências trabalhem para o bem dos 

menos favorecidos”.26  

Rawls enfatiza que sua teoria supõe, o que a nova eugenia pode alterar, que a 

distribuição de dotes naturais é um fato social, mas que o sistema social de alguma 

forma não deixa de afetar a questão da dotação natural. Talvez o que Rawls esteja 

pensando é que o sistema social pode influenciar que tipos de talentos ou 

habilidades naturais sejam melhores ou mais mal remunerados, por exemplo. A 

estrutura básica da sociedade pode conferir mais direitos ou deveres, ou até mesmo 

                                                      
24 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 107-8. 
25 Ibid., p. 107.  
26 Ibid., p. 108.  
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mais ou menos renda ou riqueza a certos talentos a despeito de outros.27 Além disso, 

no mesmo trecho, Rawls afirma que é possível (suponho aqui, legítimo) que uma 

sociedade desenvolva “políticas de eugenia”.28  Ou seja, algum tipo de eugenia é 

compatível com a justiça como equidade. Ainda no mesmo trecho ele29 sustenta que 

não é adequado “propor políticas que reduzem os talentos dos outros não traz 

vantagens aos menos favorecidos” e essa visão é muito semelhante com a defendida 

por Ronald Dworkin, em Brincar de Deus: genes, clones e sorte, especificamente para 

a nova eugenia, “Não devemos (...) procurar aumentar a igualdade nivelando por 

baixo (...) o remédio para a injustiça é a redistribuição, e não a recusa dos benefícios 

para alguns sem ganhos correspondentes aos outros.”.30 Ambos parecem contra a 

proibição categórica do acesso ao que poderia aumentar os talentos naturais (ou 

geneticamente manipulados) das pessoas. 

Por conseguinte, a estratégia da justiça como equidade é tratar os talentos 

naturais (ou geneticamente modificados) como um bem social para benefício comum 

e não como fruto exclusivo da ação do indivíduo. Com isso através de taxação ou 

outros meios compensar de alguma forma os menos favorecidos através do 

oferecimento de melhor educação ou outro tipo de serviço social. A posição de 

Dworkin é um tipo de otimismo pragmático segundo o qual permitir o acesso à 

tecnologia, inicialmente com preço proibitivo, no longo prazo vai permitir com a 

redução gradual do custo aos menos favorecidos também acesso. Mas aqui se 

poderia levantar uma outra questão, a saber, que os pais num cenário em que a nova 

eugenia ainda não é realidade despendem uma grande quantidade de recursos 

financeiros para conceder vantagens competitivas aos seus filhos na luta por 

melhores cargos e salários; a manipulação genética deve ser vista pelos pais como 

um tipo de investimento semelhante. O que a justiça como equidade diria sobre isso? 

Entender as maiores habilidades como um bem social para benefício comum aqui 

parece implicar que a estrutura básica da sociedade através de suas regras vai impor 

como um dever aos afortunados genéticos pagar algum tipo de imposto para 

                                                      
27 Ibid., p. 115. 
28 Ibid., p. 115.  
29 Ibid., p. 115.  
30 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. A teoria e a prática da igualdade. Tradução de Jussara 
Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 628.  
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melhorar a condição dos menos favorecidos genéticos, mesmo que a sociedade 

permita os favorecidos na loteria social tirar alguma vantagem disso também, 

apenas condicionado ao seu caráter vantajoso aos menos favorecidos. Mas, então, 

quais seriam as implicações do princípio da diferença à nova eugenia? Alguns, como 

Resnik 31  advogam que seja incluído na lista de bens primários da justiça como 

equidade num cenário em que a nova eugenia fosse realidade, um pacote básico de 

intervenções genéticas. A ideia de Resnik é fazer algum tipo de extensão da justiça 

como equidade para lidar com a nova eugenia similar àquela realizada por Normal 

Daniels para lidar com as questões de assistência à saúde, para lidar com a nova 

eugenia.  

Contudo, Rawls é muito explícito que existe um tipo de obrigação para com as 

gerações futuras relacionada com a eugenia. Na edição de 1971 ele sustenta “que 

uma sociedade deve tomar atitudes para pelo menos preservar o nível geral de 

capacidades naturais e impedir a difusão de defeitos graves”. 32  O que parece 

acarretar apenas um comprometimento com a eugenia negativa e provavelmente 

manipulações genéticas orientadas pela lógica da cura seriam incluídas entre os 

bens genéticos primários, caso a justiça como equidade de fato pudesse endossar 

essa expansão para lidar com a nova eugenia.   

O problema é que na mesma passagem alguns linhas acima Rawls33 parece 

se comprometer com algo mais do que a eugenia negativa, parece se comprometer 

com algum tipo de aperfeiçoamento progressivo da dotação natural e que num 

cenário da nova eugenia poderia acarretar aperfeiçoamento genético como um dever 

de justiça para com as gerações futuras. Ele diz que na posição original “as partes 

querem assegurar para seus descendentes a melhor dotação genética”. Se seguimos 

mais algumas linhas e saltamos a passagem anterior em que ele se compromete ao 

menos com a eugenia negativa temos o seguinte: “se houvesse um aumento das 

capacidades, acabaremos atingindo uma sociedade com a maior liberdade igual, 

                                                      
31  RESNIK, D. B. Genetic engineering and social justice: a Rawlsian approach. Social Theory and 
Practice. v. 23, n. 3, 1997, p. 427-48. 
32 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 115.  
33 Ibid., p. 115.  
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cujos membros desfrutam o  mais alto nível de talentos iguais”.34 Rawls aqui deixa 

bastante claro que uma sociedade com capacidades aumentadas seria uma 

sociedade altamente desejável  pelo incremento da liberdade que pessoas com mais 

altos talentos naturais teriam. Aqui novamente parece haver algum compromisso 

com a eugenia positiva, embora o que parece mais desejável na passagem seja a 

maior igualdade de talentos do que os talentos em si, alguém poderia afirmar, mas o 

aumento das liberdades.  

 

iv) Situando a concepção rawlsiana nas tipologias 

 

Como já vimos, Rawls claramente endossava a eugenia negativa, uma vez que 

temos um dever para com as gerações futuras de ao menos evitar a difusão de 

doenças ou defeitos graves e isso num cenário em que a nova eugenia fosse 

realidade poderia implicar que fosse fornecido um amplo acesso ao exame genético 

de pré implantação. A eugenia positiva poderia fazer parte da concepção da justiça 

como equidade, uma vez que ampliaria a liberdade das pessoas, embora a passagem 

não seja carente de alguma ambiguidade.  

Quanto à relação entre eugenia e aparato estatal em Rawls, acredito que ele 

seria contrário a um controle centralizado dos tipos de intervenções que deveriam 

ser feitas, por isso, se afastaria da eugenia estatal no sentido pejorativo do termo. 

Acredito que seria partidário de um tipo de eugenia liberal, uma vez que deixaria aos 

indivíduos ao menos a decisão a respeito de intervenções orientadas pela lógica da 

cura, uma vez que é um dever de justiça evitar a difusão de doenças ou defeitos 

graves. Exigiria um pouco mais de estudo para compreender até onde poderia se 

estender a neutralidade política do Estado em relação à concepções de vida boa no 

cenário da nova eugenia.  

Na mesma linha de raciocínio da distinção anterior acredito que Rawls seria 

partidário da eugenia autônoma, porque poderia permitir realizar intervenções 

eugênicas em células somática, ou seja, no caso das intervenções que não estão 

relacionadas com o dever para com as gerações futuras de evitar a difusão de 

                                                      
34 Ibid., p. 115.  
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doenças e defeitos graves, mas poderia estar comprometido com algum tipo de 

eugenia heterônoma (até mesmo estatal aqui) no caso de os pais se recusam a 

realizar exames genéticos de pré-implantação ou pré-natal que daria ao futuro 

indivíduo uma maior chance de nascer numa posição muito desfavorável, mas tenho 

apenas uma tendência a pensar que esse poderia ser o caso, mas uma resposta 

definitiva a tal questão também exige um estudo mais detalhado.  

No que diz respeito à distinção entre eugenia direta e indireta, Rawls 

claramente poderia aceitar tanto a prática de evitar a implantação de um embrião que 

contém alguma doença grave e isso foi identificado num diagnóstico genético de pré-

implantação, uma vez que nascer doente colocaria o menos favorecido, o portador 

da doença genética numa posição pior do que em outro cenário distributivo. Se um 

dia estiver disponível e for permissível intervenções genéticas curativas em células 

germinativas, como no exemplo de Sorgner35 também por razões de igualdade de 

oportunidade, Rawls poderia endossar esse tipo de prática.  

Quanto à distinção eugenia ativa e passiva, está relacionada com o tipo de 

manuseio que temos com as células reprodutivas na nova eugenia, por exemplo, um 

diagnóstico genético de pré implantação em que os progenitores apenas selecionam 

entre diferentes embriões, qual implantar, sem alterar o patrimônio genético, é 

passiva, ao passo que uma intervenção em que se seleciona e introduz traços 

desejados é ativa. Acredito que Rawls poderia endossar sem problema ambos os 

tipos de intervenção, restando apenas uma análise mais pormenorizada do escopo 

até onde a ativa poderia ir. 

A distinção entre eugenia radical e moderada está relacionada com o escopo 

das alterações que poderiam ser realizadas, Sorgner cita o exemplo de adicionar aos 

seres humanos uma visão infravermelha como um tipo de eugenia radical, porque 

não apenas aumentaria quantitativamente o grau de uma habilidade que já 

possuímos, mas também qualitativamente. Para mim está claro que Rawls aceitaria 

a eugenia moderada e poderia recusar a eugenia radical, mas também acho que a 

evidência textual é praticamente ausente sobre isso.  

Quanto à distinção entre eugenia mercado liberal e eugenia social democrática 

                                                      
35 SORGNER, Lorenz Stefan. Facetten der Eugenik. In: SORGNER, S. L; BIRX, H. J; e KNOEPFFLER, N. 
Eugenik und die Zukunft. München: Verlag Karl Alber, 2006, p. 206.  
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acredito que Rawls estaria comprometido com a social democrática, uma vez que ele 

permite aos mais favorecidos desfrutar das vantagens que uma melhor dotação 

genética confere sob a condição que essa situação traga vantagens aos menos 

favorecidos da sociedade, ou seja, não se trata de apenas liberar ao mercado livre 

que tipo de práticas serão realizadas, mas usar o mercado livre a favor dos menos 

favorecidos através da realocação de recursos para educação e provavelmente 

serviços genéticos universais. Com isso, apenas acredito que Rawls demonstra um 

compromisso maior com a igualdade de oportunidades do que Dworkin, que através 

de seu otimismo pragmático pensa apenas nos efeitos positivos aos mais pobres ao 

longo do tempo de liberar tecnologias aos mais ricos, o que a justiça como equidade 

poderia considerar muito pouco.  

 

Considerações finais 

 

Como foi possível observar, a nova eugenia tem diferenças significativas em 

relação à eugenia no passado, embora o objetivo seja semelhante em vários 

aspectos. Através da análise da tipologia da nova eugenia foi possível perceber as 

diferentes facetas que a nova tecnologia possui com o intuito de buscar compreender 

como a concepção da justiça como equidade concebida ainda muito antes da nova 

eugenia se tornar realidade poderia lidar com essa nova situação. Ao tratar das 

práticas eugênicas Rawls parece estar preocupado com o aumento da liberdade das 

pessoas da sociedade e com a manutenção ao menos do mesmo nível de patrimônio 

genético na população em geral do que a geração atual possui, o que sugere 

fortemente um comprometimento com ao menos práticas eugênicas orientadas a 

lógica da cura ou negativas. A preocupação das partes na posição original em deixar 

o melhor patrimônio genético possível às gerações futuras, em particular a sua prole, 

poderia levar a endossar algum tipo de eugenia aperfeiçoadora ou positiva. A 

preocupação com a igualdade equitativa de oportunidades poderia levar a uma 

preocupação com uma eugenia social democrática e não mercado liberal. Não existe 

evidência conclusiva a respeito da posição de Rawls a respeito da eugenia radical e 

da moderada. Talvez aqui uma distinção entre tipos de bens (polarização intrínseca 

e polarização resultante de acesso diferencial) traçada por Nicholas Agar em sua 



 
118 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

obra Liberal eugenics pudesse servir para pensar no assunto, mas tratar com mais 

detalhe desse tema fica para uma outra oportunidade.  
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6. LA EMERGENCIA DEL SUJETO EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

LATINOAMERICANOS 
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Cristián Valdés Norambuena1 

RESUMEN 
 
El siguiente texto tiene por propósito abordar la cuestión del sujeto en los procesos 
de transformación latinoamericanos, específicamente el caso del “Estallido Social” 
chileno acaecido en octubre de 2019, como modelo problemático de reflexión. En 
términos conceptuales se consideraran las tesis de S. Romero y M. Maesschalck, 
como punto de apoyo para la instalación de insumos comprensivos. 
Palabras claves: 
Emergencia del sujeto — potencia del sujeto — historia — transformación social 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde una perspectiva en donde la intelectualidad se vincula desde su rol 

propio en los movimientos sociales de transformación, nos parece inevitable tener 

como punto de partida los hechos recientemente acaecidos en Chile en lo que se ha 

denominado el “Estallido Social” del 18 de octubre de 2019, hito reciente y en pleno 

despliegue que da cuenta de la persistencia de determinadas condiciones de 

injusticia, que nos obligan a insistir y reflexionar desde renovadas perspectivas, a 

condiciones cada vez más sofisticadas y poderosas de dominación, destacando 

aquellas que se instalan desde un discurso de éxito económico, desarrollo y bienestar 

mayoritario, pero desde una postergación permanente a través en un proceso vacuo 

y sin fin que calma con indicadores macroeconómicos, aquello que en realidad sigue 

en manos de unos pocos. 

El caso chileno no es un hecho aislado, reducido a condiciones tales de 

particularidad que no tuviera ningún efecto sobre la reflexión crítica, al contrario, 
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reviste significativamente la situación de nuestras sociedades latinoamericanas en 

un proceso de globalización y homogeneización, con pasados dictatoriales aún 

decisivos en la política y nuestras instituciones, y una memoria de resistencia y lucha 

anclada en la identidad de nuestros pueblos. En el fondo es un motivo para retomar 

la tradición de pensamiento crítico que no pierde su actualidad, en la medida que 

ciertas condiciones socio-políticas se mantienen y resisten al descontento y 

frustración colectiva. 

Dentro de ello nos parecen relevantes los aportes del filósofo chileno Sergio 

Romero González, el cual atento a esos procesos, plantea algunas ideas que permiten 

una interpretación significativa, en referencia a condiciones que constituyen 

características crónicas de nuestras sociedades, sobre todo aspectos tan duros 

como el control social instalado por visiones extremas y excluyentes de la sociedad, 

en donde la prisión, la tortura, el exilio y la muerte, fueron moldeando a sangre y fuego 

un devenir histórico con una permanencia notable en nuestras sociedades actuales. 

En este sentido lo importante es dar cuenta que a pesar de todo aún hay sujetos que 

a su modo van resistiendo a esos procesos de dominación, y que en la conjugación 

de elementos históricos y sociales, emergen como actores políticos decisivos que 

dan un giro drástico a la situación, como un “estallido” que como un volcán de 

malestares sociales, explota incontenible regándose en todos los rincones del 

espacio público y privado. 

Es por ello que si consideramos la interpretación dada a este fenómeno social, 

la cuestión de la emergencia del sujeto nos parece fundamental, porque implica 

estructurar la cuestión en términos de una presión social contenida en un conjunto 

de sujetos anónimos y pasivos que irrumpen en medio del escenario de la historia, 

dando cuenta de una existencia que inconsciente de sí misma, se instala en plena 

consciencia de sí a través de la acción ético-política. En esto último, además, nos 

parece que las reflexiones del filósofo belga Marc Maesschalck son importantes, 

porque posiciona la cuestión en del desplazamiento del sujeto débil a la potencia del 

sujeto como causa de su propia transformación. 

En referencia a esto las páginas que siguen intentarán dar una panorámica de 

esta cuestión, buscado puntos de encuentro entre la tradición de pensamiento 
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latinoamericano y europeo, que permitan un posicionamiento del sujeto dentro de la 

acción social transformadora en recientes procesos vividos en américa latina. 

 

LA CUESTIÓN DEL SUJETO 

 

Cuando indicamos la cuestión del sujeto no hacemos referencia al sujeto de la 

filosofía moderna per se, es decir que en principio no es un sujeto epistemológico, 

una apercepción trascendental, en definitiva el cogito cartesiano. Sin embargo, como 

referencia filosófica, nos permite comprender y enmarcar esta noción planteada. 

Cabe destacar a partir del filósofo belga M. Maesschalck —preocupado de las 

problemáticas propias de la periferia del sistema-mundo—, que la filosofía moderna 

en torno al sujeto, si bien en algún momento comprende un determinado proyecto de 

dominación y homogeneización a través del proceso de expansión colonial (como 

ego conquiro), configura también un modo sistemático de abordar la cuestión de la 

emancipación, es decir que podemos hallar también en ella una suerte de 

contrariedad, una tensión entre un sujeto epistemológico reductivo, que se apropia 

de la naturaleza, autojustificado y solipsista, con una perspectiva marcadamente 

kantiana en donde se muestra como sujeto que se emancipa; es decir que podemos 

encontrar en el mismo sujeto la tensión entre una tendencia dominante y una 

tendencia emancipatoria (1992). Por ello en términos de Maesschalck no cabría una 

crucifixión crítica de la tradición moderna como tal (1991), sino más bien la 

posibilidad de nutrirse de ella en la medida que hay indicaciones para pensar dicha 

emancipación. 

Por otro lado el argentino A.A. Roig, lector atento de la tradición europea, 

asimila esta perspectiva a través de la idea de la emergencia del sujeto, que implica 

pensar bajo los parámetros de la homogeneización neoliberal, considerando la 

expresión fáctica de diversas formas de resistencia que se suponen radicalmente 

debilitadas o inexistentes, sin posibilidad de crítica o acción transformadora. Pues si 

hay un elemento que caracteriza a nuestra época, es la expresión cotidiana de la 

dominación, aceptada y normalizada, que como expresará F. Hinkelammert, se 

instala como única realidad posible, autojustificada, tautológica (2001). 
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Es por ello que desde esta perspectiva los procesos de transformación social 

no se configuran desde una abstracción teórica indicativa de vías posibles, es decir 

que no hay un espacio propicio para una intelectualidad “iluminada”, sino desde los 

mismos sujetos que a su modo han resistido esos procesos de dominación, los 

cuales emergen dependiendo de una variedad compleja de factores epocales, y que 

sólo es posible anticipar muy marginalmente para observarse sólo desde su 

manifestación en la acción. Si vale una metáfora, puede afirmarse que el proceso de 

homogeneización es como un río, en donde los sujetos son las piedras que están 

sumergidas en el torrente, prácticamente inamovibles, resistentes a un tipo de 

reproducción social determinado, como puntos de sentido a contracorriente que 

sirven de referente para un pensar transformador. 

Respecto de esto el caso de Chile es modélico, en cuanto constituye un hito 

claro y distinto de la emergencia de sujetos (en plural), bajo el manto de lo que se 

suponía un estado neoliberal en forma bajo la figura del fin de la historia, tanto social 

como institucionalmente. Sin embargo el Estallido Social mostró con toda su energía 

la contracara del modelo, que nuevamente bajo una metáfora representa la 

emergencia volcánica de un sujeto reprimido y dormido que no se reducía, como 

quedó de manifiesto, a organizaciones políticas preestablecidas, sino que revistió un 

carácter prácticamente transversal en la sociedad chilena, concertando 

espontáneamente a millones de personas desmovilizadas que se instalaron desde 

su potencia política como agente de transformación social; lejos de una visión 

romántica, lo que se observó fue el despliegue del sujeto como elemento referencial-

fundamental, como resignificación activa del poder y su sentido. 

Sobre esto nos parece especialmente notable por su relevancia e impacto el 

aspecto feminista y el lugar de los pueblos originarios en la redacción de una nueva 

Constitución. En efecto, casi al unísono de las primeras manifestaciones, la cuestión 

constitucional se instaló como un elemento articulador de las problemáticas, en el 

sentido no sólo de su origen espurio en la dictadura de Pinochet, sino sobre todo 

como garante de un ordenamiento social neoliberal y autoritario, que no permitía 

ninguna modificación significativa al modelo, por tanto como un pilar fundamental 

del profundo descontento ciudadano. La cuestión es que hoy día en plena redacción 

de la Carta Fundamental, rige un criterio de paridad de género y de perspectiva 
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feminista, que se integra con la fuerte presencia de los pueblos originarios, 

manifestada simbólicamente en la figura de Elisa Loncón, mujer y mapuche, que 

preside la comisión redactora. Es decir que sujetos históricamente excluidos por 

elementos determinantes de la dinámica social chilena —el patriarcado y el 

colonialismo, entre otros—, hoy día se posicionan protagónicamente en el proceso de 

transformación social chileno, cuestión inédita no sólo en el mundo, sino impensable 

en Chile desde no hace muchos años. 

Desde Maesschalck cabe notar que el Estado en un tipo de rol tradicional 

durante el siglo XX y ya entrado en siglo XXI, ha potenciado a conveniencia, dentro 

de sus limitaciones geopolíticas, económicas e institucionales, la figura de un sujeto 

débil arrastrado por las políticas públicas y las decisiones macro de autoridades 

representativas, en las cuales aparece y se comprende a sí mismo como eje de 

demandas que el Estado está llamado a responder, vale decir, como un sujeto-

paciente marginalmente protagonista de su propio destino, que entrega la 

responsabilidad de la justicia social a organismos autónomos al sujeto, bajo criterios 

técnocráticos y por tanto fuertemente despolitizados; políticas sobre temas de 

género, políticas sobre pueblos originarios, etcétera. Sin embargo si bien esto posee 

una justificación más que razonable respecto a cierto tipo de sujetos, a través de 

programas de ayuda y subvenciones —sobre todo a los más victimizados de la 

sociedad—, en el fondo corresponde a una mera distribución de recursos sobrantes, 

que al momento de escasear, se focalizan en el mantenimiento de los intereses del 

mercado y las élites dominantes; la pandemia ha sido un muy buen ejemplo al 

respecto, es decir que ante la escases de recursos los primeros excluidos son los 

sujetos débiles (2014). 

Por ello la idea tras la potencia del sujeto es que se logren sortear todos estos 

elementos que no permiten y acallan su expresión política, entendiendo que una 

sociedad democrática y plural no puede mantenerse a punta de estallidos sociales 

como camino de orientación política, y que en su agotamiento y repetición constante, 

termina expresándose en sus aspectos más rudimentarios y groseros, es decir, 

menos políticos y efectivos, sino a partir de un tipo de articulación de los actores 

concernientes que permita la construcción conjunta de una sociedad más justa. 
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Desde S. Romero, como aporte más preciso del autor, hay un elemento que 

roza la cuestión fenomenológica en sus discusiones más fundamentales, y que 

constituye un problema importante respecto al sujeto como tal y su vinculación y 

acción sobre el mundo, espacio en que finalmente se ejerce dicha potencia de 

transformación. En esto su controversia con Ortega y Gasset es clave (2017). 

Lo que a Romero le parece importante retomar es la cuestión de la 

circunstancia expresada tempranamente en las Meditaciones del Quijote, más 

precisamente en su célebre afirmación del “Yo soy yo y mis circunstancias”, en el 

sentido de un Yo que en la afirmación de sí descubre la/su circunstancia, y en 

consecuencia “si no las salvo a ellas no me salvo a mí”. En este sentido es una 

invitación a la acción, a la participación que busca salvar la circunstancia mía. Sin 

embargo a Romero le parece que falta algo más, una precisión, que tiene que ver con 

la misma naturaleza fenomenológica de la cuestión. Pues cuando referimos a un Yo 

y su circunstancia, aún es posible hallar una cierta distancia que en Romero se 

mostraría como un resabio de subjetividad de tipo cartesiano, porque desde mí 

circunstancia, intransferible, como preeminencia del Yo, es que aparece como tal, es 

decir como una copertenencia enunciativa de dos elementos que 

fenomenológicamente se manifiestan primero desde la consciencia de sí y la 

consciencia de la circunstancia, como un segundo momento de afirmación. Por ello 

es que para este autor, sin renegar de la potencia política del acercamiento 

orteguiano, aún es posible profundizar el posicionamiento circunstancial del sujeto, 

avanzando desde un plano teórico con visos práctico, hacia un plano práctico de 

acción en la cotidianidad. En este sentido la circunstancia aún se juega en un 

elemento fenomenológico que no logra dar cuenta de la problemática fáctica del 

sujeto, por ello es que apuesta por un ajuste conceptual en donde la cuestión de la 

situación aparece como determinante. 

Por ello habría una diferencia fenomenológica importante entre estas 

perspectivas; la situación se refiere a aquellos elementos que marcan, pues si nos 

quedamos en la circunstancia de Ortega, aún estaríamos en un plano referido a los 

entes, al mundo, pero la situación en cambio apuntaría a la historicidad, a la 

facticidad del sujeto, a las condiciones encarnadas y cotidianas. 
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DEL CONTEXTO A LA SITUACIÓN 

 

La cuestión sobre el sujeto en su emergencia y como actor potencial de las 

transformaciones sociales, configura un eje de reflexión con una tradición 

significativa dentro del pensamiento europeo y latinoamericano. En ambos casos se 

muestra el acento liberador del proyecto moderno, más allá de las críticas de las que 

ha sido objeto desde diferentes perspectivas del pensamiento contemporáneo, lo que 

siguiendo a Maesschalck implicaba no sólo reconocer este aspecto fundamental, 

sino sobre todo entender dentro del contexto periférico, que no toda propuesta 

desarrollada por el pensamiento europeo implica consecuente y necesariamente un 

proyecto de dominación, cuestión que en muchos casos ha significado incluso un 

cierto rechazo de categorías que bien podrían ser de una importancia para nuestros 

debates. 

Por lo mismo es importante señalar que la cuestión de la situación posee una 

relevancia específica, en el sentido que nos posiciona en un plano de discusión 

fenomenológica que de cierto modo ha determinado muchas de las reflexiones que 

se definen a sí mismas como contextualizadas, en el sentido de un preguntar y 

abordar diversas cuestiones dentro de marcos problemáticos que ameritarían en 

términos epistemológicos y reflexivos, un esfuerzo específico para responder a dicha 

particularidad. Por ello la crítica al pensamiento de Ortega, el cual si bien no posee 

una influencia explícita dentro de las discusiones más recientes en términos del 

desarrollo de una ética filosófica, sino más bien circunscrita a una historia de las 

ideas que permite comprender determinados esfuerzos por hacerse cargo de la 

realidad latinoamericana —sobre todo por la influencia de sus discípulos exiliados en 

América por la Guerra Civil Española—, desde Romero se revitaliza la discusión 

teniendo un impacto significativo en este tipo de disquisiciones. 

Afirmamos esto porque en muchas perspectivas del pensamiento 

latinoamericano la cuestión del contexto se ha relevado como fundamental, en 

términos de constituir un punto de referencia para el pensar no sólo comprometido 

con una realidad ético-política, sino como ethos de un pensar que va poniendo coto 

a un determinado sentido del universal. Por ello dicha cuestión no sólo constituye un 

trasfondo epistémico, sino que establece a su vez la recuperación de un pensar que 



 
128 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

se había visto, paradójicamente, reducido a la abstracción de conceptos y nociones 

que no respondían sino a sí mismas, dentro de un cuadro de racionalidad 

determinada que omitían en razón de su misma “perfección”, el piso del mundo de 

vida que ellas mismas invisibilizan como explicación de sus intenciones y 

proyecciones. 

 En razón de esto el contexto vendría a contravenir esta tendencia reductiva 

del pensar, tensionando el universal entendido de este modo, con elementos de 

significación emergentes —diremos— no atendidos por la filosofía tradicional, pero 

que imponen sendas preguntas y problemáticas que exigen ser abordadas. Sin 

embargo esta cuestión que ha significado la fragmentación y cuestionamiento a 

determinados discursos hegemónicos —tal como lo hace una lectura crítica de la 

tradición del pensamiento moderno—, implica ahora preguntarse por el alcance de 

esta crítica fenomenológica respecto a los mundos de vida en un aspecto más 

radical, no sólo a través del enunciado de la Alltäglichkeit (cotidianidad), como en 

Heidegger, sino respecto a la pertinencia ético-política de una contextualidad que 

adquiere su significación a partir de esta cuestión fenomenológica. 

Ahora bien, en sentido estricto Ortega no podría considerarse un heredero 

directo, al menos en términos de nomenclatura, de estas expresiones germanas de 

la filosofía de la primera mitad del siglo XX, por ello su recurso al español y la 

posibilidad de expresión que presta el término circunstancia, constituye más bien un 

modo de pensar que se yergue desde la potencia expresiva de su propio idioma, 

instalando un punto de contraste y de capacidad etimológica de las palabras 

empleadas. Por ello es innegable la utilidad fenomenológica del término circun-

stancia, pero desde Romero se hace necesario insistir en una mayor precisiones 

terminológica y fenomenológica en vista de la exigencia ético-política 

latinoamericana. De ahí que la cuestión de la situación adquiera su carácter filosófico 

específico, pues si bien hay una cercanía importante con el significado de este 

término, la cuestión latinoamericana se ha distribuido más bien entre ideas tales 

como pensamiento situado o pensamiento contextualizado, y no en la idea de un 

pensamiento circunstancializado, a pesar que pareciera hacer cierta sinonimia que 

no afecta su sentido fundamental. 
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Respecto de esto, siguiendo el mismo hilo y posibilidades etimológicas, la 

situación responde al in situ, como el estar en el mismo lugar de la cuestión, no desde 

una referencia atrapada en una fenomenología de entes circundantes, sino de sujetos 

sociales que están en permanente juego dentro de condiciones histórica y epocales 

determinadas, que ponen en tensión dichas indicaciones, aún abstractas, para dar 

cuenta del mismo mundo de vida que ellas señalan. En este sentido cabría más bien 

invertir la fórmula, y en vez de apuntar al mundo de esa vida, habría que focalizarse 

más precisamente en la vida que se da en ese mundo. En este sentido se busca una 

aproximación reflexiva al sujeto a propósito de sus vicisitudes en el tráfago del 

mundo, y no en la recuperación del mundo por parte del sujeto, en términos de una 

sutura entre una res cogitans y una res extensa. 

Por ello el aporte de Romero al insistir en la situación como eje de reflexión, 

nos parece que aporta a una precisión ético-política importante de aquello que ya se 

encontraría supuesto en la misma pregunta que contiene la cuestión del contexto, 

Esto significa, por tanto, que no implica una ruptura con la tradición fenomenológica, 

sino un ejercicio de tesitura conceptual respecto a la interpretación de sujetos 

emergentes en un mundo ético-políticamente determinado. 

Por ello nos parece importante preguntar por la diferencia clave con la noción 

de contexto en vista de afinar la crítica. Sobre esto último, preliminarmente, 

postulamos al menos dos elementos que nos parecen relevantes; el primero es la 

cuestión referente a la inversión fenomenológica en términos de preguntarse por la 

vida en el mundo y no por el mundo de la vida, lo cual nos parece que no refiere a un 

mero juego de palabras, sino a la necesidad de una enunciación performativa del 

sujeto; y en segundo lugar, como elemento consecuente, el paso de la historicidad-

temporalidad del sujeto a su historia-tiempo, es decir, avanzar la idea de una 

determinada estructura existencial de sujeto, a una perspectiva que en consideración 

de aquella, aborde críticamente su facticidad ético-política. Insistimos en el adjetivo 

de dicha facticidad, pues si bien desde Romero habría que reconocer e integrar los 

primeros esfuerzos de Heidegger por abordar la cuestión de Dasein, en el fondo la 

cuestión performativa no se reduce en una referencia enunciativa. En este sentido el 

modo de abordar la existencia del sujeto es fundamental, pues apunta a aspectos 

problemáticamente diferenciados. 
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EMERGENCIA DE LOS SUJETOS 

 

Una de las problemáticas a las que se ve enfrentada la postura de Romero, es 

que la mención al sujeto es marcadamente singular, como un individuo en fuerte 

tensión con la sociedad de la que es parte. En esto cabe indicar un claro elemento 

heredado de la reflexión orteguiana. 

En el célebre texto de Ortega La rebelión de las masas, la tesis fundamental es 

la existencia de una tensión entre aquella, como muchedumbre, y una élite, es decir 

que tendría mucho más valor de referencia este estamento como un opuesto de 

significación social, respecto de una masa informe de individuos que se expresarían 

a través de la rebelión del sujeto ordinario, masificado. En El hombre y la gente, texto 

muy referido por Romero, aparece la idea que nuestra subjetividad se moldea a partir 

de lo que se dice, se hace, se usa, y que por tanto la sociedad constituiría como tal 

aquella cotidianidad en la cual existo, pero como primer elemento de represión y 

distorsión de nuestra originalidad. En esto obviamente hay elementos que podría 

tomarse de la fenomenología de Heidegger, el das man, el “uno mismo” como se ha 

vertido al español, pero en Ortega, que es la fuente de Romero en estas disquisiciones, 

está ese elemento en el cual se habla más bien de sujeto y no de sujetos, en plural, 

del hombre respecto de la gente, de un sujeto que resiste a esta suerte de control 

social tácito que lleva a actuar y ser como todos los hacen. Es por ello que desde su 

perspectiva se hace relativamente complejo hablar de sujetos, como un colectivo que 

se emancipa, o bien dar cuenta del paso de la individualidad a la pluralidad. 

En ese sentido es representativo de esta postura el hecho que Romero tome 

como modelo de emancipación los testimonios escritos de dos militantes chilenos 

del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), Miguel Henríquez y Bautista van 

Schowen (2017), ambos torturados y asesinados por la dictadura de Pinochet, en 

donde van expresando de manera vital y consciente la situación en la que están 

envueltos y la defensa “heroica” de sus ideas y principios, lo cual les hace objetos de 

distinción no sólo respecto a la sociedad como tal y la masa de sujetos alienados que 

la componen, sino como hitos destacados de resistencia a un tipo de control social 

extremo y violento, que los posiciona en un espacio de significación política 

excepcional, que expresaría a cabalidad la potencia ético-política del sujeto, cuestión 
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que por sus características y el tipo de análisis de Romero, estaría dada en la 

intimidad de sujetos específicos. Incluso si apretamos aún más está observación, 

podríamos afirmar que corresponde a hombres heterosexuales, blancos, con alto 

nivel educativo y proveniente de familias acomodadas, capaces de poner por escrito 

ideas complejas y que trasuntan un fondo de experiencia política activa y organizada, 

es decir, muy alejados de lo que podría esperarse de un sujeto masificado y anónimo 

que se mueve en otros espacios de resistencia2. Por ello cabría afirmar que este 

sujeto-masa no sólo es negado e invisibilizado a priori —sobre todo si consideramos 

el carácter peyorativo de este apelativo—, sino incluso en la expresión y particularidad 

de su potencia ético-política. En este sentido el sesgo orteguiano es fuerte. 

Ahora bien, para ser justos, esta interpretación que hacemos de Romero se 

enmarca en los textos que alcanzaron a ser publicados por él, puesto que en sus 

planteamientos no existe una marginación o negación explícita del sujeto-masa, 

como en Ortega, sino que recogemos esta problemática como una cuestión heredada 

del filósofo español, que nos pone ante una pregunta que debe ser precisada respecto 

a su alcance. En efecto, esta exposición de la emergencia del sujeto, en principio, no 

correspondería a aquella del sujeto colectivo, pues a modo de hipótesis nos parece 

que esta última implica un proceso más complejo, y por tanto ameritaría una 

interpretación diferenciada. Sin embargo cabría otro elemento que nos parece 

tremendamente problemático, en el cual podría enlazarse la excepcionalidad del 

sujeto individual con procesos históricos de transformación social; esto último es lo 

que se halla copiosamente, por ejemplo, en la historiografía oficial. Esto no es menor, 

porque implica no sólo hablar del sujeto como tal, sino asimilar que desde esta 

perspectiva también se juega un determinado concepto de la historia, en la cual 

determinados actores individuales se hacen portadores del destino de un pueblo, y 

que a través del relato historiográfico de sus acciones transcendentales, parecieran 

identificarse con el “ser” de la “patria” (usualmente políticos y militares). Visto de esta 

manera, la cuestión del sujeto pareciera diluirse en tres perspectivas; una orientada 

                                                      
2 No es menor señalar, además, que esos testimonios escritos en los años 70 contrastan fuertemente 
con las altas tasas de analfabetismo de la época, o la organización desde las “bases” de pobladores, 
campesinos y trabajadores que son afectados de otros modos, no sólo por la dictadura, sino de forma 
permanente por una dinámica social injusta que les antecede. 



 
132 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

hacia el sujeto colectivo, otra hacia la intimidad de sujetos excepcionales, y otra hacia 

sujetos trascendentales. 

Nosotros postulamos que las transformaciones sociales las mueven sujetos 

colectivos, significativamente marginalizados, presionados por las asimetrías de un 

modelo de reproducción social patológico. Dicho de otra forma, sería muy complejo 

defender la idea que las transformaciones surgen de sujetos conformes e integrados 

convenientemente al sistema, al contrario, en procesos de transformación social 

intensos usualmente se articulan como los primeros bastiones de contra-resistencia. 

Sobre esto es interesante notar el papel activo que cumple la historiografía 

oficial, en términos de una versión de la historia aceptada y promovida desde el poder, 

que a través del Estado y sus instituciones, diseña un curriculum que en términos 

prácticos pretende constituir una versión hegemónica del sentido de una nación. Por 

ello hay que considerar seriamente las implicaciones ético-políticas de este tipo de 

discurso, pues en su interés por unificar dicho sentido, no sólo relega perspectivas 

que no le sean favorables a dicho propósito, o que la desautoricen, sino que instala 

una idea de transformación social, v. gr., el proceso de independencia, en donde la 

historia reposa sobre sujetos trascendentales, siempre lejanos y monumentales, que 

como tales no generan ninguna pedagogía de la justicia social y de la necesaria 

transformación consecuente, sino la anulación del sujeto cotidiano al menos en un 

doble sentido; la historia es un asunto de personajes trascendentales que rebasan 

esa cotidianidad, y que los sujetos protagonistas de la historia no se identifican de 

ninguna forma con un yo-anónimo, más aún, se apuesta a que la historia y la 

identidad de una nación está jugada en una epopeya que no debe ser tocada so pena 

de traición. Este punto no es menor, porque implica uno de tantos dispositivos de 

control masificado que forja sistemáticamente sujetos débiles, persuadidos de la 

dificultad o imposibilidad de realizar transformaciones sociales, profundizando su 

dependencia a políticas e instituciones del Estado que como tales se acomodan en 

el establishment. 

Por ello más allá de las notas críticas que puedan levantarse en torno a la 

herencia orteguiana en Romero, su propuesta constituye una caracterización 

significativa del sujeto en su potencia ético-política, como una forma de expresión 

de la resistencia íntima ante la constatación no sólo de la represión cotidiana de la 
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sociedad bajo la homogeneización del uno mismo, sino incluso en sus expresiones 

más extrema bajo el terror de una invisibilización y negación criminal. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

En razón de lo señalado, es claro que en el nivel de desarrollo que alcanzó la 

reflexión de Romero —abruptamente truncada— quedaron muchos elementos que 

recoger y avanzar.  

En primer lugar nos parece tremendamente importante insistir en la cuestión 

de la situación, porque avanza una discusión en torno al espacio fáctico de la 

potencia del sujeto, que circunscrita a una discusión dentro del cuadro de la 

contextualidad, va restringiendo a elementos más bien hermenéuticos, cuestiones 

que por su naturaleza y concreción alcanzan los espacios más pequeños de la vida, 

pero al mismo tiempo más significativos para un yo-sujeto; la marginación, el dolor 

de la tortura, la muerte violenta, etcétera, siempre mía e intransferible, precisamente 

esos elementos que marcan una existencia en su cotidianidad dura, en la 

corporalidad, cuestión que difiere —notamos— de una determinada aproximación 

contextual que invita a considerar elementos de referencia para el ejercicio 

interpretativo, pero que por sus características no se focaliza en el sujeto como tal, 

en términos de su ineluctable particularidad y concreción fáctica. 

En segundo lugar queda la tarea de abordar convenientemente la cuestión del 

sujeto masificado y el problema inherente de su potencia ético-política de 

transformación, que desde Romero, y el peso que tiene Ortega en su pensamiento, se 

muestra más bien desde una perspectiva que lo restringe a un punto de referencia 

negativo respecto a determinados sujetos excepcionales. Sin embargo pensamos 

que finalmente en Romero no hay una oposición radical, sino más bien una tensión 

entre los sujetos débiles —o más bien debilitados— y aquellos sujetos que logran 

sobresalir dentro de esa inercia social. En efecto, a diferencia de Ortega, Romero no 

se detiene en la compleja relación entre élite y masa, sino que proyecta las 

posibilidades de diferenciación de sujetos individuales —no necesariamente 

circunscritos a un grupo social cerrado e idéntico a sí mismo como “élite”— a un 

plano de represión social extremo enmarcado por las dictaduras latinoamericanas, lo 
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cual evidentemente se mueve en un plano de crítica muy distinto al que instala 

Ortega. En otras palabras, Romero tomaría más bien aquellos elementos que le 

permiten comprender la ruptura con una determinada inercia social, como un punto 

de referencia para comprender un tipo de ruptura ético-política explícita, tal como la 

que hallaría en la intimidad de Henríquez y van Schowen. 

Por ello esta tensión también puede ser una indicación productiva para salir 

de una determinada consideración de la potencia del sujeto, en donde se expresa 

más bien en términos generales como un postulado ético-político, pero sin una 

caracterización concreta que sirva de referente, es decir, que el esfuerzo de Romero 

permite de alguna forma darle contenido a este postulado de Maesschalck a partir de 

la situación latinoamericana, por tanto asimilando una manifestación problemática 

fáctica y no meramente especulativa. 

Finalmente nos parece interesante también la posibilidad de reconstruir un 

debate dentro de la filosofía chilena, en donde la cuestión del sujeto-masa se 

entronque con la crítica que J. Millas hace de la postura de Ortega, y que puede servir 

de punto de contacto con el suspenso ético-político que deja Romero. Pues en El 

desafío espiritual de la sociedad de masas, en donde responde de alguna forma a 

esta idea de Ortega, la cuestión está en la terea de relevar ese espíritu que también 

existe en la masa, cuestión que nos acercaría, pensamos, a una interpretación 

significativa del Estallido Social chileno, pues constituyó efectivamente la 

emergencia ético-política del sujeto masificado, que como tal cobró su significado 

histórico más profundo. Respecto de esto faltaría realizar un contraste entre Millas y 

Romero bajo este fondo orteguiano, quizá como una expresión tardía de la influencia 

de este autor español en el pensamiento chileno, en donde se critique la idea del 

sujeto individual y se proyecte en un plano de acción colectiva con base en el desafío 

de la sociedad de masas, como sujetos colectivos actores de su propia 

transformación. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

HEIDEGGER, M. (1999). Ser y tiempo. Santiago: Universitaria. 



 
Cristián Valdés Norambuena   | 135 

 

HINKELAMMERT, F. (2001). El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización. 
Santiago de Chile: LOM. 
 
MAESSCHALCK, M. (1991). Jalons pour une Nouvelle éthique. Philosophie de la 
libération et Éthique sociale. Louvain-la-Neuve : Institut Supérieur de Philosophie 
UCLouvain. 
 
MAESSCHALCK, M. (1992). Le principe d'autonomie, Introduction aux auteurs 
modernes, Paris/Leuven : Vrin/Peeters. 
 
MILLAS, J. (1962). El desafío espiritual de la sociedad de masas. Santiago: 
Universidad de Chile. 
 
MAESSCHALCK, M. (2014). La cause du sujet. Paris/Leuven : Vrin/Peeters. 
 
ORTEGA Y GASSET, J. (1980). El hombre y la gente. Argentina: Alianza. 
 
ORTEGA Y GASSET, J. (1999). La rebelión de las masas. Bs.As: Austral. 
 
ORTEGA Y GASSET, J. (2005). Meditaciones del Quijote. España: Letras Hispánicas. 
 

 



 

 



 

7. CONSENSO, CONFLITO E O CONCEITO DO POLÍTICO: UMA AVALIAÇÃO DAS 

CRÍTICAS DE MOUFFE A RAWLS 
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Cristina Foroni Consani1 
 

Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo analisar as críticas de Mouffe a Rawls a respeito do 
conceito (ou domínio) do político. Isso será feito em três momentos: primeiramente, 
serão apresentadas as principais críticas de Mouffe à Rawls no que diz respeito à 
democracia e ao conceito (ou domínio) do político e, num segundo momento, 
defender Rawls da acusação de produzir uma filosofia política sem política, 
mostrando em que medida o ideal de consenso por ele proposto não implica, como 
alega Mouffe, a desconsideração da radicalidade dos conflitos. Por fim, pretende-se 
problematizar o argumento de Mouffe, de cunho realista, segundo o qual uma teoria 
política fundamentada moralmente não passa de uma filosofia moral aplicada à 
política.  
 

Dentro do campo das teorias pluralistas da democracia, as teorias da 

democracia deliberativas têm sido acusadas, principalmente por teóricos políticos 

vinculados ao realismo político, de produzirem a moralização da política, eliminando, 

por consequência, a própria política e dando vida a uma “filosofia política sem 

política”2 . Por realismo político entende-se, seguindo-se a definição de Bernard 

Williams, teorias cujos padrões de avaliação surgem de dentro da política e não de 

um ponto de vista moral externo, ao passo que o moralismo político é atribuído a 

teorias que colocam a moral antes da política, ou, ainda, a teorias que utilizam a 

moralidade como critério de legitimação ou de restrição das decisões políticas3. 

Assim, na esteira da contraposição entre realismo e moralismo político são também 

                                                      
1 UFPR/CNPq. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6072-9053. Essa pesquisa recebeu financiamento 
do CNPq, por meio de bolsa de produtividade.  
2 Cf. MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 59. 
3 Cf. WILLIAMS, Bernard. In the Beginning was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument. 
Princeton: Princeton University Press, 2005. 
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contrapostos os pares conceituais política vs. moral; conflito vs. consenso; paixões 

e afetos vs. razão4. 

As críticas feitas à democracia deliberativa oriundas do campo realista têm 

chamado atenção justamente por se colocarem como mais adequadas para lidar 

com os problemas concretos de nossas práticas democráticas e, por fazerem uso da 

gramática dos afetos e das paixões, têm angariado bastante simpatia tanto no 

campo teórico quanto no campo das práticas políticas progressistas. Entre os 

críticos da democracia deliberativa, Chantal Mouffe tem exercido um papel relevante 

e peculiar pois, se por um lado ela mobiliza a gramática dos afetos e das paixões e 

busca revitalizar o conceito schmittiano do político, por outro lado, ela tem insistido 

na importância dos princípios e instituições da democracia liberal para teorias e 

práticas de sociedades democráticas pluralistas que pretendem não se permitir cair 

nas muitas armadilhas dos fascismos e autoritarismos5.  

Na perspectiva de revisitar e reformar o modelo liberal de democracia a partir 

das propostas de uma democracia agonista e radical, Mouffe tem em Rawls um 

importante modelo, mas também um célebre adversário, uma vez que ela o acusa 

exatamente de moralizar a política e, ao colocar ênfase no consenso, escamotear a 

importância política dos conflitos. 

O objetivo deste texto é, primeiramente, apresentar brevemente as principais 

críticas de Mouffe à Rawls no que diz respeito à democracia e ao conceito (ou 

domínio) do político e, num segundo momento, defender Rawls da acusação de 

produzir uma filosofia política sem política, mostrando em que medida o ideal de 

consenso por ele proposto não implica, como alega Mouffe, a desconsideração da 

radicalidade dos conflitos. Por fim, pretende-se problematizar o argumento de 

Mouffe, de cunho realista, segundo o qual uma teoria política fundamentada 

moralmente não passa de uma filosofia moral aplicada à política.  

 

 

 

                                                      
4 Cf. GALSTON, William. Realism in political theory. In: European Journal of Political Theory, 2010, p. 
385–411. 
5 Cf. MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p.163; MOUFFE, Chantal. For a 
Left Populism. London/New York: Verso, 2018, p. 29. 
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I Pluralismo razoável, consenso sobreposto e as críticas à moralização da política 

 

Mouffe, em várias de suas obras, tem apresentado sua própria teoria da 

democracia como inserida no campo das teorias pluralistas e propõe uma 

reformulação do projeto da esquerda em termos de democracia radical, plural e 

liberal.6  

O elemento radical aponta para a reflexão sobre o político e sobre o caráter 

inerradicável do poder e dos conflitos. O político, nas palavras de Mouffe,  

 

não pode ser limitado a um certo tipo de instituição ou encarado como 

constituindo uma esfera ou nível específico da sociedade. Tem de ser concebido 

como uma dimensão inerente a todas as sociedades humanas e que determina 

a nossa própria condição ontológica7. 

 

Nesse sentido, a condição de existência de qualquer identidade é, segundo ela, 

a afirmação de uma diferença, é a “determinação de um outro que desempenhará o 

papel de elemento ‘externo constitutivo”8. Essa definição da natureza conflituosa do 

político é resgatada pela autora de Carl Schmitt 9 , cujo principal insight, em seu 

entendimento, foi compreender que as identidades políticas consistem num certo 

tipo de relação nós/eles que pode surgir de formas muito diversas nas relações 

sociais10.  

Outros conceitos importantes na configuração da democracia radical de 

Mouffe são os de hegemonia e contingência. Segundo ela, “qualquer ordem política 

é a expressão de uma hegemonia, de um padrão específico de relações de poder”11 

e, exatamente por esta razão, ela considera que “a prática política não pode ser 

entendida como simplesmente representando os interesses de identidades pré-

constituídas, mas como constituindo essas próprias identidades em um terreno 

                                                      
6 Nesse sentido, teoria da democracia de Mouffe é apresentada nas seguintes obras: The return of the 
political (1993);  The democratic paradox (2000). On the Political (2005); For a Left Populism (2018).  
7 MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 13. 
8 MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 13. 
9 Cf. SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Trad. Alexandre Franco de Sá. Lisboa: Edições 70, 2016. 
10 Cf. MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 13.  
11 MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. In:  Revista de Sociologia e Política, 
Curitiba, n. 25, 2005, p. 19. 
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precário e sempre vulnerável” 12 . A ordem social, nessa perspectiva, é sempre 

estabelecida num contexto de contingência, isto é, de instituição de relações sociais 

no sentido primário, não dependente de qualquer racionalidade social a priori 13.  

Esse modo de definição do político certamente leva à dificuldade de distinção 

entre o político e o social. Mouffe define o social como “a esfera das práticas 

sedimentadas, ou seja, das práticas que encobrem os atos originais de sua 

instituição política contingente e que são aceitas sem contestação, como se fossem 

autojustificáveis.” O político, por sua vez, “está identificado com os atos de 

instituição da hegemonia” e “implica a visibilidade dos atos da instituição social”14. 

Por essa razão, a autora reconhece que “é impossível determinar a priori o que é 

social e o que é político independentemente de qualquer referência contextual”15. Em 

seu entendimento,  

 

a fronteira entre o social e o político é essencialmente instável, exigindo 

constantes deslocamentos e renegociações entre os agentes sociais. Como 

existe sempre a possibilidade de que as coisas sejam diferentes, toda ordem se 

baseia na exclusão das outras possibilidades. É nesse sentido que podemos 

chamá-la de política, já que expressa uma estrutura específica de relações de 

poder.16 

 

Mouffe segue com Schmitt apenas no que diz respeito ao conceito do político 

definido a partir dos conflitos inerradicáveis. Ela se afasta dele, contudo, no que diz 

respeito ao modo de lidar com tais conflitos. Assim, a relação amigo-inimigo deve se 

transformar numa relação entre adversários, aos quais não se busca eliminar. 

Tampouco a democracia deve produzir homogeneidade 17 , porque o pluralismo, 

característico das democracias modernas, é por ela reconhecido não apenas como 

                                                      
12 MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. In:  Revista de Sociologia e Política, 
Curitiba, n. 25, 2005, p. 19. 
13 Cf. MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 16.  
14 MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 16.  
15 MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 16. 
16 MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 17. 
17  Sobre o conceito de democracia em Carl Schmitt, ver: SCHMITT, Carl. A crise da democracia 
parlamentar. Trad. Inês Lohbauer. São Paulo: Scritta, 1996. 
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um fato, mas também como um valor.18 A democracia radical de Mouffe é definida 

como uma interpretação, entre outras, da democracia liberal, que busca dar 

continuidade ao projeto democrático da modernidade afastando-o do racionalismo, 

do individualismo e do universalismo. Nesse sentido, ela ressalta a importância de 

separar o liberalismo econômico, cujo foco recai no individualismo, do liberalismo 

político, considerado a partir de um conjunto de instituições características do 

Estado de Direito, tais como a defesa de direitos e liberdades individuais, o 

reconhecimento do pluralismo, a limitação da esfera de atuação do Estado, a 

separação dos poderes).19 

No âmbito da distinção entre liberalismo político e econômico, a obra de Rawls 

certamente realizou um trabalho inestimável, e isso é reconhecido por Mouffe. O 

interesse de Mouffe por Rawls recai, principalmente, sobre as inovações por ele 

introduzidas em seus textos posteriores à Uma Teoria da Justiça, os quais ela 

reconhece como “um desvio do enquadramento universalista” e com ênfase maior 

no “caráter situado” de sua própria teoria da justiça20, pois é partir da tese de que as 

ideias básicas da justiça como equidade devem ser entendidas como implícitas ou 

latentes na cultura pública de uma sociedade democrática, isto é, é a partir da 

tentativa de Rawls de estabelecer uma relação entre a forma de justificação 

transcendente e imanente de sua teoria21, que Mouffe passa a testar em que medida 

o liberalismo político delineado por ele é capaz de ofertar às práticas democráticas 

respostas mais adequadas do que outras teorias da democracia liberal.  

Em muitos de seus textos Mouffe tece críticas à democracia liberal e aos 

modelos deliberativos de democracia. Nessa esteira, ela encontra em Rawls um 

modelo teórico que serve de exemplo do que considera ser uma filosofia moral 

aplicada à política22. As críticas de Mouffe a Rawls serão retomadas aqui focando-

se naquelas que tocam diretamente no conceito ou domínio do político e serão 

reconstruídas principalmente a partir de um artigo publicado por Mouffe em 2009, 

                                                      
18 Cf. MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 181/182. 
19 MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 36, 60, 61. 
20 MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 61. 
21 A respeito da justificação da normatividade em Rawls ao mesmo tempo transcendente e imanente 
ver WERLE, Denilson Luis. Justiça e Democracia: Ensaios sobre John Rawls e Jürgen Habermas. São 
Paulo: Esfera Pública, 2008, p. 39ss. 
22 Cf. MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 79. 
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intitulado The Limits of John Rawls’s Pluralism, pois este texto, além de retomar 

argumentos apresentados anteriormente, foi elaborado considerando toda a obra 

publicada de Rawls. Tais críticas são as seguintes: 

i) Crítica ao pluralismo razoável: No Liberalismo Político (I, §6.2), Rawls trata 

da distinção entre o pluralismo razoável e o pluralismo como tal. O pluralismo 

razoável é definido como o resultado do exercício da razão humana dentro da 

estrutura de um regime democrático constitucional, o qual, justamente por manter 

instituições livres, tende a gerar grande variedade de doutrinas e visões de mundo, 

entre as quais se desenvolvem doutrinas abrangentes razoáveis. A razoabilidade de 

doutrinas e cidadãos é o que o diferencia do pluralismo como tal. Aos olhos de 

Mouffe, a distinção entre o pluralismo razoável e o pluralismo como tal permite a 

Rawls apresentar como uma exigência moral o que é de fato uma decisão política, 

pois se trata, nesse caso, de traçar uma relação entre nós (razoáveis) e eles (não 

razoáveis). Em suas palavras: 

 

Para Rawls, pessoas razoáveis são pessoas ‘que desenvolveram suas duas 

capacidades morais em grau suficiente para serem cidadãos livres e iguais em 

um regime constitucional e que têm o desejo persistente de acatar os termos 

equitativos de cooperação e de ser membros plenamente cooperativos da 

sociedade’. No entanto, quando examinamos essa definição, que pode parecer 

não problemática à primeira vista, fica claro que é uma forma indireta de afirmar 

que pessoas razoáveis são aquelas que aceitam os fundamentos do liberalismo. 

Em outras palavras, a função desta distinção entre ‘razoável’ e ‘não razoável’ é 

traçar uma fronteira entre as doutrinas que aceitam os princípios liberais e 

aquelas que se opõem a eles.23  

 

Segundo ela, o problema não consistiria em traçar essa linha divisória, mas 

sim em reconhecê-la como o resultado de uma exigência moral ao invés da 

expressão de uma decisão eminentemente política. Assim, ela conclui que essa 

distinção   feita    por   Rawls   serve   para   evitar   o   reconhecimento   da   natureza 

                                                      
23 MOUFFE, Chantal. The Limits of John Rawls’s Pluralism. In: Theoria: A Journal of Social and Political 
Theory. V. 56, n, 118, 2009, p. 3 e 4. 
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antagonística do político24.  

ii) Consenso sobreposto: Outra ideia central do Liberalismo Político de Rawls 

criticada por Mouffe é a ideia de consenso sobreposto, apresentado como um 

consenso que vai além do mero equilíbrio de forças característico de um modus 

vivendi e que também vai além de um consenso constitucional, baseado num acordo 

em torno de procedimentos políticos do governo democrático. Assim, o consenso 

sobreposto é mais profundo e mais amplo porque produz um compromisso em torno 

de uma concepção política de justiça que, por sua vez, utiliza as ideias fundamentais 

de sociedade e de pessoa, cujo apoio viria de doutrinas abrangentes razoáveis a 

partir de seu próprio ponto de vista. Para Mouffe, o consenso sobreposto é a 

afirmação dos fundamentos morais dos princípios de justiça que, por sua vez, 

possuem um caráter moral. Uma vez alcançado esse acordo moral em torno de 

valores políticos, na visão de Mouffe, questionamentos a respeito desse consenso 

poderiam ser vistos como “um ataque externo por forças não razoáveis” 25 . 

Novamente, ela explora a distinção razoável/não razoável para afirmar que Rawls 

analisa conflitos políticos a partir de um ponto de vista moral e, desse modo, elimina 

o político ao não reconhecer que atribuir o aspecto de não razoável àqueles que 

discordam é avaliar o desacordo a partir de critérios morais. Assim, considera que a 

sociedade bem-ordenada de Rawls não deixa muito espaço para o dissenso e para 

uma democracia vibrante, já que, em seu entendimento, Rawls retira da esfera 

pública as doutrinas controversas (não razoáveis) e as relega à esfera privada.26  

Em ambas as críticas o principal argumento de Mouffe contra Rawls foca na 

fundamentação moral da teoria da justiça como equidade e em seus conceitos e 

ideias centrais. Nesse sentido, ela considera que ao apelar a ideias como de um 

pluralismo razoável ou do consenso sobreposto, Rawls utiliza o elemento da 

razoabilidade para estabelecer um critério moral para avaliação da legitimidade da 

política ao invés de reconhecer que, no âmbito do político, qualquer distinção 

                                                      
24 MOUFFE, Chantal. The Limits of John Rawls’s Pluralism. In: Theoria: A Journal of Social and Political 
Theory. V. 56, n, 118, 2009, p. 3 e 4. A definição do razoável citada por Mouffe a partir da obra de Rawls 
pode ser encontrada no Liberalismo Político, Conferência II, §2.2.  
25 MOUFFE, Chantal. The Limits of John Rawls’s Pluralism. In: Theoria: A Journal of Social and Political 
Theory. V. 56, n, 118, 2009, p. 6. 
26 Cf. MOUFFE, Chantal. The Limits of John Rawls’s Pluralism. In: Theoria: A Journal of Social and 
Political Theory. V. 56, n, 118, 2009, p. 6. 
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consiste na formação de uma hegemonia e isso, por sua vez, não pode ser analisado 

a partir de critérios não políticos ou estabelecidos à priori, como o critério de 

razoabilidade. Segundo ela, 

 

O problema reside, na minha opinião, na concepção falha da política de Rawls, 

que é reduzida a uma mera atividade de alocação entre interesses concorrentes 

suscetíveis a uma solução racional. É por isso que ele acredita que os conflitos 

políticos podem ser eliminados graças a uma concepção de justiça que apela à 

ideia dos indivíduos de vantagem racional dentro das restrições estabelecidas 

pelo razoável. De acordo com sua teoria, os cidadãos precisam, como pessoas 

livres e iguais, dos mesmos bens porque suas concepções do bem - não obstante 

seu conteúdo distinto - 'requerem para seu avanço aproximadamente os 

mesmos bens primários, isto é, os mesmos direitos básicos, liberdades, e 

oportunidades, e os mesmos meios para todos os fins, como renda e riqueza, 

com todos estes apoiados pelas mesmas bases sociais de autorrespeito’. 

Portanto, uma vez que a resposta justa para o problema da distribuição desses 

bens primários tenha sido encontrada, a rivalidade que existia anteriormente no 

domínio político desaparece.27 

 

De acordo com Mouffe, ao compreender os conflitos políticos a partir da 

métrica dos bens primários e considerar que tais conflitos podem ser resolvidos por 

meio de considerações racionais ou razoáveis, Rawls deixa de lado, ou relega ao 

âmbito privado, desacordos mais profundos dos cidadãos, assim como as paixões e 

o relevante papel por elas desempenhado na política e na constituição do político. 

 

II O conceito (ou domínio) do político em Rawls 

 

Apresentadas as críticas, cabe avaliar em que medida é possível esboçar uma 

resposta a partir da teoria de Rawls e, para tanto, será feira uma breve reconstrução 

da forma como ele define alguns conceitos e ideias centrais para a sua teoria, quais 

sejam, a concepção política de justiça, o domínio do político e o ideal de razão 

                                                      
27 MOUFFE, Chantal. The Limits of John Rawls’s Pluralism. In: Theoria: A Journal of Social and Political 
Theory. V. 56, n, 118, 2009, p. 7/8, tradução própria.  
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pública. Esses três conceitos, ao lado do ideal de consenso sobreposto, são centrais 

para a definição do conceito (ou domínio) do político em Rawls e para a análise da 

relação consenso/conflito.  

No Liberalismo Político, Rawls defende que a concepção de justiça adotada 

por uma sociedade democrática bem-ordenada deve ser limitada “ao domínio do 

político e seus valores.”28 A própria definição de uma concepção política de justiça é 

relevante para traçar o domínio do político. Rawls define a concepção política de 

justiça a partir de três características: em primeiro lugar, trata-se de uma concepção 

moral, uma vez que seu conteúdo é determinado por certos ideais, princípios e 

critérios que são articulados com valores políticos. Não obstante ser uma concepção 

moral, seu objeto é apenas a estrutura básica da sociedade 29 , ela não tem sua 

aplicação estendida à conduta dos indivíduos e das relações pessoais e sociais 

como um todo30; em segundo lugar, é uma concepção que se sustenta por si própria, 

isto é, não é formulada a partir e nem deriva de uma doutrina abrangente31; em 

terceiro lugar, “seu conteúdo se expressa por meio de certas ideias fundamentais 

percebidas como implícitas na cultura pública política de uma sociedade 

democrática.”32 A cultura pública, por sua vez, “compreende as instituições políticas 

de um regime constitucional e as tradições públicas de sua interpretação (incluindo-

se as do Judiciário), bem como os textos e documentos históricos que constituem 

um acervo comum.”33  

A cultura pública, conforme acima definida, é contraposta à cultura de fundo 

da sociedade civil, que é a cultura do social, esta definida como a “cultura da vida 

cotidiana, de suas diversas associações: igrejas e universidades, sociedades 

científicas e profissionais, clubes e times”34, entre outras. É assim que se estabelece 

a linha divisória entre o domínio do social e o domínio do político, uma vez que 

enquanto o domínio do social está relacionado à cultura de fundo da sociedade, o 

                                                      
28 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 45. 
29 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 13, nota 11.  
30 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 15. 
31 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 15. 
32 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 16. 
33 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 16. 
34 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 16. 
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domínio do político está associado à cultura pública. Assim, o domínio do político, 

segundo Rawls, é aquele que 

 

especifica uma relação entre pessoas dentro da estrutura básica da sociedade, 

uma sociedade que supomos ser fechada (...). O outro aspecto distintivo do 

político é que, embora o poder político seja sempre um poder coercitivo, em um 

regime constitucional esse poder é o do público, isto é, é o poder de cidadãos 

livres e iguais na condição de um corpo coletivo.35 

 

Nos termos do princípio liberal de legitimidade, o exercício do poder político é 

plenamente apropriado só quando é exercido em “conformidade com uma 

Constituição, cujos elementos essenciais se pode razoavelmente esperar que todos 

os cidadãos, em sua condição de livres e iguais, endossem à luz de princípios e ideais 

aceitáveis para sua razão humana comum”36. Ademais, é característico do domínio 

do político sua distinção do associativo, “que é voluntário de um modo que o político 

não é, e também se diferencia do pessoal e do familiar, que fazem parte do âmbito 

afetivo, também de um modo que o político não faz”37.  

Na justiça como equidade, os valores políticos seriam aqueles expressos 

“pelos princípios de justiça para a estrutura básica, entre os quais os valores da 

liberdade civil e política igual, os valores da reciprocidade econômica e as bases 

sociais do respeito mútuo entre os cidadãos”38. São também considerados valores 

políticos aqueles associados à razão pública. Assim, segundo Rawls,  

 

O liberalismo político procura, portanto, formular uma interpretação desses 

valores como os de um domínio especial – o político – e, por conseguinte, como 

uma visão que se sustenta por si própria. Aos cidadãos individualmente, como 

parte da liberdade de consciência, cabe estabelecer como os valores do domínio 

político  devem  se  articular  a outros valores de sua doutrina abrangente.39 

                                                      
35 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 80/81. 
36 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 161. 
37 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 162. 
38 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 164. 
39 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 165. 
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Essa articulação entre os valores políticos com outros valores é relevante no 

que diz respeito à estabilidade de uma democracia constitucional. É preciso lembrar 

que um dos fatos gerais invocados por Rawls é o fato de que “um regime duradouro 

tem de ser apoiado ao menos pela maioria dos seus cidadãos politicamente 

ativos”40. Ao discutir a questão da estabilidade de uma sociedade bem-ordenada, 

Rawls considera que, embora uma concepção política de justiça tenha que lidar com 

o fato do pluralismo razoável, “ela não é política da forma errada”41. Isso significa, 

em seu entendimento, que “sua forma e seu conteúdo não são influenciados pelo 

equilíbrio de poder existente entre doutrinas abrangentes nem seus princípios 

exprimem um compromisso entre as doutrinas que têm maior peso”42. É por isso que 

o problema da estabilidade, segundo Rawls, não pode ser resolvido por um acordo 

como aquele de um modus vivendi ou de um consenso constitucional. O consenso 

sobreposto é, assim, a proposta de um consenso mais profundo e potencialmente 

duradouro, o qual tem por objeto apenas a concepção política de justiça (a qual 

Rawls reconhece, como visto, como uma concepção moral) e que se afirma com base 

em razões morais, mas que deve articular os valores políticos e os valores não 

políticos dos cidadãos, uma vez que sua aceitação pelos cidadãos se dá com base 

em razões especificadas dentro de sua própria doutrina abrangente. Rawls considera 

que o consenso sobreposto, dando forma às instituições da estrutura básica da 

sociedade, deve ser capaz de evitar a eclosão de conflitos intratáveis43. Diante do 

fato do pluralismo, “uma visão liberal remove da agenda política as questões que 

geram as discordâncias mais intratáveis, pois conflitos graves com respeito a isso 

solapam as bases da cooperação social” 44. 

Na esteira dessa delimitação do domínio do político, outra ideia importante é 

a de razão pública que, segundo Rawls, “especifica no nível mais profundo os valores 

políticos básicos e como a relação política deve ser entendida”.45 A ideia de razão 

pública é definida como “a razão de cidadãos iguais que, como um corpo coletivo, 

                                                      
40 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 44/45. 
41 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 167. 
42 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 167. 
43 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 184. 
44 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 185. 
45 RAWLS, John. A ideia de Razão Pública Revisitada. In: WERLE, Denilson Luís; MELO, Rúrion Soares 
(org). Democracia Deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, 2007, p. 152. 
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exercem poder político supremo e coercitivo uns sobre os outros ao aprovar leis e 

emendar sua Constituição” 46 . A razão pública tem como conteúdo a concepção 

política de justiça e pode ser considerada pública de três maneiras: é a razão do 

público, isto é, seu objeto é o bem público; sua natureza e seu conteúdo são públicos, 

ou seja, são determinados pelos ideais e princípios da concepção política de justiça 

e são expressos na argumentação pública por uma família de concepções de justiça 

política pensadas para satisfazer o critério de reciprocidade47. 

Os limites impostos pela razão pública não se aplicam a todas as questões 

políticas, mas apenas às questões de justiça básica e aos elementos constitucionais 

essenciais, definidos como os princípios fundamentais que especificam a estrutura 

geral do Estado e do processo político e os direitos e liberdades iguais da cidadania 

protegidos das decisões majoritárias48.  Desse modo, seus limites não se aplicam às 

“deliberações e reflexões pessoais sobre questões políticas ou à reflexão acerca 

delas por membros de associações”49, mas “aplicam-se aos cidadãos quando estes 

se envolvem na defesa de posições políticas no fórum público”50 como, por exemplo, 

membros de partidos políticos, candidatos em campanha e outros grupos que os 

apoiam, aos cidadãos quando votam, sempre que os elementos constitucionais e as 

questões de justiça básica estão em jogo. Os limites estabelecidos pela razão 

pública dirigem-se também a todos os oficiais do governo, como membros dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário51.  

Segundo Rawls, o ideal de cidadania democrática exige um determinado 

comportamento no fórum público, que inclui o dever (moral) de civilidade e de ser 

capaz de explicar-se uns aos outros quando se trata de questões fundamentais52. 

Assim, a razão pública difere das razões não públicas (aquelas provenientes da 

cultura de fundo - de associações de todos os tipos – Igrejas, Universidades, 

Sociedades Científicas, Associações Profissionais, etc)53. No fórum público, todas as 

                                                      
46 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 252. 
47 RAWLS, John. A ideia de Razão Pública Revisitada. In: WERLE, Denilson Luís; MELO, Rúrion Soares 
(org). Democracia Deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, 2007, p. 147. 
48 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 252. 
49 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 253. 
50 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 253/254. 
51 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 254. 
52 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 256. 
53 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 259. 



  

Cristina Foroni Consani | 149 

 

formas de argumentação (individuais, associativas ou políticas) devem respeitar 

determinados elementos comuns, tais como o conceito de juízo, os princípios de 

inferência, as normas com relação a evidências, entre outras; caso contrário, Rawls 

considera que não se teria uma argumentação, mas sim retórica ou persuasão54. 

Assim, segundo ele, no ideal de razão pública o mais importante é que 

 

os cidadãos devem conduzir suas discussões fundamentais nos marcos daquilo 

que cada um considera como uma concepção política de justiça fundada em 

valores que se pode razoavelmente supor que outros subscrevam e cada qual se 

dispõe, de boa-fé, a defender tal concepção”55.  

 

A ideia de razão pública conecta-se, como acentuado por Rawls em Idea de 

Razão Pública Revisitada, com a ideia de democracia deliberativa e deliberação, 

definida por ele como o momento em que “os cidadãos deliberam, trocam seus 

pontos de vista e debatem defendendo suas razões, mas apenas aquelas que dizem 

respeito às questões de política pública”56. 

Em Justiça como Equidade: Uma Reformulação, Rawls afirma que a 

concepção política da justiça, embora seja uma concepção moral, é também uma 

visão autônoma e não pode ser compreendida como uma filosofia moral aplicada, 

uma vez que ela se restringe ao público e não pretende, como outras filosofias morais 

por ele consideradas abrangentes (como aquelas de Kant e de Mill), vincular outras 

esferas da ação individual ou coletiva57. A força dessa afirmação, contudo, deve ser 

testada à luz da relação que se estabelece entre o consenso e os conflitos em sua 

teoria e o domínio do político. 

 

III Avaliação das críticas de Mouffe a Rawls  

 

É a partir dessa delimitação precisa entre o social e o político, assim como  por  

                                                      
54 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 260. 
55 RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 167. 
56 RAWLS, John. A ideia de Razão Pública Revisitada. In: WERLE, Denilson Luís; MELO, Rúrion Soares 
(org). Democracia Deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, 2007, p.152. 
57  RAWLS, John. Justiça como Equidade: Uma Reformulação. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 259.  
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apoiar-se em ideais como o consenso sobreposto e por qualificar o pluralismo como 

razoável que Mouffe entende que Rawls “não leva os conflitos a sério” e, portanto, 

não possui uma filosofia política, mas uma filosofia moral aplicada à política.58 

Intérpretes de Rawls têm considerado que a leitura feita por Mouffe apresenta 

alguns mal-entendidos, os quais levam à perda da força de seus argumentos. A 

seguir, serão apresentadas algumas dessas avaliações tendo em vista as críticas ao 

pluralismo razoável e ao consenso sobreposto, as quais, ao final, levam ao 

argumento da negação dos conflitos e da moralização da política. 

 

i) Razoável e não razoável 

 

Ao analisar as críticas de Mouffe a Rawls, Alexander Kaufman considera que, 

longe de ignorar os problemas causados pelos conflitos sociais mais profundos, 

Rawls fez da questão da estabilidade o principal foco de seu liberalismo político 

justamente em razão de sua preocupação sobre como lidar com os problemas 

oriundos do desacordo pluralista e dos conflitos mais radicais. Segundo ele, ao 

reavaliar a resposta dada ao problema da estabilidade em Uma Teoria da Justiça, 

Rawls propõe, no Liberalismo Político, que a estabilidade seja alcançada a partir do 

consenso sobreposto, ao qual cada indivíduo poderia vincular-se a partir das 

convicções oriundas de sua própria doutrina abrangente. Desse modo, a estabilidade 

depende tanto de uma concepção de justiça quanto da pluralidade de doutrinas 

abrangentes.59  

Kaufman considera que a alegação de Mouffe, segundo a qual a distinção 

entre o pluralismo como tal e o pluralismo razoável encobre uma reflexão moral 

sobre uma decisão política, um nós (razoável) versus um “eles” (não razoáveis), e 

exclui do debate público visões que rejeitam os compromissos fundamentais do 

liberalismo, é formulada a partir de uma má-compreensão da teoria rawlsiana. 

Assim, um dos problemas da interpretação de Mouffe consistiria numa equiparação 

entre o razoável e a adesão ao liberalismo político. Kaufman ressalta que pessoas 

                                                      
58 Cf. MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 79. 
59 Cf. KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
533/534.  
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razoáveis, segundo Rawls, são aquelas que afirmam suas convicções com base na 

devida reflexão, isto é, aquelas que no curso da reflexão, examinam seus julgamentos 

sobre justiça à luz de todas as descrições possíveis do senso de justiça com o qual 

alguém poderia plausivelmente conformar seu próprio julgamento e, num segundo 

momento, conflitam e ajustam seus julgamentos para refletir qualquer crítica 

relevante, inclusive as críticas de oponentes não liberais. Nesse mesmo sentido é a 

avaliação de Ferrara ao ressaltar que não há suporte na obra de Rawls para tal 

associação. Os elementos que compõem a definição rawlsiana de razoável, a saber, 

a) a disposição para propor termos equitativos de cooperação e de cumpri-los, desde 

que os outros também o façam (reciprocidade) e, b) a disposição para reconhecer os 

limites da capacidade do juízo e a aceitação de suas consequências para o uso da 

razão pública (humildade epistêmica) podem ser encontrados em pessoas e grupos 

que não abraçam o liberalismo político como, por exemplo, adeptos de doutrinas 

liberais abrangentes como as de Kant, Mill e Constant, ou mesmo de outras doutrinas 

abrangentes não liberais. 60  

Ainda sobre a definição do razoável na obra de Rawls, Kaufman esclarece que 

razoável e não razoável não se referem às opiniões dos grupos, mas à reivindicação 

de uso do poder coercitivo do Estado para impor suas opiniões e visões aos demais. 

Assim, por exemplo, a opinião dos supremacistas brancos segundo a qual membros 

de minorias raciais não merecem tratamento igual perante a lei podem ser 

moralmente inadequadas, mas permanecem razoáveis enquanto aceitarem a 

autoridade da legislação, aprovada por maioria, que protege tais minorias raciais. Se, 

contudo, a visão dos supremacistas brancos requer o uso da força estatal para 

coagir aqueles que discordam deles, então sua visão passa a ser não razoável61. Em 

seu entendimento, Rawls não defende um padrão de razoabilidade muito exigente 

justamente para evitar esse tipo de exclusão. Desse modo, seu conceito de razoável 

é suficiente para classificar como não razoáveis muitas formas de supremacismo 

raciais, fundamentalismos extremos ou egoísmos racionais, mas não é assim tão 

                                                      
60 Cf. FERRARA. Alessandro. The Democratic Horizon: Hyperpluralism and the Renewal of Political 
Liberalism. New York: Cambridge University Press, 2014, p. 94; RAWLS, John. O Liberalismo Político. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 64/65. 
61 Cf. KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
536.  
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excludente quanto sugerem seus críticos. A proposta rawlsiana excluiria apenas 

visões que requerem ou permitem o uso do poder estatal para reprimir outras 

doutrinas abrangentes razoáveis ou que invadem as liberdades básicas.62 

 

ii) Consenso sobreposto e razão pública 

 

Outro ponto apontado como sensível na assunção de Mouffe de que o enfoque 

rawlsiano do consenso sobreposto requereria a exclusão de visões não liberais é que, 

segundo Kaufman, essa crítica reflete uma confusão entre a justificação do 

consenso sobreposto e as considerações sobre os limites da razão pública63. 

Kaufman explica que as considerações de Rawls sobre a razão pública são 

distintas daquelas que dizem respeito à estabilidade e não descrevem o processo de 

raciocínio através do qual o consenso sobreposto é identificado e justificado. 

Enquanto a razão pública diz respeito à deliberação na esfera pública, o consenso 

sobreposto diz respeito às reflexões individuais que são realizadas para dar suporte 

ao próprio consenso. Nesse sentido, a razão pública proporciona uma explicação do 

tipo de justificação que pessoas razoáveis, as quais já aceitaram uma teoria 

politicamente liberal como sua concepção de justiça, verão como razões aceitáveis 

para oferecer aos outros como a base pública para decisões políticas considerando 

questões de justiça básica. É por essa razão que no âmbito da razão pública as 

deliberações podem apelar apenas a valores e ideias que todos os cidadãos 

poderiam razoavelmente aceitar, evitando recorrer a doutrinas abrangentes que vão 

além dos limites da concepção política, a menos que aqueles apelos tenham suporte 

suficiente e independente de argumentos fundados na razão pública64.  

Ainda segundo Kaufman, para avaliar se os limites da razão pública de fato 

limitam o debate público, é importante analisar: a) a classe de pessoas submetidas 

aos limites da razão pública; b) as questões específicas submetidas a estes limites; 

                                                      
62 Cf. KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
536/537. 
63 Cf. KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
537/538. 
64 Cf. KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
538. 
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c) que tipo de dever é imposto pela razão pública ao cidadão médio quando ele 

contribui ao discurso público. Quanto às pessoas submetidas aos limites da razão 

pública, como visto acima a partir da obra de Rawls, eles aplicam-se apenas a 

pessoas engajadas na advocacia política no fórum público – juízes, governantes dos 

poderes executivos e legislativo e candidatos a cargos públicos; esses limites não 

se aplicam aos cidadãos quando eles debatem questões políticas entre si ou quando 

participam de associações políticas65. Quanto às questões submetidas aos limites 

da razão pública, vale lembrar que esses limites incidem sobre um estreito conjunto 

de temas, que são os elementos constitucionais essenciais e as questões de justiça 

básica (basicamente, a estrutura geral de governo e os direitos e liberdades básicos 

de cidadania). Todos os demais temas políticos não são afetados pelos limites da 

razão pública. Por fim, no que diz respeito aos cidadãos, o dever de respeitar os 

limites da razão pública está presente quando participam de eleições e quando os 

elementos constitucionais essenciais e as questões de justiça básica estão em jogo. 

Nesse ponto específico, Rawls considera que observar os limites da razão pública 

consiste no dever de formar um julgamento sincero, isto é, de apresentar argumentos 

e razões que os indivíduos consideram que os outros poderiam compartilhar, não 

num dever de honrar um conjunto canônico de restrições ao discurso público. Na 

visão de Kaufman, as críticas de Mouffe segundo as quais os limites da razão pública 

podem restringir o debate e impedir uma democracia vibrante são exageradas.66 

Nesse mesmo sentido é leitura de Brian Barry ao avaliar as críticas de Mouffe a 

Rawls. Em seu entendimento, os temas retirados do debate político (como núcleo 

moral) compõem uma lista tão curta que não há de se falar em restrições à discussão 

pública e em desconsideração dos conflitos. 67 

 

 

 

                                                      
65 Cf. KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
538. Ver também RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020, p. 
253/254. 
66 KAUFMAN, Alexander. Stability, Fit, and Consensus. In: The Journal of Politics, 71 (2), 2009, p. 
538/539. 
67 BARRY, Brian. In Defense of Political Liberalism. In: Ratio Juris, Vol. 7, nº 3, December 1994, p. 327.  
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iii) Negação dos conflitos e moralização da política  

 

As críticas de Mouffe ao recurso a conceitos como o de razoabilidade e do 

consenso sobreposto a levam a sustentar que Rawls exclui da política tudo o que 

pode ser considerado irracional, e o faz a partir de uma intuição moral externa à 

política. Isso implicaria, em seu entendimento, a negação dos conflitos mais radicais 

no âmbito do político e sua relegação ao âmbito do social. Essa estratégia faria da 

teoria de Rawls uma espécie de filosofia moral aplicada à política.68  

A respeito das acusações dirigidas a Rawls sobre a moralização da política, 

Catherine Audard considera que a fundamentação moral da teoria rawlsiana não é 

suficiente para desconsiderá-la como teoria política e tampouco significa a 

desconsideração dos conflitos. Segundo ela,  

 

Há, de fato, uma orientação moral substantiva no liberalismo, mas que não é 

externa ao ‘político’, que não trata o político como um meio externo para um fim, 

como uma maldição necessária (como em Platão). As tentativas mais ou menos 

bem-sucedidas de Rawls de distinguir entre fundamentos políticos (ou internos) 

e ‘abrangentes’ (ou externos) para um regime democrático apontam nesta 

direção e não devem ser entendidas como uma eliminação do político. É mais 

uma ‘moralização’ do político a partir de dentro, se é que ousamos usar tal 

expressão, que é, ainda que não plenamente reconhecida, a própria essência de 

uma democracia. É por isso que nunca devemos aceitar que, diretamente e sem 

mediação, uma doutrina abrangente ou ‘privada’ deva ser permitida para 

governar nossa vida pública. Esse tipo de dominação seria o fim do ‘político’, no 

sentido que acabamos de explicar, da mesma forma que o governo de um 

determinado grupo seria o fim do corpo político.69 

 

Esse excerto acentua que o público ou político é apenas aquilo que pode 

regular aspectos comuns da vida em sociedade e, portanto, deveria passar por 

critérios capazes de impedir a sobreposição de um grupo sobre o todo e assegurar a 

                                                      
68 Cf. MOUFFE, Chantal. O Regresso do Político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 79. 
69 AUDARD, Catherine. The Idea of “Free Public Reason”. In: Ratio Juris. Vol. 8, Nº 1, March 1995, p. 23. 
Tradução propria.   
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igual liberdade no âmbito da distribuição da justiça, de papeis, de responsabilidades, 

etc. Segundo Audard, a busca da imparcialidade (expressa pelos princípios de 

justiça) é a justificação mais profunda para a separação entre o político e o social. É 

aquilo que prepara o terreno, marcado por conflitos profundos, para o diálogo político 

e para a justificação e aplicação desses próprios princípios de justiça sem que uma 

sociedade justa esteja a todo momento ameaçada de desintegração. 70  Tanto a 

abstração no âmbito da fundamentação da teoria (o véu da ignorância e a escolha 

dos princípios) quanto a distinção entre o político e o social, segundo a autora, 

quando traduzidos para as práticas político-sociais, tendem a favorecer grupos 

historicamente vítimas de injustiças, tais como as mulheres, cujas reivindicações 

políticas denunciam as contingências biológicas e sociais e os valores que as 

acompanham para a negação de iguais direitos e consideração.71  

Ao buscar articular as tendências para a cooperação e os conflitos de 

interesses, Rawls tem que lidar, como relembra Audard em sua análise do conceito 

do político em Rawls, com aquilo que Kant chamou de “sociabilidade insociável”72. A 

busca pelo consenso tem como parâmetro a ausência de homogeneidade de crenças 

nas sociedades pluralistas hodiernas. Assim, parece que ao estabelecer a distinção 

entre o domínio do político e o do social, Rawls não baniu do domínio político, como 

o acusa Mouffe, as questões conflituosas que habitam o domínio social. Mas, na 

esteira da tradição liberal, estabeleceu uma espécie de filtro, como no modelo 

madisoniano73. Nesse sentido, parece que a separação entre os domínios do político 

e do social, assim como o estabelecimento de critérios para a argumentação no 

                                                      
70 AUDARD, Catherine. The Idea of “Free Public Reason”. In: Ratio Juris. Vol. 8, Nº 1, March 1995, p. 28. 
71 AUDARD, Catherine. The Idea of “Free Public Reason”. In: Ratio Juris. Vol. 8, Nº 1, March 1995, p. 26. 
72 AUDARD, Catherine. Introdução: John Rawls e o conceito do político. In: RAWLS, John. Justiça e 
Democracia. Trad. Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. XXIX. 
73 Vale lembrar aqui que no Federalista nº 10, ao lidar com a relação entre as paixões, as facções e a 
liberdade, Madison reconhece que “existem dois métodos para remediar os males das facções: um, 
eliminar as suas causas; o outro, remediar seus efeitos”. Ainda, segundo Madison, “existem dois 
métodos de eliminar as causas das facções: um, destruindo a liberdade que é essencial para a 
existência delas; outro, dando a cada cidadão as mesmas opiniões, as mesmas paixões e os mesmos 
interesses.” Eliminar a liberdade e a divergência de opiniões seria tão mortal para a democracia, 
segundo Madison, quanto seria fatal buscar acabar com o ar para evitar o fogo. Cf. HAMILTON, 
Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Trad. Viriato Soromenho-Marques e João C. 
S. Duarte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 119. Rawls, certamente, opta por controlar 
os efeitos das paixões e dos conflitos intratáveis a fim de manter a estabilidade de uma democracia 
constitucional ao invés de eliminar suas causas. 
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fórum público, são os filtros criados por Rawls para controlar os efeitos dos conflitos 

profundos, latentes e irreconciliáveis.  

Este parece ser o caso quando Rawls trata da desobediência civil e utiliza 

como exemplo Martin Luther King e as reivindicações do movimento pelos direitos 

civis nos Estados Unidos. Essas reinvindicações foram colocadas, inicialmente, a 

partir da linguagem religiosa, mas foram posteriormente traduzidas para a 

linguagem da política e passaram a questionar a interpretação constitucional 

vigente. A desobediência civil, definida como um ato político, que ocorre no espaço 

público, e no qual os praticantes disputam a interpretação dos princípios de justiça 

de uma sociedade justa, mostra que as reivindicações de um grupo (ainda que feitas 

a partir de suas doutrinas abrangentes) podem ser colocadas nos termos exigidos 

pela razão pública ao defenderem publicamente os argumentos que os fazem 

considerar que sua interpretação dos princípios de justiça é melhor do que aquela 

predominante.74 Nesse mesmo sentido, na Ideia de Razão Pública Revisitada, Rawls 

afirma que  

 

engajar-se na razão pública é atrair-se por uma dessas concepções políticas – 

por suas ideias e princípios, padrões e valores – quando se debatem questões 

políticas fundamentais. Esta exigência ainda nos permite introduzir a qualquer 

momento na discussão política nossa doutrina abrangente, religiosa ou não 

religiosa, contanto que possamos devidamente dar razões propriamente 

públicas para apoiar os princípios e políticas que nossa doutrina abrangente diz 

apoiar. 75 

 

Desse modo, não se trata de excluir do político os conflitos profundos e 

irreconciliáveis. Mas sim de submetê-los a critérios de justificação de modo que 

visões sobre o certo e o errado professadas por um grupo, ainda que majoritário, não 

venham a prevalecer sobre outras visões divergentes e eventualmente minoritárias, 

pois nesse caso haveria a submissão do público ao não público.  

                                                      
74 Cf. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Jussara Simões. Rev. Álvaro de Vita. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, P. 455.  
75 RAWLS, John. A ideia de Razão Pública Revisitada. In: WERLE, Denilson Luís; MELO, Rúrion Soares 
(org). Democracia Deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, 2007, p.157. 
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Considerações finais 

 

A avaliação das críticas de Mouffe a Rawls feita acima aponta para alguns 

mal-entendidos na leitura que Mouffe faz da obra de Rawls, as quais a levam a 

defender que ele seria o propositor de uma filosofia política sem política. Apesar dos 

importantes esclarecimentos sobre esse debate feitos pelos intérpretes de Rawls, 

não se pode limitar esse embate teórico aos problemas relativos à interpretação feita 

por Mouffe. Como apontado na introdução deste artigo, trata-se de uma questão 

muito mais profunda do que aquela afeta à interpretação de um conceito ou outro do 

corpus rawlsiano, uma vez que o centro deste embate está ocupado pela forma como 

cada um dos autores pensa a fundamentação da normatividade da política, isto é, 

trata-se da contraposição entre os denominados realismo e moralismo na política. 

Nesse sentido, não se trata apenas de que Mouffe e Rawls possuem definições 

distintas do conceito ou domínio do político76 ou que Mouffe avalia a teoria política 

de Rawls a partir de seus próprios conceitos.77 Para ingressar no núcleo do problema 

apontado por Mouffe seria preciso analisar, na obra de Rawls, o seu construtivismo 

“não metafísico” e em que medida essa metodologia consegue manter-se no campo 

estrito do político.78 Do mesmo modo, no que diz respeito à obra de Mouffe, seria 

imprescindível compreender se, de fato, seu modelo de democracia radical consegue 

manter-se fiel a uma fundamentação da normatividade exclusivamente política, sem 

qualquer recurso a elementos morais.79 Isso contudo, seria objeto de outro artigo.  

 

                                                      
76 Nesse sentido ver ALEJANDRO, Roberto. What is political about Rawls’s Political Liberalism? In: The 
Journal of Politics, vol. 58, nº1, 1996, pp. 1-24. 
77 Cf. MATAMOROS, Mario Cunningham. Pluralismo y derecho al disenso: crítica a Chantal Mouffe 
como lectora de Rawls. In: Oxímora Revista Internacional de Ética y Política, Nº 10, 2017, p. 139.  
78 A respeito do construtivismo em Rawls, cf. WERLE, Denilson Luís. Construtivismo “não metafísico”e 
reconstrução “pós-metafísica”: o debate Rawls-Habermas. In: NOBRE, Marcos; REPA, Luiz (orgs). 
Habermas e a Reconstrução. Campinas: Papirus, 2012, p. 169-195. Sobre este aspecto metodológico, 
Ferrara considera que Mouffe falha em compreender as implicações da distinção feita por Rawls entre 
o construtivismo moral e o construtivismo político, que se trata de uma proposta de mostrar a 
autonomia da política em relação a posições metafísicas. Cf. FERRARA. Alessandro. The Democratic 
Horizon: Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism. New York: Cambridge University 
Press, 2014, p. 94.  
79 Isso é disputado pela análise da normatividade política na obra de Mouffe feita por Ben Cross. Cf. 
CROSS, Ben. Normativity in Chantal Mouffe’s Political Realism. In: Constellations, Vol. 24, nº 2, 2017, 
pp. 180-191. 
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Diana Piroli2  

Resumo 
 
Não é novidade no ambiente acadêmico as reticências da teórica crítica Nancy Fraser 
para com a teoria da justiça de John Rawls. Mais especificamente, sua desconfiança 
é que a justiça rawlsiana não seja capaz de capturar devidamente a complexidade 
das desigualdades sociais nas sociedades contemporâneas: seja porque sua teoria 
moral (da justiça) é presumidamente descolada de uma teoria social de fundo; seja 
porque sua teoria moral (da justiça) é considerada reducionista (ou “monista”). 
Porém, o espírito do presente artigo não é de aprofundar suas diferenças 
metodológicas, mas sim colocar as bases para se pensar possíveis “semelhanças de 
família” entre suas concepções de justiça. Afinal, ambas as formulações se 
apresentam como abordagens “deontológicas”, ou seja, que priorizam o correto (o 
justo) sobre o bem. Na primeira seção, retorna-se ao célebre debate redistribuição e 
reconhecimento, onde Fraser apresenta as novas abordagens liberais – com 
destaque à de Rawls - como as principais representantes do paradigma 
redistributivo no cenário contemporâneo. Ao mergulhar nessas passagens, é 
possível revelar precisamente quais os pontos de concordância e discordância de 
Fraser para com a teoria deontológica de Rawls. Dando continuidade, na segunda 
seção é explorado sua principal discordância: o presumido “reducionismo” da teoria 
da justiça rawlsiana à dimensão redistributiva (econômica), aqui chamada de crítica 
do reducionismo redistributivo. Se essa objeção procede ou não é objeto da terceira 
e última seção. Nela, é argumentado que mesmo que as preocupações normativas 
de Fraser (quanto ao problema do reducionismo) sejam válidas, ainda assim, esse 
problema não se aplica à teoria rawlsiana. Ao contrário, é argumentado que é 
possível encontrar “semelhanças de família” entre as concepções de Fraser e Rawls: 
(a) no seu alicerce e compromisso com o pluralismo, (b) na sua investigação e defesa 
do status igualitário entre as pessoas e, finalmente, (c) na constatação que o ideal 
normativo da igualdade democrática entre as pessoas (ou paridade de participação) 
requer dos arranjos institucionais não somente a redistribuição de recursos e bens 
econômicos, como também elementos de qualidades diferentes. 
Palavras-chave: teorias da justiça; Nancy Fraser; John Rawls; crítica do 
reducionismo; semelhanças de família. 

                                                      
1 Esta pesquisa foi realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), nº 88887.364809/2009-00. 
2 (UFSC). Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3523-8815 
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Embora a filósofa norte-americana Nancy Fraser se debruce sobre as 

reivindicações de justiça social a partir de uma perspectiva moral “deontológica”, ou 

seja, que propositadamente se esquiva da avaliação ética das questões de bem para 

concentrar-se no domínio daquilo que arranjos institucionais moralmente corretos 

devem a todas as pessoas na condição de autônomas e iguais,  não é novidade sua 

aberta e pouca simpatia para com o principal projeto teórico do final do século XX 

que retoma essa perspectiva metodológica, qual seja, a teoria da justiça de John 

Rawls3. Esse afastamento ocorre principalmente por conta da autoidentificação da 

autora com a linhagem hegeliana de esquerda, isto é, preocupada com o forte 

entrelaçamento entre uma teoria normativa da justiça com uma teoria social de 

fundo que revele as várias lógicas de organização social que atravessam as 

sociedades capitalistas, na medida em que o filósofo de Uma teoria da justiça - 

interpretado por ela como herdeiro da tradição kantiana - estaria concentrado de 

forma unilateral no plano normativo das teorias da justiça, ignorando uma 

investigação das múltiplas dinâmicas que atravessam simultaneamente o 

funcionamento de uma ordem social capitalista4. 

Ao passo que Nancy Fraser tenha explicitamente procurado se colocar em 

contraponto com a concepção de justiça rawlsiana, certamente, não é possível negar 

que os trabalhos de John Rawls ainda assim tenham grande impacto nas suas 

produções5. Por exemplo, é possível encontrar “semelhanças de família” – para usar 

uma célebre expressão de Habermas em seu debate com Rawls 6  - entre sua 

descrição deontológica de justiça social e da justiça rawlsiana como, por exemplo, 

no caso da separação entre moral e ética, na descrição da prioridade do correto sobre 

o bem, no seu uso da estratégia da esquiva, na sua defesa do pluralismo, no seu 

ceticismo em relação aos assuntos da autorrealização identitária, sua desconfiança 

com o uso do poder político para interferir diretamente na formação da identidade 

dos indivíduos, preferindo optar por uma investigação institucional muito menos 

psicológica que gire em torno das desigualdades moralmente arbitrárias da  “posição 

                                                      
3 Fraser & Jaeggi (2018). 
4 Fraser & Jaeggi (2018). 
5 Para uma excelente reconstrução da teoria (crítica) da justiça de Nancy Fraser em seus vários 
estágios de desenvolvimento, ao longo do tempo, cf. Bressiani & Silva (2021). 
6 Cf. Habermas (2018); Finlayson (2019, 2011). 
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social relativa” ocupada pelas pessoas, ou melhor, seu “status” social7.  

Em seu notório debate redistribuição e reconhecimento, trabalho escrito em 

colaboração com o também teórico crítico Axel Honneth, ao apresentar aquelas que 

seriam as respectivas “origens” (provenances) contemporâneas de cada um dos 

paradigmas normativos em disputa, é possível encontrar as linhas gerais daquela 

que seria uma interpretação mais generosa de Nancy Fraser da obra rawlsiana8. Ao 

passo que o paradigma do reconhecimento teria como fonte os trabalhos dos neo-

hegelianos Charles Taylor e Axel Honneth, o paradigma da redistribuição não teria 

somente uma única influência, sobretudo, uma dupla herança9. Se, por um lado, é 

possível notar a influência da tradição marxiana no ambiente acadêmico europeu; 

por outro lado, tem-se a tradição analítica liberal no contexto anglo-americano. Em 

especial, Nancy Fraser destaca os trabalhos de John Rawls e Ronald Dworkin, nos 

anos 70 e 80 como dois dos maiores influenciadores de uma geração de teóricos 

preocupados com a dimensão redistributiva da justiça10.  

 

I Para além das reticências, uma interpretação mais generosa das “novas” 

abordagens liberais 

 

Nancy Fraser não somente se refere às novas abordagens liberais (de Rawls e 

Dworkin) como paradigmas teóricos da dimensão redistributiva da justiça que 

influenciaram uma longa geração vindoura, como também generosamente elogia 

seus referidos trabalhos como “sofisticadas teorias da justiça distributiva”: 

“Redistribution" comes from the liberal tradition, especially its late-twentieth-

century AngloAmerican branch. In the 1970s and 80s this tradition was richly 

extended as "analytic" philosophers such as John Rawls and Ronald Dworkin 

developed sophisticated theories of distributive justice. Seeking to synthesize the 

traditional liberal emphasis on individual liberty with the egalitarianism of social 

democracy, they propounded new conceptions  of  justice  that  could   justify  socio- 

                                                      
7 Fraser (2003).   
8Toma-se de empréstimo de Bressiani (2010) a expressão: “debate redistribuição e reconhecimento”. 
9 Taylor (1994, 1991) e Honneth (2003,1996). 
10 Fraser (2003, 1997). 
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economic redistribution.”11  

Mas, afinal, quais seriam as razões para essa interpretação mais generosa da 

linhagem anglo-americana em teorias da justiça? Ao menos, é possível encontrar 

duas razões para o referido elogio com base na interpretação da teórica crítica. A 

primeira razão é que Fraser teria interpretado as novas abordagens liberais – com 

destaque à rawlsiana - como formas de igualitarismo que almejam expandir os 

assuntos distributivos da justiça social para além da garantia equitativa de um 

conjunto fundamental de direitos e de liberdades individuais. Nesse sentido, Fraser 

não teria problemas em concordar que a teoria rawlsiana, ao acrescentar seu tão 

famoso segundo princípio de justiça consegue escapar da clássica crítica marxiana 

ao liberalismo clássico: a crítica do formalismo vazio Ou seja, as novas teorias 

liberais não estariam meramente focadas no presumido plano formal da distribuição 

equitativa de direitos e liberdades individuais, mas sim se expandem para outras 

dimensões. Em comparação aos seus antecessores da tradição do contratualismo, 

as novas abordagens liberais procuram trazer para dentro a dimensão material-

econômica da justiça como algo fundamental para o avanço das democracias 

liberais, ao longo do tempo.  

Outrossim, também é possível elencar uma segunda razão para o referido 

elogio das novas abordagens liberais. Em notas de rodapé, Nancy Fraser comenta 

discretamente que, para além da já mencionada dimensão econômica-material da 

justiça avançada por elas, algumas dessas novas abordagens também acenaram de 

forma bastante positiva para aquilo que ela enquadra normativamente como a 

“dimensão do reconhecimento”12. Ela cita como exemplo o caso das “bases sociais 

do autorrespeito” da teoria rawlsiana e do “senso de si” da abordagem das 

capabilidades de Amartya Sen. Em referência direta aos trabalhos de Rawls e de Sen, 

a filósofa norte-americana curiosamente afirma (também em nota de rodapé) no seu 

notório “Justice Interruptus” que: 

Although I here classify all these writers as theorists of distributive economic 

justice, it is also true that most of them have some resources for dealing with issues 

of cultural justice as well. Rawls, for example, treats "the social bases of self-respect" 

                                                      
11 Fraser 2003: 10. 
12 Fraser (2003, 1997). 
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as a primary good to be fairly distributed, and Sen treats a "sense of self" as relevant 

to the capability to function.13  

Para além de Rawls e Sen, em seu mais recente debate com o teórico crítico 

Axel Honneth, Fraser acrescenta o caso do “valor moral equitativo das pessoas” da 

concepção de justiça de Ronald Dworkin. Novamente, numa nota de rodapé comenta 

nossa filósofa: 

34 John Rawls, for example, at times conceives "primary goods" such as 

income and jobs as "social bases of self-respect," while also speaking of self-respect 

itself as an especially important primary good whose distribution is a matter of 

justice. Ronald Dworkin, likewise, defends the idea of "equality of resources" as the 

distributive expression of the "equal moral worth of persons." Amartya Sen, finally, 

considers both a "sense of self' and the capacity "to appear in public without shame" 

as relevant to the "capability to function," hence as falling within the scope of an 

account of justice that enjoins the equal distribution of basic capabilities. […]”.14  

Como pode ser visto nas linhas anteriores, quando se investiga de forma mais 

generosa o modo como Nancy Fraser interpreta as novas abordagens liberais, como 

as de John Rawls, Amartya Sen - e até mesmo de Ronald Dworkin - é possível notar 

que a autora não visa descartar por completo a abertura (re)distributiva que tais 

abordagens tiveram nas teorias da justiça contemporâneas; tampouco Fraser visa 

ignorar suas contribuições para o ambiente acadêmico anglo-americano. Sobretudo, 

ao apresentar essas abordagens teóricas como “sofisticadas” teorias da justiça, a 

filósofa pretende destacar que uma teoria da justiça apropriada para o tempo 

presente não deve abrir mão: (a) primeiro, de empurrar as teorias da justiça para além 

da garantia institucional de um conjunto fundamental de direitos e liberdades 

individuais (o chamado plano “formal” da justiça), caminhando também em direção 

à dimensão econômica-material da justiça social como algo que também é de suma 

importância para a realização efetiva de uma sociedade democrática liberal; (b) 

segundo, uma teoria da justiça apropriada para o tempo presente também deve ser 

capaz de acenar de modo positivo para outras dimensões da justiça social para além 

da “dimensão redistributiva” (econômica) como, por exemplo, no caso da “dimensão 

                                                      
13 Fraser 1997: 33).  
14 Fraser 2003: 99-100. 
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do reconhecimento” (cultural-identitário) e da “dimensão política” (da representação 

política) 15 . Deste modo, uma teoria da justiça apropriada para dialogar com a 

complexidade das sociedades democráticas liberais de nosso tempo deve ser capaz 

de abranger normativamente várias dimensões da justiça social, e não de se reduzir 

a uma única delas como a “única” e “verdadeira” que daria conta da complexidade 

que perpassa as formas de desigualdade e igualdade da era contemporânea.   

 

II A crítica do reducionismo 

 

Decerto, uma coisa é reconhecer a existência de outras dimensões da justiça 

para além do plano formal da distribuição de um conjunto fundamental de direitos e 

liberdades individuais, como no caso da “dimensão redistributiva” (econômica). 

Outra pergunta muito diferente é se essas novas abordagens liberais teriam 

instrumentos teóricos adequados para lidar com outras dimensões da justiça social, 

como no caso da “dimensão do reconhecimento” (cultural-identitário) e da 

“dimensão política” (da representação) 16 . Para Nancy Fraser, embora as novas 

teorias liberais consigam de forma tímida capturar a existência de outras dimensões 

da justiça social em suas teorias normativas - como no caso da dimensão do 

reconhecimento na teoria rawlsiana com suas “bases sociais do autorrespeito” - 

ainda assim, elas falham17. O presumido gap das novas teorias liberais consiste em 

ainda estarem muito presas à unidimensionalidade de seus paradigmas normativos, 

no caso de Rawls ao paradigma redistributivo da justiça, comenta nossa autora18. 

Nesse sentido, Fraser acredita que as novas abordagens liberais já mencionadas 

deveriam ser enquadradas como teorias da justiça “monistas” ou “reducionistas”. Ou 

seja, teorias da justiça concentradas majoritariamente numa única dimensão da 

justiça social: a redistributiva19.  

O fato das novas  teorias  liberais,  como  as  de  John  Rawls  e  Amartya  Sen,  

estarem voltadas para a dimensão redistributiva (econômica) da justiça social não é 

                                                      
15 Fraser (2010, 2008). 
16 Fraser (2003, 1997). 
17 Piroli (2021). 
18 Fraser (2003, 1997). 
19 Fraser (2003,1997). 
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 o problema em si. Mais especificamente, seu problema reside em estarem 

unilateralmente centradas numa única dimensão da justiça, obliterando as demais. 

Ao fazer isso, no entendimento de Nancy Fraser, mesmo a sofisticada teoria 

rawlsiana acaba supostamente reduzindo tudo aquilo que não é um recurso 

econômico – como no caso das suas bases sociais do autorrespeito - a uma única 

e mesma lógica quando se trata de “remediá-las” institucionalmente, qual seja: a 

lógica da redistribuição econômica de recursos e de bens para as pessoas, uma 

objeção bastante similar àquela levantada por Iris Young na sua obra magna20. Essa 

presumida limitação das novas teorias liberais para lidar apropriadamente com 

outras dimensões da justiça – para além da dimensão redistributiva - toca 

diretamente no coração da “questão da redução”, segundo nossa autora 21 . Em 

termos simplificados, trata-se daquilo que neste artigo é designado da “crítica do 

reducionismo-redistributivo” de Nancy Fraser 22 . Sobre a questão da redução, 

comenta a teórica crítica: 

The question of reduction must be considered from two different sides. From 

one side, the issue is whether standard theories of distributive justice can adequately 

subsume problems of recognition. In my view, the answer is no. To be sure, many 

distributive theorists appreciate the importance of status over and above material 

well-being and seek to accommodate it in their accounts.34 But the results are not 

wholly satisfactory.23 

Um bom exemplo que ajuda a iluminar sua objeção, no entendimento de Nancy 

Fraser, seria como essas novas teorias liberais tratam as “desigualdades de status 

social” entre as pessoas nas sociedades contemporâneas24. No caso da teoria da 

justiça rawlsiana, mais especificamente, nossa autora reconhece que as 

desigualdades também são capturadas normativamente na forma de “status” 25 ; 

porém essas desigualdades de posição social são supostamente tratadas pelo autor 

de Uma teoria da justiça como meros “subprodutos” de uma “má-distribuição” de 

                                                      
20 Fraser (2003, 1997); Young (1990). 
21 Fraser (2003). 
22 Piroli (2021). 
23 Fraser 2003: 34. 
24 Fraser (2003). 
25 A questão do status social na teoria rawlsiana é aprofundada na próxima seção. 
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recursos e bens econômicos26. Para serem remediadas por arranjos institucionais 

justos, portanto, meras medidas econômicas seriam necessárias – e suficientes – 

para endereçar essas questões. Para Fraser, isso significa simplificar bruscamente 

e, portanto, reduzir a complexidade das formas de igualdade e desigualdade que 

atravessam as sociedades atuais. Ela toma como caso paradigmático o exemplo das 

questões de “gênero”, “raça” e até mesmo de “classe” que não mais se encontram 

reduzidas à dimensão redistributiva da justiça no nosso tempo presente27. Essa 

simplificação dos problemas sociais – e das desigualdades sociais - retira de rota 

uma interpretação muito mais complexa e apropriada das desigualdades sociais 

cujos arranjos institucionais justos devem ser capazes de endereçar numa 

sociedade democrática. 

Considere o caso do banqueiro negro de Wall Street que tem dificuldades em 

embarcar num taxi dado que os taxistas nova iorquinos preferem embarcar pessoas 

brancas ao invés de negras 28 . Por conta de um padrão cultural discriminatório 

largamente compartilhado e reproduzido na esfera pública nova iorquina, os taxistas 

consideram que pessoas brancas são normalmente mais confiáveis e credíveis em 

comparação a pessoas negras. Portanto, os taxistas se sentem geralmente mais 

seguros embarcando brancos do que negros. Em situações como essas, Nancy 

Fraser acredita que as novas teorias liberais da justiça – como a rawlsiana - 

encontrariam grandes dificuldades para endereçar a complexidade desse fenômeno 

social de modo apropriado. Isso porque a mencionada situação do banqueiro negro 

de Wall Street não parece ser um caso de desigualdade referente a má distribuição 

de direitos e liberdades fundamentais (nesse caso, não há formalmente direitos 

sendo desrespeitados); tampouco o supracitado caso parece ser um exemplo de 

injustiça econômica (afinal, a pessoa desrespeitada em questão é um banqueiro de 

um grande centro financeiro mundial). Em que sentido, portanto, o caso do banqueiro 

negro de Wall Street poderia ser interpretado como uma questão de desigualdade 

moralmente arbitrária no tratamento entre as pessoas? E como remediá-lo numa 

sociedade justa? No entendimento da nossa autora, o exemplo do banqueiro negro 

                                                      
26 Fraser (2003, 1997). 
27 Fraser (2003, 1997). 
28 Fraser (2003). 
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de Wall Street aponta para a existência de um “padrão de valoração cultural” que 

subordina a posição social relativa das pessoas negras às de outras etnias (nesse 

caso, as brancas), impedindo-os de interagir como pares na sociedade civil29. Na 

leitura da filósofa, trata-se de um empecilho encrustado na “cultura” da sociedade 

civil. Nele, um padrão de valoração cultural racista e discriminatório está 

institucionalizado e atravessa profundamente as relações sociais cotidianas das 

pessoas, por vezes, até mesmo migrando para o modo como os próprios agentes 

institucionais tratam e diferenciam as pessoas (pensem nos vários casos de 

violência policial para com pessoas negras nos Estados Unidos)30. Teorias da justiça 

reduzidas ao paradigma da redistribuição econômica – novamente, como no 

presumido caso das novas teorias liberais anglo-americanas, mas também como no 

marxismo ortodoxo predominante no ambiente europeu – encontrariam grandes 

dificuldades para lidar com formas de desigualdade social, para Fraser31. Ou seja, 

desigualdades entre as pessoas cravadas em distinções culturais moralmente 

arbitrárias, também chamadas pela teórica crítica de injustiças de “não-

reconhecimento” (misrecognition) 32 . Desigualdades moralmente arbitrárias de 

status social encrustadas em padrões culturais subordinatórios poderiam 

dificilmente ser capturadas apropriadamente somente com o uso de padrões 

normativos formulados com base na dimensão redistributiva da justiça. Sobre essa 

insuficiencia normativa comenta nossa autora: 

To handle such cases, a theory of justice must reach beyond the distribution 

of rights and goods to examine institutionalized patterns of cultural value; it must ask 

whether such patterns impede parity of participation in social life.3533  

Para dar conta apropriadamente das desigualdades culturais entre as 

pessoas que afetam ubiquamente sua interação na esfera pública da sociedade civil, 

uma teoria da justiça deveria ser capaz de expandir seu paradigma normativo para 

incluir outras dimensões analíticas como, novamente: a “dimensão do 

                                                      
29 Fraser (2003). 
30 Fraser (2003). 
31 Fraser (2003). 
32 Fraser (2003, 1997). 
33 Fraser 2003: 34. 
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reconhecimento” cultural-identitário e também a “dimensão política” (da 

representação) que é posteriormente acrescentada por ela34.  

Tome como exemplo a breve análise de Nancy Fraser das “bases sociais do 

autorrespeito” de John Rawls: um bem-primário bastante peculiar dentro da teoria 

rawlsiana que parece endereçar aquela dimensão do reconhecimento (de status) que 

nossa autora almeja endereçar35. A filósofa norte-americana considera que a teoria 

da justiça de Rawls acerta largamente ao mostrar que esse bem-primário tão 

particular que toca nas questões de status social normalmente também se conecta 

com a dimensão redistributiva da justiça. Ou seja, a teoria da justiça rawlsiana teria 

corretamente considerado que elementos econômicos, como “renda” (income) e 

“emprego” (job) também são condições necessárias a serem distribuídas 

institucionalmente para que todas as pessoas numa sociedade democrática tenham 

condições efetivas de desenvolver e perseguir seu autorrespeito, ao longo de uma 

vida 36 . Esse acoplamento das bases sociais do autorrespeito com a dimensão 

redistributiva da justiça, no entendimento de Fraser, representa uma virtude da teoria 

normativa; mas se, e somente se, quando essa conexão é encarada como uma 

“relação de complementaridade” entre dimensões analiticamente distintas da justiça 

que normalmente tendem a se cruzar no plano empírico37. Todavia, esse não parece 

supostamente ser o caso de John Rawls. Isso porque Fraser acredita que a justiça 

rawlsiana sufoca esse bem-primário peculiar dentro da dimensão redistributiva da 

justiça social, o que a torna uma teoria reducionista (ou “monista”). Seu monismo 

redistributivo - ou reducionismo econômico - acaba por neutralizar as outras 

dimensões da justiça que a teoria rawlsiana potencialmente poderia capturar. No 

caso das desigualdades culturais, por exemplo, a dimensão do reconhecimento seria 

mais apropriada para lidar com a dinâmica dos padrões de valoração cultural 

institucionalizados na cultura da sociedade que tendem moralmente a criar 

distinções arbitrárias entre as pessoas. O incômodo de Fraser é que a teoria da 

justiça rawlsiana acaba por tratar todos os seus bens-primários – inclusive suas tão 

                                                      
34 Fraser (2010, 2008). 
35 Piroli (2021). 
36 Comenta Fraser: “[...] Rawls, for example, at times conceives "primary goods" such as income and 
jobs as "social bases of self-respect” […]” (2003:99-100). 
37 Fraser (2003, 1997). 
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peculiares bases sociais do autorrespeito - com base na lógica da redistribuição 

material de bens e recursos econômicos38. Nesse sentido, Nancy Fraser não mede 

palavras para classificar teorias da justiça formuladas nesses termos como 

“economicistas” e “legalistas”:  

Most such theorists assume a reductive economistic-cum-legalistic view of 

status, supposing that a just distribution of resources and rights is sufficient to 

preclude misrecognition. In fact, however, as we saw, not all misrecognition is a by-

product of maldistribution, nor of maldistribution plus legal discrimination.39 

Mas, em que medida Fraser acerta e em que medida falha na sua 

interpretação? Por certo, é possível concordar com a teórica crítica que recursos e 

bens econômicos, assim como um conjunto de direitos e liberdades fundamentais, 

são elementos necessários para uma teoria da justiça, mas não suficientes. Por essa 

razão, uma teoria da justiça apropriada para o tempo presente deveria ser capaz de 

se mover para além da redistribuição material-econômica adentrando também 

analiticamente em outras dimensões da justiça como, por exemplo, a dimensão do 

reconhecimento (na sua formulação deontológica, e não teleológica como em Axel 

Honneth) e a dimensão da representação política (sem ser reducionista 

politicamente)40. Vistas suas concordâncias para com a teoria da justiça rawlsiana, 

agora, é possível perguntar em que medida a filósofa falha na sua interpretação. 

 

III. Afinal, seria a justiça rawlsiana reducionista? 

 

Tendo em consideração a crítica do reducionismo-redistributivo de Nancy 

Fraser anteriormente trabalhada, é possível concordar com sua intuição original 

quando defende que teorias normativas da justiça não devem tornar-se 

unilateralmente presas à dimensão redistributiva (econômica), mas também devem 

ser capaz de abranger analiticamente outras dimensões da justiça social, como no 

caso da dimensão do reconhecimento (na sua formulação deontológica) e da 

dimensão da representação política; contudo, Nancy Fraser estaria incorreta ao 

                                                      
38 Piroli (2021). 
39 Fraser 2003: 34. 
40 Fraser (2008); Honneth (2003, 1996). 
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classificar a teoria da justiça de John Rawls como reducionista (ou monista). Para 

desafiar sua interpretação, em cada uma das três subseções, que se seguem, será 

argumentado que ao retificar a interpretação de Fraser da teoria da justiça rawlsiana, 

é possível encontrar certas similaridades – ou “semelhanças de família” – entre 

ambas formulações normativas, com destaque a três delas: (a) no seu alicerce e 

compromisso com o pluralismo, (b) na sua investigação e defesa do status igualitário 

entre as pessoas e, finalmente, (c) na constatação que o ideal normativo da igualdade 

democrática entre as pessoas (ou paridade de participação) envolve não somente a 

redistribuição de recursos e bens econômicos pelos arranjos institucionais, como 

também elementos (ou bens-primários) de qualidades diferentes.  

 

(a) Pluralismo 

 

Diferentemente dos seus esforços em Uma teoria da justiça para mostrar a 

relação de complementaridade entre planos de vida distintos no sistema de 

cooperação social, nos seus escritos de justiça política – ou também chamado de 

seu liberalismo político – há uma modificação na descrição da “sociedade bem-

ordenada” por John Rawls para torná-la mais “realista” e compatível com o 

pluralismo das sociedades democráticas liberais 41 . Agora, o teórico de Harvard 

aprofunda a existência de conflitos sociais para além dos conflitos econômicos pela 

redistribuição de renda e riqueza, passando a tratar daquilo que apresenta como 

sendo os “conflitos mais intratáveis” entre as pessoas: 

The most intractable struggles, political liberalism assumes, are confessedly 

for the sake of the highest things: for religion, for philosophical views of the world, 

and for different moral conceptions of the good.42 

De forma muito próxima da descrição sociológica de Fraser das “sociedades 

pós-tradicionais” marcadas pela proliferação de visões éticas de mundo, John Rawls 

também passa a enraizar sua teoria da justiça a partir de “fatos sociológicos mais 

gerais” (e também dos “pressupostos basilares da psicologia razoável”) 43 . Dos 

                                                      
41 Rawls (2001, 1993). 
42 Rawls 1993: 4. 
43  Segue uma breve descrição das sociedades pós-tradicionais por Fraser: “In general, then, 
contemporary society is light years away from our hypothetical fully kin-governed society. Unlike the 
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desdobramentos históricos de uma modernidade desencantada pela religião, cindida 

por questões éticas de bem, mas com tendências democráticas liberais, segue-se 

aquilo que a teoria rawlsiana apresenta como o “fato do pluralismo razoável”44. Por 

um lado, o processo de secularização advindo das guerras religiosas não somente 

separa o poder do Estado da autoridade da religião, como também pulveriza as 

imagens (éticas e morais) de mundo. Agora, não mais parece haver mais um único 

núcleo integrador das pessoas com base numa mesma imagem integradora de 

mundo, como aponta Rawls em suas conferências políticas45. Por outro lado, corre 

em paralelo um processo de abertura democrática da sociedade que aponta para 

tendências - cada vez mais amplas e universais – da garantia de um conjunto basilar 

de direitos e liberdades individuais, que possibilita que as próprias pessoas possam 

escolher, revisar e modificar seus planos racionais de vida, ao longo de uma vida46. 

Inclusive, com a passagem para a modernidade, torna-se cada vez mais 

(efetivamente) possível para as pessoas criticar, rejeitar e se afastar, quando 

possível, de modos de vida que acreditam ser arbitrários, ilegítimos ou somente que 

se encontram incoerentes com novos seus sistemas de crenças47.  

Tendo como pano de fundo a supracitada descrição do cenário da 

modernidade com base no fato do pluralismo, Rawls não teria problemas em 

concordar com Fraser de que as sociedades democráticas liberais são marcadas por 

uma pluralidade de sistemas articulados de crenças e valores, que não somente 

explicam o mundo e ordenam as prioridades das pessoas, como também 

estabelecem aquilo que tem valor qualitativo para a vida humana. Não obstante, 

John Rawls vai além de Nancy Fraser nessa descrição, em seu liberalismo político 

esses sistemas articulados de crenças e valores mencionados são classificados por 

ele como “doutrinas abrangentes” (comprehensive doctrines), podendo ser de 

                                                      
cultural order of that society, with its stable, monolithic, pervasively institutionalized pattern of value, 
culture today bears all the marks of modernity. Hybridized, differentiated, pluralistic, and contested, it 
is suffused with anti-hierarchical norms. Today's status order, accordingly, does not resemble that of 
the fully kin-governed society. Where that society instantiated a fixed, uncontested, all-encompassing 
status hierarchy, ours gives rise to a shifting field of cross-cutting status distinctions. In this field, 
social actors do not occupy any preordained "place." Rather, they participate actively in a dynamic 
regime of ongoing struggles for recognition.” (Fraser 2003: 56-57) 
44 Rawls (2001, 1993). 
45 Rawls (2007). 
46 Rawls (2007). 
47 Kymlicka (1991) 
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caráter moral, religioso, filosófico, etc.48. As doutrinas abrangentes possuem uma 

marca bastante distintiva: elas não somente explicam o que tem valor para a vida 

humana, como também estruturam e ordenam hierarquicamente o conjunto basilar 

de valores e crenças que orientam a vida das pessoas (seus planos de vida). 

Inclusive, elas explicam e ordenam aquele conjunto de crenças e valores que 

normalmente tocam nas questões da cultura que preocupam Fraser (e sua dimensão 

do reconhecimento)49.  

Há doutrinas abrangentes mais e menos articuladas, na formulação de John 

Rawls 50 . Por um lado, as chamadas “doutrinas abrangentes totais” (fully 

comprehensive) são aquelas de caráter mais articulado51. O que as define como 

“totais” é seu escopo mais alargado e sua estruturação teórica mais definida. Sua 

maior elaboração teórica advém do fato que as doutrinas abrangentes totais são 

normalmente provindas de uma longa tradição intelectual do pensamento como, por 

exemplo, no caso do “perfeccionismo”, do “utilitarismo”, do “tomismo” e do próprio 

“liberalismo” de Kant e Mill52. As doutrinas abrangentes totais cobrem um amplo 

conjunto de valores e virtudes: morais, religiosas, filosóficas, etc. Ou seja, uma 

amplitude de valores referentes àquilo que se pressupõe ter valor (qualitativo) para 

a vida humana. Além disso, as doutrinas abrangentes totais são capazes de oferecer 

uma sistematização coerente quase que completa, conectando racionalmente as 

crenças e os valores de forma muito mais articulada - até mesmo formando um 

padrão cultural bem definido. Por outro lado, as chamadas “doutrinas abrangentes 

parciais” (partially comprehensive) são mais modestas e de menor escopo em 

comparação às anteriores53 . Isso ocorre, pois, seu sistema de crenças “parcial” 

concerne somente determinados tipos de valores e virtudes. Diferentemente da forte 

sistematização anterior, as doutrinas abrangentes parciais são “vagamente 

articuladas” (loosely articulated), ou seja, elas não possuem tamanho refinamento 

teórico a ponto conseguir estruturar o sistema de crenças e valores de modo mais 

                                                      
48 Rawls (2001, 1993). 
49 Fraser (2003, 1997). 
50 Rawls (2001, 1993). 
51 Rawls (2001, 1993). 
52 Rawls (2001, 1993). 
53 Rawls (2001, 1993). 



 
Diana Piroli  | 175 

 

coerente, hierarquizado e articulado como no caso das doutrinas abrangentes 

totais54.  

No interior das doutrinas abrangentes estão inseridas as “concepção de bem” 

(conception of the good), ou melhor, “[…] an ordered family of final ends and aims 

which specifies a person’s conception of what is of value in human life or, 

alternatively, of what is regarded as a fully worthwhile life”55. Na medida em que as 

doutrinas abrangentes representam os “sistemas” mais ou menos articulados de 

crenças e valores referente àquilo que tem valor qualitativo para a vida humana: 

ético, filosófico, religioso, etc.; por outro lado, as concepções de bem são diretamente 

formuladas em conexão com os planos de vida.  

Concepções de bem podem ser “fracas” ou “abrangentes”, no entendimento 

de John Rawls56. De um lado, uma deliberação mais limitada do bem resulta naquilo 

que é classificado como uma “concepção fraca de bem”57. Ou seja, ela representa 

uma concepção de bem que incorpora os recursos basilares para o desenvolvimento 

e exercício de qualquer plano racional de vida, ao longo de uma vida (ou mais tarde 

daquilo que Rawls apresentará como os “poderes morais”). De outro lado, uma 

deliberação mais alargada do bem que opera com base num conjunto mais alargado 

de informações representa aquilo que o teórico de Harvard designa como uma 

“concepção abrangente de bem”58. Uma concepção abrangente de bem, por sua vez, 

se apoia normalmente naqueles sistemas de crenças e valores mais ou menos 

articulados apresentados anteriormente: as doutrinas abrangentes.  

As sociedades democráticas liberais são marcadas não somente por uma 

pluralidade de doutrinas abrangentes, sobretudo, por um profundo conflito entre 

pessoas que sustentam doutrinas distintas: morais, éticas, religiosas, etc. 59 . 

Diferentemente do espírito de Uma teoria da justiça que efetuava uma descrição 

pouco conflitiva da pluralidade de doutrinas abrangentes, que moldam ubiquamente 

as culturas, as formas de vida e as identidades das pessoas, com a passagem para 
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os escritos de justiça política Rawls coloca no centro os profundos conflitos 

advindos do “pluralismo cultural”, para usar uma terminologia de Monique 

Deveaux60. Os mencionados conflitos culturais justamente tocam no coração das 

doutrinas abrangentes que moldam substantivamente as formas de vida, as 

identidades éticas e os padrões culturais das pessoas61. Disso se seguem intratáveis 

disputas sobre as coisas mais elevadas: sobre o sentido da vida, as visões de mundo, 

as tradições culturais, etc., aos quais as pessoas não aceitam tão facilmente abrir 

mão em seus debates e escolhas. Com a passagem para seu liberalismo político, 

portanto, o problema da sua teoria da justiça também passa a ser endereçado para 

tratar da seguinte questão: 

How is it possible that there may exist over time a stable and just society of 

free and equal citizens profoundly divided by reasonable though incompatible 

religious, philosophical, and moral doctrines? Put another way: How is it possible that 

deeply opposed though reasonable comprehensive doctrines may live together and 

all affirm the political conception of a constitutional regime? What is the structure 

and content of a political conception that can gain the support of such an overlapping 

consensus?62 

Embora os conflitos sejam profundos - e até mesmo designados como 

“intratáveis” - a experiência histórica também mostra que mesmo doutrinas 

abrangentes profundamente irreconciliáveis entre si podem coexistir pacificamente, 

ao longo do tempo em sociedades democráticas liberais. Ao avançar para o plano 

normativo, o teórico de Harvard aposta que essa possibilidade de consenso é 

atributo da “razoabilidade” das pessoas63. Com a inserção da razoabilidade, o autor 

almeja destacar que não se trata somente do fato do pluralismo como um fato 

sociológico marcante de nosso tempo, ou seja, da existência de uma pluralidade de 

doutrinas abrangentes profundamente antagônicas entre si; sobretudo, trata-se do 

“fato pluralismo razoável” 64 . Isso significa que mesmo pessoas profundamente 

discordantes, ainda assim, pessoas profundamente divididas nas usas visões de 
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mundo e identidades particulares conseguiriam coexistir de modo ordenado e 

pacífico no contexto de instituições liberais e democráticas.  

Essa possibilidade utopicamente realizável advém do fato que as doutrinas 

abrangentes podem ser defendidas e justificadas de forma razoável pelas pessoas. 

Uma “doutrina razoável” (reasonable doctrines), interpretada nesses termos, é 

caracterizada na teoria da justiça rawlsiana como aquela cujas pessoas que a 

defendem aceitam as consequências dos “encargos de julgamento” (burdens of 

judgment) 65 . Na condição de um fato geral do senso político comum – e 

incontornável nas sociedades democráticas liberais – a razoabilidade das pessoas 

pressupõe certo “dever de civilidade”, como o dever reciprocamente sustentado de 

dar e receber razões, de explicar e justificar a outrem as razões do seu 

posicionamento em situações incontornáveis de desacordo 66 . Especialmente em 

contextos de desacordos profundos onde o que está em jogo é o conteúdo das 

doutrinas abrangentes, a razoabilidade orienta que o julgamento dessas questões é 

tarefa bastante espinhosa, pois passa pela avaliação de questões “epistêmicas” 

(sobre a veracidade dos seus conteúdos), “éticas” (sobre sua orientação para uma 

vida boa) e até mesmo “filosóficas abrangentes” (sobre se é desejável e válido usar 

o poder institucional para obrigar as pessoas discordantes a se orientar pela mesmo 

sistema abrangente de crenças).  

Trata-se de uma espécie de aporia das modernas sociedades democráticas 

liberais, ou seja, uma situação que não pode ser superada internamente de modo 

espontâneo e, por isso, chama pela filosofia política para seu auxílio quando está em 

disputa o posicionamento do uso do poder institucional para arbitrar esses conflitos. 

Há duas opções para lidar com essa situação profundamente conflitante. A primeira 

é a opção “não-razoável”. Ela não é razoável, pois as pessoas acreditam que seus 

sistemas abrangentes de crenças devem ser impostos pelo poder institucional para 

todas as outras pessoas (mesmo discordando profundamente). Para pessoas não-

razoáveis, portanto, os arranjos institucionais devem sim interferir diretamente não 

somente para julgar a veracidade epistêmica e o conteúdo ético das doutrinas 

abrangentes, como também devem interferir para tornar essa doutrina abrangente o 
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“padrão cultural dominante” que orienta a estrutura básica (para utilizar o 

vocabulário de Fraser). A segunda alternativa oposta a essa é a opção “razoável”. Ela 

é razoável, uma vez que as pessoas aceitam os encargos de julgamento, ou seja, elas 

aceitam que essas questões devem permanecer sempre abertas para discussão e 

escolha pessoal. Para se manterem sempre abertas, o poder institucional não pode 

ser utilizado para julgar e decidir de antemão o conteúdo epistêmico e éticos dos 

sistemas abrangentes de crenças. Ao fazer isso, pessoas razoáveis – no contexto de 

sociedades democráticas liberais - procuram por uma forma de “esquivar-se” dos 

intratáveis conflitos que tocam as doutrinas abrangentes nos assuntos 

institucionais, o chamado “método da esquiva” (method of avoidance) comentado 

por Rawls em seu célebre artigo “Justice as Fairness: Political not Metaphysical” 67. 

Isso carrega, ao menos, duas consequências para uma teoria da justiça 

formulada para sociedades democráticas liberais. Primeiro, o escopo da justiça 

política se torna muito mais reduzido. A discussão de uma teoria da justiça é 

propositadamente restringida à busca e proposição dos termos de comum acordo 

para orientação institucional da estrutura básica com os quais pessoas livres e 

iguais - portadoras de doutrinas abrangentes e concepções de bem profundamente 

divergentes - poderiam aceitar sua validade, e saber que os outros também poderiam 

dar seu consentimento racional. Segundo, ao esquivar-se do debate epistêmico, 

ético e moral (em um sentido abrangente) do “conteúdo” das doutrinas razoáveis, o 

poder institucional deixa propositadamente essas questões em aberto para que as 

próprias pessoas debatam e se posicionem na sociedade civil. Com isso, a redução 

do escopo da justiça política torna possível uma fundamentação “livre de valores” 

(freestanding), ou seja, uma formulação normativa que pode ser sustentada de modo 

independente daquele largo conjunto de sistemas de crenças – as doutrinas 

abrangentes - que profundamente divergem as pessoas68.  

 

(b) Status social 

 

De modo semelhante ao modelo  deontológico  da  teoria  da  justiça  de  Nancy  
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Fraser, já na sua obra magna dos anos setenta, John Rawls argumenta que o 

conjunto principal de instituições que formam a estrutura básica é responsável pela 

garantia de um largo conjunto de bens-primários (de qualidade diferentes) para que 

as pessoas possam encontrar condições efetivas para interagir ao menos na 

sociedade política como livres e iguais. Ao passo que a teoria da justiça de Nancy 

Fraser defende tanto “condições objetivas” de redistribuição econômica, ou seja, 

recursos e bens econômicos que materialmente permitam as pessoas interagir como 

pares, bem como “condições intersubjetivas” de reconhecimento que as respeitem 

institucionalmente no plano cultural e simbólico como livres e iguais, de modo 

bastante semelhante, desde Uma teoria da justiça a concepção rawlsiana também 

está interessada em promover tanto condições econômicas como, por exemplo, a 

distribuição de “renda e riqueza”, como também o “reconhecimento público” e 

institucional das pessoas como livres e iguais, algo muito próximo da descrição das 

“condições intersubjetivas” para a paridade de participação de Fraser69.   

Para mostrar como a teoria da justiça rawlsiana também está preocupada 

com as questões de status social, é interessante retornar àquele bem-primário tão 

peculiar: suas bases sociais do autorrespeito. Elas representam as condições de 

reconhecimento público e institucional que atuam para promover a igualdade de 

status de todos cidadãos na condição de pessoas livres e iguais, o chamado “status 

de cidadania igualitária” (equal citizenship) 70 . Em relação às outras formas de 

posição social que as pessoas normalmente ocupam no contexto de sociedades 

pluralistas, seja sua posição dentro das relações afetivas (como pais, filhos, etc.), 

seja sua posição dentro das suas associações voluntárias (como membros de 

grupos, etc.), o status de cidadania igualitária é um “status político” que tem 

prioridade normativa em relação a todas as outras formas de posição social.  

Em sua obra magna dos anos setenta, o autor já estava preocupado em 

explicar a prioridade normativa desse status igualitário principalmente em 

comparação ao “status socioeconômico” ocupado pelas pessoas no sistema de 

cooperação social. Com base no (problemático) argumento da prioridade da 

liberdade na TJ, como argumenta Henry Shue, mesmo que as instituições da 
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estrutura básica permitam a existência de desigualdades socioeconômicas entre as 

pessoas e, consequentemente, considerem legítimas distinções de status 

fundamentadas em hierarquias socioeconômicas (desde que essas distinções da 

posição social sejam moralmente justificadas pelo segundo princípio de justiça), 

ainda assim, John Rawls acredita que os cidadãos “menos favorecidos” no sistema 

de cooperação social teriam condições institucionais efetivas para se colocar em pé 

de igualdade – e referir-se a si próprios – como livres e iguais ao menos na 

sociedade política71. Ao priorizar normativamente o status igualitário em relação ao 

status socioeconômico, a teoria deontológica rawlsiana justifica que nenhuma 

pessoa – mesmo aquela menos favorecida na escala da hierarquia socioeconômica 

– encontraria razões para se considerar politicamente “subordinado” no sistema de 

cooperação social: 

 

And this distribution being equal, everyone has a similar and secure status when 

they meet to conduct the common affairs of the wider society. No one is inclined 

to look beyond the constitutional affirmation of equality for further political ways 

of securing his status. Nor, on the other hand, are men disposed to acknowledge 

a less than equal liberty. For one thing, doing this would put them at a 

disadvantage and weaken their political position. It would also have the effect of 

publicly establishing their inferiority as defined by the basic structure of society. 

This subordinate ranking in public life would indeed be humiliating and 

destructive of self-esteem. And so by acquiescing in a less than equal liberty one 

might lose on both counts.72 

 

Em seu liberalismo político, a prioridade do status de cidadania igualitária em 

relação aos outros enquadramentos de posição social é mantido, mas explicado 

agora de forma imbrincada com o contexto das sociedades democráticas liberais. 

Logo nas páginas iniciais de “Justice as Fairness”, ao narrar o papel de orientação 

da filosofia política, o teórico de Harvard argumenta que o status de cidadania 

igualitária deve ter prioridade sobre os outros, pois, ele influencia ubiquamente a 
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maneira como os cidadãos democráticos se "orientam” no mundo social (social 

world) 73 . Ou melhor, esse status influencia profundamente a maneira como as 

pessoas aprendem a conceituar a si mesmas, afetando inclusive a maneira como 

elas próprias se relacionam com o mundo social nas suas relações cotidianas: 

Moreover, the members of any civilized society need a conception that enables 

them to understand themselves as members having a certain political status — in a 

democracy, that of equal citizenship — and how this status affects their relation to 

their social world.74 

Por certo, hierarquias sociais entre as pessoas nos demais contextos de 

socialização ocorrem e normalmente são justificadas com base em critérios “não-

políticos”, ou melhor, com base num conjunto de “doutrinas abrangentes” que 

geralmente tocam em assuntos éticos, religiosos, filosóficos, morais (abrangentes), 

etc. Contudo, dada a fundamental importância do status de cidadania igualitária, 

cabem a essas formas paralelas de hierarquização social – e suas desigualdades 

hierárquicas sustentadas pelas pessoas - o respeito aos limites e às possibilidades 

daquilo que comanda a justiça política, como nota Joshua Cohen e Rainer Forst75.  

Para Joshua Cohen, um dos mais importantes intérpretes da relação entre 

justiça e democracia nos trabalhos de John Rawls, o mencionado status de 

cidadania igualitária entra no pensamento político do autor como uma “marca” e 

“requisito normativo” indispensável nas sociedades democráticas liberais 76 . Ao 

contrário das sociedades tradicionais - como no caso das sociedades aristocráticas 

descritas por Fraser - que justificavam como legítimo que desigualdades de status 

fundamentadas em distinções de nascimento e de posição socioeconômica 

pudessem ser usadas como critérios válidos para distinguir politicamente as 

pessoas77; de modo distinto, as sociedades democráticas liberais partem da ideia 

intuitiva fundamental que independentemente de contingências de “gênero”, “raça”, 

“classe”, etc., todas as pessoas compartilham igualmente do mesmo status na 

sociedade política. 
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From the start, then, we view a democratic society as a political society that 

excludes a confessional or an aristocratic state, not to mention a caste, slave, or a 

racist one. This exclusion is a consequence of taking the moral powers as the basis 

of political equality.78 

Nesse sentido, o status de cidadania igualitária não somente pode ser 

interpretado como uma espécie de “marca” sociológica, como também uma 

“exigência normativa” das sociedades democráticas liberais de nosso tempo.  

Com base na prioridade do status de cidadania igualitária frente às demais 

formas de posição social e desigualdades hierárquicas ocupadas pelas pessoas, é 

possível argumentar que a teoria da justiça rawlsiana possui instrumentos teóricos 

para avaliar e condenar como injustas toda forma de desigualdade de status que 

ultrapasse os limites e as possibilidades colocadas pela prioridade normativa do 

status de cidadania igualitária. De modo semelhante ao modelo de Nancy Fraser, 

portanto, o liberalismo político de Rawls concorda que quando as instituições da 

estrutura básica tratam e representam simbolicamente algumas pessoas numa 

posição social subordinada, deste modo, há uma afronta institucional aos 

pressupostos normativos que orientam os arranjos institucionais de uma sociedade 

democrática liberal. Do mesmo modo que o “princípio da paridade de participação” 

de Nancy Fraser, numa formulação positiva, a justiça rawlsiana requer da estrutura 

básica que todas as pessoas sejam reconhecidas positivamente no seu status 

igualitário de livres e iguais; já numa formulação negativa, em sociedades 

democráticas liberais há a exigência normativa que suas instituições não criem 

distinções moralmente arbitrárias entre as pessoas.  

 

(c) Igualdade democrática 

 

Por fim, um último tópico merece ser explorado para aproximar Fraser e Rawls. 

Para mostrar que a teoria da justiça de John Rawls não somente não cairia no 

problema do reducionismo, como também teria semelhanças de família com a 

abordagem de Nancy Fraser, cabe mostrar que o ideal normativo da “igualdade 

                                                      
78 Rawls 2001: §.7, 21. 



 
Diana Piroli  | 183 

 

democrática” – para usar uma terminologia rawlsiana – teria semelhanças com o 

modelo da filósofa. No entendimento de Daniels, Vita e Van Platz, a “igualdade 

democrática” representa o conjunto da realização de todas as dimensões que 

perpassam os princípios de justiça, e não somente a realização de um único princípio 

como, por exemplo, o princípio de diferença 79 . Dito em termos simplificados, a 

igualdade democrática exige condições para além de uma justa redistribuição de 

recursos e bens econômicos endereçados pela dimensão redistributiva (para usar 

uma terminologia fraseriana). 

Quando interpretado nesses termos, as várias dimensões da justiça social 

somente seriam realizadas em conjunto, e não de forma isolada. No caso da 

dimensão do reconhecimento, por exemplo, mesmo que haja um bem-primário 

peculiar que realiza a mencionada dimensão: as chamadas “bases sociais do 

autorrespeito” através do reconhecimento público institucional do status de 

cidadania igualitária das pessoas, como já visto; contudo, dentro da teoria rawlsiana 

seria enganoso acreditar que - por si mesmo - esse bem-primário seria suficiente 

para realizar a ideia de igualdade democrática80. Isso porque as bases sociais do 

autorrespeito precisam se conectar com o restante das dimensões de justiça como 

equidade, por exemplo, com a garantia de direitos e liberdades fundamentais, com 

renda e riqueza, etc. Tal como renda e riqueza é necessário, mas não suficiente, o 

mesmo vale para todos os outros bens-primários. 

No caso da dimensão da redistribuição, de forma similar, embora as 

necessidades econômicas das pessoas sejam satisfeitas com o segundo princípio 

de justiça, orientando a redistribuição do bem-primário da renda e riqueza, ainda 

assim, John Rawls teria percebido que, quando as desigualdades socioeconômicas 

alcançam um excessivo patamar de concentração, essas mesmas desigualdade 

tendem a se converter em desigualdades políticas. Isso porque as desigualdades 

econômicas normalmente tendem a afetar diretamente aquilo que ele apresenta 

como sendo o “valor equitativo das liberdades políticas”, ou seja, o real usufruto das 

liberdades políticas numa sociedade democrática. Dito em termos mais simples, 

desigualdades econômicas excessivas potencialmente tendem a afetar a 
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possibilidade efetiva de usufruto dos direitos e das liberdades políticas. Algo 

bastante similar ao que é defendido por Nancy Fraser, para ela, as desigualdades 

econômicas também tendem a se tornar empecilhos para a paridade de participação, 

influenciando nas condições reais que as pessoas têm para influenciar as 

deliberações e escolhas que orientam as instituições 81 . Portanto, a teoria 

deontológica rawlsiana não desconsidera que dimensões analiticamente distintas 

da justiça social normalmente acabam se entrelaçando empiricamente, como no 

mencionado caso da dimensão redistributiva da justiça que tende a afetar a 

dimensão da representação política, ainda para usar o vocabulário teórico de 

Fraser82.  

Outro exemplo seria a dimensão da representação política que seria 

assegurada e realizada em justiça como equidade através do primeiro princípio de 

justiça, ou seja, através da distribuição de um esquema plenamente adequado de 

liberdades básicas fundamentais para todos os indivíduos. Dentro desse esquema, 

as liberdades políticas - e somente elas - teriam uma maior proteção em comparação 

a todas as outras justamente por conta do já mencionado “valor equitativo”83. Dessa 

forma similar à Fraser, a teoria da justiça de John Rawls também assume que as 

dimensões da redistribuição e do reconhecimento poderiam causar efeitos negativos 

na representação política quando, por exemplo, as desigualdades socioeconômicas 

e culturais não forem institucionalmente orientadas de forma justa pelas instituições 

da estrutura básica84.  

Em linhas muito gerais, portanto, é possível notar que as várias dimensões da 

justiça social elencadas pelo modelo normativo de Nancy Fraser, qual seja: 

redistribuição, reconhecimento e representação política seriam também 

analiticamente distintas em John Rawls, mesmo que o autor não utilize essa mesma 

terminologia da autora85. Essas três dimensões não somente são analiticamente 

distintas, como também guardam entre si uma relação de complementaridade, como 

                                                      
81 Fraser (2010). 
82 Fraser (2010, 2003, 1997). 
83 Rawls (2001, 1993). 
84 Fraser (2010). 
85 Fraser (2010). 



 
Diana Piroli  | 185 

 

novamente defende a abordagem deontológica da autora86. Principalmente nos seus 

escritos de justiça política, a concepção de justiça rawlsiana consegue oferecer uma 

orientação normativa mais aprimorada para mostrar não somente como as várias 

dimensões da justiça social influenciam-se reciprocamente; mas, sobretudo, como 

seria possível estabelecer uma “prioridade lexicográfica” necessária para assegurar 

que a dimensão da representação política pudesse ter certa primazia, sem com isso 

se tornar uma teoria da justiça politicamente reducionista, como se preocupa Nancy 

Fraser 87 . Tal como a autora, Rawls não teria problemas em concordar que a 

dimensão política deve ter certa primazia, mas sem se tornar politicamente 

reducionista. Ao passo que uma teoria da justiça dá primazia ao valor equitativo das 

liberdades políticas (a dimensão política), ainda assim ela não almeja descartar a 

dimensão da redistribuição e do reconhecimento na sua concepção teórica. 

Novamente, somente quando tomados em conjunto os bens-primários que uma 

concepção deontológica da justiça poderia realizar a igualdade democrática entre as 

pessoas, ao longo de gerações. 

 

Considerações finais 

  

Como visto ao longo deste artigo, ao analisar em que medida a crítica do 

reducionismo redistributivo de Nancy Fraser se aplica ou não à teoria da justiça de 

John Rawls, pode-se notar não somente que tal objeção não é válida para enquadrar 

o projeto teórico rawlsiano, sobretudo, que as abordagens de Rawls e Fraser 

guardam certas “semelhanças de família” em três aspectos, ao menos: (a) em sua 

defesa do pluralismo, (b) dom status igualitário entre as pessoas na sociedade 

política e, por fim, (c) na constatação normativa que arranjos institucionais justos 

orientados pelo ideal normativo da “cidadania igualitária” (no caso de Rawls) e da 

“paridade de participação” (no caso de Fraser) requerem medidas para além de uma 

justa redistribuição de recursos e bens econômicos. 
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Everton Mendes Francelino1 

RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo investigar a posição que a educação ocupa na teoria da 
justiça como equidade de John Rawls. Para tanto, analisar-se-ão os principais 
aspectos referentes ao tema presentes nas seguintes obras do autor: Uma Teoria da 
Justiça, O Liberalismo Político e Justiça como equidade: uma reformulação. O papel 
desempenhado pela educação sofre alterações consideráveis ao longo do 
desenvolvimento dessas obras. Primeiro, percebe-se uma preocupação de Rawls 
com uma forma de educação mais direcionada à formação moral e a sua relação 
com o conceito de autonomia e a constituição de um senso de justiça. Em seguida, 
nota-se que o lugar ocupado pela educação é redirecionado para uma forma política 
e cívica, focada no exercício da cidadania frente ao pluralismo e à diversidade 
característicos das sociedades democráticas atuais. Posteriormente, compreende-
se que a educação ocupa um lugar mais institucional, onde as instituições básicas 
devem educar os cidadãos para que reconheçam uns aos outros como livres e iguais, 
expondo e estimulando publicamente esse ideal de justiça política, de acordo com a 
concepção de justiça vigente. Neste texto, o intuito principal é ressaltar que a 
educação ocupou um papel secundário e marginal em todas as obras analisadas, 
salientando que, muito embora o papel da educação seja fundamental na promoção 
de sociedades justas, ele não é reconhecido em plenitude pelo autor em questão. Ao 
fim, uma alternativa será apresentada: devido à centralidade da educação para a 
constituição de sociedades democráticas justas, ela deve estar situada no cerne da 
estrutura básica como uma instituição social e uma exigência própria da justiça.  
Palavras-chave: Educação; Justiça; John Rawls. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to investigate the position that education occupies in John Rawls' 
theory of justice as equity. For this purpose, will be analyzed the main aspects related 
to the theme presented in the following books by the author: A Theory of Justice, 
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Political Liberalism and Justice as Fairness: A Restatement. The role played by 
education undergoes considerable changes throughout the development of these 
books. Firstly, Rawls is concerned with an education aimed at moral formation and 
its relationship with the concept of autonomy and the constitution of a sense of 
justice. Then, it is noted that the place occupied by education is redirected to a 
political and civic form, focused on the exercise of citizenship in the face of the 
pluralism and diversity characteristic of today's democratic societies. Subsequently, 
education occupies an institutional place in which basic institutions must educate 
citizens to recognize each other as free and equal, exposing and publicly encouraging 
this ideal of political justice in accordance to current conception of justice. In this 
text, the main intention is to underline that education occupied a secondary and 
marginal role in all analyzed books, emphasizing that although the role of education 
is noted as fundamental in promoting just societies, it is not fully recognized by the 
author in question. Finally, an alternative will be presented: education must be 
situated at the heart of the basic structure as a social institution and as a specific 
requirement of justice, as is the case in fair democratic societies where education is 
central to its constitution. 
Keywords: Education; Justice; John Rawls. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Compreendida como um fator essencial para o desenvolvimento pleno da 

pessoa e da sociedade como um todo, a educação é incessantemente considerada 

como uma ação política e democrática que, além de preparar o indivíduo para o 

exercício da cidadania, também o qualifica para o trabalho, sendo um elemento 

preponderante para o desenvolvimento social e econômico da pessoa e de sua 

coletividade, contribuindo diretamente para a formação da subjetividade e para a 

construção de relações de alteridade. Quando difundida de forma igualitária e com 

qualidade, a educação torna-se um dos instrumentos mais eficazes para a promoção 

de oportunidades nos mais diversos setores da sociedade.   

No entanto, a desigualdade de acesso à educação é, nos seus mais diversos 

níveis, uma das formas mais eficazes de perpetuação de desigualdades 

socioeconômicas em nossa sociedade. Apesar dos avanços ocorridos nas últimas 

décadas – como o crescimento do acesso à educação infantil, a diminuição do índice 

de analfabetismo, a universalização do acesso ao ensino fundamental e a elevação 

do número de vagas disponíveis no ensino superior –, essa forma de desigualdade 

ainda atinge grande parte da população brasileira, principalmente os habitantes das 

regiões norte e nordeste e a população mais pobre e  afrodescendente, que 
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apresentam os índices mais altos de analfabetismo e os níveis mais baixos de 

ingresso ao ensino médio e superior.  

 O tema da educação é recorrente quando nos referimos às teorias de justiça, 

principalmente as contemporâneas. John Rawls é um dos principais expoentes 

dessa vertente filosófica que, com a publicação de A Theory of Justice, em 1971, 

ingressou no rol dos grandes nomes da filosofia política do século XX, reaquecendo 

o debate em torno da justiça em uma nova forma de contratualismo social.  

Devido à centralidade da educação para a constituição de sociedades 

democráticas justas e em função da importância de Rawls para o debate em torno 

das teorias de justiça, este artigo tem por objetivo investigar a posição que a 

educação ocupa na teoria da justiça como equidade rawlsiana, analisando as 

seguintes obras: Uma Teoria da Justiça, O Liberalismo Político e Justiça como 

equidade: uma reformulação. Nos tópicos a seguir, veremos que o papel 

desempenhado pela educação sofre alterações consideráveis ao longo do 

desenvolvimento dessas obras.  

 Primeiramente, em Uma Teoria da Justiça, mais especificamente na terceira 

parte da obra, notaremos uma preocupação de Rawls com uma forma de educação 

mais direcionada à formação moral que, constituída de etapas, possui como 

finalidade principal o desenvolvimento do senso de justiça, elemento importante para 

a estabilidade social. Tal educação moral é a educação para autonomia, uma vez 

que, após o pleno desenvolvimento do aprendizado moral no decorrer da vida, as 

pessoas não são facilmente influenciadas por questões alheias aos princípios de 

justiça, mantendo-se uma posição mais autônoma e independente. 

Posteriormente, em O Liberalismo Político veremos como que o lugar ocupado 

pela educação é redirecionado para uma forma de educação política e cívica, focada 

no exercício da cidadania frente ao pluralismo e à diversidade característicos das 

sociedades democráticas atuais. Nessa nova forma de educação, a nova finalidade 

educacional passa a ser a de proporcionar aos cidadãos o conhecimento de seus 

direitos e liberdades básicos, estimulando, assim, o desenvolvimento das virtudes 

políticas essenciais à cooperação social. 

Em um terceiro momento, já em Justiça como equidade: uma reformulação, 

notaremos como que, para Rawls, as instituições básicas devem educar os cidadãos 
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para que eles se reconheçam uns aos outros como livres e iguais, expondo e 

estimulando publicamente esse ideal de justiça política. Assim, o papel da educação 

é educar os cidadãos para que eles se familiarizem com a cultura pública a que 

pertencem, participando dela como livres e iguais. 

Ao final dessas exposições, nosso intuito será o de ressaltar que a educação 

ocupou um papel secundário e marginal (no sentido periférico) na teoria de justiça 

de Rawls. No entanto, ressaltaremos que essa posição de marginalidade poderia ser 

retificada se a situarmos no cerne da estrutura básica como uma instituição social e 

como uma exigência própria da justiça. Assim, a educação poderia ser considerada 

como um sistema público de normas e condutas cuja finalidade seria proporcionar a 

todo e qualquer cidadão o conhecimento moral e cívico de todos os seus direitos e 

deveres, propiciando as mais diversas oportunidades de formação profissional e 

intelectual, garantindo o acesso equitativo de todas as classes e segmentos sociais 

aos diferentes estágios da educação formal, a ponto de todas manifestações 

culturais serem garantidas a todas as gerações, sem discriminação e preconceito, 

visando ao desenvolvimento das capacidades individuais e da sociedade como um 

todo. 

 

1 EDUCAÇÃO MORAL DIRECIONADA À AUTONOMIA 

 

Na terceira e última parte de Uma Teoria da Justiça, Rawls se dedica a analisar 

os fins de sua teoria da justiça como equidade, visando preparar o caminho para 

resolver as questões da estabilidade e da congruência de uma sociedade bem 

ordenada, o que o leva a especificar melhor questões de psicologia moral e da 

aquisição de um sentimento de justiça. Entre outros vários aspectos que tornam 

essa parte de Teoria interessante, está a exposição e análise da concepção de 

autonomia, que se relaciona diretamente com o que Rawls denomina de educação 

moral. Trataremos desses conceitos mais adiante, após uma breve discussão em 

torno das questões da estabilidade e do senso de justiça.  

Rawls constantemente afirma que a sua teoria da justiça como equidade é 

mais estável que outras teorias alternativas tradicionais – como a utilitarista, por 

exemplo –, uma vez que ela gera seu próprio apoio e está mais alinhada aos 
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princípios da psicologia moral. Considerar uma teoria de justiça como estável 

significa avaliar que, mesmo com as modificações que as principais instituições 

sociais venham a sofrer ao longo tempo, elas ainda permanecerão justas, muito em 

função dos ajustes que são realizados pelas forças internas do sistema de uma 

sociedade bem ordenada para conter e corrigir os desvios inevitáveis de justiça que 

possam vir a ocorrer. 

Dentre tais forças internas que agem para manter a estabilidade da concepção 

de justiça proposta por Rawls, destaca-se o senso de justiça. Assim, estabilidade e 

senso de justiça são concepções intrinsecamente relacionais.  

 

Uma concepção de justiça é mais estável que outra se o senso de justiça que 

tende a gerar for mais forte e tiver mais probabilidade de anular inclinações 

desestabilizadoras e se as instituições que permite gerarem impulsos e 

tentações mais fracos a agir de maneira injusta. A estabilidade da concepção 

depende de um equilíbrio de motivações: o senso de justiça que cultiva e os 

objetivos que incentiva devem normalmente ter preponderância sobre as 

propensões à injustiça. Para avaliar a estabilidade de uma concepção de justiça 

(e da sociedade bem ordenada que define), deve-se examinar a força relativa 

dessas tendências opostas.2 

 

 O senso de justiça pode ser considerado como uma capacidade (ou um 

desejo3 ) normalmente efetiva de compreender, aplicar e agir de acordo com os 

princípios de justiça, segundo os termos equitativos de cooperação social 

estabelecidos entre os membros ativos de uma sociedade bem ordenada. Tal senso 

pode se manifestar das seguintes formas: (I) levando-nos a aceitar as instituições 

justas que se aplicam a nós e das quais nos beneficiamos, fazendo com que 

trabalhemos para a sua preservação em função da aceitação dos princípios públicos 

de justiça; e (II) propiciando-nos a disposição de trabalhar pela criação e 

reformulação de instituições justas, promovendo-as de acordo com o bem da 

comunidade e os princípios de justiça.4 

                                                      
2 RAWLS, 1997, p. 561. 
3 Ibidem, p. 623. 
4 Ibidem, p. 585. 
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 Desse modo, ter um senso de justiça é uma condição inerente à sociabilidade 

humana, principalmente se levarmos em conta a questão da reciprocidade que, para 

Rawls, seria como a criação de “laços com pessoas e instituições de acordo com a 

percepção que temos sobre como nosso bem é por elas afetado”5.   

Para garantir a estabilidade dos arranjos institucionais é preciso que as 

pessoas tenham um senso de justiça ou que se preocupem com os que estariam em 

desvantagem com sua ausência. À medida que tal senso é fortalecido ao ponto de 

anular qualquer tentação de transgredir as normas sociais, os sistemas justos 

podem ser considerados estáveis. Em tal cenário, as pessoas passam a considerar 

que cumprir seu dever e suas obrigações é uma reação natural e correta diante das 

ações dos outros. 

 

A capacidade mínima para o senso de justiça garante que todos tenham direitos 

iguais. As reivindicações de todos devem ser julgadas segundo os princípios de 

justiça. A igualdade tem o apoio de fatos gerais da natureza, e não apenas de 

uma norma procedimental sem força substantiva. A igualdade também não 

pressupõe a avaliação do valor intrínseco das pessoas, nem a avaliação 

comparativa de suas concepções do bem. Deve-se justiça àqueles que são 

capazes de dar justiça.6 

 

 De forma bastante sucinta, podemos considerar que é por meio do senso de 

justiça que as pessoas se dispõem a regular suas condutas segundo os preceitos 

morais estabelecidos pelos princípios de justiça. Tal forma de viver pressupõe a 

igualdade de direitos, uma vez que os cidadãos compreendem e aceitam que todos 

seguirão os mesmos princípios, sendo uma forma de desenvolvimento moral que 

acompanha o indivíduo durante toda a sua vida social, desde a infância até o 

momento em que possa agir conforme os princípios  acordados,  tomando  decisões 

moralmente resolutivas. 

 Há uma ordem de estágios para a aquisição do senso de justiça que Rawls 

denomina de “sequência do desenvolvimento moral”7. Trata-se de três estágios de 

                                                      
5 Ibidem, p. 610. 
6 RAWLS, 1997, p. 629. 
7 Ibidem, p. 571. 
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desenvolvimento da moralidade, a saber: moralidade de autoridade, moralidade de 

associação e moralidade de princípios.  

A partir da premissa de que o senso de justiça é adquirido gradativamente 

pelos membros mais jovens da sociedade, ou seja, pelas crianças durante o seu 

crescimento e amadurecimento pessoal, o primeiro estágio do desenvolvimento 

moral, a moralidade da autoridade, consiste exatamente na disposição das crianças 

em também estarem dispostas a agir conforme os preceitos estabelecidos pelos 

princípios dos direitos e da justiça ao se submeterem à autoridade representada 

pelos seus pais e pela sua família em geral.  

Por faltar às crianças o conceito de justificação, elas não possuem o 

entendimento necessário para avaliar e refutar com propriedade as ordens dadas por 

seus pais, o que não resulta em graves problemas, já que estamos pensando em uma 

sociedade bem ordenada, onde os deveres familiares estão bem delimitados pelos 

princípios de justiça.  

Então, de acordo com Rawls, dentro da moralidade de autoridade, a relação 

entre pais e filhos é a seguinte: “os pais, podemos supor, amam o filho e, com o 

tempo, o filho passa a amar os pais e confiar neles”; contudo, “a criança só passa a 

amar os pais se primeiro eles a amam de forma manifesta” 8 . Além disso, o 

desenvolvimento moral não ocorre se a criança receber ordens injustificadas e 

ríspidas, impostas por meio de castigos físicos e morais de seus pais. Assim, a 

moralidade da autoridade na criança baseia-se na sua disposição em acatar e seguir 

as ordens e proibições impostas pelas pessoas que têm seu amor e confiança, sem 

conhecer ao certo as razões de tais atos e imposições, apenas confiando nas 

pessoas que possuem o dever de conduzir a formação de seu comportamento moral. 

De tal modo, o aprendizado moral da criança ocorre da seguinte maneira:  

 

Em primeiro lugar, os pais devem amar o filho e ser objetos dignos da admiração 

dele. Dessa maneira, despertam nele a noção de seu próprio valor e o desejo de 

tornar-se o tipo de pessoa que eles são. Em segundo lugar, devem enunciar 

regras claras e inteligíveis (e, naturalmente, justificáveis) adaptadas ao nível de 

compreensão da criança. Além disso, devem expor os motivos dessas ordens, na 

                                                      
8 RAWLS, 1997, p. 572. 
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medida em que são passíveis de compreensão, e também seguir esses preceitos 

quando também se aplicarem a eles próprios. Os pais devem dar o exemplo da 

moralidade que exigem, e tornar explícitos seus princípios fundamentais com o 

passar do tempo.9 

 

 Novamente podemos notar uma forte consideração de Rawls pela noção de 

reciprocidade, uma vez que, nesse caso, é por meio do ato da criança ser amada e 

bem orientada por sua família que possibilitará que ela construa, mais adiante em 

sua vida, os vínculos sociais essenciais à sua participação na vida de sua 

comunidade, principalmente por meio de livre associação a instituições e grupos 

sociais, o que nos leva diretamente à próxima etapa de desenvolvimento da 

moralidade. 

 O segundo estágio do desenvolvimento moral descrito por Rawls é a 

moralidade de associação. Trata-se de um tipo de moralidade definida a partir dos 

padrões morais que os indivíduos devem ter diante das diferentes associações a que 

pertencem. À medida que a pessoa vai crescendo e se associando a determinados 

grupos, instituições, organizações e/ou outras formas de cooperação (tais como a 

escola, associações de moradores de rua ou de bairro, grupos religiosos, etc.), ela vai 

avançando os estágios da moralidade, passando da moralidade de autoridade para 

a moralidade de associação, o que requer uma participação mais ativa enquanto 

membro da sociedade. Enquanto associadas, as pessoas assumem cargos e 

funções que envolvem responsabilidades diretas na tomada de decisões, o que gera 

consequências que afetam diretamente o grupo de pessoas que estão envolvidas na 

associação. 

 Os laços de reciprocidade adquiridos ainda no primeiro estágio de 

desenvolvimento moral são decisivos para o estabelecimento dos vínculos sociais 

(como amizade e confiança) no segundo estágio da moralidade de associação. A 

participação efetiva dos indivíduos na associação ocorre na medida em que todos 

os membros se beneficiam do esquema de cooperação social. A conduta de cada 

membro associativo em fazer a sua parte é tida como vantajosa não somente para 

ele, mas para todos os outros membros. A simples intenção de honrar as obrigações 

                                                      
9 Ibidem, p. 575. 
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e os deveres que lhe são prescritos gera sentimentos recíprocos de amizade e 

confiança, o que fortalece e equilibra a associação. Assim,  

 

podemos supor que existe uma moralidade de associação na qual os membros 

da sociedade se veem como iguais, amigos e associados, juntos em um sistema 

de cooperação que se sabe destinar-se ao benefício de todos e regido por uma 

concepção de justiça em comum. O conteúdo dessa moralidade é caracterizado 

pelas virtudes cooperativas: as da justiça e da equidade, da fidelidade e da 

confiança, da integridade e da imparcialidade.10 

 

 Para Rawls, uma pessoa que consegue atingir a moralidade da associação em 

suas formas mais complexas possui um entendimento satisfatório dos princípios de 

justiça, uma vez que, a partir dos vínculos sociais que criou e conseguiu manter 

nesse estágio, está disposto a seguir os padrões sociais que a eles se aplicam, 

interessando-se em conquistar aceitação e respeito por seus objetivos e sua 

conduta ética. 

 E assim chegamos ao terceiro estágio do desenvolvimento moral: a 

moralidade de princípio. Trata-se do último percurso para a aquisição do senso de 

justiça pelos membros de uma sociedade bem ordenada. De acordo com Rawls, o 

senso de justiça é engendrado em nós “quando as atitudes de amor e confiança e de 

amizade e confiança mútua são geradas de acordo com as duas leis psicológicas 

anteriores”, proporcionando assim, o “reconhecimento de que nós e aqueles com 

quem nos preocupamos somos beneficiários de uma instituição consagrada e 

duradoura”11. Surge, então, o desejo de aplicar e de agir de acordo com os princípios 

de justiça, a partir de como as principais instituições sociais promovem o  bem  para 

aqueles que participam do esquema de cooperação social. 

 Os estágios de desenvolvimento moral apresentados aqui reforçam a ideia de 

que o senso de justiça é uma disposição individual de se querer agir conforme os 

princípios morais de justiça social, em prol do bem comum. Tais estágios convergem 

para leis psicológicas que são enunciadas da seguinte forma: 

                                                      
10 RAWLS, 1997, p. 583. 
11 RAWLS, 1997, p. 584. 
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Primeira Lei: dado que os pais expressam seu amor preocupando-se com o bem 

da criança, esta, por sua vez, reconhecendo o amor patente que eles têm por ela, 

vem a amá-los.  

Segunda Lei: dado que a capacidade de solidariedade da pessoa se constitui por 

meio de vínculos adquiridos de acordo com a primeira lei, e dado que o arranjo 

social é justo e publicamente conhecido por todos como justo, então essa pessoa 

cria laços amistosos e de confiança com outros membros da associação quando 

estes, com intenção evidente, cumprem com seus deveres e obrigações, e vivem 

segundo os ideais de sua posição. 

Terceira Lei: dado que a capacidade de solidariedade da pessoa foi constituída 

por meio da criação de laços em conformidade com as duas primeiras leis, e já 

que as instituições da sociedade são justas e publicamente conhecidas por 

todos como justas, então essa pessoa adquire o senso de justiça correspondente 

ao reconhecer que ela e aquelas com quem se preocupa são beneficiárias desses 

arranjos.12 

 

Contudo, para os objetivos deste artigo, qual seria a relação entre tais leis 

psicológicas e a forma de educação moral proposta por Rawls até então, em TJ13? 

Ademais, onde o conceito de autonomia entraria nessa relação? Primeiramente, é 

preciso enfatizar que, para Rawls, o aprendizado moral segue uma sequência de 

evolução progressiva, conforme os estágios e as leis descritas acima. Tal sequência 

indica as etapas pelas quais uma pessoa poderia adquirir um entendimento sobre os 

princípios de justiça e a eles aderir, socializando-se com outras pessoas de seu 

convívio social. Assim, são os princípios de justiça que regem a educação moral das 

pessoas e das instituições sociais às quais elas integram e se socializam. 

Em segundo lugar, é preciso ressaltar que o papel da educação moral 

destacado por Rawls em TJ perpassa, essencialmente, por duas vertentes: (I) pelas 

escolhas realizadas como pessoas racionais, livres e iguais a partir da situação 

inicial de igualdade moral; e (II) pela autonomia individual de agir conforme os 

princípios de justiça aceitos na condição de seres racionais, livres e iguais. 

                                                      
12 Ibidem, p. 605. 
13TJ é a abreviação do nome da obra Uma Teoria da Justiça. 
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Ao agirem com base nesses princípios, as pessoas agem de maneira autônoma: 

elas agem com base nos princípios que reconheceriam nas condições que 

melhor expressam sua natureza de seres racionais iguais e livres. Na verdade, 

essas condições também expressam a situação dos indivíduos no mundo e o 

fato de estarem sujeitos às circunstâncias da justiça. Mas isso significa 

simplesmente que a concepção de autonomia é aquela que é adequada a seres 

humanos; a noção apropriada a naturezas superiores ou inferiores é, muito 

provavelmente, diferente. Assim, a educação moral é educação para a 

autonomia.14 

 

 Resta-nos terminar a exposição desse primeiro capítulo enfatizando a 

conclusão realizada por Rawls: a educação moral é educação para a autonomia. Isso 

implica em dizer que, devido aos princípios de justiça escolhidos na situação inicial 

de igualdade e, com o pleno desenvolvimento do aprendizado moral ao decorrer da 

vida, as pessoas não são facilmente influenciadas pela tradição, pela autoridade e 

pelas opiniões alheias, o que resulta em afirmar uma concepção do justo a partir de 

fundamentos que são estabelecidos de forma independente. 

 Nesse ínterim, autonomia e objetividade são ideias compatíveis, 

principalmente se as considerarmos como sinônimos de liberdade e razão, 

respectivamente. Agir com autonomia é agir conforme os princípios de justiça que 

concordamos seguir na condição de pessoas racionais, livres e iguais. São princípios 

objetivos de justiça que, por meio do desenvolvimento do senso de justiça via 

educação moral, são aceitos e endossados pelos cidadãos autônomos de uma 

sociedade bem ordenada.15  

2 EDUCAÇÃO CÍVICA: UMA CONCEPÇÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 

                                                      
14 RAWLS, 1997, p. 636. 
15 Os princípios de justiça são: (a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema 
plenamente adequado e liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de 
liberdades para todos; e (b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e 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 (RAWLS, 2003, p. 60). 
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Investigamos, neste artigo, o lugar que a educação ocupa na teoria da justiça 

como equidade de John Rawls. Nosso objetivo é demonstrar que ela ocupa uma 

posição secundária na teoria em questão. Para tanto, estamos detalhando e 

analisando como que o conceito de educação é tratado nas principais obras 

rawlsianas.  

Vimos que, em Uma Teoria da Justiça, a educação era vista como um 

aprendizado moral constituído de etapas para o desenvolvimento do senso de justiça 

e para a ação autônoma, como forma de afirmação e endossamento dos princípios 

de justiça. Então, a partir de agora, iremos nos debruçar sobre a forma que a 

educação aparece em O Liberalismo Político, enfatizando os principais aspectos 

assumidos pelo tema em questão. 

A primeira constatação relevante que se apresenta é que a educação moral – 

amplamente difundida em TJ – é substituída por uma forma de educação política e 

cívica; isto é, os aspectos morais que determinavam o formato de educação que 

deveria ser difundida via instituições sociais são agora substituídos por aspectos 

políticos e cívicos. Isso fica claro quando Rawls afirma que o liberalismo político 

recomenda, entre outras coisas, que  

 

a educação das crianças inclua quesitos tais como o conhecimento de seus 

direitos constitucionais e cívicos, de maneira que, por exemplo, elas estejam 

cientes de que a liberdade de consciência existe em sua sociedade e de que a 

apostasia não é um crime, tudo isso para assegurar que sua adesão contínua 

como membros de sua seita, ao se tornarem adultas, não se baseia 

simplesmente no desconhecimento de seus direitos fundamentais ou no medo 

de sofrer punições por delitos que não existem. Além disso, sua educação 

também deve prepará-las para se tornarem membros plenamente cooperadores 

da sociedade, capacitando-as a ganhar a vida, e ainda encorajar as virtudes 

políticas, de maneira que se disponham a cumprir os termos equitativos da 

cooperação social em suas relações com o restante da sociedade.16 

 

                                                      
16 RAWLS, 2011, p. 235. 



 
Everton Mendes Francelino  | 201 

 

 Podemos perceber que, diante dessa guinada política, a teoria da justiça como 

equidade deixa de ser uma concepção moral para se tornar uma concepção política 

de justiça, e Rawls adotará esse termo para definir sua teoria a partir de então. Sendo 

uma concepção pública, a justiça como equidade é considerada por Rawls como uma 

modalidade de liberalismo político, tendo a incumbência de proporcionar uma base 

comum de orientação para as discussões políticas que envolvem os cidadãos que, 

pertencentes a uma sociedade democrática, professam concepções conflitantes 

entre si. 

O liberalismo político parte do pressuposto de que a cultura política de um 

regime constitucional democrático é, inevitavelmente, caracterizada por uma 

pluralidade de doutrinas (convicções) morais, filosóficas e religiosas abrangentes 

que, além de conflitantes, são também irreconciliáveis entre si. Assim, Rawls afirma 

que tal diversidade de doutrinas é puramente normal, sendo, inclusive, “o produto 

inevitável e de longo prazo do uso das faculdades da razão humana sob instituições 

livres duradouras”17.  

 Desse modo, nos deparamos com o problema central que delimita os 

propósitos do liberalismo político: “como é possível que exista uma sociedade justa 

e estável, cujos cidadãos, livres e iguais, estejam profundamente divididos por 

doutrinas religiosas, filosóficas e morais conflitantes e até incomensuráveis?” 18 . 

Para Rawls, é perfeitamente possível existir uma sociedade justa que assegure uma 

estabilidade social por meio de instituições democrático-representativas que, diante 

das grandes divergências existentes na sociedade, possam realizar os valores de 

liberdade e de igualdade. 

A forma de liberalismo político representada por Rawls supõe que, em um 

regime constitucional democrático, a existência de uma multiplicidade de doutrinas 

religiosas, filosóficas e morais abrangentes é um traço característico permanente 

com o qual ele tem que lidar. A essa pluralidade, Rawls dá o nome de “pluralismo 

razoável”. É pluralismo porque há uma diversidade de doutrinas abrangentes 

professadas pelos cidadãos; e é razoável porque há uma disposição desses mesmos 

cidadãos em propor e cumprir os termos equitativos de cooperação social.  

                                                      
17 RAWLS, 2011, p. 03. 
18 Ibidem, p. 04. 
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 Álvaro de Vita define da seguinte forma o fato do pluralismo razoável: 

 

As comunidades políticas modernas caracterizam-se não só por um pluralismo 

de interesses e de grupos e organizações como também por um pluralismo muito 

mais intratável de “concepções do bem”. Nisso se incluem as concepções que 

os indivíduos têm sobre o que é melhor para suas próprias vidas e, sobretudo, as 

concepções sobre o que é mais valioso para a vida de todos nós, membros de 

uma mesma comunidade política. Nós divergimos sobre o que consiste nosso 

bem (individual e coletivo) porque divergimos a respeito de doutrinas morais, 

religiosas, filosóficas ou políticas que consideramos – às vezes de ponta a ponta, 

mais frequentemente de uma forma menos englobante e estruturada – como 

verdadeiras.19 

 

A feição igualitária que determina o modelo de liberalismo que Rawls 

representa influencia diretamente o papel da educação no cerne de sua teoria da 

justiça. É nesse aspecto que o princípio da igualdade equitativa de oportunidades 

estipula que haja igualdade de oportunidades educacionais, visando práticas sociais 

que possibilitem a qualificação de pessoas para posições ocupacionais e de livre 

competição, de acordo com o princípio de diferença20.  

Rawls considera que o Estado tem o direito de fazer cumprir certas diretrizes 

educacionais visando à garantia de aspectos políticos fundamentais a cada cidadão. 

Estamos falando aqui dos limites da concepção política que delineia a sua justiça 

como equidade. A preocupação com o futuro dos cidadãos que serão educados, tal 

como acerca do conhecimento de seus direitos constitucionais e cívicos e de suas 

liberdades fundamentais, são aspectos primordiais nesse contexto.  

Dentro  do  âmbito  social  de  pluralidade  e  diversidade  que   caracteriza   as 

sociedades contemporâneas, a educação deve exercer um papel de fortalecimento e 

desenvolvimento da cidadania, enfatizando o valor da responsabilidade e das 

virtudes políticas, essenciais para a estabilidade dos regimes democráticos 

existentes em nossa época.  

                                                      
19 VITA, 2000, p. 181.  
20 Essa questão ficará mais clara no próximo tópico deste artigo, quando abordaremos os aspectos 
educacionais presentes na obra Justiça como equidade: uma reformulação. 
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Além disso, a educação cívica e política das crianças pertencentes a uma 

sociedade democrática não deve ser alicerçada sobre nenhuma forma de doutrina 

abrangente, mas sobre a concepção política de justiça construída a partir dos 

princípios de justiça edificados na situação inicial de igualdade. Desse modo, a 

preocupação da sociedade com a educação das crianças  

 

decorre do papel que desempenharão como futuros cidadãos e, por conseguinte, 

fixa-se em capacidades tão essenciais como compreender a cultura pública e 

participar de suas instituições, tornar-se economicamente independente e 

membro da sociedade capaz de tomar conta de si próprio ao longo de toda a vida 

e desenvolver as virtudes políticas, tudo isso visto de uma perspectiva 

exclusivamente política.21 

 

Desse modo, fica claro que, em O Liberalismo Político, a educação ocupa um 

lugar bem diferente e exerce um papel muito distinto daqueles apresentados em TJ. 

Se na primeira obra a educação moral está voltada diretamente para a aquisição do 

senso de justiça e para a constituição de uma autonomia moral, na segunda há um 

deslocamento e a educação sofre uma guinada política, cuja finalidade passa a ser 

a de proporcionar aos cidadãos o conhecimento de seus direitos e liberdades 

básicos, estimulando, assim, o desenvolvimento das virtudes políticas essenciais à 

cooperação social.  

 

3 A EDUCAÇÃO PARA UMA CONCEPÇÃO POLÍTICA PÚBLICA 

 

A obra Justiça como equidade: uma reformulação tem como um de seus 

principais propósitos retificar algumas falhas teóricas existentes em Uma Teoria da 

Justiça. Nessa nova obra de reformulação, Rawls ressalta, de forma veemente, que 

a sua teoria da justiça como equidade é, enfim, uma concepção política de justiça, 

                                                      
21 RAWLS, 2011, p. 236. 
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não podendo ser tomada como uma doutrina moral abrangente22 . Esse ponto é 

essencial para entendermos o lugar que a educação vai ocupar na teoria em questão. 

Nessa última obra referente à nossa análise, Rawls adota uma visão mais 

política institucional para situar o lugar ocupado pela educação em uma sociedade 

bem ordenada, a saber: as instituições básicas devem educar os cidadãos para que 

eles reconheçam uns aos outros como livres e iguais, expondo e estimulando 

publicamente esse ideal de justiça política. Trata-se de educar os cidadãos a se 

familiarizarem com a cultura pública e a participarem dela como livres e iguais, uma 

vez que, dentro de uma sociedade bem ordenada, os cidadãos formulam grande parte 

da concepção de si mesmos e dos outros baseados na cultura pública e nas 

concepções de pessoa e de sociedade que são inerentes a ela.  

Considerando essa função educativa da concepção política e, supondo que os 

membros da sociedade se consideram como cidadãos livres e iguais, envolvidos em 

um sistema de cooperação vantajoso para todos, todas as partes acreditam que a 

sociedade, enquanto sistema cooperativo, concebe uma ideia de vantagem mútua 

com base na reciprocidade existente entre os cidadãos e entre as principais 

instituições da estrutura básica.  

Na obra em questão, Rawls reafirma que o objetivo do liberalismo político é 

exigir que a educação das crianças inclua o conhecimento de seus direitos 

constitucionais e cívicos, além de ser uma forma de prepará-las para serem 

membros cooperativos da sociedade, estimulando suas virtudes políticas e 

permitindo que provejam seu próprio sustento. Assim como em TJ, o autor também 

ressalta a função essencial da família em educar seus filhos para a cultura mais 

ampla, que seria uma forma de educação voltada para o desenvolvimento do senso 

de justiça e das virtudes políticas que sustentam as instituições sociais e políticas 

justas23. 

                                                      
22 Essa ênfase em conceber sua teoria de justiça como uma concepção política teve seus primeiros 
desdobramentos em O Liberalismo Político, mas consolidou-se, de forma mais contundente, na obra 
Justiça como equidade: uma reformulação. 
23 Interessante notar que, nesse aspecto, Rawls afirma que a função da família é gerar “filhos em 
número adequado para a manutenção de uma sociedade durável” (RAWLS, 2003, p. 231), sendo “base 
da produção e reprodução ordenadas da sociedade e de sua cultura de uma geração para outra” 
(RAWLS, 2003, p. 230). Para tanto, ele não realiza nenhuma forma de determinação acerca de como 
deveria ser a estrutura familiar para a realização desses fins. Segundo ele, “nenhuma forma particular 
de família (monogâmica, heterossexual ou outra) é exigida por uma concepção de justiça desde que 
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Todavia, um aspecto interessante em relação ao lugar ocupado pela educação 

em tal livro é o valor que Rawls concede às mulheres pela tarefa de cuidar e educar 

os filhos, considerados como futuros cidadãos da sociedade. Para Rawls, as 

mulheres sofrem de “uma injustiça longa e histórica”, pelo fato de “terem suportado, 

e continuarem a suportar, uma repartição desproporcional da tarefa de criar e cuidar 

dos filhos”24. Tal injustiça gera inúmeras desvantagens para as mulheres, como a 

dificuldade de se realizarem profissionalmente e financeiramente, o que as torna 

mais vulneráveis em relação aos homens. Ademais, essas injustiças não pesam 

somente nos ombros das mulheres, mas também de seus filhos, que crescem sob o 

risco de não desenvolverem as capacidades e as virtudes políticas necessárias para 

serem cidadãos de uma sociedade democrática.  

Ora, se a educação moral, cívica e política necessárias ao desenvolvimento do 

cidadão começa na infância com os pais exercendo as instruções e os ensinamentos 

necessários para o exercício dos direitos e deveres inerentes à concepção política 

justa vigente, como tal forma de educação poderá dar certo se a relação entre os pais 

já se demonstra injusta? Para essa questão, Rawls afirma que os princípios de justiça 

que regulam a estrutura básica também devem colocar restrições à família, uma vez 

que ela é tomada como uma instituição social específica da estrutura básica. Assim, 

os membros adultos pertencentes a cada família são considerados como cidadãos 

iguais e, desse modo, a educação de seus filhos também deve ser amparada por essa 

igualdade, principalmente em termos de função, direitos e deveres entre homens e 

mulheres. 

Outro ponto interessante que se deve ressaltar é que, em Justiça como 

equidade: uma reformulação, e de acordo com o princípio da igualdade equitativa de 

oportunidades, é preciso que a sociedade estabeleça, entre outras coisas, 

“oportunidades iguais de educação para todos independentemente da renda 

                                                      
seu arranjo permita a realização efetiva dessas tarefas e não entre em conflito com outros valores 
políticos” (RAWLS, 2003, p. 231). Trata-se de um adendo que tem por propósito definir a maneira como 
a justiça como equidade entende as questões referentes aos direitos LGBT (e demais siglas) relativos 
à constituição familiar dessas comunidades. Nesse aspecto, a única exigência é que a educação das 
crianças seja coerente com os direitos e deveres estipulados pela concepção de justiça em questão 
e seus respectivos princípios. 
24 RAWLS, 2003, p. 235. 
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familiar”25. O que o princípio da igualdade equitativa de oportunidades impõe é que 

tais barreiras provenientes das classes sociais sejam diluídas, de modo que as 

oportunidades de adquirir cultura e qualificação profissional por meio do acesso à 

educação de qualidade não sejam unicamente definidas pela classe social de origem, 

devendo a oportunidade de educação, inclusive, servir como ferramenta para se 

derrubar os obstáculos que impedem e dificultam a ascensão social dos cidadãos 

provenientes de classes sociais mais desprivilegiadas. Assim, a educação (e o 

acesso equitativo a ela) exerceria um papel fundamental na promoção e no 

desenvolvimento da população menos favorecida da sociedade ao proporcionar a 

possibilidade de os cidadãos ascenderem socialmente. 

 

4 UM LUGAR MARGINAL PARA A EDUCAÇÃO 

 

Após uma exposição sucinta e objetiva do lugar ocupado e do papel 

desempenhado pela educação nas obras rawlsianas analisadas, cabe-nos, agora, 

apresentar as razões e os argumentos que nos levam a afirmar que, na teoria da 

justiça como equidade, a educação ocupa um lugar marginal, no sentido periférico e 

meramente auxiliar, exercendo um papel secundário em tal teoria. Para tanto, 

começaremos pela primeira obra analisada, a saber, Uma Teoria da Justiça. 

 Primeiramente, vimos que nesta obra a educação está diretamente vinculada 

à ideia de autonomia moral. De acordo como o que foi exposto, a educação moral 

está associada ao processo de desenvolvimento moral que visa à constituição do 

senso de justiça nos cidadãos e à estabilidade da concepção de justiça proposta. 

Assim, educação moral é uma forma de educação para autonomia. Não é pouco o 

que isso representa. Significa que tal forma de educação moral proporciona aos 

cidadãos a oportunidade de livre-associação e cooperação social, visando à escolha, 

ao entendimento e à corroboração dos princípios de justiça para a estrutura básica, 

a partir do desejo de ser uma pessoa justa e aplicar os princípios de justiça, agindo 

de acordo com eles em forma de cooperação social. 

 Obviamente, ter uma educação  familiar  digna,  que  capacite  a  pessoa  a   se 

                                                      
25 Ibidem, p. 62. 
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associar e participar ativamente de sua comunidade de forma autônoma e 

independente é algo imprescindível para sua formação. No entanto, Rawls não 

especifica outras formas de educação sem ser a educação moral. Questões 

referentes às desigualdades de acesso ao ensino regular, à alfabetização e ao ensino 

superior de segmentos sociais desfavorecidos ao longo da história não são 

consideradas. O autor também não menciona questões importantes e latentes de 

sua época, como o surgimento das ações afirmativas nos EUA na década de 1960 

após intensos movimentos sociais (como o movimento pelos direitos civis, os 

protestos contra guerra no Vietnam e o movimento feminista) que impulsionaram 

várias discussões teóricas acerca de questões sociopolíticas.26 

Rawls afirma que a educação é essencial para o desenvolvimento do 

autorrespeito27, ao considerar que tanto ou mais importante que aferir o valor da 

educação em termos de eficiência econômica e bem-estar social “é o papel da 

educação de capacitar uma pessoa a desfrutar da cultura de sua sociedade e 

participar de suas atividades, e desse modo proporcionar a cada indivíduo um 

sentido seguro do seu próprio valor”28, mas não segue adiante.  

Apesar da publicação de TJ ter ocorrido em 1971, Rawls já vinha publicando 

artigos avulsos durante os anos de 1960 e, por sua vez, apesar das ações afirmativas 

existirem desde meados da década de 1960, elas começaram a receber holofotes 

com um julgamento da Corte Suprema dos EUA em 1978, mundialmente conhecido 

como o caso Bakke29. Levando-se em consideração a época na qual Rawls começou 

a publicar os seus escritos e em que as ações afirmativas eram concebidas, 

podemos considerar que Rawls presenciou toda a problemática que envolveu os 

primeiros modelos de ação afirmativa implementados nos EUA, mas não inseriu a 

                                                      
26  Tais movimentos culminaram em sólidas bases jurídicas que estabeleciam a promoção da 
igualdade e o combate à discriminação – como a Lei dos Direitos Civis de 1964, que pôs fim aos 
inúmeros sistemas estaduais de segregação racial existentes nos EUA –, além de oferecer aos 
afroamericanos as devidas chances de participar do processo de mobilidade social crescente. 
27 Considerado por Rawls como o bem primário mais importante, exatamente por estar entre “aqueles 
aspectos das instituições básicas normalmente essenciais para que os cidadãos possam ter um 
senso vívido de seu valor enquanto pessoas e serem capazes de levar adiante seus objetivos com 
autoconfiança” (RAWLS, 2003, p. 83). 
28 RAWLS, 1997, p. 121. 
29 Trata-se de uma decisão da Suprema Corte dos EUA amplamente divulgada pelo mundo por ter sido 
a primeira análise minuciosa acerca da constitucionalidade das ações afirmativas e por ter se tornado 
um roteiro para as ações governamentais acerca dos direitos de minorias. Cf. GOMES, 2001, p. 104. 
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problemática em sua obra, deixando, até então, a educação moral para o 

desenvolvimento do senso de justiça e da autonomia como os principais e únicas 

atribuições da educação. 

 Em segundo lugar, em O Liberalismo Político, por meio de uma guinada 

política considerável, Rawls reconhece que a educação possui mais uma função 

política e cívica do que moral. Isso implica na ideia de que as crianças deveriam ter 

uma educação mais direcionada ao conhecimento de seus direitos constitucionais e 

cívicos, preparando-as para serem membros cooperativos da sociedade, como 

cidadãos livres e iguais. Ao realizar esse giro político, a educação fica direcionada ao 

exercício da cidadania para o contexto de uma sociedade democrática. Entretanto, a 

questão que surge é como proporcionar essa forma de educação para todos os 

cidadãos, incluindo pessoas com deficiências físicas e mentais. Martha Nussbaum, 

em Fronteiras da Justiça, afirma que 

 

essas pessoas são pessoas, mas não foram até agora incluídas como cidadãs 

em uma base de igualdade com relação aos outros cidadãos, nas sociedades 

existentes. O problema de estender educação, assistência médica, direitos e 

liberdades políticos bem como cidadania equânime de maneira mais ampla a tais 

pessoas parece um problema de justiça, é um problema urgente.30 

 

Apesar de sabemos que a principal preocupação de Rawls é a elaboração de 

uma teoria ideal que seja capaz de descrever a sociedade bem ordenada, e que as 

únicas questões que dizem respeito à teoria não ideal citadas em seus escritos são 

a desobediência civil e a objeção de consciência a lutar em uma guerra injusta31, a 

problemática que envolve o acesso à educação política e cívica voltada para os 

ideais democráticos para a população com deficiência fica em aberto. 

Nussbaum atribui como um de seus princípios elementares para a promoção 

das capacidades humanas aquele que afirma que “todas as instituições e indivíduos 

têm a responsabilidade de apoiar a educação como chave para a autonomia de 

                                                      
30 NUSSBAUM, 2013, p. 02. 
31 Cf. RAWLS, 2003, p. 93. 
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pessoas atualmente desfavorecidas”32. Trata-se de considerar a educação como a 

peça chave para o desenvolvimento de todas as capacidades humanas. A seu ver, a 

“educação deveria ser concebida não meramente como fornecedora de habilidades 

técnicas úteis, mas também, e mais centralmente, como um meio de enriquecimento 

geral da pessoa através da informação, do pensamento crítico e da imaginação”33. 

Desse modo, apesar de o modelo político e cívico de educação estipulado por 

Rawls fazer uma consideração forte à questão da autonomia, ele não abrange todas 

as pessoas pertencentes a uma sociedade democrática, uma vez que pessoas com 

deficiência apresentam maiores dificuldades para converter essa educação política 

e cívica em capacidades para o exercício pleno da cidadania, o que é fundamental 

para a democracia. 

Então, como garantir que as principais instituições sociais proporcionem 

oportunidades iguais de educação para todos sem considerar o critério da 

capacidade? Garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de educação 

desconsideraria questões elementares da vida de cada um, como as dificuldades 

encontradas por pessoas com deficiência física e mental, por pessoas que residem 

em lugares mais distantes e afastados da escola ou da universidade, de alunos que 

não possuem internet, entre outras possibilidades. Tais fatores com certeza 

influenciam no aproveitamento da oportunidade de educação que é oferecida. 

Proporcionar a todos uma mesma oportunidade de educação não garante que todas 

as pessoas tenham a mesma capacidade de transformar tal oportunidade em 

realização pessoal.34 

Poderíamos pensar que uma alternativa natural para o problema das 

capacidades seria considerar a educação como um bem primário35 que deve ser 

distribuído entre os cidadãos de forma equitativa, de acordo com o princípio de 

diferença, considerando a prioridade léxica existente os princípios de justiça. De tal 

                                                      
32 NUSSBAUM, 2013, p. 396. 
33 Ibidem, p. 396-397. 
34 Outro exemplo apresentado por Vita expõe que proporcionar a todos “uma mesma disponibilidade 
de renda não garante que uma pessoa que necessite de cuidados médicos especiais, por exemplo, 
porque seus rins não funcionam, e uma pessoa saudável tenham uma capacidade igual de alcançar 
bem-estar” (VITA, 2000, p. 107). 
35 Os bens sociais primários são: direitos e liberdades básicos, as liberdades de movimento e de livre 
escolha de ocupação, poderes e prerrogativas de cargos e posições sociais, renda e riqueza e as bases 
sociais do autorrespeito. Cf. RAWLS, 2003, p. 83. 
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forma, a premissa de preservação dos direitos e liberdades fundamentais e a 

igualdade equitativa de oportunidades garantiriam que todos tivessem acesso à 

educação de qualidade, principalmente em relação aos menos favorecidos da 

sociedade. Contudo, ainda assim haveria problemas substanciais tal como os 

apontados por Amartya Sen em A Ideia de Justiça, quando afirma que o índice de 

bens sociais primários de Rawls são “meios para os fins valorizados da vida 

humana”, sendo tratados como “meios para outras coisas”, em especial, para 

“questões centrais para julgar a equidade distributiva”36 e para a liberdade. Na visão 

de Sen, o afastamento dessas “orientações para os meios” é fundamental para a 

“oportunidade de satisfazer os fins e a liberdade substantiva para realizar esses fins 

arrazoados”37, pois os meios necessários para termos uma vida satisfatória não são, 

em si mesmos, os fins da boa vida.  

A métrica de bens primários apresentada por Rawls seria inflexível porque 

“ignora variações interindividuais significativas que fazem com que seja mais difícil 

para uns do que para outros converter bens primários em capacidades básicas”38. 

Em termos gerais, tal crítica considera que o fato de distribuir um quinhão equitativo 

de bens primários a todos não garante, por si só, que todos serão capazes e estarão 

aptos a utilizar tais recursos em prol do desenvolvimento de seus objetivos de vida 

e dos fins que decidiram valorizar em favor de seu bem-estar.  

Assim, a crítica de Sen ao rol de bens primários rawlsiano se baseia em duas 

objeções principais: (I) a métrica de bens primários é inflexível e incompatível com o 

tipo de teoria distributiva que propõe; e (II) o espaço destinado à avaliação das 

desigualdades de resultados e realizações é incorreto. 

 

Os bens primários são meios úteis para muitas finalidades, como a renda e a 

riqueza, os poderes e prerrogativas associados a cargos, as bases sociais da 

autoestima, e assim por diante. Eles não são valiosos em si mesmos, mas podem, 

em diferentes graus, nos ajudar na busca daquilo que realmente valorizamos. No 

entanto, apesar de os bens primários serem, na melhor das hipóteses, os meios 

para os fins valiosos da vida humana, eles próprios são vistos como o principal 

                                                      
36 SEN, 2011, p. 268. 
37 Ibidem, p. 268. 
38 VITA, 2008, p. 107. 
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indicador para julgar a equidade distributiva segundo os princípios rawlsianos de 

justiça. Através do reconhecimento explícito de que os meios para a vida humana 

satisfatória não são eles mesmos os fins da boa vida (o ponto principal do 

argumento aristotélico), a abordagem das capacidades ajuda a produzir uma 

significativa ampliação do alcance do exercício avaliativo.39 

 

A proposta de Sen em relação à abordagem das capacidades leva em 

consideração as mais variadas funcionalidades da vida humana e não apenas alguns 

objetos de utilidade e lucro. Estando diretamente vinculada às oportunidades reais, 

ela não se preocupa em definir como a sociedade deve ser organizada e muito menos 

em estabelecer uma fórmula específica para as decisões sobre políticas, mas busca 

indicar “a relevância central da desigualdade de capacidades na avaliação das 

disparidades sociais”40, contribuindo com informações pertinentes à avaliação das 

sociedades e suas respectivas instituições sociais. Seria, assim, uma abordagem 

que melhor levaria em consideração a questão das capacidades individuais em 

relação ao índice de bens primários rawlsiano. 

Assim, inserir a educação no rol de bens primários não resolveria o problema 

das capacidades, principalmente em relação a como os cidadãos transformariam as 

oportunidades educacionais em fins razoáveis para suas vidas. Rawls considera os 

bens primários como “coisas de que os cidadãos precisam como pessoas livres e 

iguais numa vida plena.” 41  Obviamente, educação é uma dessas coisas que os 

cidadãos precisam para uma vida digna e plena. Mas não é apenas disso que se trata, 

sobretudo se consideramos a concepção de educação como instrumento que tem a 

função de realizar a formação moral da pessoa desde a infância até a maturidade, 

como mecanismo político de formação cívica, de aprendizagem dos direitos e 

liberdades básicos que prepara para o exercício da cidadania e, além disso, se a 

tomarmos como ferramenta de transformação social, de formação profissional e 

intelectual, de manifestação cultural e artística, de desenvolvimento do 

autorrespeito, de senso crítico, entre outras atribuições.  

                                                      
39 SEN, 2011, p. 288. 
40 Ibidem, p. 288. 
41 RAWLS, 2003, p.81. 
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Desse modo, a educação é essencial para a constituição de sociedades 

democráticas justas, de modo que deveria ocupar um lugar de centralidade na teoria 

da justiça como equidade de Rawls. Para tanto, precisaria ser considerada como uma 

exigência própria da justiça, como uma instituição social, estando inserida na 

estrutura básica da sociedade, como um dos objetos primários da justiça. Vale 

recordar que, por instituição, Rawls entende  

 

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

deveres, poderes e imunidades etc. Essas normas especificam que certas formas 

de ação são permissíveis e outras proibidas; e estipulam certas penalidades e 

defesas, e assim por diante, quando ocorrem transgressões. Como exemplos de 

instituições ou, de forma mais geral, de práticas sociais, podemos citar jogos e 

ritos, julgamentos e parlamentos, mercados e sistemas de propriedades. 

Podemos considerar as instituições de duas maneiras: em primeiro lugar, como 

um objeto abstrato, ou seja, como uma forma possível de conduta expressa por 

um sistema de normas, e, em segundo lugar, como a efetivação dos atos 

especificados por essas leis no pensamento e na conduta de certas pessoas em 

determinado momento e lugar.42  

 

Por desempenharem um papel instrumental fundamental na busca pela 

justiça, as instituições sociais, políticas e econômicas devem regular a sociedade em 

busca da melhoraria da justiça, pois tal como afirma Sen, as instituições “podem 

contribuir diretamente para a vida que as pessoas são capazes de levar de acordo 

com o que têm razão para valorizar”, uma vez que elas facilitam “nossa capacidade 

de examinar minuciosamente os valores e as prioridades que podemos considerar, 

sobretudo por meio de oportunidades para o debate público”43.  

Considerar a educação como uma instituição social colocaria o tema em um 

lugar de mais evidência na teoria da justiça de Rawls. Assim, o acesso equitativo à 

educação seria uma prática social que proporcionaria a cada cidadão as mais 

variadas realizações, tanto em termos de aprendizado moral, político e cívico, quanto 

em relação à formação técnica, intelectual e pessoal, como forma de enriquecimento 

                                                      
42 Idem, 1997, p. 66. 
43 SEN, 2011, p. 14-15. 
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cultural e desenvolvimento do sentimento de autoestima. A educação, assim, 

exerceria um papel de centralidade na teoria da justiça em questão, devido à sua 

importância para o desenvolvimento da sociedade como um todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação ocupa um lugar marginal e um papel secundário na teoria da 

justiça como equidade de Rawls. Essa constatação é possível após analisarmos 

alguns dos aspectos fundamentais que envolvem o tema nas três principais obras 

rawlsianas, a saber, Uma Teoria da Justiça, O Liberalismo Político e Justiça como 

equidade: uma reformulação. Vimos, ao longo deste artigo, que o lugar e o papel 

desempenhados pela educação sofre mudanças consideráveis ao decorrer dessas 

três obras: de uma formação moral voltada para a constituição de um senso de 

justiça e para a autonomia, a educação é redirecionada para o conhecimento dos 

direitos e liberdades básicos, cuja função é estimular as virtudes políticas 

necessárias para a convivência social em forma de cooperação. Nesse ponto, as 

instituições básicas devem educar os cidadãos para que eles se reconheçam uns 

aos outros como livres e iguais, expondo e estimulando publicamente esse ideal de 

justiça política.  

No entanto, mesmo com as mudanças ocorridas em relação à função que a 

educação deve ocupar, ela permanece ocupando um lugar secundário em tal teoria. 

Mesmo quando Rawls enfatiza que a educação deve servir como instrumento para 

derrubar certas barreiras que impedem a ascensão social de cidadãos menos 

favorecidos, de classes mais desprivilegiadas, ele não esclarece como resolver 

questões importantes, como as que envolvem a desigualdade de acesso à educação 

da população negra às universidades, a educação de pessoas com deficiência e a 

sua participação como membros ativos da sociedade e o desenvolvimento das 

capacidades individuais, por exemplo. 

 Essa posição de marginalidade na qual situamos a educação em relação à 

teoria de Rawls talvez pudesse ser retificada se considerássemos a educação como 

uma instituição social, tratando-a como uma peça fundamental da estrutura básica 

da sociedade. Assim, a educação poderia ser considerada como um sistema público 
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de normas e condutas cuja finalidade seria proporcionar a todo e qualquer cidadão 

o conhecimento moral e cívico de todos os seus direitos e deveres, propiciando as 

mais diversas oportunidades de formação profissional e intelectual. Uma educação 

sob essa perspectiva garantiria o acesso equitativo de todas classes e segmentos 

sociais aos diferentes estágios da educação formal, a ponto de todas manifestações 

culturais serem garantidas a todas as gerações, sem discriminação e preconceito, 

visando ao desenvolvimento das capacidades individuais e da sociedade como um 

todo. Além, é claro, de outros tantos benefícios que não couberam neste artigo. 
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ABSTRACT 
 
Justice is a broad concept and it articulates with gender, race, environment, economy 
and many other aspects and different areas of knowledge. When discussing 
especially environmental justice and climate justice, race and gender emerge as two 
of the most fundamental concepts that should be investigated through an 
intersectional analysis. Therefore, in this paper I take a first look at the concept of 
environmental racism, whilst also making a distinction between environmental 
justice and climate justice. This is justified by the fact that climate justice can be seen 
as distinguished from environmental justice, even though one could argue that the 
former is a part of, or even derived from, the latter. Since the main topic of climate 
justice is climate change, we can assert that this is not the same as environmental 
justice, for at least three reasons (Hourdequin, 2015): climate change, as opposed to 
other environmental changes, is anthropogenic, it is happening very rapidly, and it is 
of global magnitude. Both have different objects, and based on this, it is possible to 
separate them in order to assess them analytically. Environmental racism is a 
concept that was first coined in 1987 and it refers to policies and actions by public or 
private actors that disproportionately harm persons of color or disadvantaged racial 
groups (Vanderheiden, 2011). It also relates to the harmful consequences these 
groups suffer, how they are more affected by the climate change, by heat waves, 
droughts and natural events that are intensified by the rising temperatures on the 
planet. Moreover, it can refer to the sociopolitical periphery and the structural racism, 
which are an enormous part of the issue. These social groups usually live far away 
from the center - geographically and in relation to the political power. Thus, the 
concept has the potential of offering a critique towards the political power: the place 
where these communities live cannot be a place of sacrifice. With that in mind, this 
paper aims at explaining and analyzing the concept of environmental racism and its 
potential toward a sociopolitical critique, within the framework of environmental 
justice and climate justice. 
Keywords: racism; environmental justice; climate justice; climate change; 
environmental racism; intersectionality. 
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1. What is environmental racism 

  

Before reflecting upon the concept of environmental racism, I would like to 

begin the discussion by looking at the concepts of race and of racism. Race, or races, 

are said to be a form of categorization of human beings into groups, which are divided 

by a number of criteria. Some scholars argue that races are a social construct; others 

insist upon some needed structural reform within the concept of racial identity, since 

we could not take into account neither biological allegations nor behavioral 

assertions. For the latter, there also seems to be some attention to racial identity and, 

therefore, the political necessity of the concept of race for political claims. Historically, 

though, it was usually the case that races were distinguished into four types: 

Caucasian/white, Black or African, Asian or yellow, and red or Native American. This 

was mostly applied to the West, and especially to North America. Just to give an 

example - and also because I relate to the Brazilian reality -, I would like to highlight 

that the concept of race(s) has been applied in Brazil. Races are usually divided into 

five: Caucasian/white, black (or African), mixed races (pardos, mulatos, caboclos, 

cafuzos etc.), Asian or yellow, and indigenous, according to the IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística/Brazilian Institute of Geography and Statistics). 

(Despite that, some authors such as Herculano and Pacheco2 would not agree with 

such a categorization. They argue that, based on data collected in the country, we 

would have 52% of the population consisting of white people, 6% of black and 42% of 

mixed races, such as mulatos, pardos, caboclos and indigenous). When referring to 

the above mentioned quinquipartite categorization, normally, the first is associated 

with Brazilians with European descent, such as German, Italian, Portuguese, Spanish 

and Dutch. The second, with Brazilian with African lineage, gathering many countries 

of origin, including Nigeria, Mozambique, Senegal, Angola and Gambia. The third, as 

stated, is formed by descendants of indigenous and blacks (cafuzos), whites and 

blacks (mulatos), whites and indigenous (caboclos), or even of a mixture of blacks, 

whites, and/or all of the other categories (mestiço); sometimes the term “mixed races” 

                                                      
2  HERCULANO, Selene; PACHECO, Tania. Building environmental justice in Brazil: preliminary 
discussion of environmental racism. In: International Clinical Sociology. Jan Marie Fritz (ed.). New 
York: Springer, 2008 p. 255. 
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is substituted by pardos (brown). The fourth, consists of Brazilians with Asian 

ancestry, whether from Japanese, Chinese or Korean descent, or from other Asian 

countries. And the fifth are the ones that actually were the peoples that inhabited the 

land before the beginning of colonization in the 15th century, some of which still exist: 

Ianomâmi, Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caingangue, Pataxó, Xavante etc. In 

Brazil, prejudice, violence and poverty usually rises statistically amongst and against 

those with darker skin: if you have darker skin, you are more likely to be exposed to 

prejudice, poverty and violence; whereas if you have a lighter skin, you are seen as 

more suitable to higher positions and to better neighborhoods (meaning the ones 

which are more benefited by the public budget, and generally have better 

infrastructure). The Brazilian whites, though, could still be categorized into latinos, 

from the North American standpoint.3 And as a consecutive example, in Mozambique, 

it must be said that the same does not happen as it happens in Brazil; to have dark 

skin or to have light skin is rated as not as problematic as having a skin tone that 

does not fit neither black nor white categorization.4 This is to say that even when we 

consider the concept of race as existing, there is no consensus on the concept, either 

because of different criteria, either because a race with the same name in different 

countries means actually different categories. Furthermore, scholars refer to the fact 

of miscegenation, and the difficulty involved with discerning various races. 

 In this sense, James and Burgos5 explain the above mentioned criteria for 

races: 

 

The concept of race has historically signified the division of humanity into a small 

number of groups based upon five criteria: (1) Races reflect some type of 

biological foundation, be it Aristotelian essences or modern genes; (2) This 

biological foundation generates discrete racial groupings, such that all and only 

all members of one race share a set of biological characteristics that are not 

shared by members of other races; (3) This biological foundation is inherited from 

                                                      
3 According to the Brazilian philosopher Silvio de Almeida, author of the book “Racismo estrutural” 
[Structural racism]. 
4 I thank Felipe Ferreira Cougo for making this point clear. 
5 JAMES, Michael; BURGOS, Adam. Race. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. 25th May, 2020. 
Available at https://plato.stanford.edu/entries/race/; p. 1. 
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generation to generation, allowing observers to identify an individual’s race 

through her ancestry or genealogy; (4) Genealogical investigation should identify 

each race’s geographic origin, typically in Africa, Europe, Asia, or North and South 

America; and (5) This inherited racial biological foundation manifests itself 

primarily in physical phenotypes, such as skin color, eye shape, hair texture, and 

bone structure, and perhaps also behavioral phenotypes, such as intelligence or 

delinquency.  

 

 By this, they do not mean this is justified, once they are simply explaining the 

most used criteria. Also, they state that the concept of race has been changing 

throughout the years, whether in the scientific or in the philosophical debate. As a 

result, we can discuss the origin of “race(s)” and its historical development. For the 

authors, “the dominant scholarly position is that the concept of race  is a modern 

phenomenon, at least in Europe and the Americas”.6 In this sense, one could argue 

that what would be the so called “racist views” were in fact proto-racist views, such 

as in the Greek and Roman ancient world. Furthermore, some scholars - as Isaac 

(2004) and McCoskey (2012) 7  - affirm that the proto-racism influenced the 

development of modern racism. In what follows, James and Burgos (2020) 

demonstrate that during colonization in the 15th century, there was a conflict 

between ideals of freedom and equality derived from the Enlightenment and the 

enslavement of Africans and indigenous peoples from the Americas, and this allowed 

for the further development of the idea of race. In this realm, this development is very 

much linked to the rise of modern natural philosophy, and the idea of deterministic 

biology. The first publication that contains reference to race is entitled “A New 

Division of the Earth”, by François Bernier in 1684. Thus Bernier, through his travels, 

noticed what he later explained as existing four or five different races, each of them 

consisting of distinct biological characteristics.8 Later, in the philosophical debate, 

                                                      
6 JAMES, Michael; BURGOS, Adam. Race. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. 25th May, 2020. 
Available at https://plato.stanford.edu/entries/race/; p. 1. 
7 ISAAC (2004) and MCCOSKEY (2012) apud JAMES, Michael; BURGOS, Adam. Race. In: Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. 25th May, 2020. Available at https://plato.stanford.edu/entries/race/; p. 
1. 
8 It calls to my attention the fact that all the human beings described by Bernier are masculine (men). 
It seems that this is representative of the Enlightenment period, where the presence of androcentrism 
is unmistakable.  
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there were many authors discussing the concept of race; many (or some) of them 

represented “racist”9 views. One of them is David Hume, who expressed (one could 

say) racist opinions in the 1754 edition of the essay “Of National Characters”, in a 

footnote where he states the supposed superiority of whites in detriment of blacks 

and other races.10 Hegel also followed with a similar thought in the 1837 “Lectures 

on the History of Philosophy”.11 Finally, without having the intent of describing all the 

history of the development of the concept of race, I would like to refer to Immanuel 

Kant, since he manifests a similar view to contemporary categorization. In the 1775 

essay “Of the Different Human Races”, Kant argues that against polygenesis - the 

idea that humans of different races could only be of different ancestors -, all humans 

descend from a common human and also that there are four pure races: blond 

Europeans of the North, copper-red of America, black of Africa, and yellow of Asia-

India. Of course, this may be oversimplified in relation to what Kant wrote; 

nevertheless, this starts to show some resemblance to the present categorization. To 

conclude, it must be made clear that the concept of race has been developed 

throughout the centuries by scholars, philosophers and scientists, and it is in no way 

a stationary concept. As Silvio Almeida12 writes, “race is not a static, steady term. Its 

meaning is inevitably attached to the historical circumstances in which it is used. 

Behind the term race, there is always contingency, conflict, power and decision, in 

such a way that it refers to a relational and historical concept”. 

 Just like race is not an indisputable concept, neither is the concept of racism. 

Even so, generally one could say that it “is the form by which we disqualify the other 

and we disaffirm him as a non-similar person, by attributing a category of race to that 

person. We put the other as inherently inferior, biologically made guilty by his own 

                                                      
9 This means that if they were to be evaluated today for their expressions, it could very possibly be 
that the majority of people (including philosophers) would consider them to be racist. 
10 According to Zack (2002) apud JAMES, Michael; BURGOS, Adam. Race. In: Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. 25th May, 2020. Available at https://plato.stanford.edu/entries/race/; p. 1. 
11 See: ROCHA, Aline Matos da. A corporal(idade) discursiva à sombra da hierarquia e do poder: uma 
relação entre Oyěwùmí e Foucault [The discourse corporality in the shadow of hierarchy and  power: 
a relation between Oyěwùmí and Foucault]. Master’s dissertation. 2018. 98 pp. Federal University of 
Goiás, Post-Graduate Program in Philosophy, Faculty of Filosofia (Fafil), Goiânia-Brazil, 2018.; p. 13. 
12 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural [Structural racism]. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora 
Jandaíra, 2020; p. 24. 
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situation […]”.13 As a consequence, we tend to accept morally arbitrary injustices 

supposedly because there is a race, which compels us to rationalize an omission and 

to refrain from taking political action. Pacheco14 points out that when referring to 

environmental racism “in no way [it] diminishes the struggle against institutionalized 

racism or the impact of prejudice on our daily lives. On the contrary, if we want a world 

that is ethical, fair, and democratic we must denounce this scourge, this festering 

wound, as part of something that needs to be overcome”. Thus, Almeida 15 

distinguishes three conceptions of racism: individualist, institutional and structural. 

As it will become evident next, environmental racism is very much related, or caused 

by institutional and structural racism. By studying these two forms of racism, it then 

becomes evident the relation between environmental racism and the part the 

institutions, governments and the economy play in generating and perpetuating such 

social inequalities. Individualist racism is the form of racism by which we, as part of 

society, are most aware of. Those are clear demonstrations of violence and 

aggression, whether in physical or verbal abuse committed by persons and/or groups. 

Normally, this is seen as some sort of pathology or irrationality, and it makes no 

reference to how institutions are, in fact, racist. It tends to create the illusion that only 

individuals as such can be racist. Almeida alerts to the fact that usually, hasty 

analyses tend to ignore all the institutional and structural factors. In this sense, the 

author explains what institutional racism is. This concept shows some great 

progress in clarifying racism when compared to the previous type, since it notices 

and denounces the role of institutions and it “highlights the power dimension as a 

constitutive element of the racial relations”16. Institutions serve to make social life 

possible, and one of their purposes is to absorb and moderate social conflicts, which 

are inevitable in human coexistence. They also mold how we behave and think, our 

tastes and preferences. If we think, for instance, in the institution called school, we 

                                                      
13 HERCULANO, Selene. Racismo ambiental: o que é isso? [Environmental racism: what is that?]. 2017. 
Available at: http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-
content/uploads/sites/149/2017/09/Racismo_3_ambiental.pdf; p. 1. 
14 PACHECO, Tania. Inequality, environmental injustice, and racism in Brazil: beyond the question of 
colour. In: Development in Practice, vol. 18, n. 6, November 2008; p. 7. 
15 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural [Structural racism]. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora 
Jandaíra, 2020; pp. 35-57. 
16 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural [Structural racism]. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora 
Jandaíra, 2020; pp. 46-47. 
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can see their importance, also, in the moral formation and development of individuals. 

Furthermore, the institutions “become hegemonic by certain racial groups, which use 

their institutional mechanisms in order to impose their political and economical 

interests” 17 ; the same dominant group has to continuously prevent other racial 

groups from seizing power. This is made possible by making that “the culture, the 

aesthetic patterns, and the power practices of a particular group become the 

civilization horizon of the whole  society”18. 

 In Almeida’s book, he also refers to the genesis of the term institutional racism, 

in the writings of Hamilton and Ture. These authors19 explain that racism is defined 

as “the enforcement of decisions and policies that consider race for the purposes of 

subordinating a racial group and maintaining control over that very group”. In this 

way, institutional racism is much more subtle than individualist racism and is also 

much more complex, since it originates in institutions, which are respected by society. 

Such consequences are completely interlinked with that of environmental racism; in 

fact it is difficult to see where one ends and the other begins, since these 

consequences are poverty, malnutrition, disease, early death, incarceration, living in 

neighborhoods with no infrastructure whatsoever, and so on. And finally, what can be 

pointed out concerning structural racism is the fact that, if we have racist institutions, 

it is caused by a racist society; it is part of the whole social fabric, which generates 

racial and social inequalities, violence and poverty. The institutions play the part of 

reproducing and of refining racism, but this is not of a direct result of their actions. 

To conclude, Almeida affirms that it is not sufficient to abstain from being racist, but 

we also must be anti-racist and act upon the three spheres (individualist, institutional 

and structural) in order to provoke social and political change.  

 Now, we shall turn to the concept of environmental racism. As it will become 

clear in the next section, environmental racism is basically a kind of  environmental 

injustice.20  There is a link “between manifestations of environmental racism and 

                                                      
17 Ibidem, p. 40. 
18 Ibidem. 
19 HAMILTON and TURE (1967) apud ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural [Structural racism]. 
São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2020; p. 43. 
20 KELLER, David R. Environmental Justice. In: Chatterjee (ed.)  Encyclopedia of Global Justice. Salt 
Lake City: Springer, 2011; p. 298. 
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claims of injustice”21 and usually the second term is considered broader and more 

appropriate to present circumstances. Keller22 explains the historical roots of the 

concept of environmental racism: “Since the publication of a seminal report by the 

US General Accounting Office in 1983, industrial siting has been associated with 

race”. In the aftermath of this event, Vanderheiden23 states that  

 

The term environmental racism refers to actions or policies by public or private 

actors that disproportionately harm persons of color or disadvantaged racial 

groups. The term was coined with the 1987 United Church of Christ Commission 

for Racial Justice report ‘Toxic Wastes and Race in the United States’, which 

documented that hazardous waste facilities were far more likely to be sited in 

African American or Latino communities than in those primarily populated by 

whites, controlling for economic class.  

 

It is not necessary, though, to have been an intentional action24, “since [there 

are] structural and institutional forms of racism [which] can guide decisions in the 

absence of any conscious racist attitudes or beliefs on the part of relevant decision 

makers”.25  

 If we take only race into account, it must be said that it influences “the 

likelihood of exposure to environmental and health risks as well as accessibility to 

health care”.26 Bullard27  defines environmental racism as  

 

any policy, practice, or directive that differentially affects or disadvantages 

(whether intended or unintended) individuals, groups, or communities based on 

race or color. It also includes exclusionary and restrictive practices that limit 

                                                      
21 VANDERHEIDEN, Steve. Environmental Racism. In: Chatterjee (ed.). Encyclopedia of Global Justice. 
Salt Lake City: Springer, 2011; p. 306. 
22 KELLER, David R. Environmental Justice. In: Chatterjee (ed.)  Encyclopedia of Global Justice. Salt 
Lake City: Springer, 2011; p. 299. 
23 VANDERHEIDEN, Steve. Environmental Racism. In: Chatterjee (ed.). Encyclopedia of Global Justice. 
Salt Lake City: Springer, 2011; p. 306. 
24 According also to Herculano (2017, p. 1) and  Bullard (1993, p. 23). 
25 VANDERHEIDEN, Steve. Environmental Racism. In: Chatterjee (ed.). Encyclopedia of Global Justice. 
Salt Lake City: Springer, 2011; p. 306. 
26 BULLARD, Robert D. The Threat of Environmental Racism. In: Natural Resources & Environment, vol. 
7, n. 3, Facility Siting, pp. 23-26, 55-56, 1993; p. 23. 
27 Ibidem. 
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participation by people of color in decision-making boards, commissions, and 

regulatory bodies.  

 

It can be present also in the environmental justice movements, such as in 

NGO’s. But I have more appreciation for Herculano’s [broader] concept28, since she 

declares that it refers to “social and environmental injustices which 

disproportionately fall upon vulnerable29 ethnicities”, which means that it can occur 

with other communities, discriminated because of their race, origin or gender 30 . 

Herculano31 follows Pacheco32, since the latter maintains that “it is essential to take 

on board that racism and prejudice are not restricted to blacks of African descent, be 

they pardos or mulattos (mixed descent). They are present in our dealings with our 

indigenous peoples and other communities on the basis of their livelihood or place of 

residence”. 

 To most of the former authors, race is the most important factor because 

income, age and education level alone are unable to stop unfair distribution of 

burdens. 33  Against this, Keller 34  states that nowadays the main factor is 

socioeconomic status, and the broader term, more appropriate to the present 

situation, is “environmental injustice”. This could be defined as  

 

                                                      
28 HERCULANO, Selene. Racismo ambiental: o que é isso? [Environmental racism: what is that?]. 2017. 
Available at: http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-
content/uploads/sites/149/2017/09/Racismo_3_ambiental.pdf; p. 1. 
29 Actually she says “vulnerabilizadas”, not “vulneráveis”. She does so in order to elucidate the fact 
that often these communities become vulnerable or are made vulnerable because of the 
circumstances, that is, their vulnerability is not an intrinsic attribute. 
30  PACHECO, Tania. Desigualdade, injustiça ambiental e racismo: uma luta que transcende a cor 
[Inequality, environmental injustice and racism: struggles beyond color]. n.d. In: Rede Brasileira de 
Justiça Ambiental. Available at https://racismoambiental.net.br/textos-e-artigos/desigualdade-
injustica-ambiental-e-racismo-uma-luta-que-transcende-a-cor/, p. 9; Inequality, environmental 
injustice, and racism in Brazil: beyond the question of colour. In: Development in Practice, vol. 18, n. 6, 
November 2008.  
31 HERCULANO, Selene. Racismo ambiental: o que é isso? [Environmental racism: what is that?]. 2017. 
Available at: http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-
content/uploads/sites/149/2017/09/Racismo_3_ambiental.pdf. 
32 PACHECO, Tania. Inequality, environmental injustice, and racism in Brazil: beyond the question of 
colour. In: Development in Practice, vol. 18, n. 6, November 2008; p. 7. 
33 BULLARD, Robert D. The Threat of Environmental Racism. In: Natural Resources & Environment, vol. 
7, n. 3, Facility Siting, pp. 23-26, 55-56, 1993. 
34 KELLER, David R. Environmental Justice. In: Chatterjee (ed.)  Encyclopedia of Global Justice. Salt 
Lake City: Springer, 2011; pp. 299-300. 
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the mechanism by which unequal societies, from an economic and social point 

of view, allocate the greatest burden of environmental damage from development 

to low-income populations, discriminated social groups, traditional ethnic 

peoples, working-class neighborhoods, to marginalized and vulnerable 

populations.35 

 

The term could be better suited since the former one seems to have a 

tendentious aspect, by being applied to situations where there is no relation to 

racism.36 

 That being said, what happens in a situation of environmental racism? 

Specialists assert that the above mentioned groups suffer from increased exposition 

to air and sound pollution; to lead, pesticides, and asbestos contamination; to 

intoxication from carcinogenic substances derived from plastic and petrochemicals. 

They are exposed to a higher probability of having a polluting siting, such as landfill 

or some industrial activity, or even to live in a site with open sewer. And how does 

this happen? Well, these injustices are often related to previous injustices. It can be 

a result of practices of exclusionary zoning, which are “a subtle form of using 

government power to foster and perpetuate discriminatory practices”37. For example, 

in the Brazilian favelas in Rio de Janeiro, what happened was that poor, marginalized 

people were forced to move and to live far way from the city center, away from the 

rich neighborhoods, in a place with no infrastructure. It is also the case, according to 

Bullard38 and Keller39, that this happened in racial segregated communities in the U.S.. 

Keller40 affirms that  

 

                                                      
35  Statement made by Brazilian Network for Environmental Justice/Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental apud HERCULANO, Selene. Racismo ambiental: o que é isso? [Environmental racism: what 
is that?]. Available at: http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-
content/uploads/sites/149/2017/09/Racismo_3_ambiental.pdf; p. 1. 
36 See Vanderheiden (2011, p. 306). 
37 BULLARD, Robert D. The Threat of Environmental Racism. In: Natural Resources & Environment, vol. 
7, n. 3, Facility Siting, pp. 23-26, 55-56, 1993; p. 23. 
38 BULLARD, Robert D. The Threat of Environmental Racism. In: Natural Resources & Environment, vol. 
7, n. 3, Facility Siting, pp. 23-26, 55-56, 1993. 
39 KELLER, David R. Environmental Justice. In: Chatterjee (ed.)  Encyclopedia of Global Justice. Salt 
Lake City: Springer, 2011; pp. 299-300. 
40 Ibidem, p. 299. 
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Social scientists attribute the differential distribution of industrial sites to 

corruption, corporations ’deliberate targeting of low-income communities, 

municipalities ’decisions to zone areas near low-income communities for 

industrial development, and poor communities ’inability to match the legal and 

political power of large corporations.  

 

And Bullard41 explains that, at least in the U.S.,  

 

race, housing, land use, and residential patterns play a large part in explaining 

this disparity. […] No matter what their educational or occupational achievement 

or income level, African-Americans are exposed to lower-quality neighborhoods 

and greater environmental threats because of their race. 

 

 In comparison to when this debate first started, though, meaning in relation to 

contemporary times, it has further developed and now philosophers and specialists 

discuss the relation of pollution and environmental hazard distribution between 

developed and developing countries; not only within Nation-states and 

communities42. Referring to one of the starting points, Bullard43 says: “Environmental 

racism is not unique to the southern United States. The resulting problems are 

national and international in scope. Some urban neighborhoods have become 

‘sacrifice zones’”.  

 Also as an effect of the problems arising from the concept of environmental 

racism, it appears that one of them is NIMBY (not in my back yard problem). What 

does it means to solve the problem of environmental racism? Is having the burdens 

of industrialization shared among all people a solution? Well, some authors would 

argue that this would not fix structural problems of pollution44. Besides,  

 

                                                      
41 BULLARD, Robert D. The Threat of Environmental Racism. In: Natural Resources & Environment, vol. 
7, n. 3, Facility Siting, pp. 23-26, 55-56, 1993; p. 24. 
42 VANDERHEIDEN, Steve. Environmental Racism. In: Chatterjee (ed.). Encyclopedia of Global Justice. 
Salt Lake City: Springer, 2011; p. 306. 
43 BULLARD, Robert D. The Threat of Environmental Racism. In: Natural Resources & Environment, vol. 
7, n. 3, Facility Siting, pp. 23-26, 55-56, 1993;. p. 25. 
44 VANDERHEIDEN, op. cit., p. 307. 
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Some critics suggest that the goals of environmental justice are misguided in 

that they are essentially manifestations of NIMBY […] efforts to displace the harm 

associated with pollution and resource depletion rather than comprehensive 

efforts to address the root causes of such environmental problems […]. The real 

problem of environmental risk, such critics allege, is not in its distribution across 

racial groups but in its very existence, insofar as terms like environmental racism 

imply that mere dispersal of a fixed amount of harm more equitably among 

persons might be a requirement of justice45. 

 

2. Environmental and climate justice framework 

  

Without directly touching on the question of how we can conceptualize justice, 

it must be made clear that there are several ways to start the discussion on justice, 

meaning that we can choose from a wide range of starting points. As I have learned 

from the lessons of the philosopher and professor Dante Targa about 

ecophilosophies, it is possible to vary and to navigate between a total 

anthropocentrical basis and an ecocentrical one. In the midst of these concepts there 

are philosophical proposals such as those based on sentience, and vitalism, deep 

ecology etc. Justice can be seen as an outcome of morality. As Hans Jonas46 and 

Martha Nussbaum47 remind us, morality has often been restricted to human interests. 

The subject bearers of moral value have been human beings, and although we can 

see some accounts throughout history that took into consideration the well-being 

and even the demands of non-human animals, those were most frequently scarce 

and/or not considered regnant. In this sense, it would not be unthinkable to have a 

humanist perspective as a moral basis, at least this is what Edward Page48 states. 

                                                      
45 VANDERHEIDEN, Steve. Environmental Racism. In: Chatterjee (ed.). Encyclopedia of Global Justice. 
Salt Lake City: Springer, 2011; p. 307. 
46 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica [Das 
Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethic für die Technologische Zivilisation]. Translated by 
Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto/ Ed. PUC-Rio, 2006. 
47 NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie 
[Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership]. Translated by Susana de Castro. 
São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2013. 
48 PAGE, Edward A. Climate Change, Justice and Future Generations. Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 2006. 
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 We could try to develop a comprehensive concept of justice, not only for 

humans, but also for nature and animals, whilst also maintaining the distinctiveness 

of humans and the responsibility that lies upon this. We are put in a peculiar position 

because of climate change, where we are both in danger - since it threatens our own 

existence - and we are capable, more than any creature, of reversing this ongoing 

human-caused process. For Page49, “both consequentialist and procedural thinking 

are key elements of the debate about equitable management of global climate change, 

as well as the concept of sustainable development in broader terms”. Rawls, Sen, 

Nozick, Nussbaum and other authors are seen as valuable contributors in the 

discussion on justice, and the goal is to evaluate them in order to unveil which theory 

best fits those purposes. Distributive justice, whether in terms of resources, as Rawls’ 

primary goods, or in terms of capabilities, serve as propositions on how we can share 

equitably the burdens of the measures required by the necessity of limiting the 

deleterious consequences of climate change. It parts from the problematic of future 

generations and it considers the problem of non-identity. Furthermore, within this 

discussion of consequentialist and procedural approaches, Keller50 suggests that 

between utilitarianism and deontological thinking, such as Rawls’ theory of justice, 

deontology would fit better because once “deontology is a non-consequentialistic 

ethical theory that enjoins the duty to respect the intrinsic value of individuals, 

Deontological environmental policy succeeds where Utilitarian environmental policy 

fails”; that is, in participatory and distributive dimensions.51  

 In the debate of the construction of a comprehensive environmental and 

climate justice, and the distinction that could be made between the two, a good place 

to start would be the relation climate-weather, since it is one of their main objects. 

As Page writes52, we should take into consideration the difference between weather 

and climate, without neglecting the co-relation of both. Weather refers to particular 

                                                      
49 Ibidem, p. 52. 
50 KELLER, David R. Environmental Justice. In: Chatterjee (ed.)  Encyclopedia of Global Justice. Salt 
Lake City: Springer, 2011. 
51 According to Keller (2011, p. 301), there are several reasons why utilitarianism fails; one of them is 
this: “Utilitarian environmental policy also suffers from the problem of classical Utilitarianism: the 
interests of a majority may easily trump the interests of a minority, even to the point of ‘legally’ 
violating fundamental human rights.” 
52 PAGE, Edward A. Climate Change, Justice and Future Generations. Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 2006; pp. 3-6. 
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conditions of the atmosphere at a particular time and place. Because of 

environmental racism, people of color have been suffering from not only the burdens 

of industrialization, but also from more heat waves and other consequences of 

climate change. In addition, it is also due to a matter of urbanism (how many trees 

and how much green space is available and the quality of the buildings and the 

neighborhoods) and the access to proper infrastructure that allows them to better 

withstand harsh weather conditions. Climate change intensifies natural weather 

events such as rain, flood, drought, snowfall, etc., and also, one could say, it alters the 

whole behavior of the weather patterns, in such a way that it completely affects their 

predictability (forecasting). As for example, in the medical sciences we are becoming 

increasingly aware of the undesirable effects from pollution, heat waves etc. on 

health, and now we know that “unusual weather conditions can profoundly affect a 

person’s health, as well as their mental functioning”53. Weather also relates to and 

interferes in political actions, producing political consequences, just as climate does. 

We need not go as far as to talk about military conflicts to see this, since it is possible 

to observe how climate and weather affect the manner and the time in which political 

actions are taken, how politicians respond to environmental disasters and also how 

they are [held] responsible for actions that provoked environmental disasters. For 

instance, much has been discussed in the latest decades about the way governments 

should act in order to avoid that the global temperature reach an increase of 1,5 

degree Celsius; in the present year, 2021, we had the COP26 climate summit, with the 

intent of establishing measures to reduce pollution, deforestation and global 

warming. One good example to make clear why this has political consequences, is to 

look at how the weather affects food production and access; how it affects the price 

of food and its distribution and how this causes social inequality. Page54 highlights 

that the linking of weather and its political and ethical consequences is recent; I 

would add what Jonas55 states, that information concerning the use of technique and 

                                                      
53 PAGE, Edward A. Climate Change, Justice and Future Generations. Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 2006; p. 3. 
54 Ibidem. 
55 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica [Das 
Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethic für die Technologische Zivilisation]. Translated by 
Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto/ Ed. PUC-Rio, 2006. 
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industrialization and its environmental results is relatively new. As Page56 puts it, the 

lack of an adequate debate concerning the ethical and political effects of weather can 

be explained by to the fact that weather “was viewed until recently as a matter of luck 

and contingency”. Moreover, it has not been long since the anthropogenic effects on 

climate became certain. In this sense, climate can “be defined as ‘a regional or global 

synthesis of weather extended though time’”57. Furthermore, “it is thus concerned 

with a range of data, such as the frequency and intensity of extremes of weather such 

as storms, floods and droughts […], as well as average measurements of weather 

elements such as temperature, over some extended period”58. Now we are better 

equipped to discuss responsibility in spite of this, and even when we are unable to 

ascertain a direct causal link between human activity and climate change, it is still be 

possible to make ethical and moral claims. Those are the reasons behind the need to 

debate climate change in terms of justice. 

 Another author offers an approach that can be conjugated with that of Page59. 

Keller60 defines environmental justice61 as  

 

the equitable, or ethical, distribution across the population of the costs and 

benefits of industrialization. [Whereas] environmental injustice is the unethical 

distribution of the costs and benefits of industrialization based on some morally 

arbitrary attribute such as race, nationality, gender, or socioeconomic status.  

 

That being said, it is crystal clear that environmental racism, as previously 

stated, is indeed a form of environmental injustice. 

 Although there are  other  justice  frameworks,  in t his  article, I  will  follow  the  

                                                      
56 PAGE, op. cit., p. 4. 
57  OLIVER and FAIRBRIDGE (1987) apud PAGE, Edward A. Climate Change, Justice and Future 
Generations. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2006; p. 5. 
58 PAGE, Edward A. Climate Change, Justice and Future Generations. Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 2006; p. 5. 
59 PAGE, Edward A. Climate Change, Justice and Future Generations. Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 2006. 
60 KELLER, David R. Environmental Justice. In: Chatterjee (ed.)  Encyclopedia of Global Justice. Salt 
Lake City: Springer, 2011; p. 298. 
61 For a very brief history of the environmental justice movement see Keller (2011, p. 300). 
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distinction made in Hourdequin62. This distinction between two types of justice is 

justified by the fact of their respective objects. Climate change is not just some new 

type of climate, rather it is part of a much broader shift in global climate, and, as said, 

it is caused by humans. So, in what way are the current changes in climate different 

from all the previous ones? The author points out three reasons: 1. They are 

anthropogenic; 2. They are happening at a very rapid pace, more than it would be 

normal considering usual climate patterns; 3. They are happening throughout the 

globe. To this, it can be added the fact that “recent research suggests that in order to 

adapt to predicted climate changes between now and the year 2100, mammals, birds, 

and amphibians would need to evolve more than 10,000 faster than the historic 

norm” 63 . These changes are not only causing the loss of biodiversity and the 

extinction of animals and plants64, but are also changing the biomes as we know 

them (there is, e.g., the phenomenon of desertification65), causing mass immigration 

- the case of climate refugees66 - and provoking enormous losses to the economy, in 

such a way that it could trigger the next great global financial crisis67. In a similar way, 

specialists alert that recovering devastated biomes and endangered species, as well 

as avoiding a global temperature increase of no more than 2 degrees celsius can be 

very difficult, perhaps even impossible without drastic measures taken by 

governments united and also within the Nation-states. The reasons we should 

consider the question of climate justice, correlated to climate change, as being 

somehow distinguishable from that of environmental justice, then become evident. It 

                                                      
62  HOURDEQUIN, Marion. Environmental Ethics: from Theory to Practice. London: Bloomsbury 
Academic, 2015. 
63 QUINTERO and WIENS (2013) apud HOURDEQUIN, Marion. Environmental Ethics: from Theory to 
Practice. London: Bloomsbury Academic, 2015; p. 161. 
64 CAHILL, A., et al. How does climate change cause extinction? In: Proceedings of the Royal Society 
B, vol. 280, issue 1750, 17 out. 2012.  Available at: https:// 
royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2012.1890. 
65 HULME, Mike; KELLY, Mick. Exploring the links between desertification and climate change. In: 
Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 35:6, p. 4-45, 2010. 
66 GONZÁLEZ, Amélia. ONU reconhece, pela primeira vez, que existem refugiados climáticos [The  
United Nations recognize for the first time that there are climate refugees]. In: G1, 31 jan. 2020. 
Available at: https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/ 2020/01/31/onu-
reconhece-pela-primeira-vez-que-existem-refugiados-climaticos.ghtml; BIERMANN, Frank; BOAS, 
Ingrid. Climate Refugees: the Case for a Global Protocol. In: Environment Magazine, vol. 50, n. 6, p. 10-
16, 2008. 
67 MEYER, Robinson. How climate change could trigger the next global financial crisis. In: The Atlantic, 
1st August 2019. Available at https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/08/how-fed-
could-fight-climate-change-adam-tooze/595084/.  
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is not that we can't analyze it or focus on it within the scope of environmental justice; 

rather, for the above mentioned reasons, it seems to be more valuable to think about 

it with a certain degree of autonomy. 

 In addition to these reasons, there is the fact that some specific elements are 

aggregated to climate justice. One of them is the characteristic of the identity of 

present and future generations, or rather, of future generations. If, on the one hand, 

we can know how the present generations are, what the resources are like in each 

country, how the distribution of income in the countries is performed, how 

populations have been living and how migration movements occur through censuses, 

statistics and information gathered by researchers and rulers, on the other hand, we 

cannot exactly predict what the future will be like for future generations. We cannot 

fully predict the exact number of the billions of people that will exist in the next 

decades, what the age pyramid will look like, what the most likely causes of death will 

be, etc. We only have estimates that can be made, and they change constantly as 

studies are carried out. Furthermore, we cannot properly speak of an identity, since 

future generations are yet to exist. Even more in the Judiciary system, the issue of 

responsibility is greatly impaired, if there is no one directly to whom causality can be 

reputed, and consequently, the responsibility. This is one more factor that 

Hourdequin68 highlights. By analyzing climate change, it is apparent that it is a non-

paradigmatic moral problem, since there is no direct nexus between cause and effect 

(who polluted and how much and who should be responsible for what happens from 

then on); there is, on the other hand, a temporal and even spatial lapse between the 

generating event and its consequences; there is no intention to bring about these 

changes, nor a collective plan to do so; and it involves individuals who don't even 

exist yet. In her words:  

 

The climate system is relatively slow moving (for now) and the impacts of one 

individual’s GHG [greenhouse gases] emissions are not immediately noticeable 

or traceable. This makes it impossible to assign causal responsibility to particular 

                                                      
68  HOURDEQUIN, Marion. Environmental Ethics: from Theory to Practice. London: Bloomsbury 
Academic, 2015. 
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individuals for particular climate-related harms, and the lack of intent seems to 

complicate moral responsibility as well69. 

 

3. Conclusion. The consequences and purposes of environmental racism to justice: 

limitations of racism and zones of sacrifice 

  

Even if we consider that race does not exist70, we must keep in mind the alert 

that racism is very much alive. In this sense, environmental racism emerges as a 

valuable concept to help combatting any situation in which there is a social group in 

a situation of discrimination and of sociopolitical and economical vulnerabilities. 

Even more so if we consider a comprehensive concept of environmental racism such 

as that of Herculano71. It is more than necessary to consider in what ways particular 

groups are affected by the distribution of the burdens of industrialization, especially 

because these same groups are not always benefited by them. Many, on the contrary, 

find themselves stripped of their lands, without ever being compensated for it, as it 

happens with indigenous people. One cannot fall into the “universal myth”, because 

although, as philosophers, we are desirous of justice for all human beings, we cannot 

ignore the fact that social injustices affect people differently, whether because of 

their race, gender, class, or ethnicity. In this sense, through an intersectional analysis, 

we can see that it heavily alters what we first thought to account for an injustice, or 

even an environmental injustice. 

 A possible first step is to begin by distributing our responsibility for the 

mentioned consequences, within an environmental and climate justice framework, 

through a consequentialist or a deontological approach. That would account for our 

distinctiveness as human beings, and our power of natural intervention. At same time, 

                                                      
69  HOURDEQUIN, Marion. Environmental Ethics: from Theory to Practice. London: Bloomsbury 
Academic, 2015; p. 168. 
70 See Herculano (2017) and National Geographic Magazine, n. 217, 18th year, April 2018, special 
edition, ISSN 15177-21-1. On the front cover, it says “Cor não é raça” [Color is not the same as race]. 
One of the most important articles is entitled: “À flor da pele. A que se refere a noção de raça? Para os 
cientistas, essa é uma ideia sem nenhum fundamento - apenas um rótulo, usado para nos separar 
uns dos outros” [Under the skin. To what refers the notion of race? For scientists, this is a baseless 
idea - just a label, which is used to separate us from each other]. 
71 HERCULANO, Selene. Racismo ambiental: o que é isso? [Environmental racism: what is that?]. 2017. 
Available at: http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-
content/uploads/sites/149/2017/09/Racismo_3_ambiental.pdf. 
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it could be a terrible mistake not to look after other creatures, such as non-human 

animals and even plants, biotic communities and biomes. Since one of our gravest 

misconceptions and disillusions is the idea that we are so different and better that 

we are not part of a whole, or that we could simply go on living without changing the 

habit of reaffirming ourselves as the most important species. I do believe that we, as 

rational creatures, are capable of doing many great things and that in some way, it 

sets us apart. Also, just as anyone that could at any given time enjoy some of the 

benefits of technology, science and industrialization; it must be said that what the 

moment calls for is another reinvention of ourselves, how we think about the world 

and our part in it. To conclude, the concept of environmental racism in its multitude 

can be regarded as a value: with this, we can evaluate and change whatever causes 

or derives from racism and also, while combating the effects of climate change, make 

sure some places do not become places of sacrifice.  
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Joel T. Klein1 

Resumo 
 
Neste artigo desenvolvo reflexões que relacionam o construtivismo de Kant ao 
construtivismo de Rawls. Argumento que o cerne da concepção construtiva de 
ambos está na guinada prática na metodologia da filosofia, a qual pressupõe que a 
argumentação filosófica deve ser desenvolvida por pessoas livres e iguais em uma 
república epistêmica.  
Palavras-chave: Rawls, Kant, construtivismo, república 
 
Abstract 
 
In this paper I develop some reflections on the constructivism in the philosophy of 
Kant and Rawls. I argue that the core of both constructivist conceptions is the 
practical shift in the methodology of philosophy, which assumes that philosophical 
arguments should be developed in the perspective of free and equal citizens of an 
epistemic republic.  
Keywords: Rawls, Kant, constructivism, republic 

 

O termo construtivismo moral foi caracterizado e difundido por Rawls, fazendo 

referência ao método de Kant. Rawls utiliza esse método estritamente no campo da 

filosofia política, mas ele foi expandido posteriormente para o campo da ética por 

Korsgaard e O’Neill. Para além do campo prático, O’Neill em seu livro Constructions 

of Reason (1989), estendeu a interpretação construtivista para o campo da filosofia 

teórica, em particular para sua interpretação da Crítica da razão pura. Neste artigo 

pretendo aprofundar e explorar outros aspectos de uma interpretação construtivista 

da filosofia de Kant tendo em vista alguns insights de Rawls. 

 Uma das principais críticas levantadas à interpretação construtivista da moral 

em Kant se dirige ao aspecto alegadamente voluntarista e, portanto, relativista que 
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normalmente é vinculado ao construtivismo 2 . Isso fez com que alguns autores 

buscassem nomear sua interpretação de constitutivista3. O constitutivismo seria 

uma espécie de construtivismo que supostamente evitaria o aspecto voluntário e 

contingente. Entretanto, nessa perspectiva, parece surgir a dificuldade em distinguir 

o constitutivismo de uma posição fundacionalista baseada na reflexão 

transcendental e na análise de representações a priori oriundas de nossas 

faculdades cognitivas, o que, por sua vez, parece implicar elementos ou uma 

perspectiva realista acerca de nossas faculdades. Essas críticas direcionadas ao 

construtivismo moral se estendem também a uma interpretação construtivista da 

Crítica da razão pura. 

 Desse modo, uma interpretação construtivista da filosofia crítico-

transcendental de Kant precisa responder às seguintes questões: Como o 

construtivismo pode justificar ao mesmo tempo a necessidade e universalidade de 

determinados princípios transcendentais sem comprometer o caráter normativo e 

processual da construção que os legitimou? Ou ainda, em que sentido a reflexão 

transcendental, enquanto um conhecimento acerca da possibilidade de 

conhecimentos a priori e da estrutura a priori de nossas faculdades, se funda em um 

método construtivo? Neste artigo pretendo apenas apresentar algumas reflexões 

preliminares acerca dessas questões. 

 

Noções fundamentais do construtivismo Kantiano como método filosófico 

 

A influente posição de Rawls (1989) contrasta o construtivismo ao 

intuicionismo. O intuicionismo moral se caracteriza como uma forma de realismo que 

pressupõe uma receptividade intelectual com relação a uma ordem pré-existente, a 

qual fundamenta os primeiros princípios ou leis. Essa ordem pré-existente pode ser 

‘vista’ ou ‘captada’ pela razão, mas não produzida pela própria razão. Nesse sentido, 

para o intuicionismo, os “primeiros princípios são considerados verdadeiros ou 

falsos em virtude de uma ordem moral de valores que é anterior e independente de 

nossas concepções de pessoa e sociedade, e do papel social público das doutrinas 

                                                      
2 Cf. Wood, 1999, p.156; Kleingeld & Willaschek 2019. 
3 Cf. Korsgaard 2009; Sensen 2013, 2017; Formosa 2011) 
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morais.” 4  Segundo Rawls, o construtivismo Kantiano, por outro lado, justifica os 

princípios e leis substantivos a partir de uma compreensão prática da argumentação 

filosófica que considera que os argumentos e teses devem ser apresentados 

segundo uma perspectiva que os considera como resultado de um processo de 

construção. Os procedimentos dessa construção, por sua vez, não são construídos, 

pois, do contrário, cair-se-ia em um regresso ao infinito. Entretanto, a base dessa 

construção reflete uma estrutura que constitui a própria racionalidade. “Essa base é 

a concepção de pessoas livres e iguais como razoáveis e racionais, uma concepção 

que deve ser refletida no processo”5. Dessa forma, “a concepção de uma sociedade 

de tais pessoas... constitui a base do construtivismo Kantiano” 6 . A própria 

argumentação filosófica que justificaria os princípios substantivos estaria assentada 

em uma concepção prática de racionalidade, como um determinado resultado da 

ação entre sujeitos racionais livres e iguais. Esse fundamento prático assentado em 

um processo regulado por uma norma é caracterizado como uma guinada 

argumentativa prática no processo de justificação da filosofia prática7.  

Defender um construtivismo no âmbito da filosofia teórica significaria 

assumir, em última instância, que também o conhecimento teórico se assenta sobre 

um agir 8 , uma atividade que deve ocorrer segundo regras constitutivas da 

argumentação entre indivíduos livres e iguais e não sobre alguma proposição auto 

evidente ou sobre alguma intuição intelectual. Note-se que essas regras 

constitutivas são regras normativas de como os indivíduos devem se comportar num 

processo de argumentação e não regras que se originam da descrição sobre como 

os indivíduos normalmente argumentam. Nesse sentido, o construtivismo é 

essencialmente anti-intuitivo.  

Cabe destacar ainda que, segundo Rawls, o construtivismo se apresenta  como 

um procedimento que permite solucionar disputas, enquanto o intuicionismo, não 

sendo construtivo, não conseguiria resolver (adjudicate) conflitos entre intuições 

                                                      
4 Rawls 1989, 95. 
5 Rawls 1989: 99. 
6 Rawls 1989: 99. 
7 Cf. Korsgaard 1996a, 66f.; O’Neill 2015, 2, 70f. 
8 Como assevera Kaulbach (1978), todo nosso conhecimento se assenta sobre princípios que por sua 
vez são oriundos de um fazer/agir (Hundlung) da nossa razão. 
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distintas9. A diferença do construtivismo kantiano com relação ao construtivismo 

utilitarista se encontra no fato de que o primeiro se assenta em uma compreensão 

mais abstrata e austera de agir e racionalidade, o que, por sua vez, almeja maior 

objetividade.   

Além disso, o construtivismo se apresenta como uma alternativa tanto ao 

ceticismo quanto ao realismo. Nesse caso, o construtivismo busca garantir 

(“vindicate”) objetividade (contra o ceticismo) sem apelar para fatos que sejam 

independentes de uma regra que deve dirigir o funcionamento de uma certa atividade. 

Assim, se “para o realista, a razão prática é governada por uma ordem anterior de 

valores, para o construtivista, por outro lado, a ordem da explicação é inversa, e a 

ordem dos valores é constituída a partir das limitações impostas pela razão 

prática.”10 A leitura realista defende que a objetividade se assenta sobre “a estrutura 

do mundo, como uma propriedade independente da mente (a mind-independent 

property) que os agentes racionais possuem”11. O realismo não deve ser equiparado 

necessariamente ao dogmatismo. Nesse sentido, não se trata de defender 

pretensões de conhecimento sem uma avaliação crítica das nossas faculdades 

cognitivas, mas de defender a existência de certas faculdades dotadas de estruturas 

a priori independentes de certas regras alcançadas segundo um procedimento 

argumentativo. Pode-se dizer que, através de uma interpretação realista da Crítica 

da razão pura, após uma avaliação crítica das nossas faculdades e representações, 

chega-se à conclusão de que possuímos certas faculdades e representações a priori 

que constituem a realidade noumênica da razão, a qual, por sua vez, sustenta a 

realidade fenomênica. As estruturas da razão seriam então uma realidade noumênica 

descoberta através de introspeção. Já a interpretação construtivista, por outro lado, 

precisa mostrar que a própria teoria das estruturas a priori de nossas faculdades de 

conhecimento é construída a partir de uma argumentação que deve respeitar certas 

regras práticas que constituem a racionalidade enquanto tal.  

 Dessa forma, o construtivismo também se apresenta como uma alternative  às 

                                                      
9 Cf. Rawls, TJ 34, 39-40, 52 – O’Neill 1989, 207. 
10 Stern 2013, 23. 
11 Stern 2013, 23. 
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teorias fundacionalistas e racionalistas 12 , pois o método adotado pelo 

construtivismo se distingue de uma prova argumentativa more geométrico 

combinada com um método introspectivo, tal como proposto por Descartes. A 

filosofia não pode apresentar seu produto como uma prova assentada em premissas 

claras e evidentes, as quais, por sua vez, garantem um conhecimento objetivo 

independente da perspectiva de um agir prático conjunto das pessoas envolvidas na 

própria atividade13.  Assim, o único critério para a construção de uma teoria filosófica 

não se assenta em uma definição positiva, mas em uma regra prática negativa, a 

saber: “qualquer princípio do pensar e agir que possa ter autoridade não pode ser um 

princípio pelo qual alguns membros de uma pluralidade não possam (não ‘não 

poderiam’) agir [any principle of thinking and acting than can have authority cannot 

enjoin principles on which some members of a plurality cannot (not ‘would not’!) 

act]”14. Essa regra prática constitutiva do processo argumentativo opera como um 

padrão prático de racionalidade daquilo que conta como ‘dar razões’ (reason-giving) 

de modo que o processo de argumentação seja legítimo15. O aspecto do “não pode” 

(cannot) como distinto do “não poderia” (would not) insere a filosofia, inclusive a 

filosofia teórica, no âmbito do agir normativo, por conseguinte, excluindo um 

fundacionalismo descritivo. Em suma, o construtivismo constrói uma argumentação 

a partir de um ponto de vista para justificar algo que não é normalmente ou 

naturalmente aceito, mas faz isso a partir de argumentos que possam ser aceitos por 

todos os envolvidos, logo, extrai uma aceitação sobre teses substantivas a partir do 

acordo sobre o que conta como um argumento para indivíduos livres e iguais. 

 Nesse artigo não pretendo apresentar uma análise exaustiva sobre se o 

construtivismo Kantiano é de fato o método empregado por Kant em sua filosofia. 

Pretende-se apenas indicar algumas das características que indicam o 

construtivismo como o enquadramento metodológico mais abrangente a partir do 

qual Kant define a filosofia. Esse enquadramento indica os princípios normativos que 

                                                      
12 Cf. O’Neill 1989, 3-14) 
13 “No master plan is inscribed in each one of us; rather we must devise a plan that assembles the 
various elements. This plan must not presuppose unavailable capacities to coordinate, such as 
preestablished harmony between reasoners or between each reasoner and a transcendent reality.” 
(O’Neill 1989, 19) 
14 O’Neill 1989, 20. 
15 Cf. O’Neill 2004: 191; Korsgaard 2008, 55f. 
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constituem a racionalidade da argumentação filosófica como tal, ou seja, os 

princípios que não podem eles mesmos ser construídos, mas servem de baliza para 

qualquer argumentação que aspire legitimidade. Trata-se dos princípios 

constitutivos que permitem construções. Nesse caso, três elementos importantes 

devem ser destacados, a saber: a liberdade como submissão a uma legislação 

comum; a rejeição do intuicionismo enquanto um modo de defender a igualdade; e a 

independência garantida pelo caráter processual e analógico da atividade filosófica 

em relação à matemática e especialmente à química. Esses três elementos formam 

assim os contornos gerais do conceito de racionalidade construtiva que está no 

fundamento da filosofia Kantiana, a partir da qual construções específicas de 

princípios substantivos podem ocorrer. Passo a analisar agora o conteúdo desses 

princípios de liberdade, igualdade e independência.  

A liberdade é o primeiro princípio construtivo, o qual é traduzido como a 

submissão autônoma aos princípios de legislação auto imposta. A liberdade imprime 

uma guinada prática normativa, no sentido de que a razão passa a ser concebida 

como autônoma e submetida apenas às leis que ela própria estabelece. Por isso, “que 

aqueles que querem ser filósofos procedam distintamente, não pode de modo algum 

ser-lhes desculpado, porque eles se elevam sobre os seus pares e violam o direito 

inalienável à liberdade e igualdade em assuntos de simples razão.”16 Para que não 

haja violação dessa liberdade e igualdade, ou ainda, da igual liberdade, é preciso que 

os investigadores da razão não se coloquem acima da ideia de legislação. Há uma 

equivalência entre liberdade de pensamento e autolegislação, sendo ambas opostas 

ao princípio do “uso sem lei da razão”17. Essa atividade sem lei da razão pode ser 

chamada também de egoísmo lógico e se funda seja na indolência natural, seja na 

vaidade ou arrogância dos seres humanos, os quais se “consideram distintos em 

comparação com aqueles que tem de trabalhar para viver”18. Esses vícios da mente 

somente podem ser evitados na medida em que se estabelece um trabalho conjunto 

em que o pensamento de cada um esteja em contínuo processo de “checks and 

balances” com os de outrem. Por isso, a legislação da liberdade da razão não pode 

                                                      
16 Kant, VAVT, AA 8:394. 
17 Kant, WDO, AA 08:145. 
18 Kant, VAVT, AA 08:390. 
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ser o resultado de “uma formação arbitrária, organizada conforme a um plano ou até 

mesmo de modo fabricado (em benefício do estado), mas do precedente trabalho 

diligente e cuidadoso do sujeito antes de toda a manufatura que maneje o objeto 

dado, sem sequer pensar nisso”19. Esse trabalho filosófico se refere a um “processo 

didático de conduzir a lei moral em nós [bem como os princípios da razão teórica] a 

conceitos claros, segundo um método de ensino lógico”, pois a verdadeira ocupação 

da filosofia exige “um tratamento sistemático que alcance uma clara 

perspisciência” 20  do seu objeto. Note-se que não pode haver uma filosofia sob 

encomenda, uma filosofia desenhada para alcançar fins arbitrários e ideológicos. A 

filosofia exige que seu método tenha o compromisso de respeitar e promover a 

liberdade, entendida como autonomia, ou ainda, a liberdade de pensar por si 

mesmo21.  

 A forma da autonomia, do pensar por si mesmo ou do “fazer uso do próprio 

entendimento” 22  se traduz antes em um “princípio negativo da faculdade de 

conhecer” que deve responder a si mesmo a pergunta “será possível transformar em 

princípio universal do uso da razão aquele pelo qual se admite algo, ou também a 

regra que se segue do que se admite?” Utilizar esse critério negativo, cuja 

característica intrínseca é a universalizabilidade constitui para Kant “a máxima da 

auto conservação da razão”23. Pode-se dizer assim que os “checks and balances” 

devem respeitar sempre o critério da universalizabilidade.  

 Que a filosofia, seja como doutrina da sabedoria, seja como doutrina do saber, 

esteja fundada sobre o fundamento da liberdade, também é confirmado pelo fato dela 

estar submetida ao mandamento moral da veracidade. “Pode ser que nem tudo o que 

um homem toma por verdadeiro seja [de fato] verdadeiro (pois ele pode errar); mas 

em tudo o que ele diz ser verdadeiro (ele não deve enganar)”. Dessa forma, “uma 

mentira, no entanto, seja externa ou interna, é de dois tipos: 1) quando se faz passar 

por verdadeiro o que, todavia, se está ciente que é falso; 2. Quando se faz passar por 

                                                      
19 Kant, VAVT, AA 08:404. 
20 Kant, VAVT, AA 08:405. 
21 Cf. Klein 2009a; 2009b. 
22 Kant, WA, AA 08:35. 
23 Kant, WDO, 8: 146f.n. 
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certo o que, todavia, se está ciente que é subjetivamente incerto.’24 Assim, a mentira, 

“pelo qual o mal entrou no mundo” também se refere sobre a correta aplicação do 

princípio do pensar por si mesmo, quando alguém diz tê-lo seguido sem o ter feito, 

ou mesmo, afirmando para si e para outros que possui uma certeza que não têm, ou 

ainda, quando tenta voluntariamente apagar as diferenças entre opinião, saber e 

crença. Para Kant, o mandamento “não deves mentir (mesmo com a melhor das 

intenções), se fosse sinceramente adotado na filosofia, como doutrina da sabedoria, 

seria sozinho capaz não apenas de estabelecer a paz passageira, mas asseguraria 

uma paz para todos os tempos vindouros”25.  

 Assim, existe “uma certa insinceridade na natureza humana”26 que não afeta 

apenas ao conteúdo, a coisa mesma, mas também seu tom27 e se estende até o 

pensamento especulativo28. Essa insinceridade pode se originar da vaidade pessoal29 

ou da temeridade 30 , podendo chegar a uma índole malévola e traiçoeira 31 . 

Exatamente por isso que a própria razão pura e a filosofia precisam ser postas sobre 

uma disciplina auto imposta, a qual, como fruto da reflexão transcendental “é um 

dever”32. Ora, se “prático é tudo aquilo que é possível através da liberdade”33, então, 

exatamente porque a atividade filosófica se origina da liberdade, se segue que ela é 

antes de tudo prática. Porque ela pode se corromper em suas máximas, ela deve se 

autodisciplinar, pois somente assim a razão é capaz de seguir os princípios que 

sejam condizentes com sua própria liberdade. 

 O segundo elemento é o da igualdade, o qual se relaciona com a compreensão 

da filosofia como oposta ao intuicionismo. O desenvolvimento da filosofia crítico-

transcendental se encontra estreitamente ligado à compreensão a respeito daquilo 

que deveria ser o método filosófico. Nesse sentido, o verdadeiro antípoda da filosofia 

não é a matemática, pois ambas integram aquilo que Kant chama de conhecimento 

                                                      
24 Kant, VNAEF, AA 08: 421f. 
25 Kant, VNAEF, AA8:421f. 
26 Kant, KrV, B 775. 
27 Cf. Kant, KrV, B772. 
28 Cf. Kant, KrV, B776. 
29 Cf. Kant, KrV, B777. 
30 Cf. Kant, KrV, B 800. 
31 Cf. Kant, KrV, B784. 
32 Cf. Kant, KrV, B319. 
33 Kant, KrV, B828. 
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racional a priori, mas sim o misticismo34. Essa oposição entre filosofia e misticismo 

se estabelece nos seguintes termos: investigação versus inspiração; uso público da 

razão versus doutrina secreta; trabalho versus alquimia; conquistar versus suspirar; 

esclarecimento versus morte da razão; natureza versus graça35 . Essa divisão se 

refere tanto ao uso prático, quanto ao uso teórico da razão, isto é, essa oposição se 

desdobra desde a fundamentação do conhecimento e da moralidade até o âmbito da 

filosofia da religião e da história. O núcleo comum das diversas caracterizações de 

misticismo é sempre a tentativa de legitimar um conhecimento objetivo a partir de 

uma alegada intuição intelectual do supra-sensível. O apelo à intuição intelectual, 

nas suas mais diversas formas e graus constitui para Kant um Deus ex machina36.  

No escrito Sobre um enaltecido tom de distinção na filosofia, Kant afirma que 

foi Platão o pai de toda exaltação [Schwärmerei] na filosofia, ainda que ele não 

possua toda culpa, já que usou a capacidade de intuir ideias para justificar a 

possibilidade de um conhecimento sintético a priori, mas não para ampliar esse 

conhecimento mediante àquela intuição37. De todo modo, ele deixou aberto esse 

caminho para seus sucessores38. Enquanto ele se manteve nos limites da sua teoria 

da rememoração, ainda não estava sendo exaltado, mas quando pressupôs a 

existência de uma intuição intelectual, pela qual estamos em comunidade com a 

divindade, permitiu que a exaltação adentrasse na filosofia. Para Kant o misticismo 

aparece em diversos graus. O mais alto grau é conferido à filosofia de Espinosa, pois 

ela defende que existe apenas um único ser, sendo que todo o resto se constitui como 

uma modificação dele39 , podendo por isso ser caracterizado como uma teosofia 

mística40. Também a filosofia de Leibniz é vista como mística na medida em que está 

                                                      
34 Conforme garantido nas últimas palavras da Crítica da razão prática: “[...] pode em parte evitar-se a 
desorientação de um ajuizamento ainda rude e pouco exercitado e, em parte (o que é de longe mais 
necessário), as extravagâncias do gênio, pelas quais, como sói acontecer com os adeptos da pedra da 
sabedoria, sem nenhuma investigação metódica e nenhum conhecimento da natureza são prometidos 
tesouros sonhados e são dissipados tesouros verdadeiros. Em uma palavra, a ciência (buscada 
criticamente e introduzida metodicamente) é a porta estreita que conduz à doutrina da sabedoria [...]”. 
(Kant, KpV, AA 05: 163) 
35 Cf. Henrich 1966. 
36 Cf. Kant, Br. AA 10:131. 
37 Cf. Kant, VT, AA 08: 398; KrV, B 371. 
38 Cf. Kant, Refl, AA 18: 435; Refl 6065, AA 18: 437. 
39 Cf. Kant, KpV, AA 05: 102; KU, AA 05: 393, 421 e 439. 
40 Kant, WDO, 08: 143; Refl. 6050, AA 18: 435; Refl. 6055, AA 18: 439. 
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de acordo com o Idealismo platônico41, assim como o “idealismo místico e fantasista 

de Berkeley”42 que transforma todos os fenômenos em ilusão [Schein]43. Poder-se-ia 

dizer que a filosofia de Leibniz e a de Berkeley constituiriam um segundo grau de 

misticismo (de cima para baixo), enquanto o terceiro grau seria atribuído a filosofia 

de Descartes, que procura derivar a realidade do mundo exterior a partir da suposta 

ideia inata de Deus44.  

Na Crítica da razão prática, o misticismo é caracterizado como aquela doutrina 

que transforma em esquema aquilo que deveria servir apenas como símbolo, ou seja, 

na medida em que procura orientar as ações humanas com base em intuições 

efetivas e não sensíveis sobre um invisível reino de Deus45. Já na Religião nos limites 

da simples razão o misticismo é apresentado como uma suposta influência mística 

advinda dos céus, a qual teria um influxo na disposição moral dos indivíduos, 

transformando-os em sujeitos morais. Trata-se aqui de uma crítica à teoria pietista 

da inspiração, a qual seria um “salto mortale da razão humana”46. No contexto da 

filosofia da história Kant combate certas teorias que pressupõe a existência de um 

pressentimento ou de um dom divinatório47, que alegadamente permitiria predizer o 

que irá acontecer devido a influência de um deus que se expressa ou através de sinais 

isolados, aparições, ou através da própria ordem do cosmos, como no caso da 

astrologia. Na Antropologia de um ponto de vista pragmático Kant afirma que 

“pressentimento [Ahndung] é uma quimera”48, ou ainda, que é um absurdo pretender 

interpretar supostos sinais divinos em doenças mentais ou ataques epilépticos, tal 

como acontecia na antiguidade com a figura da Pítia49. 

Segundo Kant, no misticismo o ser humano pretende “se erguer sobre a 

humanidade”50, por isso, ele representa o “salto mortal da razão” e a “morte de toda 

filosofia”51. Enquanto a verdadeira filosofia se constitui como trabalho segundo um 

                                                      
41 Cf. Kant, V-MP-L1/Pölitz, AA 28: 102. 
42 Kant, Prol, AA 04: 293. 
43 Cf. Kant, KrV, B 70-71. 
44 Cf. Kant, Refl 6041, AA 18: 431. 
45 Cf. Kant, KpV, AA 05: 70-71. 
46 Kant, RGV, AA 06: 121. 
47 Cf. Kant, SF, AA 07: 80. 
48 Kant, Anth, AA 07: 187. 
49 Cf. Kant, Anth, AA 07: 189. 
50 Kant, Refl 5063, AA 18: 438. 
51 Cf. Kant, VT, AA 08: 398. 
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uso público da razão, o misticismo se constitui como uma doutrina secreta baseada 

na presunção de ter encontrado a pedra filosofal [lapis philosophorum]. O filósofo da 

intuição fala sob autoridade própria e por isso não precisa prestar contas a 

ninguém52. Afinal, como se poderia contra argumentar que tal indivíduo não sente ou 

não intui o que ele afirma sentir ou intuir? Ele não se coloca na igualdade civil que 

rege o funcionamento do uso público da razão, segundo o qual é preciso apresentar 

argumentos em favor da sua posição53. Na medida em que esses presumidos gênios 

abandonam a suprema legislação da razão e se entregam à exaltação 

sentimentalista, chamada por eles de iluminação, os seus ensinamentos tornam-se 

ambíguos e conflituosos com o passar do tempo, já que os seguidores querem seguir 

também a sua presumida inspiração interior. Em pouco tempo, para que aqueles 

ensinamentos divinatórios não se percam, os membros dessa fraternidade precisam 

tornar as palavras ditas pelo gênio fundador em escritos obrigatórios e verdadeiros 

por si mesmos, por conseguinte, subordinam a razão àquilo que os presumidos 

gênios “intuíram”, isto é, subordinam a razão a algo estranho, a supostos fatos que 

por sua vez não podem ser publicamente comprovados nem partilhados, fazendo 

surgir assim a superstição [Aberglaube]54.  

Assim, uma das teses centrais defendidas ao longo da Crítica da razão pura 

diz respeito ao fato de que o intelecto humano não intui, apenas pensa, por 

conseguinte, as únicas intuições que podemos ter são aquelas advindas da 

sensibilidade. “Desse modo, não é permitido excogitar quaisquer novas capacidades 

originárias, por exemplo, um entendimento capaz de intuir os seus objetos sem o 

curso dos sentidos, ou uma força de atração sem qualquer contato, nem quaisquer 

novas espécies de substâncias (...)”55 . Podemos até conceber o conceito de um 

intelecto intuitivo, mas isso apenas a partir de uma perspectiva negativa a qual não 

é um conhecimento em sentido próprio. Não podemos sequer compreender como ele 

funcionaria, já que seria completamente distinto de um intelecto discursivo que 

apenas pensa mediante conceitos. 

                                                      
52 Cf. Kant, VT, AA 08: 390; 400. 
53 Cf. Kant, KrV, A738/B766. 
54 Cf. Kant, WDO, AA 08: 145. 
55 Kant, KrV, B798. 
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O critério da igualdade também é traduzido no princípio da comunicabilidade. 

Conceitos podem ser partilhados na medida em que são produtos da atividade da 

própria razão 56 . O pensamento possui uma estrutura lógica isomórfica com a 

linguagem, sendo que ambos podem e devem ser compartilhados. O critério da 

igualdade se traduz, então, na comunicabilidade de conceitos e pensamentos em 

juízos. O pensamento correto é aquele que se dá através e na possibilidade da 

comunhão com os outros, por isso a proibição política de comunicar publicamente 

os pensamentos é um impedimento ao próprio pensamento57. Da mesma forma, um 

pensamento que não se compromete com a comunicabilidade se coloca em 

contradição consigo próprio. Trata-se aqui do egoísta lógico, “que tem por 

desnecessário examinar seu juízo também pelo entendimento dos outros, como se 

não necessitasse de forma alguma dessa pedra de toque” 58 . Nesse sentido, o 

suposto filósofo por inspiração é aquele que pretende possuir um segredo em si, 

“mas infelizmente não pode comunicá-lo universalmente através da linguagem.”59 

Assim, “a crítica está para a metafísica escolástica comum precisamente como a 

química está para a alquimia, ou a astronomia para a astrologia divinatória.” 60 

“Aqueles que rejeitam o seu modo de ensinar e ao mesmo tempo o procedimento da 

Crítica da razão pura não podem ter em mente outra coisa senão romper as cadeias 

da ciência e transformar o trabalho em jogo, a certeza em opinião e a Filosofia em 

filodoxia.”61 

  A independência é o terceiro elemento constitutivo do método filosófico e 

pode ser entendido através da exigência procedimental de que cada um possa 

reconstituir regressiva e progressivamente os passos de um argumento. Nesse 

sentido, esse elemento procedimental deve ser interpretado em analogia com a 

matemática e a química. “O que fazem o químico na análise da matéria e o 

matemático na sua doutrina das magnitudes puras é uma incumbência ainda maior 

para o filósofo” qual seja, “determinar com segurança a parte que um tipo especial 

                                                      
56 Cf. Kaulbach 1978, 131ff. 
57 Cf. Kant, WDO, 08:144. 
58 Kant, Anth. 07:128f. 
59 Kant, VAVT 08:389. 
60 Kant, Prol. 04: 366. 
61 Kant, KrV, B XXXVII.  
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de conhecimento tem no uso variegado do entendimento, bem como seu próprio 

valor e sua influência”62. 

 Para evitar equívocos é preciso acentuar as diferenças entre a filosofia, de um 

lado, e a matemática e a química, de outro. Com relação à matemática, uma das 

principais teses de Kant é a que a filosofia não pode simplesmente imitar o método 

matemático, o qual se caracteriza pelo “conhecimento a partir da construção de 

conceitos. Construir um conceito significa apresentar a priori a intuição que lhe 

corresponde.”63 Assim, para Kant trata-se de dois usos distintos da razão, a filosofia 

enquanto “discursivo segundo conceitos” e a matemática enquanto “intuitivo 

mediante a construção de conceitos”64. Pelo fato de a filosofia não poder apresentar 

seu conceito imediatamente na intuição pura, ela também não pode apresentar, em 

sentido estrito e rigoroso, definições, axiomas ou mesmo provas, ao menos não no 

sentido em que a matemática pode65. Por isso, quando se fala de construtivismo na 

filosofia de Kant, não se pode confundir com o uso estrito de construção de 

conceitos, enquanto a metodologia própria das disciplinas matemáticas. Por outro 

lado, diferentemente da química, a filosofia não pode lidar diretamente com objetos 

da experiência, logo, a sua análise e síntese não podem se apoiar diretamente sobre 

os fenômenos, mas apenas indiretamente, por meio da análise dos elementos 

representacionais pelos quais compreendemos os fenômenos.  

 Uma vez indicadas as diferenças, pode-se apontar agora para as 

semelhanças. Da mesma forma que na matemática, a filosofia também se refere a 

conceitos e princípios válidos a priori, ou seja, ambas não tratam de conceitos 

derivados da experiência. Por outro lado, em analogia com a química, a filosofia 

depende de que seu objeto ou os seus elementos nos sejam dados. Ambas operaram 

por um processo de decomposição de algo dado (no caso da química, objetos dados 

na experiência ou os elementos fundamentais, no caso da filosofia, de conceitos 

dados a priori) e depois de recomposição dos seus elementos, ou seja, utilizando dos 

procedimentos de análise e de síntese.  

                                                      
62 Kant, KrV, B 870. 
63 Kant, KrV, B741. 
64 Kant, KrV, B747. 
65 Cf. Kant, KrV, B 755-764. 
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Nesse sentido, diferentemente da crítica ao método de Platão, Kant considera, 

por exemplo, que “a filosofia de Aristóteles é trabalho, (...) enquanto desmembrador 

de todo o conhecimento a priori em seus elementos, e como artista da razão que a 

partir daí (das categorias) os recompõe” 66 . Isso ocorre dessa forma “pois o 

entendimento discursivo tem de investir muito trabalho através do primeiro para a 

dissolução e, por sua vez, para a composição de seus conceitos segundo princípios 

e galgar penosamente muitos estágios para progredir no conhecimento”67.  

 A analogia com a química e a oposição ao misticismo também é acentuada na 

Crítica da razão prática. À filosofia cabe analisar os juízos proferidos pela razão 

prática em conceitos elementares o que, devido a impossibilidade de recorrer ao 

método da matemática, pode assumir “um procedimento semelhante à Química, de 

separar o empírico do racional suscetível de encontrar-se neles”. Assim, evita-se “as 

extravagâncias do gênio, pelas quais como sói acontecer com os adeptos da pedra 

da sabedoria, sem nenhuma investigação metódica e nenhum conhecimento da 

natureza são prometidos tesouros sonhados e dissipados tesouros verdadeiros.”68 

Portanto, em analogia com a matemática, o filósofo deve proceder “tão 

meticulosamente como o geômetra em seu trabalho”, mas pela condição de seu 

trabalho ser apenas um “conhecimento da razão por simples conceitos, sem a 

construção dos mesmos”, resta-lhe, então, apenas uma posição análoga ao do 

“químico, que pode fazer a todo momento um experimento com a razão prática de 

cada homem, para distinguir o fundamento moral (puro) do fundamento 

determinante empírico.”69 

 Finalmente, é preciso destacar que a construção utilizada pela filosofia possui 

um caráter essencialmente simbólico e analógico. A filosofia não pode se apoiar 

imediatamente em uma intuição sensível, seja pura, seja empírica acerca da própria 

razão. Por isso, resta-lhe apenas a possibilidade de utilizar uma hipotipose simbólica, 

na qual “a faculdade do juízo cumpre uma dupla função: primeiro de aplicar o 

conceito ao objeto de uma intuição sensível e então, segundo, de aplicar a simples 

                                                      
66 Kant, VAVT, AA 088:393. 
67 Kant, VAVT, AA 088:389. 
68 Kant, KpV, 05: 163. 
69 Kant, KpV, AA 05:92. 
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regra da reflexão sobre aquela intuição a um objeto totalmente diverso, do qual o 

primeiro é um símbolo”70. É nesse sentido que deve ser entendida a metáfora da 

relação da filosofia e a construção de edifícios71.  

 Para Kant, liberdade, igualdade e independência formam, assim, os princípios 

constitutivos do conceito de república72 e também daquilo que deve contar como 

racionalidade.  Esses três princípios estão intrinsecamente relacionados com as três 

máximas do pensamento alargado indicadas na Crítica da faculdade do juízo. Cabe 

aqui retomar a passagem integral: 

 

1. Pensar por si; 2. Pensar no lugar de qualquer outro; 3. Pensar sempre 

de acordo consigo próprio. A primeira é a máxima da maneira de pensar 

livre de preconceito; a segunda, a maneira de pensar alargada; a terceira, 

a da maneira de pensar consequente. A primeira é a máxima de uma 

razão jamais passiva. A propensão a esta, por conseguinte a 

heteronomia da razão, chama-se preconceito; e o maior de todos eles é 

o de representar-se a natureza como não submetida a regras que o 

entendimento por sua própria lei essencial põe-lhe como fundamento, 

isto é, a superstição. Libertação da superstição chama-se 

Esclarecimento, porque embora esta denominação também convenha à 

libertação de preconceitos em geral, aquela merece preferentemente (in 

sensu iminenti) ser denominada um preconceito, na medida em que a 

cegueira, na qual a superstição lança alguém e que até impõe como 

obrigação, dá a conhecer principalmente a necessidade de ser guiado 

por outros, por conseguinte o estado de uma razão passiva. No que 

concerne à segunda máxima da maneira de pensar, estamos afora isso 

bem acostumados a chamar de limitado (estreito, o contrário de 

alargado) aquele cujos talentos não bastam para nenhum grande uso 

(principalmente intensivo). Todavia, aqui não se trata da faculdade de 

conhecimento, mas da maneira de pensar, de fazer dela um uso 

conveniente; a qual por menor que também seja o âmbito e o grau que o 

dom natural do homem atinja mesmo assim denota uma pessoa com 

                                                      
70 Kant, KpV, AA 5:352. 
71 Cf. Kant, KrV, B735; 863. 
72 Cf. Kant, MS, AA 6:314; TP, AA 08:290. 



 
254 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

maneira de pensar alargada, quando ela não se importa com as 

condições privadas do juízo, dentro das quais tantos outros estão como 

que postos entre parênteses, e reflete sobre o seu juízo desde um ponto 

de vista universal (que ele somente pode determinar enquanto se 

imagina no ponto de vista dos outros). A terceira máxima, ou seja, a da 

maneira de pensar consequente, é a mais difícil de alcançar-se e 

também só pode ser alcançada pela ligação das duas primeiras e 

segundo uma observância reiterada da mesma, convertida em perfeição. 

Pode-se dizer: a primeira dessas máximas é a máxima do entendimento; 

a segunda a da faculdade do juízo; a terceira, a da razão.73 

 

 Ora, os três princípios, a saber, a liberdade, igualdade e independência, os 

quais também estão estreitamente relacionadas com as três máximas do sensus 

communis, são as bases para a compreensão de um conceito republicano de 

racionalidade que permeia a filosofia de Kant. Nesse sentido, há uma passagem 

emblemática na Crítica da razão pura: 

  

Em todos os seus empreendimentos a razão tem que se submeter à crítica, 

e não pode limitar a liberdade da mesma por uma proibição sem que isto a 

prejudique e lhe acarrete uma suspeita desvantajosa. No que tange à sua 

utilidade, nada é tão importante nem tão sagrado que lhe seja permitido 

esquivar-se a esta inspeção atenta e examinadora que desconhece 

qualquer respeito pela pessoa 74 . Sobre esta liberdade repousa até a 

existência da razão; o veredito desta última, longe de possuir uma 

autoridade ditatorial, consiste sempre em nada mais do que no consenso 

de cidadãos livres dos quais cada um tem que poder externar, sem 

constrangimento algum, as suas objeções e até o seu veto.75 

 

 Ora, com base nessas passagens fica evidente a filiação de Kant com aquilo 

que Rawls chamou de construtivismo Kantiano, mas que Kant nomeou de filosofia 

                                                      
73 Kant, KU, AA 05:294f.  
74 Aqui por “respeito à pessoa” deve-se entender um respeito pela autoridade que pode acompanhar 
uma pessoa. Nesse sentido, questiona-se a legitimidade de alegações feitas que não podem ser 
criticadas tendo por base alegados argumentos de autoridade.  
75 Kant, KrV, B766f. Esse aspecto republicano do conceito de racionalidade já havia sido destacado 
por Höffe (2003). 
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crítica ou criticismo. Sugere-se, de modo similar àquele que Kant asseverou em 

relação a Platão, a saber, de  

 

que não é nada insólito, tanto na conversação comum como nos escritos, 

pela comparação dos pensamentos externados pelo autor sobre seu objeto, 

entendê-lo inclusive melhor do que ele mesmo se entendeu na medida em 

que não determinou suficientemente o seu conceito e deste modo por vezes 

falou ou até pensou de encontro à sua própria intenção.76 

 

Assim, não apenas se pode utilizar a filosofia de Kant para esclarecer 

elementos metodológicos na filosofia de Rawls, mas também se pode seguir o 

caminho inverso, assumir algumas premissas e princípios apresentados claramente 

por Rawls para reler e trazer à tona elementos não suficientemente compreendidos 

na obra de Kant. Como se procurou apontar nesse artigo, os elementos 

construtivistas estavam presentes, mas os intérpretes e leitores de Kant 

normalmente tendem a relegá-los a uma posição de pouca importância, quando são 

reconhecidos de alguma forma. Com essa aproximação entre Rawls e Kant não 

pretendo, entretanto, negar as diferenças metodológicas existentes entre ambos, 

mas isso extrapola os limites desse artigo77.  
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 12. PENSAMENTO CRÍTICO LATINO-AMERICANO: A “TRIANGULARIDADE” 

ENTRE CONQUISTA E USURPAÇÃO FRENTE ÀS REIVINDICAÇÕES POR LIBERTAÇÃO 

E JUSTIÇA 
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Jovino Pizzi1 

 

Quais as contribuições da filosofia e da teologia da liberação ao pensamento 

crítico latino-americano? Seus traços ainda permeiam a filosofia atual? Além disso, 

é possível considerar a libertação como uma categoria capaz de afiançar a análise 

do espírito da tirania monolíngue das tendência malignas e patológicas atuais? Quais 

justificativas filosóficas para a passagem do comércio triangular para um novo 

horizonte compreensivo que interponha a hospitalidade como pano de fundo para a 

convivência social? 

Na América Latina, são cinco séculos de conflitos, opressões e vínculos entre 

países de diferentes continentes. A noção “cosmopolita” de hospitalidade foi, sem 

dúvidas, um desejo voltado a superar as adversidades derivadas da inospitalidade. O 

livro de Gustavo Gutiérrez é, sem dúvida, uma referência para o pensamento crítico 

latino-americano radical, com o qual é possível entender as espoliações, 

dependência e subordinação. A vinculação com John Rawls é possível, porque o seu 

segundo princípio de justiça é taxativo, à medida que os recursos econômicos devam 

beneficiar os menos favorecidos. 

Nesse sentido, o texto debate essas questões a partir de quatro pontos. O 

primeiro trata do perigo do fundamentalismo alienante, uma interpretação de como 

muitas “igrejas” atuais, inclusive as tradicionais, assumem um monolinguismo 

estrafalário (1). Em segundo lugar, a insistência em “tomar partido pelos 

desapossados”, como salienta Gutiérrez, encontra na perspectiva rowlsniana, uma 

ressonância específica, mas que, na prática, sofre de um rechaço muito grande por 

parte de grupos maliciosos, que dominam a dinâmica da democracia; em outras 

                                                      
1  Universidade Federal de Pelotas (Brasil) 
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palavras, trata-se de identificar o papel das “máfias” que ocupam o mando político, 

transformando o poder administrativo do Estado em baluarte à serviço de uma 

minoria (2). O terceiro ponto se atém discute a conexão do compromisso solidário 

apregoado por Gutiérrez e a possível vinculação com o segundo princípio da justiça 

de Rawls na esteira de um capitalismo de cassinos (3). Por fim, em quarto lugar, a 

alternativa de hospitalidade frente aos grupos maliciosos, de forma a coadunar os 

aspectos incondicionais com elementos “condicionadores” da prática cotidiana (4). 

 

1.0 – Um “certo” fundamentalismo alienante 

 

As reações ao movimento de libertação – no campo religioso, filosófico e 

outros – foram muito consistentes. A motivação e a justificação de uma práxis 

libertadora fez com que grupos contra-revolucionários empreendessem uma 

guinada radical e, assim, conseguir contrapor-se ao discurso voltado à 

transformação social. Como reconhece Gustavo Gutiérrez, em sua obra Teologia da 

libertação (1983), o eminente perigo dessa perspectiva engajadora da teologia “corre 

porém o risco de pagar o alto preço de se converter” em apenas uma ideologia e, 

então, transformar-se em um conjunto de ideias de um grupo voltado a defender seus 

próprios interesses. Para o teólogo, o discurso libertador não está isento de um 

“certo” fundamentalismo (1983, p. 255).  

Como é possível perceber, a questão não condiz somente à justificação teórica 

dos discursos de liberação, mas também à receptividade que esse movimento 

recebeu no seio da sociedade. Na verdade, são dois aspectos que, de uma forma ou 

de outra, respondem, de forma muito diferente, aos apelos de uma luta comprometida 

com as mudanças sociais. Como insiste Gutiérrez, esse fundamentalismo se 

encarrega de mitigar a “reflexão crítica a partir da práxis e sobre esta, a partir da fé e 

sobre a fé como práxis libertadora” (1983, p. 255). Assim, a exigência de “tomar 

partido pelos desapossados” não passa de um simples “reformismo social” utópico 

(Gutiérrez, 1983, p. 256). 

O fundamentalismo sempre foi um dos temas relacionados à religião. No caso 

da teologia da libertação, as reações às experiência e lutas de mudança social 

conseguem dar uma reviravolta, revertendo-se em contraponto à práxis 
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transformadora. O reacionarismo aparece no seio das igrejas tradicionais e, ao 

mesmo tempo, na proliferação do neopentecostalismo inerente às distintas 

denominações de igrejas. 

A denominada terceira onda do neopentecostalismo evidencia uma “mudança 

de época” (Habermas, 2006, 14). Não se trata, no entanto, de uma questão ligada ao 

terrorismo como tal, mas de um giro na interpretação e na aplicação dos dogmas 

religiosos. Sua onda propagadora ratifica o fundamentalismo radical, sem conservar 

a diversidade, isto é, na defesa sistemática e ostensiva dos pressupostos de um 

monolinguismo paroquialista. Como afirma Habermas, o fundamentalismo ignora “a 

situação epistémica de uma sociedade pluralista no concernente às cosmovisões e 

insistem (inclusive com violência) na implantação política e o caráter universalmente 

vinculante de sua doutrina” (2006, p. 19). Na linha de Honneth, a perspectiva crítica 

deve enfrentar-se a “outras interpretações da dominação social, a quais não estão 

delimitadas à onipresente categoria marxista de dominação da natureza” (Cano, 

2009, p. 11). 

A questão do poder passa, então, a exigir uma análise da dominação e de seus 

efeitos sociais, uma perspectiva monológica que instrumentaliza as relações e gera 

uma dependência e submissão. Com isso, é possível compreender as novas formas 

de alienação e de poder que interferem na vida social. Nesse horizonte 

fundamentalista (Pizzi, 2020), a perspectiva Ploribus unum repele o compromisso 

com a democracia, com os direitos e a equidade sociais, pois as diferentes 

organizações e entidades obedecem a uma gestão monocrática. A ideia fulcral 

evidencia a compreensão restritiva, de modo a incentivar o conservadorismo moral e 

valores intransigentes, na busca de uma unidade interpretativa e a coesão no 

comportamento dos acólitos. Ao mesmo tempo, repudia-se os diferentes, inclusive 

com violência, porque, de uma forma ou de outra, “o exercício da violência incrementa 

a sensação de poder” (Han, 2018, p. 30). 

Um dos primeiros estudos sobre essa onda estrafalária foi apresentado por 

Erich Fromm, com sua análise da dianética. A dianética está ligada a Lafayette Ronald 

Hubbard (1911-1986), um escritor norte-americano e fundador da igreja com base 

na cienciologia, uma espécie de ciência ficção e fantasia. Nos anos 50 do século 

passado, Hubbard utilizou a expressão dianética com o fim promover o alivio de 
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males psicossomáticos, libertando a mente de imagens nocivas. Seu modo 

excêntrico o transformou em “centro de atenção, em objeto de adoração [...].” Trata-

se de um fenômeno desconcertante, pois é “evidente a necessidade de acreditar em 

algo, ainda que seja desse tipo, ou de ser absurdos, porque nega o sentido comum, 

por constituir certa esperança irracional em algo...” (Fromm, 1994, p. 38). 

Com esse exemplo, Fromm trata de analisar a maneira como a sociedade atual, 

com o intuito de ser moderna, moderna preencheu o vazio de sentido por meio de 

novas formas de crenças de tipo religiosas. Abandonando o viés escatológico, o novo 

ritualismo deixou de ter o foco no “sagrado” para, então, assumir padrões vinculados 

ao imanentismo da realização pessoal. A base está em uma teologia da prosperidade 

e no aspecto comercial da fé, alimentando um espiritualismo desejoso de 

propriedades materiais. 

Não se trata, pois, de uma simples privatização da fé, como pensa Habermas 

(2011, p. 51). Há, no caso, uma motivação profundamente empreendedorista, 

modificando as formas tradicionais da religião. Essa ideia aparece, de forma muita 

clara, no documentário produzido pela HBO (2015), dirigido por Alex Gibney, Going 

Clear: Scientology and the Prision of belief. No fundo, existe uma rede complexa de 

“fundações” que proliferam de modo especial nas Américas. Com base no livro Prisão 

da fé: Cientologia, Celebridades y Hollywood (2013), de Lawrence Wright, o 

documentário recolhe depoimentos de ex-integrantes da igreja Cientologia, fundada 

por Lafayette R. Hubbad. Nele, além das denúncias de abusos, intimidações e 

ameaças – como é o caso do ator John Travolta –, há também ilustrações dos 

perigos de uma fé cega e alucinógena. 2  Nesse sentido, é interessante também 

estudar o livro de Fromm (1994, p. 36 ss), quando ele analisa a “dianética”, um 

movimento que realiza uma espécie de simbiose entre religião e ciência. 

No Brasil, há diversas representações e correntes católicas de tipo 

fundamentalista. A mais representativa inspiração neopentecostal da Igreja Católica 

é a Renovação Carismática, um movimento fundado por William Storey, Ralph Keifer 

e Pathi Mansfiel, nos meados dos anos 60, nos Estados Unidos. Ele foi importado ao 

Brasil  pelo s acerdote  Haroldo  Joseph Rahm (nascido no Texas, em 1919, e falecido 

                                                      
2 Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Going_Clear; Cf também https://pt.wikipedia.org/wik, acesso em 23 
de outubro de 2021. 
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no Brasil em 2019). 

Sem dúvidas, as sociedades pluralistas oferecem espaço para essas 

mentalidades “fanaticamente enrijecidas” (Habermas, 2011, p. 20). Ou seja, há uma 

minimização – para não dizer uma anulação – do referencial do agir comunicativo, 

de modo que as interações, conflitos e negociações entre grupos e atores sociais 

esteja atrelada a grupos minoritários, sequazes de extremismos e, às vezes, 

apologetas da violência, do militarismo e das diferentes feições de negacionismo, às 

vezes nada pacífico. 

No caso, não se trata de um fundamentalismo extremista entre países ou 

blocos transcontinentais, mas de um novo espírito que utiliza da ortodoxia de tipo 

religioso como meio para seduzir as pessoas em vistas a necro-empreendedorismo 

ideológico-financeiro. Em outras palavras, desenvolve-se estratégias para 

enriquecimento privado e dominação social. Na verdade, o pluralismo favorece a 

diversidade no seio das grandes religiões. Isso também dá asas à criação das mais 

diversas de seitas ou entidades com fachada “religiosa”. No caso do Brasil e da 

América Latina, os movimentos neopentecostais representam a guinada frente à 

teologia da liberação. Não há dúvidas de que se trata de um esforço para neutralizar 

a perspectiva engajada e transformadora, engajamento social que procura viabilizar 

uma qualidade de vida razoável aos mais pobres e desamparados. Como Gutiérrez 

preconizou, o risco de um fundamentalismo inconsistente está em abrir as 

possibilidades para reações muito fortes. 

Apenas como mais uma referência, parece ser muito sugestivo, para o debate 

atual, o documentário Sem espaços Seguros (2019) – no original No Safe Spaces –, 

no qual o comentarista político Dennis Prager e o comediante Adam Carolla 

apresentam uma série de entrevistas, seja com estudantes, professores e outros 

especialistas sobre a “liberdade de expressão”. A questão, de acordo com Habermas, 

refere-se às “liberdades para os inimigos da liberdade” (2011, p. 30). Por isso, a 

argumentação evidencia as controvérsias não apenas na interpretação do artigo 

constitucional norte-americano, pois apresenta também aplicações distintas, 

segundo os interesses de grupos e entidades específicas. Não existem, até mesmo 

nos  espaços  acadêmicos,  os  propalados  “espaços  seguros”  tanto   para  opiniões  
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como para estilos e perspectivas de vida divergentes.3 

A proliferação de grupos neopentecostais e a ortodoxia religiosa abriu 

caminho para a organização de grupos nada democráticos. Na verdade, as 

motivações políticas torna a religião em um dos aliados dos grupos 

ultraconservadores. Esse é o tema a continuação. 

 

2.0 – O princípio da justiça e a democracia refém das máfias 

 

Por maior que seja o otimismo em relação à racionalidade comunicativa e à 

democracia como salvaguarda dos direitos de todos, há, sem dúvidas, um desalento 

em torno à efetividade de seus ideais. No final das contas, o “capitalismo de cassino”, 

como salienta Adela Cortina (1998, p. 15), representa ser um dos baluartes da atual 

onda conservadora e reacionária. Esses grupos se organizam e se articulam, nacional 

e internacionalmente, como se formassem uma “rede cada vez mais densa de 

interdependência que perpassam também os limites de outros âmbitos sociais” 

(Habermas, 2011, p. 71). Então, o que parecia difuso e, em boa medida, já superado, 

os grupos direitistas e ultraconservadores assumem um protagonismo político sem 

precedentes, reunindo agentes religiosos, empresários, militares (ou policiais) e 

políticos de profissão, influenciadores sociais, entre outros. 

A percepção de Goya indica, em boa medida, o desencanto com os ideais de 

uma racionalidade moderna. Se os ideais da razão produzem monstros, é porque há 

espaço para eles. Essa é, sem dúvidas, a astúcia de Kant ao referir-se à “insociável 

sociabilidade”, pois a razão é, ao mesmo tempo, pura e impura. A tentativa de 

contornar e, portanto, solucionar “os males que afligem a vida humana” se ampara 

na faculdade racional, pelo simples motivo de que a razão consegue “adestrar o 

hábito” (Serrano Gómez, 2004, p. 34). 

De forma muito simplificada, a noção kantiana descreve o ser humano como 

um complexio opositorum, o que significa, em outras palavras, que o elemento 

primordial da faculdade de apetecer “é a oposição, a qual se manifesta, 

primeiramente, como um conflito entre diferentes apetências (apetecem coisas 

                                                      
3 Cf. Trailer em https://www.telecineplay.com.br/filme/Sem_Espacos_Seguros_21324, acesso em 23 
de agosto de 2021. 
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distintas e, inclusive, contraditórias) e, então, como um conflito entre as apetências 

e o dever inerente à razão” (Serrano Gómez, 2004, p. 230). 

No sentido social, o antagonismo entre as apetências individuais e a 

sociabilidade realça a contradição entre a tendência em converter os outros em 

meios para fins particulares e a necessidade de orientar o agir conforme regras 

incondicionais, cuja validez deve ser aceita por todos. O uso das faculdades presume, 

portanto, a autonomia e a liberdade para escolher os meios para realizar os fins, o 

que significa a necessidade de os sujeitos escolherem, de forma organizada, as 

apetências frente a um projeto de bem viver (ou de vida boa). Em termos específicos, 

em justificar as ações através de razões que devem ser válidas para todos, rompendo 

com a perspectiva egocêntrica e monológica do amor próprio para, assim, abrir 

caminho para o reconhecimento e a justiça em relação a todos os coautores. 

Depois de Kant, há, sem dúvidas, outro horizonte, com diferentes ingredientes. 

No campo da fundamentação, o giro pragmático-linguístico incorpora novos 

elementos, pois as áreas da psicologia, da biologia, da genética, da medicina nuclear, 

da sociologia, por exemplo, passaram a oferecem subsídios para compreender o 

aspecto individual e social da conduta humana. Nesse sentido, o campo da aplicação 

exige um aggiornamento, pois as noções de multiplicidade e as problemáticas 

humanas e ecológicas ganharam novos dimensionamentos. Por isso, a crítica ao 

contexto atual não se resume às lutas de classes, nem se limita ao binômio 

opressores versus oprimidos e, então, a partir disso, visualizar uma futura 

emancipação da humanidade. A própria Teoria Crítica foi incorporando outros 

aspectos da vida social, de modo a conseguir enraizar-se e, assim, conseguir um 

diagnóstico profundo dos problemas sociais e, ao mesmo tempo, dar sentido às 

“novas coordenadas dos processos” de interação social (Honneth, 2009, p. 21). 

O exemplo dessa reviravolta está em Conhecimento e interesse, quando 

Habermas trata da crítica psicanalítica e na reestruturação da interpretação da 

biografia individual. A mudança em relação a Kant está na análise do espectro interior 

de mundo, “ao mesmo tempo, o conhecido e o desconhecido” (Habermas, 1982, p. 

234). Por isso, o ato de compreender está relacionado à autorreflexão, perfazendo um 

saber que, muitas vezes, o próprio sujeito não tem acesso. Assim, os aspectos 

sintomáticos podem revelar o “encobrimento do sentido e a correspondente 
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perturbação da interação”, uma alteração típica de alterações da autocompreensão 

do mundo social (Habermas, 1982, p. 272-3). 

Além disso, é possível também destacar as contribuições de neurologistas, 

geneticistas e representantes de pesquisadores do cognitivismo, entre outros. 

Embora a crítica ao reducionismo, com possibilidades de autoengano da explicação 

cientificista, o debate requer também uma análise da espiral da tecnocracia, 

chegando até aos dos deep fake, de modo que a simples retomada da noção 

platônica e aristotélica de zoon logikon e de zoon polikiton não responde aos desafios 

atuais. O próprio Habermas pode – e deve – ser considerado como um pós-kantiano, 

de forma a sintonizar com as transformações da filosofia e da própria sociedade. 

Evidentemente, essa questão é complexa. Todavia, há um ponto a destacar. 

Diante do otimismo de boa parte dos filósofos morais, há também dúvidas quanto à 

capacidade da razão em responder aos desafios do conviver. Com os avanços em 

diversas áreas das ciências, não basta apenas separar humanos dos não humanos, 

como se isso fosse uma divisão categórica e transcendental. Por isso, é importante 

salientar também o lado obscuro das escolhas humanas. No horizonte global, a 

divisão entre “países ganhadores, beneficiários e perdedores” (Habermas, 2011, p. 

21) é, sem dúvidas um indicativo do déficit estrutural ou sistêmica. Por detrás das 

políticas, persistem perturbações que rompem com a confiança, com 

“consequências muito destrutivas,” cujo resultado está na degradação e no 

agravamento das condições de vida, a humilhação e o menosprezo (Habermas, 2011, 

p. 21). 

Nessa direção, prolifera um aspecto nefasto, nocivo e, por que não, diabólico. 

Por mais estapafúrdio que pareça, a vida prática reserva sempre um lado cinéreo ou 

estrafalário, o que significa, em outras palavras, que a democracia, os direitos sociais 

e humanos se enfrentam diuturnamente com o opróbio de suas próprias pretensões. 

Na verdade, a democracia também deixa lugar e, em alguns casos, pode favorecer 

grupos ou máfias maliciosas, preocupados exclusivamente com os interesses 

privados. São grupos, entidades ou organizações que se articulam sem qualquer 

senso de justiça e de bem comum. 

Por mais otimistas que alguém possa ser, os modelos de democracia atual 

garantem espaços para esses grupos e organizações necrófilas. Por certo, a noção 
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de pureza social é um tanto idílica (Caldor, 1991), de modo que as relações sociais 

sofrem o assédio constante de uma cultura nefasta, insistindo em banalizar os 

direitos sociais, a justiça e o próprio ideal democrático. Não raras vezes, esses 

grupos – de tipo miliciano ou “narco” de diferentes estigmas – ganham força, se 

infiltram em partidos políticos, associações, sindicatos ou entidades, a ponto de 

transformar-se em vetores de uma maliciosidade sem qualquer pudor. 

Como já foi dito, a articulação desses grupos está em transformar as 

organizações e instituições em abrigo de grupos amparados por um Overlapping 

malicious (Pizzi, 2021). Seu carácter defende regras ou princípios de um 

paroquialismo monolinguista e particularista. Nos últimos anos, esses grupos ou 

entidades intensificaram suas ações públicas, tratando de criminalizar os direitos 

sociais e movimentos reivindicativos, utilizando-se da violência para inibir grupos 

étnicos e sociais, ideológicos ou políticos considerados infra-humanos. Sua crença 

se baseia na ideia de limpeza (Caldor, 1991), ou seja, de eliminar a podridão 

relacionada aos princípios e valores socialmente saudáveis. 

De certa forma, essa seria uma parodia da expressão rawlsniana de 

Overlapping Consensus. A nova versão faz alusão ao pacto entre grupos mafiosos, 

apenas preocupados com um tipo de ética pessoal, utilizando o Estado de direitos e 

as instituições para disseminar uma ética maliciosa. O mote consiste em alimentar e 

disseminar a perversidade, atacando qualquer valor coletivo ou social, com a única e 

exclusiva finalidade de conseguir vantagens particulares. O desenho de Adela Cortina 

(1998) evidencia os lugares dessa unilateralidade ortodoxa: 

a) O âmbito político: a política se transforma em uma profissão rentável, 

principalmente àqueles que negam a ética do bem público. Através de potentes 

lobbies, muitos políticos e seus grupos de interesse orientam as decisões contra o 

bem comum, dando prioridade a negociatas que garantem vantagens a seus 

interesses privados. Amparados na justificativa da responsabilidade política, muitos 

políticos negociam os interesses sociais sem qualquer princípio de justiça ou de 

equidade. 

b) Os mass media, as redes sociais influenciadores digitais (tipo fake news ou 

deep fake, por exemplo): grande parte de estes grupos são ortodoxos ou mafiosos, 

mais preocupados em “chantagear, caluniar ou comercializar uma informação de 
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modo que ela destrua os adversários, […] mesmo que isso deteriore profundamente a 

vida pública” (Cortina, 1998, p. 21). Não poucas vezes, são empresas, organizações 

ou associações que se vendem ao mercado e a grupos mafiosos, sem qualquer 

compromisso moral e social. As informações são tratadas como objetos de negócio, 

instrumentalizando o processo de interação de forma a manipular 

inescrupulosamente qualquer informação ou dado.    

c) El âmbito jurídico: juízes e grupos de profissionais que compram e vendem 

sentenças, apenas interessados nos benefícios particulares ou de acordo com os 

interesses de grupos ou organizações maliciosas. Ou seja, um negócio que favorece 

uma pequena minoria; portanto, um reino de arbitrariedades e sem o sentido público 

e de justiça social. 

d) O horizonte da economia: a especulação financeira transformou a economia 

em um “capitalismo de cassino” (Cortina, 1998. p. 15). O processo de privatização vai 

fortalecendo a lógica especulativa, um tipo de jogo com poucos ganhadores. 

e) Na convivência social, com uma diversidade de associações e organizações 

– algumas delas paralelas ao Estado – voltadas a semear o medo, a violência e a 

insegurança. Embora falem de paz e de bem estar, sua característica essencial 

sempre não é a hospitalidade, mas a submissão, pois, por detrás de tudo, existe 

sempre um “pacto para a escravidão” (Cortina, 1998, p. 14). 

Além desses cinco pontos, poder-se-ia também destacar a rede de igrejas 

neopentecostais, não poucas vezes mancomunadas – apesar das discrepâncias – 

com o poder político, mas que, na sua estrutura piramidal, transforma a fé em produto 

comercial e, de este modo, enriquece uma pequena minoria de seus signatários. Suas 

promessas, às vezes estrafalárias, exige um tipo de escravagismo como se os 

acólitos (ou missionários) fossem objetos de manipulação. 

 

3. A proposta de Rawls na esteira do capitalismo de cassinos 

 

A interpretação da Teoria da Justiça de John Rawls recebeu inúmeras 

considerações. Sem entrar no mérito delas, o foco desta incursão está na forma 

como sua teoria se vincula com os “mais desfavorecidos”. Seguindo a linha 

interpretativa de Emilio Martínez Navarro (1999), embora as diferenças, a obra de 
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Rawls conforma uma “teoria que se poderia denominar de ‘solidariedade liberal’ o, 

então, ‘liberalismo solidário’ de forma a compaginar a liberdade e a igualdade através 

da solidariedade (1999, p. XV). Em outras palavras, “existe uma conexão muito 

profunda entre as duas etapas do pensamento de Rawls, que não é possível entender 

a proposta do liberalismo ético-político, presente no livro O liberalismo Político sem 

assumir a maior parte dos conteúdo de equidade expressos no livro Teoria da 

Justiça” (Martínez Navarro, 1999, p. XVI). 

Ao ser assim, nossa arguição aproxima a noção de solidariedade de Gutiérrez 

com a proposta rowlsniana, principalmente no que concerne ao seu segundo 

princípio de justiça. Deste modo, é possível inferir que há, nos dois autores, um 

conteúdo transformador, mas que hoje em dia, diante de um capitalismo de cassinos 

(Cortina, 1998), sofre duras ameaças por parte de grupos ligados ao consensus 

malicious. Os ataques, transvestidos de marxismo cultural, tem como ponto chave 

as políticas distributivas, com o qual o segundo princípio da justiça de Rawls se torna 

em ponto fulcral das críticas. 

Por mais que alguém insista em uma versão cultural do marxismo, ela não 

passa de uma pretensão idiota, pois verdadeiro foto são as políticas distributivas. 

Como salienta Gutiérrez, “a pobreza é um estado escandaloso” (1983, p. 245), as 

políticas distributivas são, para os grupos “mafiosos” uma ignomínia às suas 

pretensões. Para Gutiérrez, o espírito de “solidariedade e protesto” revela “uma 

situação reconhecida como infame”, pois atenta “contra a história, contra toda idéia 

de domínio da natureza pelo homem e consequente e progressiva criação de 

melhores condições de vida” (1983, p. 246). 

A luta contra a pobreza material supõe, segundo o teólogo, o enfrentamento 

do “egoísmo humano, contra tudo o que divide os homens, contra o que faz que haja 

ricos e pobres, proprietários e não-proprietários, opressores e oprimidos” (1983, p. 

247). Por isso, o compromisso cristão, diz Gutiérrez, é “compromisso de 

solidariedade com os pobres, com aqueles que sofrem a miséria e injustiça, a fim de 

testemunhar o mal que estas representam ...” Não se trata de reagir ou de atuar 

“contra os pobres”, mas “contra a pobreza”, com o fim de “contribuir para que os 

pobres e despojados tomem consciência de sua situação de exploração e busquem 

libertar-se dela” (Gutiérrez, 1983, p. 247). 
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Há, portanto, uma gramática em torno aos pobres e à pobreza, pois o 

compromisso com melhores condições de vida, seja desde a noção de equidade ou 

de solidariedade, presume uma luta contra as condições que aviltam a auto- e a 

hetero-realização das pessoas. O foco está nas condições materiais e cultuais de 

vida, e não propriamente os sujeitos como tal. Então, a proposta de Gutiérrez se volta 

aos pobres como aquele sujeito que é “oprimido, o marginalizado pela sociedade, o 

proletário que luta por seus mais elementares direitos, a classe social explorada e 

espoliada, o país que combate por sua libertação” (1983, p. 248).  

Nesse sentido, a solidariedade apresenta, segundo Gutiérrez, um cunho 

profundamente político. Esse aspecto político é também o leitmotiv da teoria da 

Justiça de Rawls. Ou seja, Rawls propõe “uma superação – no sentido hegeliano de 

Ausfhebung, que supera conservando, não suprimindo – o denominado ‘Estado de 

Bem-Estar (Welfare State) no sentido de caminhar para uma democracia de 

proprietários de forma a aproximar-se a um socialismo liberal (Martínez Navarro, 

1999, p. XVI). No fundo, a concepção rolwsniana, conforme Martínez Navarro, pode 

ser interpretada como “uma proposta ‘socialista’, sem negar sua raiz liberal; e isso 

não é nada estranho, principalmente se recordamos as origens ilustradas comuns ao 

liberalismo e ao socialismo” (1999, p. XVII). Nesse sentido, Ralws pode ser 

considerado como um revitalizador do “panorama da filosofia políticas das últimas 

décadas” (Martínez Navarro, 1999, p. XIX).  

Sem entrar na semântica gramatical e interpretativa da questão, o contexto da 

discussão remete à “distinção entre conservadores e liberais nos Estados Unidos” 

que, em boa medida é “equivalente à distinção entre liberais e socialistas europeus” 

(Martínez Navarro, 1999, p. XVIII). Desse modo, Rawls pode ser classificado como um 

“socialista” ou, então, compreender que suas noções básicas de justiça postulam um 

“modelo de sociedade que resulta plenamente congruente com o ideal socialista” 

(idem). De acordo com Martínez Navarro, enquanto na Europa essa proposta não 

apresenta “nada de subversivo” e, por isso, tem muito “pouco de revolucionário” e 

com um fraco teor transgressor, para setores norte-americanos da academia e da 

sociedade ditos como conservadores, ela é “escandalosa”, pois “não legitima o status 

quo capitalista”. 
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Por isso, quando Rawls insiste nos princípios de uma justiça distributiva, ele 

nada mais deseja consolidar um modelo de liberalismo de solidariedade, de forma a 

transformar um ordenamento “injusto em uma nova ordem na qual ninguém possa 

sentir-se, por razões alheias a suas próprias escolhas, menosprezado ou excluído.” 

A justificativa dessa proposta está nas “razões de justiça para exigir uma maior e 

melhor redistribuição dos bens sociais, em vistas a equilibrar, até certo ponto, os 

mais afortunados – em relação aos dotes naturais e contingencias sociais – com os 

menos favorecidos” (Martínez Navarro, 1999, p. XIX). 

É evidente que essa revitalização da filosofia política ilustrada havia 

desencadeado interpretações das mais diversas. Todavia, é também significava a 

reação neoconservadora, pois a perspectiva da prioridade dos “menos favorecidos” 

pressupõe uma reorganização do sistema de bens e privilégios a partir de princípios 

razoáveis. Essa exigência se articula com as “instituições econômicas e sociais” 

(Martínez Navarro, 1999, p. 27) e isso, sem dúvidas, é o grande ponto de 

estrangulamento desse capitalismo de cassinos. O problema é que esse capitalismo, 

no qual poucos ganham e muitos perdem, não se coaduna com o ordenamento de 

uma sociedade liberal democrática e constitucional. Daí, então, a perversidade dos 

grupos neoconservadores e necrófilos, afeitos a um tipo de necro-

empreendedorismo, cujas justificativas obedecem a uma “facticidade sem validez” e 

aos princípios de pretensões sem validade universal. 

A “facticidade sem validez” pressupõe um “sistema normativo” de “regras sem 

efetiva vigência histórica”, ou seja, sem “as condições materiais de justiça”, o que 

significa, em outras palavras, em postulados que engendram a consolidação da 

injustiça sob todos os aspectos (Tovar Gonzalez, 2019, p. 157). Por este motivo, os 

usurpadores do poder tratam de ir paulatinamente desmantelando o Estado social de 

direitos para, então, utilizar o poder administrativo do Estado com o único fim de 

garantir seus interesses privados. Além de depredarem das garantias e direitos 

sociais, esse jogo de cassinos garante, aos mais astutos, a usurpação do poder e 

administrar o Estado com políticas sem atender aos anseios de toda a população. 

A implementação dessa política nefasta e geradora de patologias sociais 

minimiza e arrefece as condições de possibilidade do conviver e da hospitalidade 

recíproca. As estratégias desses grupos maliciosos, para conseguir e manter-se no 
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poder, implica na constante “negação histórica das injustiças” (Tovar Gonzalez, p. 

154). Há, portanto, uma persistente negação de situações que evidenciam 

discriminação, racismo, xenofobia, menosprezo, ditadura etc. As técnicas e as 

discursividades dividem a sociedade em dois grandes grupos. Por um lado, perfilam 

os devotos e acólitos dos astutos, ou seja, daqueles que granjeiam uma limpeza 

social e a conformação de uma sociedade livre dos perigos e da “desgraça”, oriunda 

da contaminação de classes ou de etnias sociais propaladas como “impuras” (Caldor, 

1991). 

Assim, a divisão da sociedade entre “puros” e “impuros” significa colocar uns 

contra os outros, isto é, as pretensões do primeiro grupo transformam-se em retórica 

persuasiva, como fim de convencer os demais, considerados como vulneráveis e pré-

dispostos diante do perigo de serem corrompidos pela imundície de um mundo da 

vida altamente contaminado e contaminador. Essa inversão das pretensões de 

validez ou, então, as pretensões sem validez, desses grupos mancomunados em um 

Overlapping malicious, reduzem ao mínimo o poder administrativo do Estado de 

direitos, sem, portanto, garantir a efetiva realização de qualquer tipo de democracia 

e, no caso, negando sistematicamente qualquer possibilidade de aplicação do 

segundo princípio rawlsniano. Enfim, a prioridade deve recair sobre os 

desfavorecidos, pois consolida-se um regime, ainda que “democrático”, dos mais 

astutos e perversos, com a finalidade de garantir apenas as apostas dos sectários de 

um capitalismo de cassinos. 

Com o poder administrativo do Estado nas mãos dos grupos monocráticos, a 

política favorece apenas os interesses deles mesmos. Por isso, não existe qualquer 

preocupação em diminuir a pobreza, uma vez que essa situação subserviente se 

torna um terreno fértil para manipulações, seja através de fake news, deep fakes e 

muitos outros mecanismos ludibriadores, voltados apenas para extorsão das 

vontades individuais e a submissão ao sistema monocrático e monolíngue. Na 

verdade, os pobres, desvalidos, afro descentes, indígenas e outras classes são 

classificados como desencadeadores de distúrbios sociais e, por isso, podem ser 

sacrificados (em todos os sentidos e termos). Na América Latina, esse é o grande 

mote de uma retórica estrafalária.  
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3. A hospitalidade: o desafio frente à malignidade patológica 

 

De acordo com Gutiérrez, a América Latina é um “assunto complexo” (183, p. 

67). Como ele destaca, entender a América Latina como resultado ou imitação da 

“situação europeia” é um equívoco, pois o efeito demonstração oculta a dinâmica 

histórica, suas características, estilos de vida e discursividades. Por isso, é 

importante reconhecer “outras” formas de viver e as causas profundas das injustiças. 

Sem dúvidas, qualquer análise da dimensão política, religiosa e ideológica 

latino-americana deve ter em vista as ditaduras da segunda metade do século XX e 

o período pós-ditaduras. Por um lado, as ditaduras latino-americanas denotam uma 

reação militar-neoconservadora contundente, que afetou diretamente lideranças, 

pensadores e militantes da libertação. Por outro, a conseguinte redemocratização 

não favoreceu uma retomada dos ideais libertadores, seja por razões da nova ordem 

mundial ou, então, devido à ascensão de movimentos neopentecostais que deram 

outra versão à dimensão política da bíblia cristã. Paulatinamente, o compromisso de 

transformação social foi sendo substituído por uma ascese meramente individual 

empreendedorista, utilizando, para isso, uma ortodoxia que alimenta o verticalismo e 

o monolinguismo sectário. 

Gutiérrez apresenta uma versão otimista da “nova” teologia política. No 

entanto, os movimentos neopentecostais se encarregaram de introduzir uma nova 

orientação, cuja ortodoxia remodela os fundamentos teológico-práticos. Afastando-

se da “práxis histórica” (Gutiértez, 1983, p. 201), o arcabouço interpretativo abandona 

os valores inerentes ao modelo de solidariedade evangélica, para introduzir um tipo 

de ascetismo individualista e verticalista; enfim, completamente monológico e 

sectário. 

Como foi destacado, esse seria um dos fatores relacionados ao diagnóstico 

atual. Há todavia, um outro elemento importante, cujo tema de estudo é a noção de 

Lebenswelt. A intuição de Husserl foi ampliada por Habermas. Hoje em dia, a 

colonização do mundo da vida também recebe interpretações diferenciadas. Essa 

temática vai ganhando novos contornos no próprio Habermas. O certo é que o 

desdobramento de sua Teoria do agir comunicativo nunca abandonou essa 

categoria. Por isso, diante da “violência estrutural” e – acrescento eu – das novas 
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dinâmicas persuasivas de grupos maliciosos, essas categorias adquirem um 

significado ainda mais promissor. 

Por isso, quando Habermas menciona a “práxis de nossa convivência 

cotidiana”, ele insiste nesse horizonte de sentido que jamais “deveríamos deixar de 

lado” (2001, p. 24). Ainda que a contragosto dos procedimentalismos metafísicos, 

esse “espaço público de razões mais ou menos boas” segue sendo o horizonte de 

sentido para qualquer proposta de fundamentação normativa. A sintonia entre 

fundamentação e práxis permite entender também as patologias de “nossa 

convivência”, ou seja, as perturbações da comunicação que geram uma 

“desconfiança recíproca incontrolada” (Habermas, 2001, p. 24). 

O puro e simples procedimentalismo permanece cego quando não aterrissar 

e, então, promover um tipo de catarse nos sujeitos. Por isso, o puro e simples 

formalismo-procedimental assume literalmente a característica do kantismo, 

pressupondo que basta projetar uma situação ideal para que, então, esse consenso 

possa efetivar-se na prática, como isso se fosse um passe de magia. No meu ponto 

de vista, o Lebenswelt é – e persiste permanentemente – como o espaço ou o 

horizonte das práticas. Em outras palavras, o mundo da vida é a caixa de ressonância 

que responde às exigências do agir comunicativo, não apenas como uma idealização 

metafísica, mas como um processo de compartilhamento de experiências práticas 

em torno a exigências normativas. Ele é, portanto, o lugar para onde se transferem e 

se aplicam – nunca de forma automática – as ressonâncias das pretensões de 

validez exigíveis para todos. 

Por isso, essa ressonância exige uma permanente sintonia com o diagnóstico 

do tempo presente. Ao mesmo tempo, ela inspira para outras versões de convivência, 

de modo a superar as “consequências mais destrutivas” (Habermas, 2001, p. 25), ou 

seja, nefastas e que degradam a vida social. A insistência da deturpação da 

convivência se transforma em “espiral da violência”, causando, de acordo com 

Habermas, uma “assimilação violenta do mais débil pelo mais forte” (2011, p. 27). 

Com o fim de ressituar o diagnóstico de nosso tempo, a compreensão crítica 

do contexto atual latino-americano presume uma compreensão geocultural, de modo 

a entender as interconexões entre os distintos matizes que compõem a mestiçagem 

atual. Essa mudança restitua o eixo de interconexões, para transformar o Atlântico 
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em centro de vinculações entre três continentes: as Américas, a África e a Europa 

(Grüner, 2010). Como já foi destacado em outras ocasiões, as coordenadas abrem 

caminho para compreender o “encontro-desencontro” entre mundos europeus com 

povos originários ameríndios e as ancestralidades africanas. Não se trata apenas de 

um resgate que nasce com o comércio triangular (Triangular trade), mas na 

conformação de uma epistemologia capaz de resgatar aspectos ocultos ou 

invisibilizados, mas que permanecem presentes nos mundos de vida afro-indígena-

latinos e euro-ibéricos das Américas. 

Nesse sentido, a noção de hospitalidade parece deixar Habermas sem 

defesas. Diante do terrorismo extremista, ele se inclina à tolerância, com uma aposta 

muito forte na questão da democracia defensiva (2011, p. 30). A perspectiva de Adela 

Cortina parece ser mais condizente, quando menciona a hospitalidade como um 

ícone de nosso tempo. Para ela, a hospitalidade é, ao mesmo tempo, uma virtude, um 

dever e um direito (2017, p. 151). Na linha neokantiana, Adela afirma que as “intuições 

sem categorias são cegas e as categorias sem intuições são vazias” e, por isso, há 

uma dialética entre as exigências incodicionadas e a efetivação na práxis cotidiana. 

Ou seja, não adianta afiançar princípios normativos sem uma efetiva 

responsabilidade prática dos sujeitos enquanto coautores e, por isso, na vinculação 

com as práticas cotidianas. Para Adela, esse é o grande desafio da Europa, de modo 

a garantir a hospitalidade a todos os imigrantes, estrangeiros, refugiados, etc., como 

o fim de garantir-lhes uma “acolhida” incondicionada através de políticas e normas 

“condicionadas” (2017, p.163 ss). 

No caso da América Latina, são cinco séculos de um palco de conflitos, 

opressões e vínculos comerciais entre países de diferentes continentes. A noção 

“cosmopolita” de hospitalidade foi, sem dúvidas, um desejo voltado a superar as 

inospitalidades. No entanto, diante das espoliações, escravismo e hegemonia 

unilateral, as exigências de justiça vão além das relações comerciais, sem as quais a 

hospitalidade seguirá como uma simples quimera. Na verdade, as profundas 

disparidades realçam a conflitualidade entre as pessoas, grupos e matizes étnicos-

culturais. Nesse sentido, as respostas às questões iniciais remetem à 

contextualização cujo eixo de interconexão é, portanto, o Atlântico. 
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A reinterpretação da triangularidade exige, pois, um fundamento ético-

filosófico que consiga fazer frente ao espírito comercial de usurpação e da tirania 

monopolista. Trata-se do esforço em promover relações a partir de exigências da 

justiça equitativa e na garantia da convivência hospitaleira. A mudança pressupõe a 

passagem do comércio e da escravidão, substituindo as relações assimétricas por 

novas exigências. O tema não se refere apenas ao comércio triangular em si, mas na 

compreensão triangular desembaraçada da inospitalidade patológica e patogênica, 

resultado da escravidão, de invisibilidades, negacionismos e da usurpação. 

 

Considerações finais 

 

Como foi salientado, é possível encontrar vínculos entre a teologia da 

libertação com os pressupostos de justiça de Rawls, por exemplo. O livro de Gutiérrez 

é, sem dúvida, uma referência para o pensamento crítico latino-americano radical, 

com o qual é possível entender as experiências de espoliação e dependência. A 

vinculação com Rawls segue como um desafio para outras aproximações, porque o 

seu segundo princípio de justiça é taxativo, à medida que os recursos econômicos 

devam beneficiar os menos favorecidos. Habermas, entre outros pensadores atuais 

como Honneth e Forst por exemplo, salientam as exigências de um agir comunicativo, 

mas de forma situada, ou seja, vinculadas aos contextos do mundo da vida 

(Lebenswelt). Com tais referências, a epistemologia triangular fornece as sendas e 

recursos para compreender as idiossincrasias e as patologias das atuais 

inospitalidades e, ao mesmo tempo, as justificativas que afiançam ideais de 

reconhecimento e de justiça, propiciadores de uma convivência na hospitalidade. 
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RESUMO 
 

A celebração do centenário do filósofo John Rawls e da publicação os 50 anos de 
Uma Teoria da Justiça neste ano nos mostram os desafios traçados por Rawls e por 
nós herdados. Entre estes, as possibilidades ainda não cuidadosamente analisadas 
do projeto da Justiça como Equidade. Neste sentido, foram inúmeras as frentes 
abertas desde Uma Teoria da Justiça (1971), que tiveram continuidade nos anos 
subsequentes e nas obras que a sucederam: questões sobre justiça distributiva, 
comunitarismo, cosmopolitismo,  liberalismo e seus limites, entre outras, constituem 
campos de pesquisa fecundos, desdobrando temas internos à teoria - vide as 
discussões sobre o princípio da diferença e outros princípios distributivistas - e 
“externos”,  tais como o  debate entre liberais e comunitários da década de 90, críticas 
feministas ao projeto, limites do liberalismo.  
 

Neste texto, o objetivo é o de aprofundar tópico da teoria que aborda uma 

questão mais geral da filosofia política: isso é, a tarefa de reconciliação que a mesma 

pode exercer. Ideia presente em Justiça como Equidade: Uma Reformulação (RAWLS, 

2003). Mais especificamente, a finalidade aqui é a de, através de um aprofundamento 

da ideia de reconciliação em Rawls, trazer mais elementos para compreender a 

célebre frase de Rawls que devemos aceitar o “fato do pluralismo” e não lamentar 

esse destino histórico (RAWLS, 2003, p. 06).  

Como se sabe, Rawls parte em suas obras posteriores do diagnóstico de que 

a complexidade do Liberalismo Político decorre de se aceitar o fato do pluralismo 

razoável e afirma que demonstrar que não devemos lamentar esse fato faz parte do 

papel da filosofia política em sua tarefa de nos reconciliar com o mundo social. 

Compreender no que consiste tal aceitação é central, portanto. 

Para tal, seguirei duas etapas:  a  primeira  será  a  de  esclarecer  o  que  Rawls 
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denomina das tarefas da filosofia política, mais especificamente, sua ideia de 

reconciliação. Em segundo lugar, demonstrarei como a ideia de reconciliação 

assinala para um terceiro caminho interpretativo nas discussões sobre as restrições 

que o consenso sobreposto e a ideia de razão pública acarretam na vida pública e 

privada dos cidadãos,  caminho este que não se identifica com a versão libertária da 

interpretação de razão pública (tese da convergência) mas que também não adota a 

ideia de supressão do consenso sobreposto e uma ênfase hobbesiana na 

interpretação do Liberalismo Político,  conforme o modelos como o de Jonathan 

Quong, o qual podemos denominar de um representante de um modelo de autonomia 

normativa da justiça política.  

 

1. As funções da filosofia política 

 

Na Justiça como Equidade, Rawls considera que são quatro tarefas 

desempenhadas pela filosofia política, sendo que esta faz parte da cultura pública de 

uma sociedade: a função prática, a função de orientação e a função de reconciliação, 

que tem como variação a compreensão da filosofia como realisticamente utópica. 

Antes de explorar tais tarefas vale a pena situar as mesmas com a ideia de 

cultura pública da sociedade em Rawls. A cultura pública faz parte da “família de 

ideias” que se tornam necessárias com o reconhecimento das inconsistências que a 

ideia de sociedade bem ordenada acarretou na ideia de estabilidade de Uma Teoria 

da Justiça, a qual, segundo Rawls, seria irrealista. 

Desta família de ideias, há também, a ideia de consenso sobreposto, razão 

pública, concepção política de pessoa, ideia de razoável como diferente do simples 

pluralismo e do construtivismo político. Tais ideias tornam-se necessárias a partir 

da aceitação do pluralismo razoável quando se assume que em um consenso 

sobreposto ideal cada cidadão afirma tanto uma doutrina compreensiva como a uma 

concepção política.  

Interessa aqui ressaltar que Introdução do Liberalismo (versão paperback) 

essas duas esferas, segundo Rawls, estão relacionadas de “alguma forma”. Já em 

Justiça como Equidade: Uma Reformulação a ideia aparece como “pontos de vistas 

distintos e intimamente relacionados” (2003, p. 45). Sugiro aqui que compreender a 
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tarefa de reconciliação pode auxiliar nessa compreensão, discussão que 

apresentarei abaixo, mas antes vale a pena mapear com mais elementos a ideia de 

cultura pública na qual a filosofia política está contida.  

A cultura pública tem um papel de registro das concepções de pessoa e de 

sociedade (2003, p. 207), de concepções políticas (as quais têm a tarefa de educação 

das pessoas para uma concepção de si mesmas como cidadãos) (2003, p. 51). Não 

será, porém, isenta de ambiguidades, pois há nela uma variedade de ideias 

organizadoras sobre liberdade, igualdade, sociedade (2003, p. 36). A cultura pública 

terá, ainda, efeitos na qualidade moral da vida pública e no caráter político dos 

cidadãos (Rawls lembra nesse sentido que pensemos nos efeitos desejáveis com a 

realização dos princípios).  

Rawls, assim, entende que a cultura pública no liberalismo político estimula a 

existência de doutrinas divergentes. Portanto, para que uma concepção de justiça 

que tenha, como teoria de justiça como equidade, como base um fundamento liberal, 

é imprescindível o apoio (através da adesão ponderada) de cidadãos que afirmam 

doutrinas abrangentes razoáveis, ainda que divergentes. Destaco que essa 

interpretação é importante também para assinalar para as mudanças no projeto 

teórico como sendo em decorrência das incoerências internas ao projeto e não em 

decorrência das críticas comunitaristas, por exemplo.  

Dentre as tarefas da filosofia política, as primeiras duas (prática e de 

orientação) dialogam de forma mais próxima com a herança kantiana da teoria de 

Rawls, o que não causa surpresa para leitores e leitoras familiarizados com o projeto 

rawlsiano. Nas outras duas, percebe-se a influência de Hegel, cuja influência sobre o 

projeto de John Rawls é tratada com menos frequência. No entanto, são estas duas 

tarefas de inspiração hegeliana que coloca a filosofia política com um papel central 

a uma resposta para uma necessidade que as pessoas têm: a de se compreender 

como membros que detêm um status político e que precisam, também, de uma 

concepção abrangente que permita que compreendam como esse status afeta a sua 

relação com o mundo social 
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1.2 Reconciliação 

 

Rawls alinha a terceira tarefa da filosofia política a um projeto demonstrado 

por Hegel na Filosofia do Direito:  

 

“Uma terceira função, destacada por Hegel em Filosofia do direito (1821), é a da 

reconciliação: a filosofia política pode tentar acalmar nossa raiva e frustração 

contra a sociedade e sua história mostrando-nos como suas instituições, quando 

propriamente entendidas de um ponto de vista filosófico, são racionais, e se 

desenvolveram ao longo do tempo da maneira como o fizeram para atingir sua 

forma racional atual” (RAWLS, 2003, p. 04) 

 

Rawls lembra que Hegel propõe a reconciliação – Versöhnung - e isso significa 

aceitar e afirmar o mundo social positivamente e não apenas nos resignar a ele. Para 

uma compreensão mais aprofundada dessa ideia, vale continuar a seguir a pista 

deixada por Rawls em suas Lectures on the History of Moral Philosophy (2003b), 

especialmente na análise sobre a Filosofia do Direito de Hegel.  

Em passagens que são muito próximas das passagens textuais de Justiça 

como Equidade: Uma Reformulação, Rawls destaca a diferença entre reconciliação e 

resignação (Entsagung). Reconciliação, assim, significa que passamos a ver o nosso 

mundo social como uma forma de vida nas instituições políticas e sociais que realiza 

a nossa essência – isto é, a base da nossa dignidade como pessoas que são livres. 

(vide pp. 331)”.  

 Ao tratar dessa ideia, Rawls afirma que a sua interpretação decorre da obra A 

Filosofia Social de Hegel: Um Projeto de Reconciliação, de Michael Hardimon (1994). 

Rawls afirma, assim, (2003b, n.4) que a discussão da ideia de reconciliação que ele 

efetua nas passagens sobre Hegel decorrem deste livro com o qual ele teria 

“aprendido muito”. Vale, assim, resgatar alguns dos elementos centrais da análise de 

Hardimon, especialmente a discussão sobre o conceito de reconciliação (Cap.03).  

Em primeiro lugar, o autor ressalta características próprias do termo em 

alemão que não necessariamente estão presentes na tradução por “reconciliação” 

em outras línguas (é o caso do inglês e também da tradução para português). 
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Incialmente destaca que o termo reconciliação tem como conotação um processo de 

transformação. A reconciliação acarreta em uma ideia positiva de que um processo 

de transformação ocorreu. No uso comum (ao menos do termo em inglês), 

reconciliação pode significar submissão e resignação. Trata-se, porém, de uma 

perspectiva positiva e envolve algo como uma aceitação completa e “wholehearted”.  

Essa ideia de “wholehearted” Rawls coloca também na Ideia de Razão Pública 

Revisitada: 

 

“How is it possible for citizens of faith to be wholehearted members of a 

democratic society who endorse society’s intrinsic political ideals and values and 

do not simply acquiesce in the balance of political and social forces?” (Rawls, 

2001) 

 

Outro ponto que é analisado por Hardimon é que a reconciliação é uma atitude. 

Se a reconciliação não é resignação também não pode ser uma “aceitação 

pura” na qual simplesmente se aceita algo sem julgar ou avaliar, não se trata também 

de algum tipo de consolo. Nessa discussão, Hardimon aponta para o exemplo de que, 

por exemplo, o consolo se diferencia pois se trataria de trazer algum conforto para o 

sofrimento (digamos o caso de alguém que perde seu companheiro/a e que terá  um 

consolo em seus filhos), na reconciliação o consolo não é necessário pois alguém 

aceitou a situação de modo a considerar a mesma como necessária e boa. Para 

Rawls é possível que essa situação “necessária e boa” seja a comunidade política, 

com uma substituição do senso de justiça pelo consenso sobreposto em seus textos 

tardios2  

 A reconciliação traria como característica uma aceitação do presente por si 

só, não apenas como um estágio para outra etapa (p. 88). Também não se trata de 

considerar que tudo é maravilhoso. Aqui o autor recorre ao exemplo clássico da 

Filosofia do Direito  no qual Hegel afirma que a “razão é a rosa na cruz do sofrimento 

presente3”.  Ou seja: reconhece-se o quão problemático é o mundo social, por isso a 

reconciliação está acompanhada por uma melancolia.  

                                                      
2 Tese sustentada por Samuel Freeman (FREEMAN, 2007b) 
3 No texto em inglês a ideia de sofrimento não está presente. “Rose is a cross in the present”.  
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“In Hegel’s view, the delight that is internal to reconciliation must coexist with full 

appreciation of the suffering for which the cross stands. Consequently, 

reconciliation, as Hegel understands it, will inevitably be shadowed by a mood or 

feeling that could be characterized as melancholy” (Hardimion, 1994, p. 90) 

 

Reconciliação é uma atitude possível com relação ao mundo social, um 

processo de superação de conflitos, mas não é uma atitude de harmonia “perfeita”, 

pois o conflito é componente integral da reconciliação com o mundo social, neste 

sentido, um mundo social bem-ordenado é um mundo que gera conflitos. Em tal 

visão a reconciliação envolve aceitar – e mesmo abraçar – essas tensões.  Na leitura 

de Hardimon trata-se de uma teoria social que supostamente nos mostraria que as 

tensões entre nossos interesses individuais e as demandas do mundo social são 

necessariamente um produto da nossa individualidade/individuação.  

Com relação ao conceito filosófico de reconciliação: trata-se de um termo que 

surge da ideia de se estar em casa no mundo social. Desta ideia “estar em casa” no 

mundo social, surge tanto a ideia de alienação como reconciliação. O sentimento de 

não pertencimento4 nesse mundo que é o nosso é conectado ao sentimento de se 

desejar estar pertencente a tal mundo. Esse estar em casa em um mundo social tem 

um elemento subjetivo mas condições objetivas também. E o que é esse “estar em 

casa” no mundo social? Nessa interpretação, trata-se da possibilidade de realização 

como indivíduos e como membros sociais.  

A intuição básica dessa ideia é que as pessoas – ao menos os modernos – 

são essencialmente indivíduos e membros sociais. Há cinco componentes centrais 

que decorrem dessa ideia: o primeiro é que o mundo social deve ter uma estrutura 

institucional que possibilita que as pessoas realizem seu pertencimento social e sua 

individualidade. Esse componente deve ir além de simplesmente “não prevenir que” 

mas sim estruturar um contexto institucional para tal; o segundo componente é que, 

para estar em casa no mundo social o mesmo deve estar organizado de tal forma 

que as pessoas possam participar em suas principais instituições sociais. O terceiro 

componente é que para estar em casa no mundo social, as pessoas devem conseguir 

                                                      
4 Vale a pena diferenciar alienação como o outro lado do reconciliação, caminho que não conseguirei 
seguir no presente texto. 
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se realizar sem ter que ter algum talento excepcional, aptidão ou ação heroica e sim 

deve possibilitar essa dimensão para as pessoas em suas vidas mais ordinárias; o 

quarto se relaciona com o terceiro elemento, o mundo social deve se organizar para 

que as pessoas consigam se realizar dentro de seus grupos e, também, como 

indivíduos. Por fim, o último elemento citado por Hardimon é que a 

realização/atualização de indivíduo/participante do grupo social não deve ocorrer de 

modo separado.  

 

“In order to be a home, a modern social world must make it possible for people to 

actualize their individuality through their social membership and to actualize their 

membership through their individuality”. (HARDIMON, 1994 p.)  

 

Por fim, a outra forma como Hegel compreendia que  o  mundo  social  poderia 

ser compreendido como casa pelos seus membros, isto é, se não há estranhamento, 

há uma percepção de conexão com o mundo, tanto na dimensão de seu 

pertencimento social quanto na dimensão de sua individualidade.  

 Rawls em suas Lectures (2003b, pp. 345 e ss) mostra que um dos exemplos 

de filosofia como reconciliação são as controvérsias religiosas sobre a tolerância nos 

séculos XVI e XVII, as quais tornavam praticamente impossível a sua aceitação. 

Séculos mais tarde, tolerância e a separação entre igreja e Estado são 

compreendidas como necessárias para a liberdade moderna. Nos reconciliamos com 

a tolerância: nós a aceitamos. (Rawls, Lectures, 2003b, p. 347). 

Retomando as funções estabelecidas em Reformulação temos que essa 

função da filosofia política se relaciona com o fato de que uma sociedade 

democrática não pode ser uma comunidade, isto é, um grupo de pessoas unidas por 

uma mesma doutrina abrangente, ou parcialmente abrangente. O que torna isso 

impossível é o fato do pluralismo razoável que caracteriza uma sociedade com 

instituições livres. Trata-se de um fato sobre as diferenças profundas e inconciliáveis 

nas doutrinas razoáveis.  

Nem sempre é fácil aceitar esse fato, portanto cabe à filosofia política tentar 

nos reconciliar com ele, mostrando-nos sua razão, seu valor e seus benefícios 

políticos (RAWLS, 2003, p. 04). 
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Samuel Freeman, ao analisar a Conferência V do Liberalismo Político indica 

que os bens que são parte de uma concepção pública de justiça não são apenas 

“bens instrumentais”, como os bens primários. Para Freeman, Rawls sugere que a 

justiça e uma “sociedade política” podem ser um bem intrínseco. O que Rawls teria, 

assim, recuado com o argumento da “congruência” na teoria da justiça ele recoloca 

em outros termos no Liberalismo Político5.  

Entre Kant e Hegel, verifica-se que o argumento da congruência poderia ser 

compreendido como o “argumento kantiano da congruência” (conforme Freeman, 

Moura, p. 176), já a ideia de consenso sobreposto aponta para a tarefa de 

reconciliação com tons mais hegelianos. 

Deste importante parágrafo sobre reconciliação, importa destacar incialmente 

a diferença entre comunidade e sociedade democrática. Para Rawls é um erro grave 

não distinguir a ideia de uma sociedade política democrática de uma comunidade, 

pois: 

 

Uma sociedade democrática sem dúvida acolhe muitas comunidades dentro 

dela, e tenta ser um mundo social dentro do qual a diversidade possa florescer 

num clima de entendimento mutuo e concórdia; mas essa sociedade não é em si 

uma comunidade, nem pode sê-lo tendo em vista o fato do pluralismo razoável. 

(RAWLS, 2003, p. 47) 

 

Para Rawls, isso só seria possível mediante o uso do poder opressivo do poder 

governamental, o que é incompatível com as liberdades democráticas básicas.  A 

comunidade é definida como uma sociedade política unificada em torno da 

afirmação de uma única e mesma doutrina abrangente (p. 47) e que, para se manter, 

deve contar com o poder opressivo do poder do Estado cometendo “crimes oficiais”, 

“brutalidades” e, por conseguinte, corrompendo religião, ciência, filosofia crimes para 

mantê-la como tal. Um Estado opressor já se torna um Estado sem legitimidade, 

                                                      

5  . Among these ideas of the good that are part of the public conception of justice are not just 
instrumental goods like the primary goods; Rawls suggests that justice and “political society itself can 
be an intrinsic good,” within the terms of the public political conception (PL, 207).It appears, then, that 
what Rawls has taken away with one hand (the congruence argument in Theory), he remolds and now 
gives back with the other.(FREEMAN, 2007b, p. 195 – grifo nosso). 
 



 
Julia Sichieri Moura  | 287 

 

cujos atos são, portanto, criminosos. Esse fato para Rawls é chamado de fato da 

opressão. 

Tais fatos são chamados de “fatos gerais”6, destaco quatro. Pois, além do fato 

do pluralismo razoável e do fato da opressão, Rawls afirma como terceiro fato geral 

que em um regime democrático duradouro e seguro tem de ser apoiado livre e 

voluntariamente por pelo menos uma substancial maioria de seus cidadãos 

politicamente ativos e como quarto fato geral que a cultura política de uma sociedade 

democrática que tenha funcionado razoavelmente bem costuma conter certas ideias 

fundamentais a partir das quais se elabora uma concepção política  apropriada  para 

um regime constitucional. 

Conforme o autor assinala: nem sempre é fácil aceitar o fato de que uma 

sociedade democrática não possa ser uma comunidade, é muitas vezes difícil 

entender que o pluralismo (razoável) e os limites ao juízo não constituem uma 

ameaça.   

Poderíamos perguntar: que tipo de ameaça? Exemplar dessas podemos 

verificar nas discussões contemporâneas sobre teóricos do liberalismo de 

convergência, vide Vallier que discute a “objeção à integridade” (VALLIER, 2014, p. 

48), outra leitura apontaria para um suposto desacoplamento que as reflexões que 

decorrem de aceitação do fato do pluralismo razoável acarretaria entre justiça 

política e justiça distributiva. Tratarei aqui desse segundo exemplo para demonstrar 

as possibilidades interpretativas que decorrem da compreensão da tarefa da filosofia 

política como a de reconhecimento.  

 

2. Desacordos impedem acordos específicos de justiça distributiva? 

 

Gerald Gaus e Chad Von Scholenand no texto Political and Distributive Justice 

(2018), afirmam, por exemplo, que as condições de desacordo razoável impedem 

acordos específicos de justiça distributiva. Segundo eles, isso fica claro com a 

                                                      
6 Sobre os “fatos gerais” da teoria de Rawls, é possível que se identifique inúmeros outros ao longo de 
sua obra. São fatos que Rawls considera que fazem parte do mundo político e social, da psicologia 
humana. São, também, aceitos na teoria social, crenças gerais. Atualmente, a pesquisadora Raquel 
Bavaresco Cipriani (UFSC) tem se dedicado a mapear tais fatos no corpus teórico rawlsiano.  
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interpretação de Jonathan Quong (rawlsiano de terceira geração) que sustenta que o 

consenso sobreposto, pela sua característica demandar um apoio pleno dos 

cidadãos, torna difícil a defesa de um liberalismo distributivista igualitário pois o 

“consenso sobreposto deixa a justiça política refém dos que sustentam 

comprometimentos morais não igualitários”. E, continuando com Quong, o 

reconhecimento de que para a justiça política liberal tenha critérios robustos 

distributivistas torna-se necessário uma guinada para uma self-effacing theory. Ou 

seja, os cidadãos devem deixar de lado os seus comprometimentos morais e 

filosóficos para apoiar a justiça pública.  

Quong representa uma interpretação reconhecida como a da “Autonomia 

Normativa da Justiça Política”. No caso desta interpretação, os cidadãos 

reconheceriam a importância de se anular a respeito de suas concepções morais: 

eles deveriam colocar de lado suas convicções morais e pessoais (inclusive suas 

teorias “preferidas de justiça distributiva”) para apoiar a normatividade da justiça 

distributiva. Quong teria seguido esse caminho “hobbesiano”.  

A alternativa a isso, então, seria “abrir mão” do “igualitarismo robusto” e apoiar 

o consenso sobreposto. Nesse caso, o objetivo é minimizar até que ponto que a 

concepção política de justiça demanda que os cidadãos se distanciem de suas 

convicções morais e religiosas quando participam da vida comum, compartilhada e 

política.  Pela perspectiva de Gaus e Scholenandt, a justiça política deve ter 

autonomia frente a teorias morais controversas (no caso teorias de justiça 

distributiva), tanto quanto de convicções religiosas. Uma tese crítica do 

encaminhamento de Quong à questão do consenso sobreposto e crítica, também, da 

inserção de critérios robustos igualitários na ideia de justiça política.  

Tal caminho já tinha sido estruturado por Gaus em texto anterior (2013) que 

acompanhou as discussões da guinada interpretativa da teoria de Rawl a partir do 

texto de Paul Weithman “Why Political Liberalism?”(2011). Afirma Gaus que é 

possível constatar duas versões que podem ser depreendidas do liberalismo político 

no projeto de Rawls: a superficial e a profunda. Assim, para Gaus, diferentemente de 

Uma Teoria de Justiça, que permite verificar a neutralidade dos princípios com base 

na teoria do bem, no consenso sobreposto há que se recorrer às razões que decorrem 

das diferentes doutrinas abrangentes. 
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Assim, a tarefa das partes será determinar se tais princípios podem decorrer 

das diversas doutrinas abrangentes e razoáveis que constituem a sociedade bem-

ordenada (GAUS, 2012, p.16). Nesse contexto, o primeiro ponto que deve restar claro 

é que no Liberalismo Político a busca pela estabilidade tem como objetivo mostrar 

como os cidadãos (que se vinculam a doutrinas abrangentes profundamente 

conflitantes) podem apoiar de modo pleno (“wholehearted”) a ordem política liberal 

(GAUS, 2012, p.16).  

Gaus assinala, nesse contexto, que a versão superficial e a versão profunda de 

liberalismo político compartilham da análise fundamental de estabilidade (core 

stability analysis), que ocorre através da comparação de dois conjuntos valorativos. 

Neste sentido,  afirma Gaus que Rawls supõe que os cidadãos têm dois tipos de 

concepções: uma parte que coincide com a concepção política de justiça e a outra, 

uma doutrina compreensiva com a  qual  (parcialmente ou plenamente) tal concepção 

se relaciona de alguma forma.7 (GAUS, 2012, p. 18). 

Quanto ao argumento da estabilidade, ainda cabe resgatar que o conjunto 

político deve se estabelecer como free-standing, isto é, ser sustentando a partir de si 

próprio (GAUS, 2012, p.19). Seguindo a leitura de Freeman (2006), a qual destaca que 

o que Rawls “retira” do Liberalismo Político com uma mão, ele restaura com outra.8  

                                                      
7 “Da forma como Rawls coloca esta questão ele supõe que o “todo” de tais concepções é composto 
por duas partes: uma parte que pode ser compreendida como coincidente com a concepção política 
de justiça enquanto que a outra trata de uma doutrina compreensiva a qual,  de forma total ou parcial, 
se relaciona com a concepção política.” (tradução nossa) 
8Gaus refere-se aqui ao texto Political Liberalism and the Possibility of Just Democratic Constitution. 
Vale destacar a formulação de Freeman a que Gaus se refere: “Recall that Rawls says that in the 
absence of public acceptance of a comprehensive doctrine, citizens must each in their own way decide 
how justice is part of their good on the basis of their own comprehensive views (PL, 38, 140). But there 
is more to it than this. For the public conception of justice itself contains an account of political goods. 
By “political goods,” Rawls means not just goods that are desirable or necessary in political contexts 
but goods that are part of the freestanding public justification of the conception of justice. In chapter 
5 of Political Liberalism, “The Priority of Right and Ideas of the Good,” Rawls sets out five ideas of the 
good that are part of the public justification of justice as fairness: (1) a thin account of (goodness as) 
rationality, which is (he claims) appropriate for a political conception of justice; (2) the account of 
primary social goods as needs of free and equal citizens; (3) the idea of permissible comprehensive 
conceptions of the good; (4) an account of the political virtues; and (5) the idea of the good of a well-
ordered (political) society (PL, 176). Among these ideas of the good that are part of the public 
conception of justice are not just instrumental goods like the primary goods; Rawls suggests that 
justice and “political society itself can be an intrinsic good,” within the terms of the public political 
conception (PL, 207).It appears, then, that what Rawls has taken away with one hand (the congruence 
argument in Theory), he remolds and now gives back with the other.(FREEMAN, 2007b, p. 195, grifo 
nosso). 
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Vale aqui um breve esclarecimento sobre o caminho que está sendo trilhado pelo 

autor.  

Não obstante Gaus apresentar o que parece ser uma reconstrução 

simplificada dos tópicos do Liberalismo Político, a forma como o texto é desenvolvido 

visa sublinhar a construção gradativa de Rawls, nos textos que compõem o 

Liberalismo Político, dos valores políticos (construtivismo político) que possam ser 

estabelecidos através da cultura pública sem que os mesmos se fundamentem nas 

doutrinas abrangentes. É através dessa apresentação do argumento que Gaus 

fundamenta a reconstrução teórica que Rawls efetua de sua na passagem do 

superficial para o profundo. Sublinha-se, portanto, que sua demonstração visa 

assinalar de que modo o aumento no dimensionamento do político é acompanhado 

pelo recuo da concepção de bem. (Aqui se abre a discussão sobre assimetria entre 

possibilidade de consenso quanto às concepções políticas de justiça e as 

concepções de bem, não conseguirei tratar da temática nesse texto). 

Resgatando, porém, a ultima citação de Gaus, verifica-se que o autor fala sobre 

a separação entre dois conjuntos constitutivos dos cidadãos (concepção política de 

justiça e doutrina abrangente) mas não considera detalhadamente a relação entre as 

duas (como afirma “are in some matter related”).  Considero que a omissão de análise 

de tal vínculo pode ajudar a considerar uma terceira hipótese que Gaus não considera 

em suas análises, mas que abre o texto Justiça como Equidade: Uma Reformulação 

pela ideia de reconciliação conforme argumentado na primeira parte deste texto. 

 

3. NOTAS FINAIS 

 

A ideia de reconciliação aponta para um caminho de manutenção do consenso 

sobreposto (e de um ideal de razão pública) que não considere que o mesmo 

demande uma cisão entre público e privado, que demonstra de que forma a crítica de 

que a teoria de Rawls demanda a “privatização” das razões religiosas, por exemplo. 

Para estarmos em casa no mundo não basta apenas a atualização do nosso papel 

de cidadãos e cidadãs. Ocupamos cargos e posições sociais que são importantes 

igualmente e essas podem ser contempladas conjuntamente, a análise de Gaus 

sobre o conjunto político sobrecarregando o conjunto pessoal/privado pode ser 
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repensada. Para Rawls – assim como para Hegel - o projeto de reconciliação não nos 

deixa feliz mas é um horizonte que devemos ter em mente para considerarmos o fato 

do pluralismo razoável como fato a não ser lamentado. A alternativa ao pluralismo é 

a opressão. Ficamos, também, melancólicos ao observar esse cenário. É possível se 

questionar, ainda, se desempenhar a tarefa de reconciliação não levaria a filosofia 

política para fora de si mesma? Pensar os limites da tarefa da filosofia considerando-

se a importância da reflexão histórica assinalam para a imprescindibilidade de um 

caminhar junto com teorias sociais historicamente informadas mas ainda com o 

recorte específico da filosofia política: caminhar de conceitos para concepções 

(Korsgaard), lembrando que concepções de justiça tem a sua força normativa 

estabelecida na reflexão sobre a natureza de seus problemas. O fato do pluralismo 

razoável coloca dimensão inescapável para as concepções de justiça, entre outros 

motivos, por descrever bem o problema e dirigir a razão para a construção de 

princípios que podem solucionar o mesmo. 
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RESUMO 
 
A pesquisa apresentada trabalha com a recepção da base kantiana adotada Rawls 
na obra Uma Teoria da Justiça. Aqui, esse elemento é abordado por meio da filosofia 
de Onora O’Neill, filósofa britânica que trabalha os conceitos kantianos de um ponto 
de vista político, integrando seu sistema filosófico, mas adotando pontos de partida 
menos exigentes do que aqueles colocados por Rawls. O artigo questiona, 
especificamente, sobre os limites e avanços apresentados pelo desenvolvimento 
posterior da base kantiana colocada inicialmente por Rawls. A hipótese apresentada 
é de que, apesar de haver avanços no que concerne à recepção do construtivismo 
kantiano, ainda existem limites profundos nessa forma de argumentação, como a 
impossibilidade de abordar os conceitos do ponto de vista de pessoas, de fato, reais. 
Na primeira parte do trabalho, a teoria da justiça de Rawls é apresentada a partir de 
sua base kantiana, especialmente na forma como esta é descrita, principalmente, na 
obra Uma Teoria da Justiça. A recepção desse ponto de sua filosofia ocorreu em 
correntes diversas da literatura kantiana, como por exemplo com a filosofia de Onora 
O’Neill, que a partir de uma visão política dos conceitos kantianos consegue 
reformular muitos dos pressupostos apresentados por Rawls. A segunda parte do 
trabalho procura explicar como a filosofia da autora funciona, bem como em quais 
pontos ela se distancia de Rawls. A terceira parte do trabalho, divida em duas etapas, 
tem como função avaliar esse processo de recepção, considerando as suas 
vantagens e quais problemas ele não consegue superar. Como conclusão, tem-se 
que apesar de O’Neill tentar avançar com certos elementos que, historicamente, 
foram considerados problemáticos na filosofia de Rawls, esses avanços são tímidos 
e apenas evidenciam os limites na possibilidade de recepção da filosofia kantiana 
adotada pelo autor.  
PALAVRAS-CHAVE: Construtivismo kantiano; Jonh Rawls; Onora O’Neill.  
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O tema do presente trabalho é a recepção do construtivismo kantiano após a  

publicação da obra Uma Teoria da Justiça de John Rawls, principalmente a partir das 

discussões propostas por Onora O'Neill. O ponto central da argumentação é entender 

como as alterações propostas pela autora a partir do que Rawls desenvolve em sua 

filosofia conseguem estabelecer, ao mesmo tempo, avanços e limites ao 

construtivismo kantiano, evidenciando possíveis pontos de recepção ou abandono 

daquilo que é colocado pelo teórico. A hipótese trabalhada aqui é que o 

construtivismo kantiano, na forma como foi proposto pelo autor pode ser, em alguns 

pontos, alterado para se comprometer com problemas de justiça contemporâneos, 

mas que isto não impede que haja limitações à esta forma de pensamento e, 

tampouco, apaga as dificuldades de recepção desta corrente filosófica. 

A filosofia que John Rawls apresentou no Uma Teoria da Justiça modificou 

não apenas a forma de compreensão do contratualismo clássico, mas também do 

construtivismo kantiano. O construtivismo propõe, opondo-se ao realismo moral, que 

não existem fatos no mundo que correspondem aos deveres morais dos sujeitos e 

que podem ser descobertos por estes. O que há, em verdade, é a construção dos 

deveres a partir da interação entre aqueles que compõem uma determinada 

comunidade política ou moral. Esse processo, contudo, possui um procedimento pré-

determinado e que não é, em si, construído. A derivação do procedimento correto em 

realidade ocorre, no construtivismo kantiano, a partir da descrição dos seres 

humanos e de sua capacidade racional, enquanto seres morais livres e iguais. Isso é 

o que origina o Imperativo Categórico e, em Rawls2 o procedimento de construção 

dos princípios de justiça na posição original e sob o véu de ignorância. 

Nessa toada, em Uma Teoria da Justiça, Rawls3 coloca a filosofia kantiana, 

mais especificamente a argumentação presente na Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes, como uma das bases de sua teoria. Isso faz com que o autor 

considere que os princípios escolhidos na posição original e sob o véu de ignorância 

                                                      
2 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 
passim. 
3 Ibid., p. 13, n. 4.  
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são fruto de uma decisão autônoma, vez que tal procedimento impede que os 

princípios sofram interferência dos desejos particulares dos sujeitos4. 

Esse elemento, que o autor em tese5 abandona em O Liberalismo Político, 

também serve para estabelecer a publicidade que os princípios devem possuir, bem 

como reafirmar a importância de cada sujeito no momento da decisão acerca das 

regras que irão reger a comunidade política, inclusive respeitando o seu status de 

seres dignos6. O véu de ignorância e a posição original têm por função, justamente, 

fornecer este grau de igualdade, que é derivado da filosofia kantiana. O que há de 

inédito na forma como Rawls trabalha com essa vertente teórica, nesse ponto de seu 

argumento, é justamente o movimento aqui descrito, isto é, a passagem da discussão 

presente na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de caráter exclusivamente 

moral, para a seara política. 

Esse pressuposto gerou novas possibilidades dentro das discussões 

contemporâneas de justiça, possibilitando novas formas de derivação dos princípios 

contidos no raciocínio prático, o que abriu um campo amplo de debates após a 

publicação da primeira parte da obra de Rawls. Esta recepção do que foi proposto 

pelo autor procura, ainda, avançar alguns pontos que foram alvo de crítica em sua 

filosofia, principalmente em função da descrição do sujeito político do ponto de vista 

kantiano, ou seja, do sujeito como um elemento supostamente idealizado e 

individualizado.  

Enquanto um pressuposto político, o construtivismo kantiano é analisado por 

autores diversos como por exemplo Onora O'Neill, que além de reformular tal corrente 

                                                      
4 Ibid., p. 313. 
5 Digo "em tese" porque há controversas sobre o quão Rawls, de fato, de afastam dessa forma de 
argumentação. Martha Nussbaum e Rainer Forst, por exemplo, acreditam que por mais que Rawls 
rejeite a filosofia kantiana, nominalmente falando, as ideais principais desta forma de pensamento 
continuam fundamentação os argumentos apresentados em Liberalismo Político. Ver:  NUSSBAUM, 
Martha. Fronteiras da Justiça: Deficiência, Nacionalidade, Pertencimento à Espécie. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2013. e FORST, Rainer. The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory 
of Justice. Tradução de Jeffrey Flynn. New York: Columbia University Press, 2012. 
6Apesar de Rawls nunca usar, de forma explícita, o conceito de dignidade alguns autores, como Lamore 
e Nussbaum afirmam que a preocupação do autor em reafirmar a igualdade dos sujeitos é uma forma 
de adotar tal conceito em sua teoria. Ver: NUSSBAUM, Martha. Fronteiras da Justiça: Deficiência, 
Nacionalidade, Pertencimento à Espécie. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013 e LARMORE, Charles. 
Public Reason. In. Freeman, Samuel (org). The Cambridge Companion to Rawls. New York: Cambridge 
University Press, 2003, p. 386-393. 
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procura levar em consideração as críticas feitas a Rawls. A autora afirma7 que os 

pontos negativos citados não derivam do kantismo de Rawls, mas da necessidade 

de inserir uma base empírica/instrumental em sua teoria, derivada de Hume. 

Posteriormente, em Liberalismo Político, os problemas surgem da tentativa de 

vinculação de conceitos como cidadania aos sujeitos de uma comunidade política, 

limitando seu alcance8. Ao contrário do autor, a filósofa apresenta uma outra forma 

de argumentação, que pretende unir a filosofia kantiana à elementos como a 

vulnerabilidade dos sujeitos e relações de subordinação, sem considerar um ponto 

de vista idealizado que, em sua visão, não guarda qualquer relação com a forma como 

os indivíduos de fato vivem. 

Um dos pontos mais relevantes na forma como O'Neill9 argumenta e que, em 

tese, é o que o que a distingue de Rawls é a existência de uma diferença significativa 

entre duas formas de apresentar uma teoria. O que Rawls constrói a partir da filosofia 

kantiana é uma idealização10, isto é, a descrição de um sujeito a partir de certas 

características que, em realidade, não existem no mundo real. O que O'Neill faria, ao 

contrário, seria uma abstração, isto é, a mera não vinculação a elementos particulares 

e, portanto, limitados. Isso gera uma série de consequências importantes dentro de 

sua teoria, com a possibilidade de um ponto de partida mínimo, a inserção da ideia 

de vulnerabilidade ao conceito de sujeito e a consciência de suas limitações, bem 

como a adoção de um contrato modal, e não hipotético, assim como a construção de 

um conceito de autonomia que leva em consideração o escopo dos princípios, isto é, 

seu alcance.  

Contudo, questiona-se, esse movimento fornece uma base kantiana que, de 

fato, consegue lidar com problemas da justiça contemporâneos? Isso é o suficiente 

para, de fato, abarcar a complexidade em torno das noções de vulnerabilidade dos 

sujeitos? Haveria como, a partir dessa diferenciação, analisar questões sociais e 

históricas que interferem de forma significativa na construção de princípios de 

justiça, opondo-se ao que foi apresentado por Rawls em Uma Teoria da Justiça? De 

                                                      
7 O’NEILL, Onora. Constructions of Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 211.  
8 Id. Constructing Authorities. Cambridge: Cambridge University Press. 2015, p. 73-74.  
9 Id. Em direção à justiça e à virtude. São Leopoldo: Unisinos, 2006, p. 55-60.  
10 Ibid, p. 61.  
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forma mais sucinta: a partir da recepção do construtivismo kantiano apresentado por 

Rawls quais são os limites e avanços desta forma de pensamento? 

A hipótese trabalhada aqui é que apesar da recepção do construtivismo 

kantiano por parte de O'Neill tornar essa forma de pensamento mais interessante 

diante de algumas críticas clássicas ao Uma Teoria da Justiça, ainda assim existem 

certos limites para sua argumentação, principalmente no tocante ao nível de 

abstração da filosofia apresentada pela autora. Corolário desse raciocínio, tem-se 

que há uma dificuldade de recepção de um dos referenciais teóricas da obra Uma 

Teoria da Justiça. 

Antes de apresentar a divisão do trabalho, é preciso ainda justificar a escolha 

da autora aqui apresentada. Houve uma frutificação intensa dos debates em torno 

do construtivismo kantiano pós Uma Teoria da Justiça. Há debates dentro da teoria 

crítica, como em Rainer Forst 11 , na filosofia moral, com Christine Korsgaard 12  e 

mesmo sobre assuntos específicos, como a discussão sobre dignidade humana 

realizada por Oliver Sensen13. Não há como, portanto, analisar a recepção desta 

forma de pensamento em sua totalidade. A escolha de trabalhar o assunto a partir da 

autora citada vem, especificamente, da discussão que ela realiza a partir da filosofia 

de Rawls, focando nos mesmos pontos que ele, isto é, em raciocínios de ordem 

prática e política. Em suma, como a sua teoria discute diretamente a filosofia de 

Rawls, sem partir de uma corrente filosófica diferente deste e na mesma seara de 

pensamento, então os argumentos apresentados pela autora se mostraram mais 

apropriados para a discussão aqui proposta.  

Diante do exposto, a argumentação presente no trabalho de divide em três 

etapas. Na primeira, a filosofia de Rawls é reconstruída como um construtivismo 

kantiano, principalmente a partir da obra Uma Teoria da Justiça e nos artigos 

posteriores ao livro. Também serão abordados, de forma breve, os argumentos 

tardios do autor e a sua refutação da filosofia kantiana. Em seguida, será apresentada 

a filosofia de O'Neill, com a especificação da sua forma de construtivismo e a maneira 

                                                      
11 Principalmente na obra: FORST, Rainer. Contexts of Justice: Elements of a Constructivist Theory of 
Justice. Tradução de Jeffrey Flynn. New York: Columbia University Press, 2012. 
12 KORSGAARD, Christine. Creating Kingdom of Ends. Nova Iorque: Cambridge University Press, 1996. 
13SENSEN, Oliver. Kant on Human Dignity. Go ̈ttingen: De Gruyter, 2011. 
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como a autora, em tese, consegue trabalhar, em sua filosofia, com uma ideia de 

sujeito não idealizado e as diferenças entre esta forma de construtivismo kantiano e 

aquela apresentada por Rawls. No terceiro e último tópico a hipótese acima descrita 

será trabalhada. O ponto central será apresentar em que pontos a recepção de O'Neill 

consegue avançar pontos nos quais a filosofia de Rawls (2016) falha, e quais são os 

limites que a autora torna evidentes a partir de sua reformulação.  

 

2 O CONSTRUTIVISMO KANTIANO A PARTIR DA FILOSOFIA POLÍTICA DE JOHN 

RAWLS 

 

A filosofia que Rawls desenvolve no Uma Teoria da Justiça pode ser lida por 

meio de três elementos principais: o contratualismo, corrente desenvolvida em 

oposição ao utilitarismo; liberalismo igualitário, avanço proposto em relação ao 

liberalismo clássico e, por fim, o construtivismo kantiano, que aqui funciona como 

uma base moral. Isso irá gerar um processo pelo qual os princípios são 

determinados, ou seja, um acordo entre os sujeitos, com a prevalência do direito à 

liberdade, apesar da importância conferida ao direito à igualdade, bem como uma 

descrição específica de ser humano que subjaz este raciocínio14. 

É este último ponto da teoria que depende da fundamentação kantiana. Apesar 

de controvérsias 15 , a filosofia de Kant 16  pode ser lida como uma forma de 

contratualismo e sua teoria política, de cunho profundamente antiparternalista, é 

uma representação do liberalismo, na senda daquilo desenvolvido por autores 

clássicos. Contudo, não são esses elementos que Rawls 17  empresta da filosofia 

kantiana, mas sim a sua teoria moral, confirme esta é descrita na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes. 

De forma sucinta, na obra citada Kant pretende apresentar o seu conceito de 

lei moral, derivado principalmente da noção de dever. A partir do insight central de 

                                                      
14 RAWLS, 2016, passim.  
15Existem inúmeros textos que debatem a relação entre a filosofia de Kant e Rawls, como por exemplo 
em: BUDDE, Kerstin.  Rawls on Kant Is Rawls a Kantian or Kant a Rawlsian? European Journal of 
Political Theory, Vol.6(3), pp.339-358, 2007.   
16  KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2013, passim.  
17 RAWLS, op. cit., p. 13, n. 4.  
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que a lei moral não deve depender de elementos subjetivos, como circunstâncias ou 

a vontade particular dos sujeitos, o autor chega em um procedimento de escolha, 

denominado de Imperativo Categórico, que em três etapas distintas, que representam 

a mesma lei moral, procura assegurar a universalidade da lei moral, o respeito aos 

sujeitos que a escolhem e a realização da autonomia moral destes e, por 

consequência, sua dignidade. Tudo isso com vistas a um reino dos fins, elemento 

comunitário transcendental no qual todos os sujeitos realizam sua liberdade 

positiva18, isto é, conferem lei moral para si19. 

Em última instância, portanto, a lei moral possui como fundamento, ao mesmo 

tempo em que realiza, a ideia de um sujeito livre, que determina as máximas para a 

sua própria ação, sem depender de qualquer tipo de autoridade externa. Na obra Uma 

Teoria da Justiça é justamente esse elemento que serve como base para que Rawls 

interprete a sua filosofia como uma forma de construtivismo kantiano. Para o autor, 

o ponto mais importante desta forma de pensamento não são as ideias de 

generalidade e universalidade, descritas principalmente na primeira formulação do 

Imperativo Categórico, mas a noção de autonomia20. 

É somente através desse conceito que os princípios morais se tornam fruto de 

uma escolha racional e que deve ser partilhada com base na ideia de reino dos fins, 

principalmente através da noção de publicidade. A posição original rawlsiana é 

justamente uma descrição de tal processo, mas no campo de uma filosofia política. 

Como afirmado anteriormente, a forma como os princípios de justiça são escolhidos, 

isto é, sob o véu de ignorância e sem a interferência de causas particulares é 

                                                      
18Há, aqui, apenas uma prova temporária que a liberdade positiva é possível. Na Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes Kant afirma que dois tipos de liberdade são possíveis. O primeiro, 
denominado por ele de liberdade negativa, é a mera não sujeito absoluta a causas externas, isto é, a 
refutação da hipótese apresentada por Hume. O segundo tipo de liberdade, este sim realizado pela lei 
moral, é denominado de liberdade positiva e refere-se à possibilidade do indivíduo estabelecer leis 
morais para si, sem depender de qualquer autoridade externa. O que ocorre é que, a fim fechar o 
argumento, Kant precisa provar que o ser humano, de fato, consegue ser livre. Isso fica claro, tão 
somente, na Crítica da Razão Prática onde através do conceito de fato da razão, Kant afirma a 
possibilidade de conhecer a lei moral e, portanto, de estabelecer a liberdade. Ver: KANT, Immanuel. 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Discurso Editorial; São Paulo: Barcarolla, 
2009 e KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução de Monique Hulshof. Petrópolis: Vozes; 
Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2016. 
19 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Discurso Editorial; São 
Paulo: Barcarolla, 2009, passim.  
20 RAWLS, 2016, p. 311. 
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justamente a via que Rawls encontra para gerar regras que são autônomas, e não 

heterônomas21. 

Explicando de forma mais detalhada, Rawls propõe um procedimento de 

escolha entre sujeitos morais, livres e iguais segundo o qual, na posição original, os 

sujeitos são impedidos de conhecerem quaisquer elementos particulares sobre si. 

Eles não sabem, portanto, sua etnia, condição social ou gênero. Derivado de seu 

marxismo22, o véu de ignorância de Rawls procura fazer com que os sujeitos nessa 

condição sejam forçados a escolherem aqueles princípios que são melhores para si, 

em um processo de escolha que tem por base um desinteresse mútuo. Como 

ninguém sabe em qual posição estará quando o véu de ignorância for erguido, então 

os indivíduos escolhem aqueles princípios que geram a melhor situação para aquele 

na pior posição dentro do seio social. Corolário deste raciocínio tem-se os dois 

princípios de justiça: o princípio da liberdade e o princípio da igualdade2324. 

É esse processo de transpor o raciocínio kantiano para a esfera da discussão 

sobre princípios da justiça que amplia o exposto na Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes. Aqui, por exemplo, o desinteresse mútuo é lido também como uma 

forma de interpretar o imperativo categórico, vez que há uma delimitação na vontade 

das partes, o que impede que a decisão para a escolha dos princípios seja tomada 

com base em prazeres específicos ou mesmo altruísmos. Mas se o procedimento 

kantiano não leva em consideração quaisquer elementos particulares então, em tese, 

não haveria qualquer diferença entre o sujeito que escolhe uma vida "santa" e uma 

vida "canalha". Rawls afirma, contudo, que a escolha de uma vida boa a ser vivida é 

                                                      
21 Idib, p. 312-313.  
22De acordo com Fleischacker o insight inicial de considerar que elementos socialmente construídos 
não podem interferir na escolha dos princípios surgem, em realidade, a partir da leitura que Rawls faz 
da filosofia de Marx. O que Rawls vê na filosofia kantiana é, portanto, é uma solução para as injustiças 
que estes elementos trariam para uma comunidade política. Ver: FLEISCHACKER, Samuel. Uma breve 
história da justiça distributiva. Tradução de Álvaro de Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
23 Idib, p. 182-190. 
24  Os dois princípios da justiça são conceituados por Rawls da seguinte forma: No princípio da 
liberdade “cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades 
fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para as outras pessoas” e 
na versão final do princípio da diferença “as desigualdades econômicas e sociais devem ser dispostas 
de modo a que tanto: (a) se estabeleçam para o máximo de benefício possível dos menos favorecidos 
que seja compatível com as restrições do princípio de poupança justa como, (b) estejam vinculadas a 
cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades”. Em: 
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. 4ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2016, p. 73 e 376.  
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importante dentro da filosofia kantiana porque expressa, verdadeiramente, a 

natureza dos seres humanos. É esse movimento que confere à filosofia kantiana um 

elemento de autoestima e respeito mútuo25. 

Mesmo no Uma Teoria da Justiça Rawls, contudo, se afasta de pontos que ele 

considera mais controversos dentro da filosofia kantiana, como sua metafísica. Isso 

fica claro quando o autor afirma que o que há, na obra em comento, é uma tentativa 

de unir elementos da filosofia de Kant e Hume como fundamento de uma teoria da 

justiça. De acordo com Freeman26 o que ocorre, mais especificamente, é que Rawls 

adiciona uma descrição específica de ser humano à sua teoria por meio de seu 

kantismo, garantindo que todos sejam compreendidos como seres livres, iguais e 

racionais o que gera um pressuposto de igualdade. 

Esse ponto aparece, também, nas aulas de ética proferidas por Rawls. Ali, o 

autor explica que, ao contrário do intuicionismo moral27, a filosofia kantiana exige um 

conceito complexo de pessoa moral e esse ponto é essencial para compreender o 

conteúdo da sua visão sobre moralidade. Isso se explica em função de uma 

característica específica do que é uma teoria construtivista. Nesse tipo de raciocínio 

nem todos os elementos são construídos. O procedimento de construção, o 

Imperativo Categórico, no caso de Kant, é dado. Contudo, ele precisa de algo que lhe 

sirva como embasamento o que, neste caso, é papel do conceito de pessoas como 

seres livres, iguais, racionais e razoáveis28. 

Isso faz com que um conceito de pessoa específico seja espelhado no 

procedimento de construção, determinando também as habilidades, crenças e 

carências dos sujeitos. Assim, não há aqui uma espécie de realismo moral porque a 

                                                      
25 Idib, p. 317-318.  
26 FREEMAN, Samuel. Rawls. New York: Routledge, 2007, p. 288.  
27Intuicionismo é um termo que, dentro da filosofia de Rawls, designa um método que não possuem 
qualquer critério rigoroso para a escolha dos princípios que se aplicam em cada caso. Há apenas uma 
“intuição” por parte dos sujeitos, que conhecem tais princípios sem nenhum tipo de procedimento, de 
que aquelas são boas formas de solucionar demandas de justiça. Rawls não procura, na obra Uma 
Teoria da Justiça refutar completamente tal argumentação, vez que considera que muitos destes 
princípios podem ser corretos, mas sua intenção é fornecer um método que consegue ter critérios de 
justiça mais bem delimitados. Ver: RAWLS, John. História da Filosofia Moral. Organização de Barbara 
Herman. Tradução de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005 e RAWLS, John. Uma Teoria 
da Justiça. Tradução de Jussara Simões. 4ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
28RAWLS, John. História da Filosofia Moral. Organização de Barbara Herman. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 271-275.  
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concepção de pessoa e, também, de sociedade, não são simplesmente descobertas, 

mas derivadas da forma como seres humanos racionais e razoáveis agem através do 

procedimento do imperativo categórico29. 

Essa é, de forma bastante sucinta, a forma como Rawls apresenta a vertente 

construtivista na primeira fase de sua obra. O ponto central, aqui, a partir da filosofia 

kantiana é discernir o que é o ser humano e as características que este possui 

enquanto ser racional. Contudo, essa não é a forma final do argumento. Freeman30 

afirma que os artigos escritos por Rawls após a sua primeira obra mudam o 

paradigma apresentado ali, assim como abrem espaço para a sua filosofia tardia, 

consubstanciada em Liberalismo Político. 

No artigo de 1980, Kantian Constructivism in Moral Theory, Rawls argumenta 

que o conceito de justiça, em si, deve possuir uma ligação com a ideia de pessoa, que 

aqui ainda possui uma base kantiana31. O conceito de sociedade bem ordenada 

também é uma forma de integrar a filosofia kantiana à sua teoria da justiça e, de 

acordo com Freeman 32  há aqui uma semelhança entre as concepções modelo, 

apresentadas por Rawls, e a noção de ideias da razão, trabalhadas por Kant. 

Os sujeitos continuam sendo pessoas morais que agem com base em um 

desinteresse mútuo e tentam realizar os seus planos de vida pessoais. Os princípios, 

portanto, são elementos autoimpostos, o que deixa em evidência nesta fase a forma 

como o construtivismo kantiano interfere no raciocínio colocado por Rawls. Os 

indivíduos se movem pelas suas considerações particulares sobre o que é o bem, e 

não por qualquer imposição externa33. 

A filosofia kantiana gera um véu de ignorância mais expresso, retirando do 

conhecimento dos indivíduos todas as informações que eles poderiam ter sobre si. 

Esses elementos só retornam para o esquema de raciocínio na medida em que são 

importantes para que os sujeitos cheguem a um acordo. Essa forma de 

argumentação, para Rawls, é mais interessante porque liga de forma mais clara os 

                                                      
29 RAWLS, loc. cit.  
30 FREEMAN, op. cit., p. 284.  
31 RAWLS, John. Kantian Constructivism in Moral Theory. The Journal of Philosophy, 09 September 
1980, Vol.77(9), p. 518-519.  
32 FREEMAN, 2007, p. 293.  
33 RAWLS, 1980, p. 548. 
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princípios que são alcançados por parte do acordo ao conceito de pessoa que está 

na base dele. Não há nenhum critério externo que estabelece um conceito de justo. 

Somente o procedimento de justiça realizado de uma determinada maneira consegue 

chegar em tal noção34. 

Até esse ponto Rawls classifica a sua filosofia como uma forma de 

construtivismo kantiano. Contudo, isso é abandonado em Liberalismo Político. De 

forma breve, na obra em comento Rawls procura resolver um problema encontrado 

após a publicação do Uma Teoria da Justiça. Surge a crítica de que, na obra citada, 

não há como descrever a teoria de Rawls como estável, vez que nem todos os sujeitos 

aceitam a doutrina razoável contida na base da obra, isto é, a descrição kantiana 

sobre o sujeito e sua autonomia. Desta forma, por mais que os princípios da justiça 

apontados por Rawls estivessem corretos, a sua teoria não possuiria estabilidade ao 

longo do tempo35. 

Rawls acolhe tal argumento, considerando que é um resultado natural do 

desenvolvimento humano o surgimento de visões de mundo distintas, ao que ele 

denomina de fato do pluralismo razoável. Para fornecer um conceito político de 

justiça, que consiga ligar-se a todos os sujeitos em uma comunidade, ele decide 

abandonar a filosofia kantiana, considerando esta como uma, dentre outras, 

doutrinas razoáveis possíveis, fazendo com que sua ação pudesse ser aceita por 

alguns, mas não por todos. Nesse ponto, portanto, fica clara a argumentação que 

Rawls já vinha apresentado em alguns artigos anteriores à sua obra final, na qual ele 

argumentava estar procurando não mais por uma noção metafísica de justiça, mas 

por um conceito político36. 

Tem-se, portanto, que a inclusão da filosofia kantiana na teoria de Rawls 

passa por partes distintas. Desde a fundamentação moral descrita no Uma Teoria da 

Justiça, até seu abandono na obra Liberalismo Político. Mesmo com o 

enfraquecimento desta ideia na parte final de sua teoria, contudo, ela não deixou de 

representar uma das formas mais fortes de apresentar a teoria kantiana, não apenas 

dentro da filosofia política. A sua recepção, portanto, foi variada e não se limitou a 

                                                      
34 Idib, p. 549-550.  
35 RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1996, passim.  
36 RAWLS, 1996, passim.  
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desenvolver os pontos iniciais colocados por Rawls, mas também criticou e 

apresentou outras formas de lidar com os pontos por ele colocados. No tópico que 

se segue, será apresentada a filosofia de Onora O'Neill, que propôs tal 

desenvolvimento, mas que o fez a partir de conceitos distintos e sob outros pontos 

de vista. 

 

2 FILOSOFIA KANTIANA A PARTIR DA CRÍTICA DA RAZÃO PURA: A INTERPRETAÇÃO 

PROPOSTA POR ONORA O’NEILL 

 

Como já foi citado anteriormente, assim como Rawls, Onora O'Neill defende 

uma forma de construtivismo kantiano. A tentativa da autora, contudo, é de 

apresentar uma versão da ética kantiana que não apela a idealizações ou noções 

infundadas acerca da razão. Além disso, há uma proposta de integração de todo o 

sistema kantiano na aplicação de seus pressupostos à seara política, considerando 

importantes, portanto, os elementos colocados em sua metafísica e o seu conceito 

de liberdade. Não há, desta forma, uma união com elementos empíricos fortes. 

Para a autora, é importante pensar a noção de crítica da razão. O'Neill afirma 

que a filosofia deve começar com a questão sobre a autoridade que a razão possui e 

aplicar-se no campo prática, que é o ponto essencial do projeto kantiano. Aqui, é 

preciso compreender que a razão teórica e a razão prática estão profundamente 

ligadas, mas a empreitada na qual o conhecimento humano está envolvido termina 

tão somente neste último campo, determinando, assim, sua prevalência37.  

A partir desses elementos é possível ver um afastamento entre a forma como 

O'Neill argumenta e outros construtivistas, para além de Rawls. De acordo com Barry, 

a autora se afasta de Korsgaard por partir do pressuposto de que há uma pluralidade 

de sujeitos, sem qualquer elemento prévio de acordo, mas que precisam agir em 

conjunto para construir um edifício básico de conhecimento racional e público, e não 

de como o sujeito, do ponto de vista individual, organiza sua vontade38. Diferente de 

Thomas Hill, O'Neill considera que a formulação dos princípios da razão deve ser 

                                                      
37 O’NEILL, 1989, p. IX; Id, 1996, p. 48.  
38 BARRY, Melissa.  Constructivist practical reasoning and objectivity. ARCHARD, David et al (ed) 
Reading Onora O’Neill. London, NY: Routledge, 2013, p. 28. 
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pautada em o que agentes reais poderiam concordar, e não partindo do ponto de vista 

de sujeitos ideais39. 

O’Neill40, portanto, considera que as comunidades políticas não têm qualquer 

elemento de harmonia prévia e que a construção de uma sociedade minimamente 

organizada perpassa pela definição de um conceito de razão, que também não possui 

sua autoridade definida, mas que não pode ser arbitrário. Isso reflete a encruzilhada 

que Kant apresenta na primeira crítica, isto é, a impossibilidade de fundamentar a 

metafísica em conceitos derivados puramente do intelecto, ao mesmo tempo em que 

não há como adotar a opção cética. Mesmo assim, a razão humana precisa 

estabelecer princípios básicos para que haja um mínimo de acordo entre os 

sujeitos41. 

De acordo com O'Neill, as metáforas jurídicas políticas que Kant utiliza na 

primeira crítica, como a ideia de tribunal, fazem pensar que a desordem inicial da 

razão pura também pode ser pensada para o campo prático. Assim, como a razão 

teórica não consegue estabelecer um conhecimento seguro acerca de conceitos 

como Deus, alma e liberdade, os sujeitos permanecem em desordem em uma 

comunidade política até que a razão possua princípios escolhidos da forma 

adequada. Apesar de tal desordem inicial, contudo, deve haver uma tarefa de reflexão 

que consiga erguer um edifício seguro para o conhecimento humano, ao mesmo 

tempo que utilize os recursos limitados fornecidos pelo conhecimento teórico. A 

razão, portanto, torna-se um processo comunicativo, de integração profunda entre 

os sujeitos, e não de descoberta42. 

Aqui, portanto, O'Neill estabelece o mesmo ponto que Rawls, isto é, a 

necessidade de uma determinação dos princípios práticos que ocorra por meio de 

uma tarefa derivada do próprio conhecimento dos sujeitos, e não em função de um 

elemento externo. Contudo, a autora o faz com bases diferentes, apelando 

principalmente para o movimento proposto pelo conceito de crítica kantiana. Apesar 

                                                      
39HILL JR, Thomas. Varieties of Constuctivism. Archard, David et al (ed) Reading Onora O’Neill. London, 
NY: Routledge, 2013, p. 38.  
40O’NEILL, 1989, passim.  
41 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 4 ed. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2015b, p. 17. 
42O’NEILL, 2015, p. 20-21.  
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disso, o conceito de razão prática que a autora retira de Kant não é fundado em 

pressuposições metafísicas abstratas, mas sim na possibilidade de revisão crítica 

das normas que são alcançadas por meio de um acordo. Há um processo de 

comunicação semelhante à interação que ocorre para a formulação do contrato 

rawlsiano, mas com base em outros elementos da filosofia de Kant.  

Todo esse processo tem como base uma dupla pergunta modal, qual seja, a 

de que é necessário adotar princípios que sejam possíveis dos demais sujeitos 

seguirem. Assim, evitam-se arbitrariedades na formulação dos princípios que guiam 

a razão prática. Argumentos modais, em Kant, são um meio termo entre conceitos 

que se ancoram em fatos sobre como as coisas são e elementos absolutamente 

abstratos, sem qualquer relação com o mundo. Eles são utilizados para descrever 

juízos sobre gostos, na terceira crítica43 , e na filosofia moral kantiana aparecem, 

principalmente na primeira formulação do Imperativo Categórico4445. 

A partir de tal forma de pensamento é possível gerar uma autodisciplina da 

razão, que origina uma legalidade vinculada a uma certa forma de lei que os 

princípios devem possuir. Assim, não há qualquer razão ditatorial externa, mas tão 

somente a legalidade interna 46 . Aqui, portanto, além da autora atualizar o 

construtivismo kantiano a partir da metafísica de Kant, e não mais somente da 

filosofia moral a primeira formulação do imperativo categórico é analisada enquanto 

um elemento central desta forma de pensamento, não somente a fórmula da 

autonomia. Considerando a prevalência da razão prática sobre a teórica, torna-se 

possível afirmar então que a fórmula da lei universal se torna o princípio basilar de 

                                                      
43 "(...) Agora, esta necessidade é de um tipo particular: não é uma necessidade objetiva, em que se 
pudesse conhecer a priori que todos sentirão essa satisfação com o objeto que denominei belo; 
também não é uma necessidade prática, em que, por meio de conceitos de uma vontade racional, que 
serve de regra a seres que agem livremente, essa satisfação seria a consequência necessária de uma 
lei objetiva, não significando senão que se deve simplesmente (sem outro propósito) agir de certo 
modo. Como necessidade que é pensada em um juízo estético, ela só pode, na verdade, ser 
denominada exemplar, isto é, uma necessidade do assentimento de todos a um juízo que é 
considerado como exemplo de uma regra universal que não pode ser fornecida.” Ver: KANT, Immanuel. 
Crítica da Faculdade de Julgar. Tradução de Fernando Costa Mattos. Petrópolis: Vozes; Bragança 
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2016a. 
44 Isto é: Age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne 
uma lei universal (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: 
Discurso Editorial; São Paulo: Barcarolla, 2009, p. 215).  
45O'NEILL, Onora. Bounds of Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 24.   
46Id., 2015, p. 23-26. 
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toda a razão, regulando o conhecimento humano. Como os sujeitos escolhem 

somente aquilo que eles podem querer, então isso significa que tal pressuposto gera 

um conceito não arbitrário de razão.  

O resultado destas escolhas, contudo, não é uma edificação complexa a partir 

do conceito de razão, mas tão somente um plano que pode ser compartilhado e, por 

consequência, conhecido por todos os indivíduos. Isso porque o foco aqui é construir 

elementos mínimos do processo racional, não um conceito de razão complexa, a 

partir de um mero desenvolvimento individual. Uma autoridade transcendente 

também é negada, tendo em vista que não há como tal conceito ser conhecido por 

todos os indivíduos. Assim, tem-se que a autora parte de uma visão mais holística 

da filosofia kantiana, considerando seu caráter modal e político, ao mesmo tempo em 

que afirma a prevalência da razão prática e a inexistência de um conhecimento 

complexo por parte dos seres humanos. Isso se diferencia de Rawls no que diz 

respeito à conjunção entre Kant e Hume, a prevalência do conceito de autonomia, a 

integração somente da filosofia moral a um esquema político de pensamento e a 

ideia de um conceito de ser humano complexo. 

Outro ponto que diferencia a filosofia da autora é a sua utilização dos 

conceitos contidos nos escritos políticos anteriores à publicação da Metafísica dos 

Costumes. Neles, Kant ressalta a diferença, que também é destacada por O'Neill, 

entre razão pública e razão privada. Razões privadas não são um elemento ideal para 

a formulação de princípios de justiça porque não conseguem alcançar audiências 

amplas, vez que se vinculam a uma autoridade específica e, portanto, a uma 

comunidade limitada. Razões públicas, ao contrário, não colocam qualquer conceito 

como base de seu raciocínio, o que acaba fazendo com que seus princípios alcancem 

um público amplo47. 

A questão da amplitude dos conceitos acaba sendo um elemento central para 

o conceito de autonomia kantiana que a autora formula. Esse elemento, para ela, 

possui duas partes distintas: uma forma e uma amplitude. A forma possui relação 

direta com a autoridade envolvida no processo de formulação dos princípios. Não há 

uma autoridade externa no processo da escolha de um princípio autônomo, mas tão 

                                                      
47KANT, Immanuel. À Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Editora 70, 

2015a, p. 09-18. 
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somente um movimento reflexivo proposto pelo próprio sujeito48. Aqui há uma lei que 

é formulada e que possui relação direta com o desenvolvimento da humanidade dos 

sujeitos. A filosofia kantiana não trabalha com a noção de uma independência 

irrestrita49. 

Não há, contudo, nada de muito diferente entre o cerne de tal raciocínio e a 

leitura que Rawls apresenta do conceito de autonomia kantiano. O que torna a 

filosofia da autora mais interessante é o conceito de autonomia de escopo, segunda 

parte desta ideia, conforme a formulação kantiana. A autonomia completa-se, tão 

somente, quando todos os sujeitos podem acessar determinados princípios, 

considerando a audiência mais ampla possível. Isso significa que não pode existir 

qualquer característica idealizada como base do conceito de pessoa que é utilizado 

para formular os princípios de justiça50. 

Isso faz com que O'Neill acabe optando por um conceito de sujeito que é 

vulnerável e que possui capacidades iniciais extremamente limitadas. Não há, 

sequer, noções como cidadania ou democracia pressupostas51. Mas isso poderia ser 

apenas mais uma interpretação do conceito de véu de ignorância expresso, como 

aquele apresentado por Rawls e abordado no primeiro tópico deste trabalho. Esse 

não é, de acordo com a autora, o caso. Isso porque, ao contrário de Rawls, O'Neill não 

utiliza um conceito idealizado de pessoa. Essa opção deriva dos pontos acima 

colocados em oposição a Rawls. Como O’Neill parte da ideia de que é necessária uma 

razão prática que consiga guiar as ações humanas de forma efetiva, mas considera 

o restante da filosofia kantiana e, portanto, as limitações apresentadas pela razão 

teórica, então o conceito de sujeito não pode ser um elemento complexo. Isso é 

reforçado pelo procedimento utilizado para alcançar esses princípios, isto é, as 

noções   de  acordo  modal,  e  não  hipotético  ou idealizado, e a necessidade de uma 

                                                      
48O’NEILL, 2015, p. 118. 
49KANT, Immanuel. Lições de Ética. Tradução de Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus. São Paulo: 

Editora Unesp, 2018, p. 289-292. 
50O’NEILL, op. cit., p. 117. 
51Dessa forma, apesar de O’Neill ter uma noção de processo comunicativo ela acaba se afastando de 

Habermas, assim como na fase tardia da filosofia de Rawls. Isso pode ser visto na argumentação do 
artigo Autonomy and Public Reason in Kant, Habermas e Rawls na obra “O'NEILL, Onora. 
Constructing authorities: reason, politics, and interpretation in Kant's philosophy. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015.” 
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autonomia de escopo52.  

Contudo, a forma como O’Neill refuta o argumento de Rawls pode ser 

trabalhada, de forma mais específica, a partir da diferença que ela realiza entre 

idealização e abstração e como isso se relaciona diretamente com a teoria do autor. 

É a distinção entre esses elementos que faz com que ela consiga afirmar, por 

exemplo, que é possível formular uma teoria kantiana não idealizada, como a que ela 

constrói. É também a partir desse ponto que é possível estabelecer os limites que a 

filosofia kantiana alcança, principalmente com a adoção de princípios 

completamente inseridos no plano abstrato, sem qualquer conexão histórica com a 

realidade dos sujeitos, apesar da admissão das vulnerabilidades a que estes estão 

submetidos.  

Tem-se, portanto, que a recepção do construtivismo desenvolvido por Rawls 

ocorreu, pelo menos no que diz respeito à autora trabalhada aqui, de forma mista. 

Enquanto ela avança com a ideia de que a filosofia kantiana pode ser lida do ponto 

de vista político, inclusive refinando esta ideia e aplicando-a à filosofia kantiana 

como um todo, há também uma rejeição de alguns elementos que Rawls desenvolve, 

como a separação entre filosofia moral e metafísica e um conceito de autonomia 

individualizado, assim como a não adoção de um sujeito idealizado. São essas 

diferenças que, analisadas nos dois últimos tópicos, tratarão sobre os avanços e 

limitações do construtivismo kantiano. 

 

3 OS AVANÇOS E LIMITES DO CONSTRUTIVISMO KANTIANO 

 

Considerando a exposição feita anteriormente o último passo da 

argumentação trabalhada aqui é verificar em que medida a leitura de O’Neill oferece 

uma interpretação que, de fato, consegue solucionar os problemas com a forma 

como Rawls apresenta a filosofia kantiana na obra Uma Teoria da Justiça. Na última 

etapa do trabalho, também será analisado em que medida a forma como O’Neill 

argumenta evidencia os limites da filosofia kantiana. A hipótese a ser considerada 

nesse tópico é a de que a autora apresenta, de fato, uma versão da filosofia kantiana 

                                                      
52O’NEILL, 2015, p. 133-134. 
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que integra de forma mais adequada essa corrente de pensamento ao campo da 

filosofia política, bem como apresenta pontos de partida menos complexos do que 

os rawlsianos especialmente no que diz respeito ao conceito de pessoa. Porém, 

como O’Neill não trabalha com qualquer concepção histórica forte de justiça para a 

dedução dos seus princípios práticos, então o seu argumento acaba se tornando 

fraco, sem qualquer relação real na forma como os sujeitos reais vivem.  

O argumento será divido, nos dois subtópicos que seguem, da seguinte forma: 

primeiro os pontos positivos da filosofia de O’Neill serão apresentados, 

especialmente a sua crítica à Rawls e ao seu conceito de pessoa. O problema com 

esse ponto também será evidenciado a partir das críticas que foram dirigidas, em 

geral, aos argumentos desenvolvidos na obra Uma Teoria da Justiça. Em seguida 

será apresentada a diferença, feita por O’Neill, entre as ideias de idealização e 

abstração. Será argumentado que por mais que ela possua uma noção de autonomia 

mais ampla que Rawls e o seu conceito de pessoa seja menos exigente, esses 

elementos, em conjunto com a divisão citada, não são suficientes para gerar uma 

teoria da justiça forte, que consiga lidar com problemas de justiça concretos.  

 

3.1 Conceito mínimo de pessoa e integração entre moralidade e política: o avanço do 

construtivismo kantiano de acordo com a teoria de Onora O’Neill 

 

Atualizações da filosofia kantiana, como a que Rawls realiza, são importantes 

para afastar alguns pontos problemáticos desse campo de estudo, como a exclusão 

das mulheres e dos não proprietários da escolha dos princípios de justiça. A filosofia 

política kantiana, que foi considerada reacionária mesmo na época de sua 

publicação 53  consegue, desta forma, integrar melhor as discussões políticas 

contemporâneas, considerando principalmente o cerne de seu raciocínio 54 . Em 

                                                      
53 MALIKS, Reidar. “Revolutionary epigones. The debate between Kant and his radical followers”. 
History of Political Thought, vol. 33, no. 4, Imprint Academic Ltd., 2012, pp. 647–71, p. 647-648.  
54 Há um lapso temporal significativo entre a publicação da Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes e a Metafísica dos Costumes, ou seja, entre as bases morais da filosofia de Kant e sua teoria 
política. Como a primeira obra foi considerada revolucionária em muitos pontos de sua formulação, 
então a expectativa da parcela mais radical dos seguidores de Kant era que a sua filosofia política 
tivesse como base a igualdade entre os seres humanos e o conceito de dignidade humana como 
elemento central da argumentação. Nesse sentido, esta corrente de pensamento construiu sua própria 
análise sobre conceitos políticos fazendo tal dedução a partir da obra de filosofia moral. Contudo, a 
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Rawls, ela é atualizada para se preocupar, por exemplo, em como pode haver um 

respeito pelos sujeitos enquanto fins em si mesmos em uma sociedade marcada pelo 

domínio de uma estrutura de mercado cada vez mais ameaçadora para liberdades 

básicas e processos democráticos55. 

Dessa forma, torna-se possível aplicar o insight principal de Kant, isto é, a sua 

preocupação com a liberdade dos sujeitos e com a afirmação da importância destes, 

para contextos atuais. Essa conclusão é comum tanto em Rawls, quanto em O'Neill. 

As diferenças entre cada uma destas formas de ler essa filosofia estão, portanto, na 

forma como os conceitos utilizados pelos autores são selecionados e aplicados, 

como já foi explicitado anteriormente. O'Neill afirma que existem elementos 

inegavelmente kantianos na teoria de Rawls, mas ele, em grande medida, se afasta 

de tal forma de pensamento em virtude do raciocínio instrumental adotado em sua 

teoria. Desta forma, surgiria um conceito de justiça heterônomo, pautado tão 

somente nos interesses que os sujeitos possuem para realizar um determinado fim56. 

Como o foco da filosofia kantiana é na motivação dos agentes e sua 

preocupação central com a formulação de princípios não arbitrários, então um 

raciocínio instrumental precisa ser evitado por este tipo de argumentação. Assim, um 

primeiro erro na forma como Rawls atualiza a filosofia kantiana, ainda de acordo com 

a mesma autora, é a sua tentativa, citada aqui na primeira parte do argumento, de 

encaixar tal forma de pensamento nos moldes de uma teoria empírica da ação. Isso 

porque, tal forma de argumentação incorpora arbitrariedades que não podem ser 

admitidas em um argumento kantiano. 

Isso leva a um segundo problema, que evidencia um avanço da filosofia de 

O'Neill em relação a Rawls. Como o conceito de razão instrumental gera as 

inconveniências citadas, então ele precisa formular o conceito de véu de ignorância, 

a fim de garantir que os princípios escolhidos pelos sujeitos de fato serão resultado 

                                                      
publicação da Metafísica dos Costumes e, antes disso, de alguns outros textos de filosofia política, 
evidenciaram que a forma como Kant pensou a dedução dos princípios nesse campo não 
necessariamente deriva dos elementos contidos na base da sua argumentação moral, mas sim 
contém uma série de elementos provenientes de sua época, como preconceitos de gênero e classe. 
Ver: Maliks, R. “Revolutionary epigones. The debate between Kant and his radical followers”. History 
of Political Thought, vol. 33, no. 4, Imprint Academic Ltd., 2012, pp. 647–71.  
55 AUDARD, Catherine. John Rawls. Stocksfield: Acumen, 2007, p. 03.  
56O’NEILL, 1989, p. 207.  
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de sua autonomia. Contudo, ao tentar construir tal instrumento, o autor realiza uma 

idealização. As idealizações são argumentos vantajosos em alguns momentos. Elas 

podem demonstrar, por exemplo, como os princípios adotados seriam aplicados, em 

um plano específico, a escolhas humanas concretas. Isso seria interessante, por 

exemplo, para as simplificações que Rawls diz realizar57. 

Contudo, o problema com essa forma de pensamento, de acordo com O'Neill, 

é que este argumento não se liga, em qualquer medida, à forma como agentes reais 

vivem suas vidas, meramente reforçando um certo ideal adotado, fazendo este 

parecer uma característica universal. Esse quadro piora quando se tem em mente 

que a corrente que Rawls procura desenvolver na obra Uma Teoria da Justiça é uma 

forma de contratualismo. Isso é problemático porque contratos hipotéticos, como o 

que ele adota, reforçam a ideia de um ideal de sujeito, tendo em vista que não há uma 

preocupação com sujeitos reais58. 

Essa não é uma crítica feita exclusivamente por O’Neill. Nussbaum, por 

exemplo, afirma que, ao utilizar um conceito de pessoa de base kantiana, Rawls 

acaba ignorando diversos elementos que fazem parte da racionalidade humana, 

como emoções. Em um processo complexo de escolha de princípios de justiça, o foco 

exclusivo em um tipo único de racionalidade acaba excluindo o interesse de pessoas 

com deficiências mentais, que não podem ser comunicar por meio de um processo 

eivado de racionalidade, razoabilidade e, tampouco, de poderes morais59. 

Além disso, a racionalidade aqui é apresentada é profundamente debilitante, 

por não considerar a relação entre os sujeitos de uma comunidade e os laços que 

podem ser formados a partir da interação entre estes. Essa crítica pode ser vista no 

raciocínio comunitarista, que considera que o sujeito rawlsiano impossível. Não 

haveria como pressupor um ser humano que se realiza de forma completamente 

individual, sem qualquer relação importante para a descrição do que é um indivíduo, 

como a ideia de amizade.  O  sujeito  é  um  núcleo  apartado  de  tudo,  sem  qualquer 

                                                      
57Idib, p. 209-210.  
58Idib, loc cit.  
59NUSSBAUM, Martha. Fronteiras da Justiça: Deficiência, Nacionalidade, Pertencimento à Espécie. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2013. 
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vínculo, positivo ou negativo, com o todo60 

O’Neill61, contudo, analisa Kant a partir de uma noção de contrato modal, no 

qual o que é importa é o acordo possível entre agentes reais. Ela nega, portanto, a 

ideia de um contrato hipotético. O que há, aqui, é uma dependência do raciocínio 

contido na primeira formulação do imperativo categórico kantiano. Na obra Em 

direção à Justiça e à Virtude62, O’Neill procura se afastar das conclusões alcançadas 

pelas críticas afirmando que não pode existir qualquer elemento individualizado ou 

idealizado na descrição dos sujeitos que escolhem os princípios de justiça. Não há 

qualquer capabilidade ou capacidades pressupostas e as vulnerabilidades rotineiras 

a que os seres humanos estão expostos. Não pode haver qualquer pressuposição 

concreta sobre as habilidades que os sujeitos possuem naquele momento, ou que 

irão possuir no futuro.  

Essa descrição do raciocínio prático e, por conseguinte, do sujeito que subjaz 

a ele é pouco exigente se comparada à Rawls vez que, além de descrever os sujeitos 

como pouco racionais no campo prático, também parte do pressuposto de que as 

capacidades teóricas destes são profundamente reduzidas. São esses elementos 

que geram a comunidade que permite que haja um conceito de autonomia de escopo 

que consegue alcançar todos os sujeitos que fazem parte da escolha dos princípios 

de justiça, não havendo mais um processo de seleção de quais elementos integram 

a descrição dos sujeitos, como ocorre em Rawls. Aqui há um nível de abstração muito 

alto, sem qualquer tipo de idealização.  

Mesmo o conhecimento acerca dos outros sujeitos que compõem o todo da 

vida comunitário é bastante limitado. A interação entre os sujeitos pode ser baseada 

em um conhecimento incompleto sobre aquilo que os outros sujeitos desejam. Isso 

ecoa aquilo que Kant argumenta no início da segunda seção da Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes63 e a conclusão a qual ele chega no final da Crítica da 

Razão Pura64, isto é, de que seres humanos possuem uma capacidade limitada de 

                                                      
60SANDEL, Michael. O Liberalismo e os Limites da Justiça. Tradução: Carlos Pacheco do Amaral.  
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2005, p. 98.  
61O’NEILL, 2015, p. 176-178. 
62O’NEILL, 2006, p. 56-57. 
63 KANT, 2009, p. 163 
64 KANT, 2015b, p. 579.  
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conhecer as coisas no mundo, e isso inclui os raciocínios contidos no âmbito da 

razão prática, tanto acerca de si quanto sobre os outros. Isso, portanto, faz com que 

seja gerado um acordo mínimo entre os sujeitos, e não considerações complexas 

sobre como o raciocínio prático deve funcionar. Para utilizar a metáfora colocada por 

O’Neill65, a filosofia kantiana consegue construir, no máximo, uma choupana para a 

razão, não um palácio.  

A forma como O'Neill interpreta a filosofia kantiana também faz com que os 

princípios práticos argumentados por ela possuam uma aplicação mais ampla do 

que aqueles adotados por Rawls. As capacidades pressupostas em relação aos 

sujeitos são tão reduzidas, que o escopo do conceito de autonomia acaba impedindo 

que pessoas com deficiência sejam discriminadas no âmbito de sua teoria. Além 

disso, a noção de autonomia de escopo visa, justamente, integrar os sujeitos em uma 

comunidade, e não meramente realizar a autonomia individual, como ocorria com 

Rawls. Assim, a forma como a autora trabalha a filosofia de Kant parece ser bem mais 

interessante do que aquela apresentada no Uma Teoria da Justiça, vez que constrói 

um raciocínio que parece desvencilhar Kant e sujeito idealizado. Enquanto base de 

uma teoria política, tal forma de pensamento conseguiria integrar melhor pessoas 

com deficiência e outros grupos minoritários, vez que não admite qualquer descrição 

que não se refira a sujeitos reais, considerando sempre as relações de 

vulnerabilidade e subordinação a qual estes estão sujeitos.  

O resultado parece colocar a filosofia como um embasamento adequado para 

lidar com problemas de justiça contemporâneos, vez que não adota mais os 

elementos que distanciavam a filosofia de Rawls de demandas concretas dos 

sujeitos. Contudo, O’Neill argumenta que os elementos pertinentes às capacidades 

dos sujeitos não podem fazer referências muito explícitas à forma como estes vivem. 

É a análise desse ponto, e sobre como ele representa uma limitação da filosofia 

construtivista kantiana que será objeto do próximo tópico.  

 

 

                                                      
65 O’NEILL, 1989, p. 09-10.  
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3.2 Idealização e abstração: o que significa preocupar-se com sujeitos reais em 

uma teoria da justiça? 

 

A filosofia de O’Neill tem, portanto, pontos fortes em seu raciocínio. Ela não se 

baseia em qualquer tipo de conceito idealizado de racionalidade humana, assim 

como não toma como base qualquer elemento individualizado, permitindo assim 

princípios de justiça amplos. Além disso, há uma preocupação mais clara com os 

demais sujeitos, com a inclusão do conceito de autonomia de escopo. Dessa forma, 

tem-se um conceito de construtivismo kantiano que permitiria uma teoria da justiça 

não idealizada, não individualista e passível de se aplicar a diferentes doutrinas 

compreensivas. Em outros termos: o oposto ao que é descrito pela crítica acerca da 

teoria de Rawls. Nesse sentido, aparentemente a recepção que foi realizada acerca 

desse ponto do Uma Teoria da Justiça procurou manter o insight inicial do autor, ao 

mesmo tempo em que melhorou muitos de seus pontos problemáticos.  

Há, contudo, a necessidade de investigar de forma mais detalhada a maneira 

como O’Neill trabalha os conceitos por ela apresentados. Para tanto, primeiro é 

importante retomar as críticas que são feitas não apenas à teoria de Rawls, mas ao 

raciocínio proposto por Kant. Normalmente, a filosofia kantiana recebe críticas em 

função do caráter abstrato tanto de seus princípios quanto das versões 

contemporâneas destes.  

A crítica em torno deste elemento é, geralmente, pautada em três pontos. Em 

primeiro lugar, afirma-se que, por serem muito abstratas, as premissas adotadas 

com base em um raciocínio de tipo kantiano não conseguem se aplicar aos sujeitos 

reais. Um segundo problema é o nível de universalização da teoria. Como há uma 

aparente homogeneização dos princípios escolhidos, então normalmente diferenças 

importantes entre os sujeitos são ignoradas. Isso acaba excluindo elementos que 

podem ser moralmente relevantes. Por fim, argumenta-se que a filosofia kantiana e 

as suas versões contemporâneas não conseguem ter uma teoria adequada sobre 

julgamento e deliberação, vez que ao se basearam em conceitos normativos 

abstratos não conseguem lidar com a diversidade e complexidade da vida moral66.   

                                                      
66 O'NEILL, 2000, p. 67.  
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Esses problemas são colocados, por exemplo, pelas teorias de base 

feminista67. Normalmente, esse campo de estudo considera que a filosofia kantiana, 

além de excludente em sua origem, coloca o cerne do desenvolvimento dos sujeitos 

em sua autonomia. Além deste ser um processo de tudo ou nada, isto é, ou o sujeito 

age racionalmente ou não age, historicamente este raciocínio, ao contrário de anular 

privilégios e igualar os sujeitos, em verdade selecionou somente aqueles sujeitos que 

correspondiam à descrição apresentada, isto é, homens, brancos, ricos, 

heterossexuais e cisgêneros68.  

Friedman 69  reforça o problema trazido pela adoção de uma perspectiva 

kantiana em conjunto com uma perspectiva do contrato social afirmando que os 

pontos que geram a exclusão dos sujeitos são baseados em um processo de 

legitimidade que tem por base um conceito idealizado de sociedade liberal, que não 

possui qualquer relação com a prática de como esse tipo de sociedade, de fato, se 

desenvolve. Em verdade, a autora afirma, o que deve ser analisado é a profunda 

conexão entre elementos reais, presentes em sociedades concretas, e a forma como 

os sujeitos foram suas convicções, o que não consegue ser alcançado por uma 

construção hipotética-idealizada do que é uma comunidade política.  

Na senda desse raciocínio O’Neill afirma que não há nenhum problema 

inerente ao movimento de abstração. Esse tipo de argumento é comum em áreas de 

estudo como a ética, o direito e a economia e, normalmente, tais noções são 

profundamente valorizadas, por conseguirem fazer referência a um número amplo de 

casos, com aplicação universal. O ponto problemático, segundo a autora, é o 

processo de idealização, citado pela crítica feminista. O que ocorre, nesse caso, é um 

agrupamento de certos predicados, com a exclusão de elementos que são 

importantes nas descrições dos sujeitos. Há, portanto, uma seleção daquilo que irá 

ou não compor o conceito de pessoa, com base em um certo ideal prévio adotado 

pela teoria. Mesmo a universalização não seria um problema, de acordo com o 

pensamento da autora, vez que mesmo os princípios mais detalhados não 

conseguem gerar um tratamento uniforme. Dessa forma,  em  qualquer  filosofia  com 

                                                      
67 FRIEDMAN, Marilyn. Autonomy, Gender, Politics. Nova Iorque: Oxford University Press, 2003, p. 9. 
68 Idib, p. 63-64.  
69 FRIEDMAN, 2003, p. 165-166.  
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uma pretensão minimamente geral há um processo de universalização70. 

Na filosofia de Rawls, o que ocorre é que o véu de ignorância é costurado de 

acordo com um certo ideal de pessoa e nele são feitos buracos em pontos 

estratégicos, também de acordo com tal conceito, para deixar passar aqueles 

princípios que são adequados para o conceito de pessoa já pré-determinado. Um 

exemplo disso, para a autora, é a independência mútua entre os sujeitos. O’Neill 

considera que não há como pressupor, em uma teoria, sujeitos completamente 

independentes porque essa não é uma habilidade exista em sujeitos reais. Entres 

estes há, em realidade, processos de subordinação de independência que não podem 

ser ignorados.  Não há, portanto, uma conexão real entre o sujeito colocado por Rawls 

em sua teoria e o sujeito concreto71.  

Todos esses pontos parecem resolver, portanto, aquilo colocado pelas críticas 

que rejeitam o ideal de pessoa kantiano e uma teoria que tenha por base tal 

pressuposto teórico. Contudo, é necessário analisar se tal movimento é suficiente 

para gerar uma teoria que, de fato, considere os sujeitos como pessoas reais. Esse é 

um ponto que O’Neill reforça, diversas vezes ao longo de sua obra e toda sua filosofia 

é construída nesse sentido. Contudo, no livro Em Direção à Justiça e à Virtude, ao 

formular a maneira como ela pretende levar isso para o campo da justiça, a autora 

acaba adotando um meio termo entre uma teoria profundamente idealizada e uma 

filosofia enraizada nas circunstâncias dos sujeitos. A sua conclusão para a ideia de 

que não pode haver qualquer característica muito determinada em sua descrição de 

pessoa significa que sofrimentos individuais, que não podem ser comunicados ao 

todo ou incluídos em um princípio que possa ser compreendido por todos, não 

conseguem fazer parte de sua teoria da justiça72.  

Ao adotar como vantajoso o conceito de abstração, a autora leva essa ideia 

até o seu nível mais alto. O que significa que mesmo “pessoas reais” é um conceito 

visto de um ponto de vista muito abstrato, sem qualquer conexão com um elemento 

histórico forte, que considere como circunstâncias reais, atreladas de forma profunda 

às vivências dos sujeitos, fazem parte deste conceito. Ao adotar tão somente 

                                                      
70 O’NEILL, 1989, p. 208-209.  
71 Idib., p. 209-210.  
72 O’NEILL, 2006, p. 56-57.  
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conceitos que podem ser comunicados a todos surge novamente o risco de 

hierarquização e, em última instância, de uma seleção de quais circunstâncias 

realmente importam para a adoção dos princípios7374. Isso ocorre porque O’Neill, ao 

formular a sua solução para uma visão idealizada da filosofia kantiana, acaba 

ignorando elementos de um método mais histórico de pensamento, deixando 

incompleta a diferença que ela faz em relação à sua teoria e a de Rawls.  

Essa crítica pode ser encontrada, pelo menos em parte, quando se tem em 

mente outros autores que trabalham com a filosofia kantiana, mas dentro de searas 

de pensamento que tomam por base pressupostos mais concretos. Rainer Forst, em 

Contextos da Justiça, critica O’Neill por considerar que, apensar dos insights da 

autora estarem certos em relação a muitos pontos da filosofia kantiana, eles não 

conseguem dar conta de conhecer de forma adequada os diferentes contextos em 

que pessoas reais vivem e escolhem os princípios de justiça para si. Há, portanto, 

uma homogeneização que não consegue dar conta de circunstâncias reais e a 

diferenças entre elas75. 

Há, portanto, um limite segundo o qual é possível compreender termos como 

“vulnerabilidades”, “sujeitos reais”, “relações de subordinação” e este limite se 

encontra na conjunção que ocorre na filosofia de O’Neill, entre um nível alto de 

abstração e a ausência de um método histórico. A pergunta que resta, contudo, é em 

que medida isso pode ser atribuído a uma falha da forma como O’Neill argumenta 

dentro de sua filosofia ou como uma falha no método kantiano em si. A 

argumentação kantiana, ao contrário da teoria de Hegel, por exemplo, e da teoria 

crítica, parte da ideia de que a filosofia possui uma metodologia que não pode 

conhecer tudo. O ponto central da primeira crítica, além de estabelecer os limites para 

o conhecimento humano, também é colocar a filosofia em um rumo seguro  para que 

ela possa derivar seus conceitos sem cair em contradições.  

                                                      
73 Id, 2015, p. 117.  
74 Imagine-se, por exemplo, a distinção que há, em termos compreensão, entre a forma como uma 

comunidade indígena compreende a propriedade territorial e a forma como o branco entende esse 
conceito. Se não for admitida uma descrição específica aqui, isto é, sujeito indígena, então é 
impossível considerar de forma séria os princípios propostos por essa comunidade. Como O’Neill 
não admite uma descrição que limite o alcance os princípios, então esse tipo de argumento 
dificilmente seria admitido.  

75RAINER, Forst. Contexts of Justice: Political Philosohy beyond Liberalism and Communitarianism. 
Tradução de John. M. M. Farrell. Los Angeles: University of California Press, 2002. 
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Dessa forma há, de forma quase necessária, uma limitação em até onde a 

filosofia kantiana pode ir. Investigar se tal método é uma base interessante para uma 

filosofia política contemporânea seria um trabalho muito mais extenso do que aquele 

que pode ser feito aqui, mas quando se considera que a vivência dos seres humanos 

precisa ser analisada não mais enquanto um elemento metafísico, mas sim a partir 

de narrativas reais de sofrimento76, nota-se as deficiências que tal método pode 

apresentar. Em suma, há avanços que podem ser feitos dentro do método kantiano. 

Muitas vezes os conceitos contidos neste não alterados de forma a reforçar certos 

preconceitos que, em verdade, não precisam fazer parte da leitura da filosofia 

kantiana, como a noção de sujeito idealizado. Mas isso não quer dizer que não 

existem limitações a este método. É esse último ponto que, em grande medida, 

dificulta a recepção dessa parte da obra Uma Teoria da Justiça.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria kantiana é uma das formas de pensamento mais influentes na história 

da filosofia. Uma de suas obras com mais impacto no pensamento moderno foi a 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, livro em que Kant defendeu um 

conceito profundo de igualdade entre os sujeitos, sem elementos hierárquicos 

prévios, bem como um conceito de lei que poderia prescindir de qualquer autoridade 

externa. Essas noções foram interpretadas e reinterpretadas ao longo dos anos em 

campos diversos da filosofia. Contemporaneamente, uma forma importante de 

compreender a filosofia kantiana foi a teoria de John Rawls, especialmente aquela 

contida na obra Uma Teoria da Justiça, que além de a interpretar de um ponto de 

vista construtivista, também a incluiu no campo da filosofia política, empregando 

conceitos como igualdade e autonomia para resolver problemas vigentes a época, 

não apenas no campo filosófico.  

Após a publicação da obra citada houve um intenso desenvolvimento da 

corrente proposta por Rawls, assim como críticas à versão apresentada pelo autor. 

Uma das filósofas a realizar tal movimento foi Onora O’Neill, que também analisou o 

                                                      
76 Como por exemplo em: MATOS, Saulo Monteiro Martinho de. Dignidade Humana, Humilhação e 

Forma de Vida. Revista Direito e Práxis, Ahead of Print. Rio de Janeiro, 2018. 
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construtivismo kantiano dentro da teoria política. A pergunta trabalhada no artigo, 

contudo, versou sobre a real alteração que a teoria de O’Neill conseguiu realizar nos 

conceitos abordados por Rawls, considerando tanto a sua própria filosofia quanto a 

natureza do método kantiano. Ou seja, se apesar da inclusão de conceitos como 

vulnerabilidade, sujeitos reais e relações de subordinação, é possível falar de uma 

filosofia kantiana que consegue se preocupar com a forma como seres humanos 

concretos vivem.  

Os conceitos apresentados pela autora foram analisados e, de forma breve, 

colocados em debate com as críticas que correntes diversas da filosofia fazem à 

teoria de Rawls e Kant. Verificou-se que ela possui conceitos mais inclusivos, mas 

que estes estão vinculados a um método que tem por base utilizar preceitos 

abstratos, desvinculados de qualquer método histórico de apreensão da realidade. 

Isso faz com que mesmo estas noções não se refiram, de fato, à narrativa de pessoas 

reais e de como elas vivem. Sendo assim, a filosofia kantiana é capaz de avançar e 

utilizar conceitos que conseguem ser mais inclusivos em sua teoria, mas não de 

forma completa.  

Em última instância, caso problemas contemporâneos sejam pensados a 

partir desse tipo de método, isto é, caso a narrativa de sujeitos reais seja colocada 

como um elemento central para compreender a formulação de princípios de justiça e 

a construção de uma comunidade política, então torna-se difícil a utilização de livros 

com base em um construtivismo kantiano, como Uma Teoria da Justiça e as obras 

de Onora O’Neill. Sendo assim, considerando estes elementos é possível pensar de 

forma mais clara as limitações que a teoria kantiana gera na recepção à filosofia de 

Rawls, especialmente naquilo contido na obra citada.  
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Luana Adriano Araújo1 

RESUMO 
 
Estruturadas sob concepções de racionalidade e autonomia, as teorias de justiça 
ocidentais têm tomado como parâmetro de parte um sujeito com capacidades 
normais, plenamente cooperativo e isento de deficiências e vulnerabilidades. Nesse 
sentido, pessoas consideradas como não-cooperativas e dotadas de 
funcionamentos tido por anormais são, geralmente, qualificadas abaixo do mínimo 
em uma linha de capacidades básicas “normais” – dentre as quais, destacamos 
pessoas com deficiências cognitivas, intelectuais, mentais e psicossociais graves. 
Em vista dessa qualificação, essas pessoas têm sido tradicionalmente excluídas 
quando da delimitação da abrangência dos conceitos filosóficos, jurídicos e políticos 
de igualdade e de justiça. Tendo em vista esse esquema teórico, nosso objetivo 
consiste em analisar o conceito de justiça como equidade de John Rawls (1992, 1997, 
2000) a partir das lentes de Martha Nussbaum (2013), que o critica e reformula em 
função de três problemas fundamentais. Nossa atenção se volta para o primeiro dos 
problemas não albergados pela justiça rawlsiana, qual seja o da deficiência. Em um 
segundo momento da investigação, levantamos três respostas possíveis oferecidas 
por teóricos rawlsianos às críticas de Nussbaum, quais sejam: a reforma da posição 
original; o reconhecimento da aquisição de poderes morais como uma possibilidade 
permanentemente aberta a todas e todos; e a relativização do requisito da 
cooperação voltada para a vantagem mútua. Para desenvolver nossa investigação, 
nos arvoramos em uma metodologia de pesquisa hipotético-dedutiva, com 
abordagem qualitativo-descritiva e com aporte na revisão bibliográfica. 
PALAVRAS-CHAVE: Justiça como Equidade. John Rawls. Martha Nussbaum. 
Deficiência. 
 
ABSTRACT 
 
Structured under conceptions of rationality and autonomy, Western theories of justice 
have taken as a parameter a subject with normal capabilities, fully cooperative and 
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free from disabilities and vulnerabilities. In this sense, people considered to be non-
cooperative and endowed with abnormal functioning are generally qualified below the 
minimum in relation to a line of “normal” basic abilities - among which, we highlight 
people with severe cognitive, intellectual, mental and psychosocial disabilities. With 
this qualification in mind, these people have traditionally been excluded from the 
delimitation of the philosophical, legal and political concepts of equality and justice. 
In view of this theoretical framework, our objective is to analyze the concept of justice 
as fairness by John Rawls (1992, 1997, 2000) from the point of view provided by 
Martha Nussbaum (2013), who criticizes and reformulates it according to three 
fundamental problems. Our attention turns to the first of these problems disregarded 
Rawlsian justice, namely that of disability. In a second stage of the investigation, we 
raised three possible responses offered by Rawlsian theorists to Nussbaum's 
criticisms, namely: the reform of the original position; the recognition of the moral 
powers’ acquisition as a possibility permanently open to all; and the relativization of 
the requirement for cooperation aimed at mutual advantage. To develop our 
investigation, we use a hypothetical-deductive research methodology, with a 
qualitative-descriptive approach of the literature review. 
KEYWORDS: Justice as Fairness; John Rawls; Martha Nussbaum; Disability.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A deficiência tem ocupado um papel central na filosofia do direito, 

especialmente no tocante às teorias de justiça distributivas e de reconhecimento. Um 

dos eixos em torno do qual orbitam os estudos jurídicos e filosóficos de deficiência 

tem sido a crítica às teorias de justiça ocidentais, especialmente aquelas tributárias 

à Rawls. Por esse motivo, essa temática tem posto à prova novas e velhas teorias. 

Passar no “teste da deficiência” significa, para uma teoria de justiça, ter sido bem-

sucedida em enfrentar conceitos introjetados no pensamento filosófico ocidental, 

pautado em um conceito de cidadão livre, independente e igual mais raro e menos 

tangível do que o cânone liberal faz crer.  

Dentre esses críticos, Martha Nussbaum tem sido, ladeada por Amartya Sen, 

uma forte defensora de uma perspectiva que se apresenta inclusiva em relação às 

pessoas com deficiência e corretiva dos conceitos Rawlsianos. Nesse trabalho, 

pretendemos apresentar as críticas elaboradas por Nussbaum à justiça como 

equidade de Rawls, especificamente considerando o caso da deficiência. 

Destacaremos especialmente alguns comprometimentos da teoria de Rawls, 

tomados por Nussbaum como prejudiciais a uma reforma da posição original: a 

hipótese da pessoalidade Kantiana; a hipótese de igualdade simétrica aproximada; e 
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a hipótese da cooperação voltada para a vantagem mútua. Em seguida, 

apresentaremos como críticos de Nussbaum tem tentado reputar a justiça rawlsiana 

como inclusiva de pessoas com deficiência, promovendo correções ou 

reinterpretações a aspectos da teoria da justiça como equidade.  

 

2 AVANT-PROPÓS: NUSSBAUM E UMA NOVA TEORIA DE JUSTIÇA A PARTIR DE TRÊS 

PROBLEMAS EM RAWLS 

 

Influenciando fortemente as teorias jurídicas contemporâneas sobre Justiça, 

conceitos como racionalidade, independência, autonomia e dignidade colocam-se, 

na filosofia política e na filosofia moral, como pedras de toque para a formação de 

uma sociedade de pessoas iguais, dignas e mutuamente respeitosas. Como 

fundamentação metodológica dessa tradição, situações hipotéticas em maior ou 

menor medida – como a de igualdade original, predecessora à formação de um 

contrato social – foram concebidas como fundamentado de legitimação do 

consenso sobreposto. É essa construção que anima as perspectivas de estruturação 

das noções contratualistas de Justiça no século XX, sobretudo em face da teoria 

mais influente ocidentalmente neste campo: a Justiça como Equidade de John 

Rawls. Para essa teoria, um consenso original entre partes simetricamente situadas, 

em uma situação de cooperação, visando à vantagem mútua, forma os princípios de 

justiça fundamentais para formatar a estrutura básica da sociedade. Em Rawls, “são 

esses princípios que pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus 

próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de igualdade como definidores 

dos termos fundamentais de sua associação”2. 

O fator de correção teórico em Rawls se dá pela determinação de um 

procedimento correto, tendente, pela sua adequação reflexiva – que considera e 

elimina todas as outras teorias possíveis, por sua inferioridade –, a resultados 

igualmente corretos. Se é certo dizer que Rawls segue um procedimento correto, que 

gerará, por consequência, um resultado correto, também o será adequado afirmar 

que Nussbaum tenta, a partir da delimitação de resultados desejáveis, estabelecer a 

                                                      
2 RAWLS, John. Uma teoria de Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenitta M. R. Esteves. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997, p. 12. 
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correção do procedimento, enquanto meios adequados para o atingimento dos 

resultados. É dizer, para ela, “a justiça é o resultado esperado, e o procedimento é 

considerado bom na medida em que promova tal resultado”3. O resultado esperado 

da justiça operante de Nussbaum, independentemente dos contextos nacionais de 

sua execução, é sempre o desenvolvimento das capacidades básicas, consistentes 

em “garantias humanas centrais que devem ser respeitadas pelos governos de todas 

as noções, como um mínimo do que o respeito pela dignidade humana requer”4. Estas 

capacidades, apesar de adaptáveis a sociedades plurais, se organiza em um tipo de 

lista universal – sendo a proposição talhada no “Fronteiras da Justiça” a terceira do 

tipo feita por Nussbaum5. 

Apesar de não ser impossível analisar a teoria de Nussbaum por seu próprio 

mérito, não é demais perceber que a própria autora se coloca como proponente de 

um trabalho de continuação e expansão, muito mais do que de inovação. Sua 

expansão, de fato, é da teoria contratualista de Rawls, que, para a autora, é a “teoria 

política mais forte que possuímos, na tradição do contrato social e, sem dúvida, uma 

das mais eminentes na tradição ocidental de filosofia política” 6 . Sua intenção 

fundamental é acrescentar-se, com sua abordagem das capacidades, à “família de 

concepções liberais” de justiça dentre as quais a de Rawls se destaca – avançando 

e não substituindo o “projeto maior de Rawls”7. Por esse motivo, qualquer comentário 

isolado à obra de Nussbaum, sem um profundo adentrar da Teoria de Justiça como 

Equidade de Rawls, está destinada ao desentendimento e à minoração de seu 

monumental esforço de leitura cruzada.  

 

2.1 As três provas em que a teoria Rawlsiana teria falhado 

 

A crítica do contrato social rawlsiano, que  se aloca numa  tradição  qualificada  

                                                      
3 NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie. 
Tradução de Susana de Castro. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013, p. 99. 
4 Id., p. 84. 
5 A lista apresentada no “Fronteiras da Justiça” é a terceira proposição de um rol de capacidades 
transculturais essenciais a uma vida humana digna. As primeiras foram propostas em NUSSBAUM, 
Martha C. Sex and social justice. Oxford University Press, 1999. 
6 NUSSBAUM, Martha C. op. cit. 2013, p. XIII, 4, 30, 69, 133. 
7 Id., p. 8. 
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por Nussbaum como híbrida – por um lado, tributária a Kant e, por outro, descendente 

da tradição do contrato social8 – se fez sentir profundamente na mesma medida em 

que a Justiça como Equidade se espraiava mudialmente como o pensamento 

paradigmático da justiça ocidental moderna. Provocados por preocupações com a 

vulnerabilidade, a dependência e a animalidade como estados inerentes ao humano, 

os críticos da posição original e dos contratos sociais dela consequentes 

propuseram, por um lado, uma ética de cuidado – Eva Kittay, na Teoria de Justiça, 

1999, Alasdair MacIntyre, na Filosofia Moral, 1999 – e, por outro, uma reformulação 

da justiça distributiva a partir da teoria de abordagem das capacidades (na qual os 

resultados da estruturação de uma Justiça importam mais que o procedimento para 

estruturá-la, como explicam Nussbaum, no campo da Teoria de Justiça e Amartya 

Sen, na economia).  

Especificamente Martha Nussbaum começa a fazer esta crítica no contexto da 

Tanner Lectures in Human Values, na Australian National University, quando profere 

a palestra intitulada “Beyond the Social Contract: Toward Global Justice”, realizada 

em Novembro de 2002. Basicamente, Nussbaum parte de um argumento: há, na 

teoria do contrato social do liberalismo político inspirado em Rawls, três questões 

não endereçadas: as pessoas com deficiência, os animais e o direito internacional ou 

transnacional (entre povos)9. O problema que aqui nos interessa é reconhecido no 

Rawls de Liberalismo Político, quando diz:  

 

Como partimos da ideia da sociedade enquanto sistema equitativo de 

cooperação, supomos que os indivíduos, na condição de cidadãos, têm todas as 

capacidades que lhes possibilitam ser membros cooperativos da sociedade. Essa 

suposição tem por finalidade chegarmos a uma visão clara e ordenada do que, 

para nós, é a questão fundamental da justiça política: qual é a concepção mais 

apropriada de justiça para especificar os termos da cooperação social entre 

                                                      
8 Id., p. 70; 128; 133; 281 
9 Ressaltemos, contudo, que o argumento de que Rawls teria elaborado um arcabouço que contém 
apenas três falhas fundamentais pode ser ambíguo para justificar uma reforma estrutural, no sentido 
de que, por mais que se considere que esses prejuízos condenem a estrutura de toda a teoria, não se 
poderia negar que continuamos diante de uma teoria bem-sucedida, com problemas mais colaterais 
que essenciais. A ambiguidade reside no elencar de apenas três problemas, que parece mais propor 
um convite à correção que instaurar uma real preocupação fundante com perspectivas de justiça 
originalmente inclusivas – ou seja, com uma justiça segundo um desenho universal. 
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cidadãos considerados livres e iguais, membros normais e plenamente 

cooperativos da sociedade, ao longo de toda a vida? (...) [D]ado o nosso objetivo, 

deixo de lado, por enquanto, essas incapacitações temporárias e também as 

permanentes, assim como as doenças mentais graves a ponto de impedir as 

pessoas de serem membros cooperativos da sociedade no sentido habitual10. 

 

Nussbaum critica a teoria do contrato social por negar a participação tanto de 

pessoas com deficiências físicas quanto mentais no grupo daqueles por quem e para 

quem os princípios de justiça são eleitos. Segundo Nussbaum, os princípios das 

Teorias de Justiça que Rawls fundamenta – bem como os princípios das teorias que 

se fundamentam em Rawls – são adequados unicamente para aqueles que os 

desenvolveram, negando-se o acesso a determinados sujeitos que não atendem aos 

padrões de racionalidade, capacidade moral e capacidade de comunicação. Em 

Rawls, basta lembrarmos as características do sujeito com direito iguais da 

sociedade organizada, quais sejam: a capacidade de ter senso de justiça – 

compreendida como a que possibilita o entender a concepção pública de justiça 

característica dos termos equitativos da cooperação social, bem como sua aplicação 

e a ação a partir e de acordo com ela – e a capacidade de formar uma concepção de 

bem – entendida como a que possibilita ter, revisar e buscar atingir de modo racional 

uma concepção de bem11. 

Nussbaum entende que Rawls posterga a um estado posterior, de natureza 

legislativa, a regulamentação das necessidades de pessoas cegas, surdas, 

cadeirantes, com doenças mentais graves (incluindo depressão grave) e pessoas 

com graves impedimentos cognitivos e outros impedimentos de desenvolvimento. 

Para corrigir esses problemas, Nussbaum substituiria a ênfase da teoria do contrato 

procedimental por metas de distribuição dos bens, que considerem o real 

atingimento de determinadas capacidades. O enfoque das capacidades que propõe 

“vai direto ao conteúdo do resultado, o examina, e se pergunta se ele parece 

compatível com uma vida de acordo com a dignidade humana (ou, mais tarde, 

                                                      
10 RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. 2. ed. 2. Imp. São Paulo: ed. 
Ática, 2000, p. 63-64. 
11 RAWLS, John. op. cit., 1997, p. p. 560-561. RAWLS, John. op. cit., 2000, p. p. 560-561 
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animal)”12, permitindo desvelar questões de justiça ocultas sob o viés do contrato 

social.  

Nesse ponto, encontramos nossa primeira dificuldade teórica em relação à 

Nussbaum. É incerto se seu trabalho de expansão tem por vista uma ampliação da 

teoria rawlsiana ou uma correção. Seu discurso é oscilante nesse tocante. De início, 

aponta que o tipo de problema que a deficiência coloca “não pode ser enfrentado 

simplesmente aplicando a velha estrutura teórica ao novo caso, [porque] ele está 

encravado nessa própria estrutura, de tal maneira que nos leva a procurar por um tipo 

diferente de estrutura teórica”13. Nesse sentido, parece estar postulando uma nova 

estrutura teórica, que, dado sua orientação para os resultados, terá por pressupostos 

conceitos contrastantes com os de Rawls. Contudo, em seguida, afirma que é 

possível ver sua abordagem da capacidade como um “complemento da teoria de 

Rawls”14 , a partir do qual será possível resolver os problemas identificados pelo 

próprio autor em sua teoria, mantendo, contudo, suas ideias de inviolabilidade e 

reciprocidade 15 . Nessas passagens, contudo, Nussbaum parece tentar manter a 

estrutura teórica de Rawls, defendendo um ajuste corretivo para ampliá-la em 

direção às três questões de justiça não solvidas originalmente pela Justiça como 

Equidade. Dos dois modos – admitindo-se que a autora possa intercambiavelmente 

visar qualquer um desses objetivos –, é possível derivar dessa demarcação 

referencial que:  

i. A construção de Nussbaum se dá a partir dos problemas não resolvidos da 

Justiça como Equidade, de modo que qualquer definição de Nussbaum com 

consequências para pessoas com determinadas deficiências (como a de dignidade 

humana ou a de autonomia) partirá de uma orientação direcionada para os 

resultados em sua concepção de “sociedade justa”; 

ii. Seu objetivo é fornecer as bases teóricas para se buscar sociedades justas. 

É a falha em assegurar direitos essenciais ao atingimento dessas sociedades justas 

que impacta no conteúdo da “dignidade humana e de uma vida segundo a dignidade 

                                                      
12 NUSSBAUM, Martha C. op. cit. 2013, p. 105. 
13 Id., p. 5. 
14 Id., p. 83. 
15 Ibid., p. 76, 97 
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humana”16. Desse modo, Nussbaum não reclama estar fornecendo uma “teoria moral 

abrangente”, buscando fixar apenas “condições necessárias para que uma sociedade 

seja dignamente justa”17. Leituras de Nussbaum que apontem suas falhas essenciais 

em criticar teorias estritamente morais estarão, consequentemente, inadequadas 

para analisar o próprio escopo da autora.  

 

2.2 Pessoalidade Kantiana, igualdade aproximada e cooperação para a vantagem 

mútua 

 

Existem, para Nussbaum, quatro áreas problemáticas em Rawls que devem ser 

examinadas: a formatação das posições sociais relativas a partir de riquezas e 

rendas; a caracterização das partes da posição original com a concepção kantiana 

de pessoa; o compromisso com a noção Humeniana de circunstâncias de justiça; e 

o apego à noção de vantagem mutua como motivadora da cooperação social. Nas 

subseções seguintes, sistematizamos essas críticas, com algumas leves 

modificações – especialmente no que diz respeito às circunstâncias de justiça, dado 

que Nussbaum parece dar mais atenção ao requisito da igualdade aproximada que o 

da exigência de condições específicas para que surja o interesse na justiça. Além 

disso, não analisamos o índice das riquezas e rendas como parâmetro das posições 

sociais relativas, dado que essa área problemática de Rawls não parece fornecer 

problemas particularmente profundos à questão das pessoas com determinadas 

deficiência – em Nussbaum, a crítica da métrica está voltada especialmente para 

reconhecer os limites da Justiça como Equidade como fundamento da justiça 

transnacional18. 

 

 

 

                                                      
16 Ibid., p. 191-192 
17 Ibid., p. 191. 
18 Ainda que Nussbaum não reconheça essa como uma das áreas problemáticas de Rawls, a ausência 
de assistência e cuidado consiste um ponto fulcral na crítica da métrica. Em Nussbaum, essa ausência 
se origina tanto do modelo kantiano de pessoa quanto do comprometimento contratualista com a 
vantagem mútua e a igualdade aproximada. Dessa forma, consideramos esses fatores precedentes à 
compreensão de uma métrica de bens primários mais plural e reconhecedora da diversidade humana.  
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2.2.1 Pessoalidade Kantiana: quem é pessoa na fronteira da justiça de Nussbaum? 

 

De acordo com Nussbaum, o processo de determinação de pré-requisitos 

(como racionalidade e igualdade de capacidades físicas ou mentais) para o 

engajamento na posição original tem consequências profundas para o modo como a 

sociedade resultante do acordo original tratará pessoas com deficiências. Isso 

porque “o fato de não serem incluídas entre aqueles que têm poder de escolha 

significa que também não são incluídas (...) no grupo daqueles para os quais os 

princípios são escolhidos”19. Tendo em vista a subsunção das partes componentes 

da situação original aos cidadãos da sociedade bem ordenada, “no final, as partes 

estão designando princípios para cidadãos que, como elas mesmas, são seres 

humanos que não possuem nenhum impedimento mental ou físico sério”20. Dito de 

outra forma: há uma coincidência entre a figura que determina os princípios básicos 

da sociedade e a figura para a qual esses mesmos princípios estão endereçados.  

Existem dois aspectos relevantes nessa coincidência entre parte 

representativa da posição original e cidadão da sociedade ordenada. O primeiro deles 

diz respeito ao fato de que os requisitos demandados para se ser um cidadão da 

sociedade ordenada são os mesmos que aqueles exigidos para se ser parte 

representativa; embora, nesse caso, o véu da ignorância cumpra o desiderato de 

omitir do representante quais seus caracteres particulares. O segundo diz respeito 

ao conteúdo da dignidade que caracteriza o sujeito da sociedade ordenada, em 

Rawls, e o sujeito plenamente capaz, em Nussbaum. 

Sobre o primeiro ponto, para Rawls, a concepção de pessoalidade que 

impregna o cidadão da sociedade ordenada é paralela à do sujeito representativo da 

posição original, e essa é uma pessoalidade do tipo detido por pessoas racionais. Na 

sociedade ordenada, essa racionalidade será prática, comportada pelas faculdades 

morais (de senso de justiça e de formar e seguir uma concepção de bem). Na posição 

original, a racionalidade que caracteriza a parte – uma antecessora modulada das 

faculdades morais – deverá ser a do tipo mínimo para participar e agir de acordo com 

o entendimento público do sentido de justiça e da concepção de bem. Com isso, 

                                                      
19 NUSSBAUM, Martha C. op. cit. 2013, p. 21. 
20 Id., 22. 
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Rawls combate a noção de que a justiça é articulada entre seres superiores – o que 

demandaria um nivelamento “por cima” dos sujeitos de justiça. Dessa forma, afirma: 

“algumas vezes se pensa que as liberdades e os direitos básicos deveriam variar de 

acordo com a capacidade, mas a justiça como equidade nega essa afirmação: desde 

que satisfaça os requisitos mínimos para a personalidade ética, uma pessoa tem 

direito a todas as garantias da justiça”21. 

Em Rawls, é suficiente que essa racionalidade ultrapasse um nível, sendo 

possível esperar que a maioria dos indivíduos a detenha em um patamar que os 

qualifique minimamente – apenas indivíduos “isolados” não a teriam 22 . Para 

Nussbaum, pessoas com deficiências mentais graves são esses “indivíduos 

isolados” que Rawls menciona. Essa exclusão se dá porque “essa concepção de 

pessoalidade é vista como exigidora de um gral relativamente alto de racionalidade 

(moral e prudencial)”, tornando-se “impossível conceber a cidadania igual para 

pessoas com impedimentos mentais graves”23. 

Nesse ponto, ressalte-se que é de Kant que Rawls extrai sua concepção de 

pessoa, subjacente tanto às partes representantes quanto aos cidadãos cooperantes 

da sociedade ordenada. O que é mais sensível nessa fundamentação kantiana, para 

Nussbaum, é a separação completa entre racionalidade e animalidade – é nessa 

separação que vem se firmar um tipo específico de conteúdo de dignidade 

tipicamente humana.  

A separação entre a animalidade e a pessoalidade apresenta quatro aspectos 

problemáticos principais24: 

i. O fato de impedir entender que a dignidade humana é, necessariamente,  uma 

                                                      
21 RAWLS, op. cit., 1997, p. 562-563. 
22 A citação completa, é digna de destaque, dado que é nela que Rawls pressupõe que a maioria 
cumpra os requisitos para ser pessoa moral, admitindo que os casos de não cumprimento são raros 
e, portanto, menos relevantes: “Devemos salientar que a condição suficiente para a justiça igual, a 
capacidade para a personalidade moral, não é de forma alguma rigorosa. (...) Não existe raça ou grupo 
reconhecido de seres humanos que carecem esse atributo. Apenas indivíduos isolados não têm essa 
capacidade, ou não a realizam num grau mínimo, e a incapacidade de realizá-la é a consequência de 
condições sociais empobrecidas ou injustas, ou de contingências fortuitas (...) Além disso, embora 
possamos supor que os indivíduos têm capacidades variáveis para um senso de justiça, esse fato não 
constitui a razão para que aqueles com menores capacidades sejam privados da plena proteção da 
justiça Uma vez satisfeito um certo mínimo, uma pessoa tem direito à liberdade igual como qualquer 
outra”. RAWLS, op. cit., 1997, p. 562. 
23 NUSSBAUM, Martha C., op. cit., 2013, p. 78. 
24 Id., p. 163-165.  
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dignidade de tipo animal;  

ii. A negação de que a animalidade possa, ela mesma, possuir uma dignidade; 

iii. A autossuficiência e a pura atividade da pessoalidade dos seres dignos 

sugere uma ausência de dependência e passividade; 

iv. Impõe uma concepção de centro de pessoalidade como atemporal, fora de 

um ciclo de vida de nascer, crescer, amadurecer e envelhecer – isso coloca em 

parêntesis os naturais momentos de dependência pelos quais se passa no curso de 

uma vida humana, ainda que se cumpra, momentaneamente, os requisitos de 

racionalidade. 

De acordo com Nussbaum, essa separação entre o racional e o animal erra, 

tanto por sugerir uma racionalidade independente de uma animalidade vulnerável, 

quanto por sugerir que a animalidade e animais não-humanos carecem de 

inteligência. Ignora, portanto, o continuum de tipos de inteligência que é possível 

encontrar na natureza, sendo o humano apenas uma faixa continua nesse espectro. 

Rawls, ao manter o conceito kantiano de pessoa e ao definir a base da igualdade 

política em termos da posse da capacidade moral, coloca um empecilho ao 

reconhecimento de reciprocidade entre pessoas com e sem deficiências mentais 

graves.  

Em sua proposta, Nussbaum terá uma outra noção de pessoalidade, que “parte 

da concepção aristotélica/marxista do ser humano como um ser social e político, que 

se realiza através de suas relações com os outros”25. Para formar essa pessoalidade, 

deve se considerar a “racionalidade simplesmente um aspecto da animalidade”26. 

Ainda essa racionalidade, mesmo carregando esse nome, não deverá ser, em 

Nussbaum, idealizada, e, certamente, não é o único aspecto da funcionalidade 

verdadeiramente humana.  

Para a autora, essa pessoalidade se perfectibiliza quando se identifica a 

disponibilização, para o indivíduo, de determinadas capacidades. Essas capacidades 

estão no núcleo do conceito de vida humana digna, existindo um nível mínimo para 

cada capacidade, abaixo do qual considera como inexistente as condições de 

                                                      
25 Id., p. 103.  
26 Ibid., p. 195. 
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possibilidade para um funcionamento verdadeiramente humano27. As capacidades 

se articulam dentro de um contexto de mínimo social básico para uma vida 

apropriada à dignidade humana, estando relacionadas àquilo que as pessoas de fato 

são capazes de fazer e ser (ressalte-se, contudo, que essas capacidades não 

necessariamente consistem em uma atividade, podendo consubstanciar-se, por 

exemplo, no estado de saúde como um funcionamento).  

Prevê, assim, uma “lista de capacidades humanas centrais”, intuitivamente 

derivadas ou implícitas na ideia de vida humana digna. Dessa forma, fixa – de 

maneira muito similar ao “leque normal de variação” de Rawls – um nível limiar 

(threshold level) de cada capacidade, abaixo do qual se sustenta que o 

funcionamento verdadeiramente humano não está disponível para os cidadãos. O 

objetivo social do estabelecimento da lista deve ser entendido em termos de colocar 

os cidadãos acima desse limite mínimo de capacidade. É, então, apenas em vidas em 

que capacidades básicas afloram acima de um nível mínimo que há dignidade. Vidas 

em que não se identifica o atingimento do mínimo de capacidades não são, 

consequentemente, dignas.  

A lista das dez capacidades básicas é considera por Nussbaum como uma 

forma de “dar forma e conteúdo à ideia abstrata de dignidade"28. Diante da ausência 

do atingimento do mínimo da capacidade, os indivíduos serão considerados 

incapazes de “funcionar autenticamente” como humano. As capacidades de 

Nussbaum baseiam-se, assim, em uma consideração eticamente valorativa da 

natureza humana, “de uma concepção da espécie”, selecionando entre as atividades 

que definem uma vida “caracteristicamente humana” alguns aspectos que são 

entendidos como “normativamente fundamentais”, de forma “que uma vida sem 

nenhuma possibilidade de exercer algum deles não é uma vida verdadeiramente 

humana, uma vida de acordo com a dignidade humana”, mesmo que os outros 

estejam presentes29. 

De acordo com essa ideia, uma sociedade justa tem a obrigação de fornecer 

os recursos necessários para que as pessoas possam desenvolver suas habilidades 

                                                      
27 Ibid., p. 83-85. 
28 Ibid., p. 90. 
29 Ibid., p. 221-222. 
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básicas em um mínimo necessário, o que lhes permitirá escolher livremente seus 

próprios planos de vida. Ou seja, o conceito de capacidade, que precede o de 

dignidade 30 , além de ser um conceito de limiar (delimitador de umbrais de 

humanidade a serem transpostos), é também uma definição cumulativa (é preciso 

que o sujeito ultrapasse, de forma atualizada, todos os níveis mínimos de capacidade, 

ao mesmo tempo). Por fim, é preciso que se destaque que essa lista de capacidades 

é única, de forma que também é único o modo de se ser humanamente digno31.  

 

2.2.2 Problemas nas circunstâncias de justiça objetivas: igualdade aproximada para 

a paridade contratual 

 

Para Rawls, o momento de formulação da estrutura da justiça pode ser 

representado por um artifício hipotético, que funciona como um dispositivo de 

representação cujos condicionamentos modela os termos justos do acordo e as 

restrições razoáveis para que os sujeitos acordantes aceitem a legitimidade dos 

princípios erigidos. Para que esse artifício de representação seja pensado, é preciso 

admitir que determinadas condições sejam preenchidas, de maneira que a 

cooperação que precede o acordo original seja tanto possível quanto necessária32. É 

de Hume a inspiração para a divisão dessas circunstâncias em dois tipos: as 

objetivas, que incluem a coexistência em um mesmo espaço geográfico, a paridade 

de capacidades físicas e mentais entre as partes, e a escassez moderada de 

                                                      
30  Registre-se que essa precedência não significa instrumentalidade, mas sim condicionalidade. 
Dessa feita, Nussbaum entende que “as capacidades não são instrumentos para uma vida com 
dignidade humana: são entendidas, isso sim, como maneiras efetivas de se ter uma vida com 
dignidade humana nas diferentes áreas das atividades humanas vitais (...) A dignidade não é definida 
antes e independentemente das capacidades, mas sim de um modo imbrincado com elas e com suas 
definições”. Ibid., p. 199. 
31 O critério da lista única é, de acordo com Nussbaum, uma das primeiras críticas direcionadas a sua 
abordagem. Tem se sugerido que, no caso de pessoas com deficiências intelectuais ou cognitivas, 
seria necessário formular listas diferentes e paralelas. Contudo, a autora argumenta que “(...) usar 
uma lista diferente de recursos ou mesmo um limite mínimo diferente de capacidades como a meta 
social apropriada para pessoas com deficiências é uma prática perigosa, porque é uma maneira fácil 
de sair do controle, assumindo desde o início que nós não podemos ou não devemos cumprir uma 
meta que seria difícil e cara de cumprir. Estrategicamente, o caminho certo parece ser manter-se firme 
com lista única como um conjunto de direitos sociais não-negociáveis, e trabalhar incansavelmente 
para levar todas as crianças com deficiência ao mesmo patamar de capacidade que estabelecemos 
para outros cidadãos”. Ibid., p. 223.  
32 RAWLS, John. op. cit., 1997, p. 136. 
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recursos; e as subjetivas, consistentes nas características relevantes dos sujeitos 

em cooperação, que incluem as necessidades e os interesses similares ou 

complementares33. De Hume, Rawls extrai, portanto, a ideia de que a justiça é uma 

“cautelosa e desconfiada virtude”, a qual é inútil em situações em que possa ser 

considerada tão somente um “vão cerimonial”34. Dessa maneira, em situações de 

profunda escassez ou de abundância excessiva, bem como em situações de extrema 

benevolência e alteridade, a formulação de esquemas de justiça se torna 

desnecessária ou impossível35.  

No tocante às pessoas com deficiência, o principal aspecto das circunstâncias 

objetivas que coloca a possibilidade de não inclusão consiste na presunção de 

igualdade das partes que negociam, cuja posição similar enseja a homogeneidade 

necessária para que as partes considerem a legitimidade dos demais como 

consideram a própria legitimidade36. Também de Hume é a consideração da paridade 

como determinante, dado que, em sociedades fictícias, em que houvesse uma 

espécie inferior em vigor corporal e intelectual (embora racional) em relação à 

espécie humana, não seria certo afirmar que os humanos teriam, para com esses 

indivíduos, obrigações de justiça 37 . Mora, portanto, na capacidade de oferecer 

resistência e gerar conflito por meio das capacidades simétricas a própria 

qualificação como sujeito interessado na formatação da justiça; “resumindo, os 

muito fracos, seja no corpo ou na mente, simplesmente não fazem parte da sociedade 

política, não são matéria de justiça”38.  

De acordo com o requisito da  paridade,   há,   pois,   uma   simetria   das   partes 

                                                      
33 Id., p. 137.  
34 HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. Trad. de 
José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Ed. Unesp, 2004, p. 242. 
35 Rawls evita, ele mesmo, dissertar metafisicamente sobre as circunstâncias de justiça, remetendo a 
discussão a Hume, no qual é esclarecedora a passagem: “As regras da eqüidade ou da justiça 
dependem, portanto, inteiramente do estado e situação particulares em que os homens se encontram, 
e devem sua origem e existência à utilidade que proporcionam ao público pela sua observância estrita 
e regular. Contrarie-se, em qualquer aspecto relevante, a condição dos homens; produza-se extrema 
abundância ou extrema penúria; implante-se no coração humano perfeita moderação e humanidade 
ou perfeita rapacidade e malícia: ao tornar a justiça totalmente inútil, destrói-se totalmente sua 
essência e suspende-se sua obrigatoriedade sobre os seres humanos.” (2004, p. 247).  
36 SILVERS, Anita. FRANCIS, Leslie, P. Justice through Trust: Disability and the “Outlier” problem in 
Social Contract Theory. In: Ethics, n. 116, p. 40-76. 2005, p. 45. 
37 HUME, David. op. cit., 2004, p. 250-251. 
38 NUSSBAUM, Martha C. op. cit., 2013, p. 60. 
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representantes da sociedade justa em via de se estabelecer enquanto tal, partindo-

se unicamente do pressuposto que o grau mínimo necessário das faculdades 

supracitadas as credencia dentro de um “leque normal de variação”39, cujas nuances 

não podem ser desveladas em face ao véu da ignorância. Rawls não nega que as 

pessoas sejam diferentes em habilidades – apenas reconhece que o requisito da 

vantagem mútua exige que as partes autointeressadas entrem em acordo somente 

com aqueles de quem pode ganhar. É dessa forma que o “espaço público está 

preparado para lidar com os impedimentos do caso ‘normal’40. Esta equivalência 

dentro de um leque normal de variação permite o estabelecimento de termos 

equitativos de cooperação, implicando uma ideia de reciprocidade; ou seja, todos os 

que estão envolvidos na cooperação devem poder beneficiar-se da forma apropriada, 

sendo essa possibilidade de benefício legitimidade pela consideração das próprias 

capacidades em pé de igualdade com as dos demais contratantes. 

A consideração da igualdade, para Nussbaum, está impregnada na tradição 

contratualista clássica, que toma a igualdade como resultante de uma capacidade de 

não-dominação. Nesse sentido, “todos os teóricos clássicos assumiram que seus 

agentes contratantes eram homens aproximadamente iguais em capacidades, e 

capazes de atividade econômica produtiva”41. Isso fará com que “nenhuma doutrina 

de contrato social (...) [inclua] pessoas com impedimentos mentais e físicos, sérios e 

incomuns, no grupo daqueles em que os princípios políticos básicos são 

escolhidos” 42 , visto não serem elas correspondentes ao ideal do contratante da 

situação original, que satisfaz a máxima de um sujeito “livre, independente e igual”.   

Dessa forma, uma sociedade formada por sujeitos livres, segundo a tradição, 

significa que, nela, ninguém é dono de outrem e ninguém está sob o julgo de outrem, 

tendo, cada um, liberdade para seguir seus próprios planos de vida, desde que esses 

planos sejam compatíveis com uma igual consideração de liberdade dos demais. 

Para que essa perseguição dos planos individuais não encontre na dominação 

externa e na necessidade de subserviência um empecilho, se torna imperioso que 

                                                      
39 RAWLS, John. op. cit., 2000, p. 68. 
40 NUSSBAUM, Martha C. op. cit., 2013, p. 145. 
41 Id., p. 18. 
42 Id., p. 19. 
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“vigore a posição segundo a qual certas habilidades positivas são pré-requisitos para 

o direito de não ser escravo de alguém, e que essas habilidades incluem, pelo menos, 

a capacidade para a escolha moral”43. Dado, contudo, a significação da liberdade na 

força para não ser submetido – o que garante a consideração de igualdade recíproca 

–, os contratantes em posição de paridade gozam “não apenas igualdade moral 

[abstrata], mas [também de] uma igualdade aproximada de capacidades e 

recursos”44. 

O requisito da igualdade aproximada das partes como um fator excludente de 

pessoas com deficiências vem, portanto, fundamentalmente de Hume, que considera 

essa paridade uma circunstância inexpugnável de situações em que faz sentido 

esforçar-se para instituir a justiça45. Isso leva Nussbaum a interpretar que, em Hume 

há justificativa inclusive para um exercício de despostismo em relação às pessoas 

com deficiência – sendo que não há entre estes e os demais, sem deficiência, uma 

relação típica dos engajados em uma sociedade política46. A deficiência conspurca o 

pleito de qualificação como sujeito de justiça, outrossim, na ausência de 

independência, tomando-se como independentes os “indivíduos que não estão sob 

dominação ou assimetricamente dependentes de qualquer outro indivíduo” 47 . O 

verniz da independência pinta cada sujeito como uma unidade, uma “fonte separada 

de reivindicações e projetos”48, sendo que a deficiência, que, não raro, depende do 

cuidado e da assistência para fazer solicitações (especialmente em sociedades 

projetadas já em desconsideração das demandas geradas pela deficiência), obstaria 

a caracterização como independente do sujeito que marca. Nesse sentido, não seria 

possível, na posição original de Rawls, considerar seus interesses, embora possam 

                                                      
43 Id., p. 36. 
44 Id., p. 37. 
45  A igualdade aproximada tem extrema intimidade com um dos requisitos das circunstâncias 
subjetivas, qual seja a vantagem mútua fundada pela cooperação. A justiça, nesse sentido, tem no 
mutualismo sua esteira fundamental, de forma que, em não sendo possível prever benefícios privados 
claros, não faz sentido publicamente esforçar-se por querê-la. Nesse sentido, aponta Nussbaum: “a 
igualdade aproximada entre as partes é essencial para entender como elas estabelecem contrato 
umas com as outras, porque elas devem, inicialmente, realizar um contrato, e o que elas esperam 
ganhar do contrato social”. Id. p. 39. 
46 Id., p. 73-75 
47 Id., 40. 
48 Id., 40. 
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(...) possivelmente ser tratados em algum momento posterior. Mas suas 

necessidades, ou mesmo suas concepções acerca dos bens primários da vida 

humana, não influenciam a escolha pelas partes dos princípios políticos básicos, 

uma vez que supõe que estabeleçam o contrato com outros indivíduos em 

situação semelhante calculando o benefício mútuo que terão49. 

 

É, portanto, em virtude do requisito da paridade na posição original que 

questões que de fundamental relevância para a justiça social – dentre as quais, 

questões de “distribuição de assistência, sobre o trabalho envolvido na assistência e 

os custos sociais da promoção da inclusão social de cidadãos com deficiências – 

deixam de ser postas em foco ou são explicitamente adiadas para consideração 

posterior”50. Nesse sentido, o mote “liberdade, independência e igualdade”, que inclui 

o sujeito representante no seio da situação de composição original é, igualmente, a 

régua pela qual se determina a exclusão de sujeitos dependentes, vulneráveis e 

carentes de cuidado.  

 

1.2.3 Problemas nas circunstâncias de justiça subjetivas: vantagem mútua e 

cooperação social normal 

 

De acordo com Rawls, a sociedade é um empreendimento cooperativo voltado 

para a consecução de vantagens mútuas51. Este empreendimento cooperativo só se 

torna atrativo, contudo, quando todas as partes possam visualizar o que ganharão 

com a fixação do esquema final de justiça. Dessa forma, a cooperação se configura 

como preferível em relação à não-cooperação quando o atingimento de vantagens 

mútuas logradas por meio de uma cooperação social “normal”. O esquema de 

cooperação é pautado por uma convivência mutuamente interessada: apenas porque 

é possível vislumbrar um ganho recíproco que a justiça se torna útil.   

O benefício mútuo angariado por meio da cooperação social normal durante o 

período de um tempo de vida é uma forma de Rawls evitar “qualquer pressuposição 

                                                      
49 Id., 41. 
50 Id., 41. 
51 RAWLS, John. op. cit., 1997, p. 136. 
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de altruísmo ou benevolência com respeito às partes no contrato social”52. Isso não 

significa que sujeitos que contribuem menos para a sociedade serão 

necessariamente desconsiderados no momento da formulação da estrutura da 

justiça53 – significa apenas que as necessidades os interesses desses sujeitos não 

poderão ser determinantes para a estrutura final. Sua não inclusão se deve ao fato 

de que o requisito da cooperação para a vantagem mútua sugere que não se deve 

tomar como representativo o interesse daqueles cuja colaboração para o bem-estar 

social geral é dramaticamente inferior à dos demais. Para evitar, portanto, uma 

inclusão “parasitária” da representação de seres não cooperativos, se torna premente 

caracterizar os sujeitos componentes da posição original como representantes de 

membros plenamente cooperativos da sociedade durante um tempo de vida54. Por 

esse motivo, apesar de ser correto afirmar que as partes representativas não detêm 

conhecimento sobre a situação particular dos sujeitos que representam, é preciso 

assumir que elas detêm determinados saberes – como o de que os sujeitos co-

acordantes são plenamente cooperativos.   

Em Rawls, as partes somente saem do estado de natureza com o intuito de 

obter vantagens mútuas. Assim, a vantagem mútua pode ser reportada como o 

propósito da cooperação inicial; é dizer: as partes cooperam porque há algo de bem-

estar que ganham ao cooperarem que não ganhariam em caso de ausência de 

cooperação – por esse motivo, questões de benevolência e altruísmo estão alijadas 

dos motivos pelos quais as partes cooperam. A satisfação do autointeresse é o fim 

para o qual a cooperação social é meio nas teorias do contrato tradicionais. Assim, 

“a noção de justiça permanece ligada à ideia de que há algo que podemos lucrar por 

                                                      
52 NUSSBAUM, Martha C., op. cit., 2013, p. 42. 
53  Caso seus interesses sejam levados em consideração, isso ocorreria apenas derivativamente 
(quando considerados por meio das partes representantes, embora elas não tenham por intuito 
primeiro representá-los) ou posteriormente (quando os princípios de justiça estiveram em plena 
operação).  
54 Também é de Hume a inspiração para que não se considere sujeitos dos quais não se possa extrair 
vantagens em paridade com os demais como excluídos do arranjo primário. Nesse sentido, ao falar 
da situação de uma sociedade híbrida, em que existiriam tanto seres humanos racionais plenamente 
cooperativos quanto seres racionais de uma outra espécie, inferior em intelecto e força, Hume aponta: 
“nosso relacionamento com essas criaturas não poderia ser denominado sociedade (que supõe um 
certo grau de igualdade), mas absoluto domínio de um lado e obediência servil de outro. Seja o que for 
que ambicionássemos, elas deveriam instantaneamente ceder-nos. Nossa permissão seria o único 
título pelo qual poderiam manter suas posses; nossa compaixão e delicadeza o único obstáculo com 
que poderiam contar para restringir nossa vontade sem lei. HUME, David. op. cit., 2004, p. 250.  
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cooperarmos em vez de dominarmos”55.  Portanto, o que a teoria rawlsiana faz crer é 

que:  

 

(...) se as pessoas estabelecem acordos cooperativos com vistas à vantagem 

mútua, desejarão unir-se com aquelas de cuja cooperação esperam ganhar algo, 

não com aquelas que requerem atenções excepcionais e onerosas sem que 

contribuam suficientemente para o produto social, e que, portanto, reduziriam o 

nível do bem-estar conjunto da sociedade56. 

 

Na operacionalização do atingimento das vantagens mútuas, se torna útil a 

consideração de uma classificação das capacidades dos indivíduos interessados em 

um leque normal de variação. Em Liberalismo Político, Rawls fixa quatro tipos de 

variações, que qualificam as pessoas abaixo ou acima de uma “linha divisória”, cujo 

sobrepujo corresponde ao logro das capacidades essenciais mínimas para ser um 

membro cooperativo normal da sociedade. São elas: variações nas capacidades e 

habilidades morais e intelectuais; variações nas capacidades e habilidades físicas; 

variações nas concepções de bem; variações nos gostos e preferências. Ao tratar 

das duas primeiras variações elencadas, Rawls admite que as únicas variações de 

capacidades morais, intelectuais e físicas consideradas são aquelas qualificadas 

acima do mínimo essencial, sendo a etapa legislativa o momento apropriado para 

resolver as questões atinentes às pessoas cujos caracteres localizam-nas abaixo de 

sobredita linha de capacidades, momento no qual “a ocorrência desses infortúnios e 

seus tipos é conhecida e os cursos de seu tratamento podem ser verificados e 

computados nos gastos totais do governo”57-58. 

                                                      
55 NUSSBAUM, Martha C., op. cit., 2013, p. 75. 
56 Id., p. 130. 
57 RAWLS, John. op. cit. 1997, p. 231-232. 
58 A resposta mais esperada de um Rawlsiano não disposto a alterações em seu quadro referencial à 
exclusão de pessoas com deficiência – dentre outros sujeitos – seria pautada por este adiamento 
legislativo (nesse sentido, cf. CURETON, Adam. A Rawlsian perspective on justice for the 
disabled. Essays in Philosophy, v. 9, n. 1, p. 55-76, 2008). O adiamento não comprometeria, contudo, 
o endereçamento das demandas, dado que a sociedade justa idealizada pelos participantes capazes 
da posição original seria tão justa que não poderia gerar uma negação de direitos com base na falta 
de capacidade para participar da posição original. Assim, na acepção de Rawls, as pessoas com 
deficiência, por mais que não possuíssem as faculdades morais exigidas para tomar parte na situação 
inicial e por mais que não se tivessem estas em mente quando se projetou os princípios da justiça – 
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Para Nussbaum, Rawls não comete, nesse ponto, um descuido em relação às 

pessoas com deficiência, mas sim uma “delimitação deliberada”59 de adiamento do 

problema da deficiência para uma fase posterior à da escolha dos princípios 

políticos. Para a autora, é possível, pois, afirmar que “Rawls exclui da situação política 

de escolha básica as formas mais extremas de necessidade e dependência que os 

seres humanos possam experimentar, tanto física quanto mental e tanto permanente 

quanto temporária”60. Ressalte-se que, na última versão de Justiça como Equidade 

(uma reformulação), Rawls reconhecerá, por meio do seguro contra acidentes, a 

necessidade de se pensar os impedimentos temporários nas questões básicas de 

justiça. Ainda assim, para Nussbaum, a manutenção da linha de normalidade, para 

determinar o seguro como devido àqueles que voltarão à “normalidade produtiva”, 

aumenta a “sensação desagradável de que essas pessoas estão sendo postas de 

lado”, a partir da “nova vontade de Rawls de refletir acerca das necessidades médicas 

temporárias de cidadãos “normais’”61. 

Sublinhe-se, ainda, que um ponto crucial para Nussbaum é o de que a ficção 

da cooperabilidade plena ao longo de uma vida completa “oblitera muito daquilo que 

caracteriza a vida humana, e também elimina a continuidade entre as chamadas 

pessoas normais e as com impedimentos permanentes”62. É dizer: propaga-se a 

sensação de que existe uma linha disjuntiva entre um nível suficiente e um nível 

insuficiente de cooperação social – o que não corresponde à natural vulnerabilidade 

que, em maior ou menor medida, perpassa uma vida humana natural, pelo menos em 

algum período (ainda quando não se trate de pessoas com deficiências). Embora as 

teorias de justiça rawlsiana resguardem importantes ideia, como a de inviolabilidade 

e a de consideração axiológica recíproca, não será possível estendê-las a “pessoas 

com impedimentos físicos e mentais graves sem questionar essas características [a 

igualdade aproximada e o objetivo da vantagem mútua], e sem, portanto, cortar os 

laços com a tradição clássica do contrato social”63 (NUSSBAUM, 2013, p. 149) 

                                                      
considerando uma sociedade de pessoas livres e iguais, reciprocamente cooperativas –, seriam 
albergadas pela justiça unicamente porque a sociedade é justa a este ponto.  
59 NUSSBAUM, Martha C., op. cit., 2013, p. 136. 
60 Id., p. 135-136. 
61 Id., p. 180. 
62 Id., p. 158. 
63 Id., p. 149. 
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3 LEVANTAMENTO DE CRÍTICOS DA CRÍTICA DE NUSSBAUM  

 

De acordo com Nussbaum, “a inclusão completa de cidadãos com 

impedimentos mentais e físicos levanta questões que tocam no cerne da abordagem 

contratualista clássica da justiça e da cooperação social”64. Para a autora, se torna 

necessário i. traçar uma consideração de dignidade humana menos ideal, mais 

prática, de matriz aristotélico-marxista; ii. desendossar a igualdade simétrica, tendo 

em vista que “as pessoas variam enormemente com relação a suas necessidades de 

recursos e cuidado, e a mesma pessoa pode ter diversas necessidades dependendo 

do seu momento de vida”65; iii. deslegitimar a vantagem mútua como motivo da 

cooperação normal, visto que isso significaria deixar à margem da justiça segmentos 

inteiros de sujeitos que não cooperam plenamente.  

Dentre os defensores de Rawls, as saídas para que não se abra mão do 

contratualismo Rawlsiano, ao mesmo tempo que se promove uma inclusão das 

pessoas com diversas deficiências nas teorias de justiça, pode seguir três caminhos: 

i. a correção da posição original, com o intuito de se reforçar que as partes podem ou 

não ter deficiências – será apenas o conhecimento acerca delas que estará obstado 

com o véu da ignorância; ii. a promoção da aquisição dos poderes morais; iii. a 

relativização ou exclusão da circunstância de justiça da vantagem mútua. Nessa 

seção, fazemos a revisão das propostas de reinterpretação ou reforma operadas 

pelos defensores dessas perspectivas, traçando, ainda, as críticas a elas 

endereçadas.   

 

3.1 Reforma da posição original  

 

A concepção kantiana de dignidade humana, que fundamenta, em Rawls, a 

consideração dos interesses de sujeitos livres, independentes e iguais, excluiria do 

momento da posição original aqueles que carecem dos dois poderes morais (a 

capacidade para formar um sentido de bem e a capacidade para ter um senso de 

justiça). A caracterização das partes representativas como curadores de pessoas 

                                                      
64 Id., p. 23. 
65 Id., p. 107. 
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kantianas se dá pela noção de que são elas as possuidoras de interesses de ordem 

superior que, na sociedade obediente aos princípios de justiça, serão mais 

diretamente afetadas pela estrutura de justiça originalmente confabulada.  

Em revisão dessa concepção, uma das maneiras de arguir a exclusão de 

pessoas com deficiência na teoria rawlsiana consiste na argumentação de que esses 

sujeitos podem participar plenamente no acordo original, dado que não 

necessariamente as partes representativas seriam pessoas sem deficiência. Notório 

defensor desse argumento, Henry Richardson 66  sugere ser possível admitir uma 

versão modificada da Posição Original (PO), expressa convicções fundamentais 

sobre moralidade e justiça, além de corretamente expor a necessidade de restrições 

apropriadas no desenvolvimento de princípios. Seu véu de ignorância representa uma 

maneira vívida de combinar pensamentos do senso comum sobre estar no lugar de 

outra pessoa com um tipo de imparcialidade que neutraliza desigualdades arbitrárias 

de vantagem. A OP captura, portanto, ideais de empatia, imparcialidade, igualdade, 

racionalidade e benevolência, de maneira que resguarda um ponto de vista 

moralmente convincente para endereçar a questão da deficiência na estruturação 

das regras de justiça67.  

Nesse sentido, a ficção de uma situação idealizada inicial de escolha manteria 

sua utilidade para derivação da justiça – sem levar a exclusão de pessoas com 

deficiência – caso se considere que é uma opção teórica delimitar os sujeitos 

representados68. Se se coloca, na configuração da Posição Original, a possibilidade 

de que os contratantes representem pessoas com deficiências diversas, isso não 

deve levar à desconfiguração de uma pessoalidade kantiana de sujeito representativo 

ideal (livre, independente e igual). Isso ocorre por conta da ignorância que caracteriza 

as partes representativas, que não sabem suas circunstância específicas. Assim, 

apenas com uma relativização da necessidade da reciprocidade e da admissão da 

pluralidade de métricas para a determinação das necessidades sociais básicas, é 

possível – para Richardson – manter que a deficiência seja endereçada – desde que 

                                                      
66 RICHARDSON, Henry S. Rawlsian social-contract theory and the severely disabled. The Journal of 
ethics, v. 10, n. 4, p. 419-462, 2006. 
67 Id., p. 424. 
68 Id., p. 429. 
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se considere como parte do conhecimento geral detido pelos representantes o fato 

de que situações de deficiência são inevitáveis e pertinentes a todos os cidadãos da 

sociedade (a ser) justa.  

Em resposta a Richardson, Nussbaum 69  admite que, muito embora sua 

proposta de modificação da PO dela alije caracteres excludentes em relação a 

deficiência, sua consequência maior consistiria no abandono das premissas do 

contratualismo – especialmente ao se relativizar a reciprocidade e se impulsionar a 

possibilidade de que as partes representem pessoas com deficiências. Hartley 70 

critica, ainda, o fato de que Richardson não aborda os motivos pelos quais as 

pessoas com deficiências graves são sujeitos de justiça. Nesse sentido, apesar de o 

autor sugerir que, talvez, as reivindicações à justiça daqueles com deficiência 

possam se basear na abordagem aristotélica de Nussbaum da dignidade humana ou 

nos ideais de “empatia, imparcialidade e igualdade”, não deixa determinado qual a 

base conceitual para que pessoas com deficiência possam formular reivindicações 

de justiça.  

 

3.2 Potencialidade permanente da aquisição dos poderes morais e revisão da 

simetria 

 

Um outro caminho teórico pensado para manter o contratualismo rawlsiano – 

enquanto considerando a questão da deficiência – pode ser delimitada em Sophia 

Wong71, que entende que há a possibilidade de se sustentar que todos os cidadãos 

devem ser considerados como tendo o potencial para os dois poderes morais (de 

concepção de um sentido de bem e de formação de um senso de justiça). Nesse 

sentido, a potencialidade de se tornarem pessoas morais garante – mesmo para 

pessoas com deficiências mentais, cognitivas e intelectuais graves – a consideração 

de seus interesses na formatação original da justiça.  

                                                      
69 NUSSBAUM, Marcha C. Replies. In: The Journal of Ethics, 10, p. 463-506, 2006.  
70 HARTLEY, Christie. Justice for the disabled: a contractualist approach. Journal of social philosophy, 
v. 40, n. 1, p. 17-36, 2009. 
71  WONG, Sophia Isako. Justice and Cognitive Disabilities: Specifying the Problem. Essays in 
Philosophy, v. 9, n. 1, p. 21-40, 2008. WONG, Sophia Isako. Cognitive Disabilities and the Scope of 
Contractualist Justice. Auslegung, 29 (2), 2008. WONG, Sophia Isako. Duties of justice to citizens with 
cognitive disabilities. Metaphilosophy, v. 40, n. 3‐4, p. 382-401, 2009. 
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Em Wong, seres humanos demandam “condições habilitadoras” para que a 

posse dos poderes morais se torne possível. Exemplos de condições facilitadoras 

são (1) pertencer a grupos sociais como famílias ou comunidades religiosas; (2) 

interagir com adultos que já estão exercendo os dois poderes morais; (3) desenvolver 

relacionamentos com membros da família, colegas de classe, amigos e colegas de 

trabalho e (4) dedicar bastante tempo ao desenvolvimento de suas capacidades72. A 

justiça de uma sociedade reside, justamente, em sua habilidade para garantir o 

desenvolvimento de poderes morais para todos os indivíduos, a partir do 

fornecimento de suas condições habilitadoras. Uma vez que se considere que essas 

condições fazem parte das necessidades básicas de indivíduos em uma sociedade 

justa, seu endereçamento passa a ter prioridade lexical em relação a estruturação 

dos princípios garantidores dos direitos e das liberdades básicas.  

As principais críticas sofridas por essa perspectiva são: i. a consideração 

simplista de “potencialidade”, que não endereça o caso de pessoas que jamais 

poderão manifestar os poderes morais rawlsianos; ii. a desconsideração de cuidados 

que, apesar de não levarem ao desenvolvimento dos poderes morais, podem ser 

necessários no curso normal de vida de pessoas com determinadas deficiências; iii. 

a ausência de critérios para se direcionar recursos escassos, especialmente quando 

o suprimento ordinário das condições habilitadores de pessoas com determinada 

deficiência coloquem em risco o fornecimento de condições habilitadoras para os 

demais; e iv. a ausência de especificação da relação entre as condições habilitadoras 

– enquanto necessidades básicas – e a métrica dos bens sociais primários.  

 

3.3 Relativização do requisito de cooperação voltada para a vantagem mútua 

 

Tendo em conta a caracterização de Rawls de sociedade como um 

empreendimento cooperativo, cujo intuito é o alcance de vantagens mútuas, haveria, 

na Justiça como Equidade, uma desconsideração de agentes que não contribuem 

para o todo em igualdade de condições com os demais. Por esse motivo, a assunção 

de vantagens mútuas como motivação do acordo original tem sido vista como o mote 

                                                      
72 WONG, Sophia. op. cit., 2009. 
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da exclusão de determinados sujeitos da posição original de acordo, em que pese 

seja, igualmente, um mecanismo essencial para a própria ideia de contrato social. 

Em consideração desse fator de exclusão, uma maneira de promover a 

inclusão de pessoas com deficiência na estrutura contratualista rawlsiana reside na 

relativização do requisito de cooperação voltada para a angariação de vantagens 

mútuas. As principais defensoras dessa perspectiva são Stark73 e Hartley74. Para 

Stark, embora não seja possível abrir mão do requisito da motivação da vantagem 

mútua – uma vez que a habilidade para cooperar é uma razão legítima para se ser 

devedor de uma parte relevante e necessária do produto social –, é possível mantê-

la na posição original, mas abandoná-la no estágio constitucional da teoria. Nesse 

sentido, a inclusão de sujeitos com deficiência seria feito no momento constitucional 

de determinação do mínimo social – o qual, em consideração ao princípio da 

diferença, será especificamente voltado para atender todas as necessidades básicas, 

independentemente da caracterização da cooperabilidade. Os principais problemas 

da proposta de sua proposta são que: i. o mínimo social estabelecido ainda 

permanece tendo como referência a maximização de expectativas do grupo menos 

favorecido de cidadãos que cooperam socialmente 75 , de maneira que as 

necessidades de pessoas com deficiência localizadas abaixo do mínimo 

permanecem não endereçadas; ii. o suprimento do mínimo pode ainda não ser o 

suficiente para garantir que pessoas com deficiência participem em igualdade de 

oportunidades com os demais, tendo em conta que seus interesses não pautarão as 

regras de justiça da sociedade bem-ordenada.   

Hartley, por sua vez, utiliza a estratégia de enfraquecimento da cooperação 

voltada para a vantagem mútua. Seu principal argumento é o de que a reciprocidade 

de Rawls não demanda, necessariamente, uma mutualidade e equivalência das 

prestações exercidas pelos sujeitos de justiça. Dessa maneira, estar, de alguma 

                                                      
73 STARK, Cynthia A. How to include the severely disabled in a contractarian theory of justice. Journal 
of political philosophy, v. 15, n. 2, 2007. STARK, Cynthia A. Respecting human dignity: Contract versus 
capabilities. Metaphilosophy, v. 40, n. 3‐4, p. 366-381, 2009. STARK, Cynthia A. Contractarianism and 
cooperation. Politics, philosophy & economics, v. 8, n. 1, p. 73-99, 2009. 
74 HARTLEY, Christie. Disability and justice. Philosophy compass, v. 6, n. 2, p. 120-132, 2011. HARTLEY, 
Christie. Justice for the disabled: a contractualist approach. Journal of social philosophy, v. 40, n. 1, p. 
17-36, 2009. 
75 STARK, Cynthia A. op. cit., 2007, p. 138. 
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forma, envolvido em relações de assistência mútua seria o suficiente para tornar 

sujeitos titulares de deveres de justiça. Em vez de excluir pessoas com deficiência 

com base em sua natural não-cooperabilidade, Hartley sugere que os contratualistas 

podem construir uma teoria que inclua uma avaliação adequada das numerosas 

maneiras pelas quais as pessoas com deficiência fazem contribuições substanciais 

para a criação, para o estabelecimento e para a manutenção de uma sociedade 

baseada em relações de respeito mútuo 76 . Como críticas a sua teoria, pode-se 

destacar que: i. não há uma diferenciação adequada do que é entendido como dever 

gerado por cooperação e dever gerado por benevolência; ii. há uma permissão 

implícita, embora não suficientemente desenvolvida, de que animais não-humanos 

poderiam ser incluídos por meio de sua cooperação simbólica, enquanto fontes de 

expansão do aprendizado sobre o respeito mútuo.  

 

CONCLUSÕES 

 

Fundamentando a principal tradição moderna de teorias de justiça ocidentais, 

John Rawls propôs que o empreendimento cooperativo que caracteriza a sociedade 

deve seguir as regras de um acordo hipotético, costurado em uma posição original, 

em que todas as partes representativas – membros de características simétricas e 

em situação paritária – cooperariam com vistas ao atingimento de vantagens 

mútuas. Para Nussbaum, essa estruturação seriam estritamente excludente em 

relação a pessoas com deficiência, especialmente considerando-se as 

pressuposições de i. pessoalidade kantiana dos sujeitos acordantes; ii. a paridade 

entre partes contratantes; e iii. o objetivo de alcance de vantagens mútuas. Nesse 

trabalho, apresentamos referidos aspectos problemáticos, que impedem a inclusão 

de pessoas com deficiência nas teorias de matriz rawlsiana. Consideramos, em 

seguida, respostas fornecidas por contratualistas que se atém ao Rawlsianismo para 

responder à crítica da exclusão da deficiência, arvorando-se de i. uma reformulação 

da posição original; ii. uma concepção de que a justiça significa o fornecimento de 

condições  habilitadoras;  e   iii.  Uma  relativização  do  requisito da cooperação para 

                                                      
76 HARTLEY, Christie. op. cit., 2009. 
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vantagens mútuas.  

Com o apontamento desses problemas não pretendemos estruturar um 

projeto de correção, como Nussbaum faz em relação à Rawls. Seguimos, em verdade, 

pela mesma senda que Nussbaum, quando entendeu que uma compreensão analítica 

dos componentes estruturantes da Justiça como Equidade, permitiria colocar o 

problema da correção de Rawls para a inclusão de determinadas questões como 

questões da justiça básica. Nosso propósito é de reconhecimento de um 

monumental esforço, no sentido de mapeamento dos caracteres da mais influente 

teoria ocidental moderna de justiça, para compreender os empecilhos à inclusão da 

deficiência. Referido esforço, contudo, deve responder diretamente às tentativas de 

correção e interpretação inclusivas da deficiência de Rawls, bem como considerar a 

possibilidade de que referidos projetos findem por levar longe o suficiente da própria 

teoria de Rawls para que não seja justificado chamar os princípios resultantes de 

essencialmente Rawlsianos. De uma maneira ou de outra, o “teste da deficiência”, 

conforme alcunhado por Nussbaum, requererá a estruturação de perspectivas 

teóricas inovadoras e consistentes no âmbito da teoria da justiça, as quais devem 

prestar mais do que lip service à ideia de que é preciso promover a igualdade entre 

pessoas com e sem deficiência. 
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Lucas Petroni2 

 

A publicação de Uma Teoria da Justiça marca o começo de pelo menos três 

revoluções diferentes na filosofia política. Com sua teoria contratualista da justiça 

social, Rawls mudou a forma como problemas normativos são concebidos e 

avaliados pela comunidade filosófica. Além disso, a ideia de justiça como equidade 

renovou o conteúdo do liberalismo, tornando-o compatível com as reivindicações 

igualitárias da segunda metade do século passado. Finalmente, a busca pelas 

bases institucionais exigidas por uma sociedade justa pode revolucionar as lutas 

igualitárias no século XXI. O artigo procura apresentar essas três revoluções.  

 

Há exatamente cinquenta anos, a editora universitária de Harvard publicava 

pela primeira vez um volumoso tratado de filosofia política dedicado aos 

fundamentos morais da justiça distributiva. O autor do tratado era, então, um 

desconhecido professor de filosofia da universidade chamado John (“Jack”) Bordley 

Rawls. Surpreendendo até as expectativas mais otimistas da editora, o “monstro 

verde”, como Uma Teoria da Justiça ficou conhecida devido à cor da primeira edição 

somada às suas desafiadoras seiscentas páginas de densa argumentação, acabaria 

por se tornar um imenso sucesso editorial, tornando-se algumas décadas mais tarde 

leitura obrigatória em qualquer curso de filosofia política ao redor do globo3. Nesses 

cinquenta anos que nos separam da primeira edição de Uma Teoria da Justiça (ou 

simplesmente TJ, como a obra é conhecida por suas leitoras e leitores mais 

                                                      
1 Texto publicado originalmente em Estado da Arte: Revista de Cultura, Artes e Ideias em fevereiro de 
2021. Agradeço aos editores pela autorização de sua republicação com pequenas modificações. 
2 Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). Orcid: 0000-0001-9299-
4767. A pesquisa contou com apoio institucional da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo - lucas.petroni@cebrap.org.br. 
3 A Theory of Justice, John Rawls (Belknap Harvard Press, 1971/Rev. 1999). Edição brasileira: Uma 
Teoria da Justiça, tradução de Jussara Simões e revisão de Álvaro de Vita (Editora Martins Fontes, 
2008). As páginas citadas entre parênteses referem-se à edição original de 1971. 
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assíduos), o livro foi responsável não apenas por revolucionar o modo como o tema 

da justiça social tem sido tratado, mas também, em certo sentido, o modo como a 

própria filosofia política passou a ser praticada a partir da segunda metade do século 

XX. Não é exagero afirmar que, hoje, TJ ocupa uma posição de prestígio no universo 

filosófico anglo-saxão equiparável apenas ao Leviatã de Thomas Hobbes (1652), 

obra-prima da filosofia moderna considerada por muitos e muitas (inclusive pelo 

próprio Rawls) como a obra de filosofia política mais importante, jamais escrita em 

língua inglesa. Se, de um ponto de vista historiográfico, é difícil separarmos a filosofia 

política hobbesiana dos problemas acarretados pelo nascimento do Estado Moderno, 

a filosofia rawlsiana tornou-se, por sua vez, indissociável dos problemas normativos, 

e do próprio destino político, das democracias contemporâneas. 

Fruto de quase duas décadas de trabalho, a última em meio aos literalmente 

explosivos anos 604, TJ procura responder a uma pergunta aparentemente simples: 

qual concepção de justiça social seria a mais adequada para uma sociedade 

democrática? O objetivo central da obra é responder a essa pergunta oferecendo 

critérios normativos para regular as bases institucionais de sociedades moralmente 

diversas, economicamente afluentes e politicamente autogovernadas. No sentido 

técnico do termo, tal como empregado na TJ, uma concepção de justiça (qualquer 

que seja ela) deve ser entendida como um conjunto coerente de critérios 

publicamente partilháveis com base nos quais os membros de uma sociedade 

(cidadãos e cidadãs, no caso de uma democracia) podem adjudicar suas 

reivindicações conflitantes acerca da distribuição apropriada dos benefícios e 

encargos produzidos pela cooperação social. Uma concepção de justiça nos diz 

quais valores fundamentais deveriam ser expressos pelas instituições sociais, nos 

ajuda a avaliar a legitimidade da distribuição de oportunidades sociais e da riqueza 

social, e nos oferece parâmetros para o uso legítimo da coerção estatal. 

Contudo,  como   qualquer   pessoa   que   tenha   se  dedicado  a  refletir  sobre 

                                                      
4 Em abril de 1970, auge da radicalização estudantil contra a Guerra do Vietnã, bombas incendiárias 
atingiram os escritórios do Centro de Estudos Avançados de Stanford onde estava guardada a única 
versão datilografada da TJ. Por um golpe da fortuna o manuscrito acabou não sendo destruído pelo 
fogo. Ver Thomas Pogge, John Rawls: His Life and Theory of Justice (Oxford University Press, 2007), 
p. 21. 
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problemas como esses rapidamente perceberá, a tarefa de encontrar princípios de 

justiça generalizáveis exige que enfrentemos um problema anterior e indissociável 

ao primeiro: antes de decidir qual concepção de justiça é a mais apropriada para uma 

sociedade é preciso decidir como devemos refletir coletivamente sobre problemas de 

justiça. Rawls argumenta na TJ que a maneira mais promissora de alcançar a ambos 

os objetivos – (i) qual concepção de justiça é a mais adequada e (ii) como podemos 

decidir racionalmente sobre problemas de justiça – é reformulando-os com base em 

uma teoria contratualista da justiça social, denominada por Rawls de “justiça como 

equidade”. Como Rawls enuncia logo na abertura da TJ, um dos objetivos principais 

do livro é “apresentar uma concepção de justiça que generalize e eleve a um nível 

mais alto de abstração” a teoria do contrato social, tal como essa tradição foi 

formulada “por Locke, Rousseau e Kant”5. Seguindo a tradição contratualista, Rawls 

busca por uma concepção de justiça que seja, ao mesmo tempo, moralmente 

adequada e institucionalmente estável com base em uma construção normativa 

idealizada, na qual agentes racionais escolheriam autonomamente os princípios 

fundamentais da sociedade na qual deverão conduzir suas vidas. Caso as cidadãs e 

os cidadãos aceitem os resultados produzidos por essa construção, então eles e elas 

serão capazes não apenas de compreender o que a justiça exige de cada pessoa em 

uma democracia, mas também terão boas razões para aceitar como legítimos os 

ônus impostos pela cooperação social – isto é, aceitá-los caso essa cooperação 

atenda aos critérios de justiça. Acima de tudo, princípios de justiça devem ser 

pensados como instrumentos analíticos indispensáveis para os esforços práticos na 

luta pela transformação da sociedade rumo a formas de vida social mais justas e 

democráticas.  

Concordemos ou não com a ideia central da teoria da justiça rawlsiana, é 

inegável que a TJ foi responsável por revolucionar tanto a natureza como o conteúdo 

de argumentos sobre a justiça, uma revolução que não se limitou apenas à filosofia, 

                                                      
5 TJ p.13. Rawls considera o contratualismo autoritário e anti-igualitário de Thomas Hobbes - bem 
como suas encarnações mais recentes em concepções neoliberais, - como teorias estritamente 
prudenciais e não morais de justiça. Ver Jean Hampton “Two Faces of Contractarian Thought”, in: 
Contractarianism and Rational Choice: Essays on David Gauthier’s Morals by Agreement, ed. Peter 
Vallentyne (Cambridge University Press, 1991) e Álvaro de Vita A Justiça Igualitária e seus Críticos 
(Martins Fontes, 2007), cap. 2. 
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mas reverberou também entre as áreas para as quais conflitos distributivos são 

constitutivos, tais como a ciência política, a economia e o direito. Caso queiramos 

compreender a importância de Rawls para o século XXI, precisamos reconhecer a 

existência não apenas de uma, mas sim de várias contribuições revolucionárias 

diferentes presentes na obra rawlsiana. Uma parte do teor revolucionário da obra 

rawlsiana já foi devidamente incorporada ao modo como a justiça é pensada nas 

democracias contemporâneas; já outros aspectos revolucionários da justiça 

rawlsiana ainda estão por serem realizados. 

 

I 

De acordo com a tese contratualista defendida pela TJ, uma sociedade justa é 

uma sociedade na qual as principais instituições sociais são reguladas por princípios 

de justiça escolhidos autonomamente entre iguais (aqueles e aquelas que viverão 

sob tais arranjos) em uma “situação original de igualdade” 6 . Essa situação, 

denominada simplesmente de Posição Original, é construída com base no aparato 

técnico da escolha social e funciona como um expediente argumentativo para a 

avaliação pública de princípios de justiça. O raciocínio moral mais elementar da TJ 

pode ser apresentado como uma pergunta: quais princípios de justiça social 

escolheríamos – você e eu – caso tivéssemos que decidir sobre isso levando em 

conta apenas a nossa igual autoridade moral de fazer reivindicações, nossa liberdade 

para levar a cabo nossos projetos de vida particulares, e as circunstâncias usuais da 

cooperação social? Isto é, caso tivéssemos que tratar uns aos outros, e umas às 

outras, como colegisladores de uma vida social em comum. De acordo com a lógica 

contratualista, critérios de justiça são o resultado do que quer que acordemos nessa 

situação original. Logo, a justiça seria o resultado da equidade procedimental entre 

pessoas iguais em reivindicação moral.  

É importante notar que para Rawls, mas não necessariamente para o 

contratualismo clássico, o expediente contratualista possui uma natureza 

estritamente hipotética e uma finalidade contrafactual. O tipo de deliberação acerca 

dos princípios de justiça não deve ser compreendido nem como a realização de um 

                                                      
6 TJ, p. 14. 
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evento histórico específico nem, tampouco, se restringe à forma de um regime 

político. Ao contrário, a situação inicial de escolha deve ser entendida como um 

dispositivo de representação passível de ser acessado pelos membros de uma 

sociedade – cidadãs e cidadãos “de carne e osso” – quando quer que as partes 

precisem deliberar publicamente acerca da estrutura básica de sua sociedade, isto é, 

o conjunto de instituições formais e normas socialmente partilhadas que constituem 

os arranjos sociais fundamentais da vida em sociedade. A perspectiva contratualista 

é particularmente necessária, de acordo com Rawls, tendo em vista duas 

características permanentes das sociedades modernas: o pluralismo de valores e 

doutrinas morais, e a escassez moderada de recursos7. 

Contudo, antes de continuarmos a explorar o conteúdo do contratualismo 

rawlsiano, talvez seja útil compreendermos melhor o contexto filosófico no qual a TJ 

foi gestada e, em particular, entender em oposição ao que a justiça como equidade 

se apresenta como uma alternativa. O caráter contratual da teoria rawlsiana deve ser 

entendido, sobretudo, como uma forma de construtivismo moral, um tipo específico 

de teoria moral para a qual a correção de uma ação ou uma instituição depende, em 

última medida, daquilo que as pessoas podem justificar racionalmente umas para as 

outras em circunstâncias de igualdade. O construtivismo moral concebe a justiça 

social, ou mesmo a moralidade das nossas ações 8 , como um processo de 

responsabilização interpessoal, na qual uma comunidade de iguais deve justificar 

suas ações e escolhas umas para as outras com base em princípios gerais aos quais 

nenhuma dessas pessoas poderia razoavelmente recusar 9 . Uma consequência 

importante da TJ foi, nesse sentido, a expansão dos métodos e preocupações da 

filosofia moral, sobretudo ao revalorizar a prioridade da razão prática na solução de 

problemas normativos. A possibilidade de pensar o contratualismo como um modo 

de reflexão teoricamente autônomo, isto é, enquanto um tipo de teoria moral 

independente e irredutível às famílias éticas tradicionais (i.e. à deontologia, ao 

consequencialismo e à ética de virtudes), tem sido levada adiante, por exemplo, no 

                                                      
7 TJ, pp. 126 – 130. 
8 A despeito de algumas tentativas iniciais (110 – 111), Rawls foi enfático ao restringir a sua versão 
de construtivismo ao problema político da justiça. Ver “Justice as Fairness: Political not 
Metaphysical”, em: Philosophy and Public Affairs, v. 14, n. 3, 1985. 
9 Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other (Harvard University Press, 1998). 
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contratualismo moral de Thomas Scanlon, no constitutivismo de Christine Korsgaard, 

e na moralidade de segunda pessoa de Stephen Darwall. Todas elas, teorias 

devedoras do caminho originalmente trilhado por Rawls na TJ10.  

A filosofia analítica dedicou pouca atenção a problemas morais substantivos 

ao longo da primeira metade do século XX. A própria análise de proposições 

normativas foi sistematicamente preterida por pesquisas epistemológicas ou 

estranhamente descartada como “sem sentido” do ponto de vista semântico. Os 

poucos trabalhos sobre filosofia moral restringiam-se à análise lógico-linguística de 

conceitos morais, que eram avaliados em sua dimensão estritamente formal. O 

positivo-lógico, então vigente, era fundado em um critério de significação 

proposicional para o qual uma sentença só é dotada de significado caso ela seja ou 

logicamente necessária ou empiricamente testável o que, por sua vez, favorecia uma 

atitude cética sobre a possibilidade de tratar problemas normativos de um ponto de 

vista objetivo. Uma das principais razões para essa conclusão é que proposições 

normativas não podem ser empiricamente verificadas, uma vez que a direção de 

ajuste entre proposições normativas e o mundo é simetricamente oposta à direção 

das proposições empíricas 11 . Enquanto descrições e explicações verdadeiras 

buscam ajustar o modo como pensamos com base em estados de coisas no mundo 

(como “o mundo é”), prescrições normativas, por definição, buscam alterar estados 

de coisas no mundo, por meio de nossas ações, atitudes ou instituições, com base 

naquilo que  acreditamos  que  seja  moralmente  correto  ou   eticamente   adequado 

                                                      
10 Cf. Scanlon, 1998; Christine Korsgaard, The Sources of Normativity (Cambridge University Press, 
1996); Stephen Darwall, The Second-Person Standpoint: Morality, Respect and Responsibility (Harvard 
University Press, 2006).  
11 O projeto de eliminação do discurso “metafísico” na filosofia, de autores como Moritz Schilick, 
Rudolf Carnap, Hans Reichenbach e A. J. Ayer, acabou por contribuir diretamente, e por favorecer 
indiretamente, a prevalência do chamado não-cognitivismo ético, tese segundo a qual juízos 
normativos não são nem verdadeiros nem falsos. Em sua forma mais extrema, o positivismo lógico 
atribui conteúdo cognitivo (proposicional) a apenas duas classes de sentenças: sentenças analíticas, 
cuja verdade seria estritamente formal (e.g. lógica e matemática) e sentenças sintéticas, cuja verdade 
seria verificável pela experiência imediata ou pelas ciências empíricas (e.g. física, química, economia 
etc.). Qualquer outra forma de enunciado seria carente de conteúdo cognitivo (isto é, passível de ser 
verdadeiro ou falso de acordo com critérios partilhados) e, portanto, correria sério risco de constituir 
sentenças sem sentido semântico. É importante notar que um ceticismo normativo semelhante 
também é encontrado na filosofia continental do começo do século XX, e que teorias como o 
pluralismo de Max Weber (uma forma de não-cognitivismo ético) e o marxismo clássico (um tipo de 
cientificismo indiferente à distinção entre fato e valor) constituem uma influência cética análoga em 
relação ao tratamento de problemas normativos pela filosofia política. 
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(como “o mundo deve ser”). 

Não é de surpreender, portanto, que uma das alternativas rivais à concepção 

de justiça proposta na TJ defenda justamente a inexistência de critérios objetivos de 

justiça social – uma posição cética sobre a justiça social que, ainda hoje, continua 

extremamente influente em departamentos de ciência política e economia. Tal como 

o ceticismo epistêmico, o ceticismo moral é vasto e admite muitas variantes e 

gradações. Uma possibilidade particularmente radical é o ceticismo generalizado 

sobre juízos de valores, uma tese típica, mas não exclusiva, do neoliberalismo moral, 

tal como defendido por autores como James Buchanan e David Gauthier. Valores 

morais e preferências gastronômicas, por exemplo, partilhariam da mesma 

importância normativa na medida em que elas expressariam preferências individuais 

que podem ser mais ou menos coerentes do ponto de vista da estrutura de desejos 

individuais 12 . Versões filosoficamente mais sofisticadas e mais plausíveis de 

ceticismo tendem a recusar não tanto a objetividade de valores per se, mas sim a 

possibilidade de encontrarmos uma concepção de justiça generalizável em 

contextos sociais marcados pelo pluralismo de valores morais. Exemplos dessa 

forma de ceticismo sobre a justiça podem ser encontrados, por exemplo, no conflito 

trágico de valores de Isaiah Berlin, ou mesmo no politeísmo de valores de Max Weber, 

duas maneiras de compreender o pluralismo moral das sociedades contemporâneas 

que, de algum modo, estão representadas na TJ entre as concepções de justiça 

“intuicionistas”, i.e. concepções que rejeitam a possibilidade de critérios racionais 

para a ponderação objetiva entre valores sociais conflitantes. O mundo da justiça 

seria limitado por trade-offs insuperáveis entre valores rivais, tais como liberdade 

individual vs. segurança, crescimento econômico vs. equidade, religião vs. 

secularismo etc. O melhor que poderíamos esperar de uma teoria da justiça seria 

alguma forma de organização institucional desse conflito de reinvindicações, seja 

através do mercado, do direito procedimental ou da competição eleitoral. Para o 

ceticismo, seja ele sobre proposições morais ou sobre concepções de justiça, 

problemas de justiça são redutíveis à barganha social, um tipo de equilíbrio 

                                                      
12 Cf. James Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (Chicago University 
Press, 1977); David Gauthier, Morals by Agreement (Oxford University Press, 1987). O termo 
“neoliberalismo moral” foi cunhado por Álvaro de Vita (2007, cap. 2).  
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prudencial que pode ser mais ou menos benéfico para as partes envolvidas, mas que 

invariavelmente refletirá a assimetria de poder e recursos sociais constitutivas 

desses acordos13.  

Uma segunda concepção de justiça relevante para entendermos o contexto de 

publicação da TJ é o utilitarismo filosófico. Para as teorias utilitaristas, em quaisquer 

de suas muitas formas, a única consideração normativa realmente importante são 

as consequências benéficas de uma determinada ação ou regra social avaliadas com 

base na maximização do bem-estar, ou das preferências, das pessoas envolvidas. O 

imperativo de promoção do bem-estar individual (no utilitarismo clássico) ou a 

satisfação de preferências (no utilitarismo contemporâneo) seria o único critério 

normativo válido capaz de atender à dupla exigência colocada pela justiça 

distributiva: por um lado, atender ao pluralismo de interesses e às múltiplas formas 

de bem-estar socialmente existentes; por outro, fornecer um critério determinado 

para solucionar reivindicações conflitantes sobre o uso de recursos sociais. Arranjos 

institucionais justos seriam aqueles cujas consequências distributivas maximizam o 

bem-estar do maior número de indivíduos concernentes. Tal como argumentado por 

Rawls, o objetivo da TJ é apresentar uma concepção alternativa de justiça que seja 

tão coerente e sistemática quanto o utilitarismo filosófico. Uma teoria da justiça que 

consiga demonstrar os limites e, talvez, suplantar o princípio de utilidade como o 

critério default de justiça social nas democracias liberais.  

O construtivismo moral desenvolvido na TJ rejeitará o ceticismo moral, o 

princípio de utilidade, e valores dogmaticamente derivados de alguma “ordem moral”, 

em nome de um procedimento reflexivo no qual os princípios sobre o justo e o injusto 

são entendidos como o resultado obtido por uma deliberação entre agentes dotados 

de certas capacidades morais fundamentais, como a de desenvolver um senso de 

justiça e a de conceber e revisar concepções de bem viver. O objetivo próprio da teoria 

moral seria a busca por um equilíbrio de juízos ponderados sobre um mundo (moral) 

em comum, e não derivações epistêmicas sobre a existência ou o fundamento último 

de juízos morais. Isso significa que o método mais adequado para a teorização 

normativa é a busca por razões boas e suficientes sobre como devemos agir, e não 

                                                      
13 Como formulado por Rawls, para cada um de acordo com sua capacidade de ameaça nunca será 
um princípio de justiça (TJ, p. 134). 
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razões para acreditarmos em fatos morais exteriores à racionalidade prática 

humana. Para o construtivismo moral rawlsiano, a única objetividade que precisamos 

para refletir sobre problemas de justiça é fruto de um espaço de razões cuja geografia 

depende apenas das exigências internas à racionalidade prática humana e das 

reivindicações legítimas de agentes livres, iguais e motivados a justificar suas ações 

uns para os outros. Tão importante quanto entender a natureza de princípios 

fundamentais (o objeto tradicional da filosofia moral), o construtivismo nos impele à 

compreensão de dois outros elementos normativos fundantes: a concepção de 

pessoa aos quais esses princípios se aplicam e o papel da justiça na cooperação 

social. Notemos que esse modo de conceber a teoria moral não nos impede 

necessariamente de obtermos resultados céticos, ou até mesmo a endossar critérios 

distributivos de tipo consequencialista. Essas (e outras tantas) são possibilidades 

permanentes na posição de construção inicial na qual princípios normativos 

equivalem aos resultados de uma deliberação moral na qual qualquer pessoa pode 

formular, apresentar e justificar razões práticas, isto é, razões sobre como devemos 

agir. A autoridade moral última na escolha e implementação de uma concepção de 

justiça deve surgir desse espaço de razões construído entre agentes morais livres e 

iguais e não existem critérios de correção moral para além do uso apropriado da 

razão prática entre iguais. 

A metodologia rawlsiana representa, nesse sentido, uma síntese intelectual 

única, constituída, de um lado, pelo contratualismo democrático de Rousseau e pela 

teoria moral kantiana, mas, por outro, pelo compromisso antipositivista de seus 

colegas pragmatistas de Harvard (W. V. O. Quine, Nelson Goodman e Burton Dreben), 

pelo antifundacionismo de inspiração wittgenstiana do pós-Segunda Guerra 

(Norman Malcom e Max Black) e, finalmente, pela renovação metodológica das 

ciências sociais advinda do emprego de métodos formais na teoria da decisão e na 

economia do bem-estar - renovação essa incorporada por Rawls através de uma 

parceria intelectual duradoura com alguns dos economistas-filósofos mais 

importantes do século passado, como Kenneth Arrow e Amartya Sen14. A recepção 

crítica do contratualismo rawlsiano foi uma das grandes responsáveis (mas não a 

                                                      
14 Ver Andrius Galisanka, John Rawls: The Path to a Theory of Justice (Harvard University Press, 2019). 
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única) pela revalorização de problemas morais substantivos e pelo retorno de teorias 

fundadas na primazia da razão prática na filosofia contemporânea, rompendo de 

modo decisivo com as limitações do formalismo linguístico e do fundacionismo 

empiricista até então inquestionáveis na filosofia analítica do século XX.  

 

II 

A situação original rawlsiana é constituída como uma forma de decidir, de 

maneira pública e determinada, de que modo as instituições sociais deveriam 

distribuir recursos sociais fundamentais, isto é, bens primários produzidos pela vida 

em sociedade, tais como direitos e liberdades, oportunidades sociais, renda e riqueza 

e “as bases sociais do autorrespeito” – este último entendido por Rawls como “o 

mais importante” dos bens primários (p. 440) – que qualquer pessoa, em qualquer 

situação social e que venha a expressar qualquer plano de vida, teria interesse 

objetivo em controlá-los em sua vida pessoal, e de participação na decisão sobre sua 

distribuição. A posição original representa um ponto de vista artificialmente 

construído no qual agentes racionais, motivados em obter o maior controle possível 

sobre esses bens primários, precisam escolher quais princípios devem governar sua 

distribuição em uma sociedade justa.  

A característica analítica mais importante dessa posição é a abstração de 

contingências sociais e individuais, as quais poderiam distorcer a correção 

normativa dos nossos juízos sobre a distribuição justa de benefícios sociais. O modo 

pelo qual Rawls garante essa abstração é erigindo uma série de restrições 

informacionais no contexto de escolha dos princípios de justiça, o célebre “véu de 

ignorância” rawlsiano. Se, por um lado, a motivação das partes é estritamente 

racional (mas não necessariamente egoísta), maximizando a quantidade e o grau de 

acesso aos bens primários, por outro, as partes não possuirão informação suficiente 

sobre diversos parâmetros cruciais sobre suas vidas. Um sistema tributário justo, por 

exemplo, seria aquele escolhido em um contexto no qual não sabemos qual posição 

na estratificação social ocuparíamos. Ou ainda, a organização do poder estatal frente 

às crenças e doutrinas morais existentes seria aquela escolhida em um contexto no 

qual não sabemos qual dessas crenças adotaríamos para nossas vidas. 

Generalizando, Rawls acredita que a melhor maneira de decidir quais princípios 
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distributivos deveriam organizar a estrutura básica da sociedade é reformulando sua 

escolha contrafactualmente em um status quo constituído pela equidade estrita 

entre todas as partes concernidas, evitando com isso as arbitrariedades da força, da 

fraude e do privilégio na justificação de arranjos distributivos.  

Contudo, só poderemos construir analiticamente essa posição caso contemos 

com algum critério sobre o que é (e o que não é) moralmente arbitrário do ponto de 

vista da distribuição dos bens constitutivos da cooperação social. Quais 

contingências precisam ser abstraídas do ponto de vista da equidade entre as partes 

para que o resultado da escolha possa ser considerado justo? O que todas as 

restrições informacionais possuem em comum é o fato de serem moralmente 

arbitrárias do ponto de vista da justiça distributiva. Uma pessoa privilegiada pela 

herança de uma família rica, por exemplo, cujos pais possuem acesso privilegiado ao 

sistema educacional socialmente disponível, sabe que um sistema de remuneração 

extremamente desigual de rendimentos do trabalho, no qual salários não são taxados 

pelo Estado, aumentariam consideravelmente os recursos sociais sobre aos quais 

teriam controle. Entretanto, argumenta Rawls, o simples fato de termos nascido em 

uma determinada classe social não caracteriza uma ação voluntária por parte de 

agentes morais e, portanto, não deveria ser preponderante na determinação de um 

sistema justo de expectativas sociais. O argumento da arbitrariedade moral é o 

fundamento normativo para a determinação das restrições epistêmicas adequadas 

em uma situação de escolha15. 

Em linhas gerais, e seguindo a célebre distinção humeana sobre as condições 

de possibilidade da justiça, Rawls constrói seu modelo de escolha social levando em 

consideração duas condições epistêmicas elementares, as quais podemos 

denominar respectivamente de condição de diversidade, ou “circunstâncias 

subjetivas da justiça”, e condição de equidade, ou “circunstâncias objetivas da 

justiça”. Em primeiro lugar, a posição original precisa garantir não apenas que todas 

as pessoas sejam incluídas na deliberação – i.e., que o interesse de todas as pessoas 

                                                      
15 O argumento da arbitrariedade moral é também o ponto de partida do chamado igualitarismo de 
fortuna (luck egalitarianism), proposto por filósofos como Ronald Dworkin e Richard Arneson, para o 
qual o próprio conceito de justiça social é redutível à erradicação de desvantagens sociais imerecidas. 
Ver Lucas Petroni “O Que Há de Errado com o Igualitarismo de Fortuna”, em: DADOS: Revista de 
Ciências Sociais vol. 63, n. 2, pp. 1-36. 



 
364 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

importa igualmente –, mas também que cada pessoa seja representada em sua 

diversidade constitutiva enquanto agente moral dotada de autonomia. As partes são 

dotadas da capacidade de conceber e revisar as condições pessoais de seu bem viver 

e, portanto, encontram-se racionalmente motivadas na posição original para garantir 

as condições sociais adequadas para a realização de seus planos de vida. As partes 

sabem que possuem uma interpretação própria sobre como gostariam de conduzir 

suas vidas, sabem que o sentido e o sucesso de seus planos pessoais dependem de 

recursos oriundos da cooperação social, e que diferentes pessoas e grupos na 

sociedade possuem concepções diferentes das suas, mas elas não possuem 

nenhuma informação sobre quais dessas concepções elas próprias aderirão uma vez 

suprimidos os limites informacionais da escolha. Qualquer concepção de justiça que 

não reconheça a importância dessa última condição não é “capaz de levar a sério a 

distinção entre as pessoas”16. 

Em segundo lugar, a restrição de informação é estendida dos valores éticos 

aos interesses materiais, restringindo seu conhecimento sobre as estruturas de 

posições de poder, riqueza e estima social as quais estruturarão suas expectativas 

pessoais e suas relações entre as pessoas. Uma das contribuições mais importantes 

da TJ para a justiça social advém da constatação de que uma distribuição justa de 

recursos sociais precisa ser imparcial em relação a três – e não apenas dois – fatores 

moralmente arbitrários em nossas vidas. A primeira e mais evidente fonte de 

arbitrariedade são as características adscritícias que constituem nossa 

individualidade em um contexto social determinado. Diferenças raciais, de gênero e 

de orientação sexual não deveriam ser estruturalmente relevantes para a distribuição 

de vantagens sociais tanto quanto as diferenças de concepções de bem que 

desenvolvemos em nossas vidas. Sociedades nas quais certos cargos públicos ou 

certas posições sociais são bloqueadas para algum grupo social específico ou 

mesmo quando formalmente abertas a todas as pessoas e trajetórias de vida, mas 

sistematicamente enviesadas contra certos marcadores sociais da diferença, 

ilustram um caso paradigmático de injustiça na teoria rawlsiana. A segunda fonte de 

arbitrariedade exigida pela condição de equidade diz respeito às posições sociais nas 

                                                      
16 TJ, p. 27. 



 
Lucas Petroni  | 365 

 

quais nascemos e nas quais somos socializados. Isto é, a escolha de princípios 

distributivos deve ser realizada sem o conhecimento de a quais grupos e famílias 

pertenceremos ao nascer e em quais contextos socioeconômicos e culturais 

seremos criados e socializados. Para ficarmos com uma ilustração trivial, e por isso 

mesmo chocante, do tipo de arbitrariedade que Rawls tem em mente aqui, basta 

constatarmos que, na cidade de São Paulo, a desigualdade de expectativa de vida 

média entre bairros ricos e pobres pode chegar a mais de 20 anos de diferença. Ou 

seja, ter nascido no local errado pode custar duas décadas de vida. 

Até aqui, dois tipos de sociedades foram excluídos na posição original: 

sociedades formalmente racistas, sexistas, ou fundadas no princípio de castas, de 

um lado, e sociedades formalmente igualitárias, porém informalmente injustas na 

distribuição de vantagens sociais. É nesse ponto que Rawls adiciona uma terceira 

fonte de injustiça material: a distribuição natural de talentos e habilidades pessoais 

as quais adquirimos e desenvolvemos ao longo de nossa vida. A exclusão de 

habilidades e talentos naturais pelo véu de ignorância representa uma interpretação 

extremamente radical da igualdade social, inclusive do ponto de vista da teoria 

política igualitária. É verdade que nossos talentos e nossas disposições naturais são 

resultado direito dos ambientes sociais nos quais fomos socializados e do cuidado 

dispendido por outras pessoas em nossa criação. Contudo, o valor auferido pelo uso 

social dessas aptidões é comumente reconhecido como um recurso pessoal de quem 

as possui. Rawls rompe com uma interpretação absolutista da propriedade de 

disposições naturais e argumenta que, se não somos moralmente responsáveis nem 

pela família (nem pelo tipo socialmente reconhecido de família) na qual nascemos, 

nem pelos contextos nos quais fomos socializados do ponto de vista da justiça 

distributiva, então nossos juízos ponderados sobre a injustiça nos levariam a excluir 

igualmente da posição original os efeitos advindos da loteria natural de talentos e 

aptidões. Ou melhor, uma distribuição justa de recursos sociais deve ser indiferente 

à valorização ou penalização social de disposições pessoais naturais. Uma aptidão 

natural para atividades intelectuais (se tal coisa existe), em uma sociedade que 

valorize a especialização do trabalho, ou uma constituição física frágil ou marcada 

por uma doença congênita, em uma sociedade que valorize a força (ou mesmo uma 

concepção corporal determinada de beleza), resultará em oportunidades e formas de 
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prestígio sociais que precisam ser reguladas pela justiça social. Uma das 

consequências igualitárias mais radicais da justiça rawlsiana é o fato de que, do 

ponto de vista do arranjo institucional, o valor das nossas habilidades e talentos são 

compreendidos como uma forma de recurso social coletivo. 

 

III 

 Chegamos, finalmente, aos resultados do expediente contratualista rawlsiano: 

qual concepção de justiça determinada seria escolhida pelas partes na posição 

original? Resumidamente, as partes na posição original escolheriam dois princípios 

de justiça específicos ordenados entre si de modo hierárquico. A formulação precisa 

dos dois princípios de justiça apresentará variações importantes ao longo da obra de 

Rawls, especialmente no que se refere ao conteúdo e à correta interpretação do 

primeiro princípio de justiça. Porém, sem grandes injustiças à lendária precisão 

rawlsiana, podemos reapresentar os dois princípios do seguinte modo: 

 

(I) Cada pessoa possui uma reinvindicação inalienável e igual ao conjunto 

completo de liberdades básicas socialmente disponíveis, compatíveis com o 

pleno exercício dessas liberdades por todas (Primeiro Princípio de Justiça); 

 

(II) Toda e qualquer desigualdade de bens primários restante é justa se, mas 

apenas se, satisfizer duas exigências distintas e hierárquicas: (i) que a 

desigualdade esteja atrelada a cargos e posições sociais abertas a qualquer 

pessoa, sob condições equitativas de oportunidade social (Igualdade Equitativa 

de Oportunidades) e (ii) que a desigualdade trabalhe para o máximo benefício 

possível dos membros menos beneficiados pela cooperação social (Princípio de 

Diferença). 

 

O primeiro princípio de justiça sustenta a existência de um conjunto de 

liberdades individuais – tais como a liberdade de expressão e associação, a proteção 

da integridade pessoal, os direitos e as liberdades políticas e o devido processo legal 

– as quais, sendo possuídas por uma pessoa, devem ser possuídas por todas as 

demais. Além disso, sua prioridade sobre o segundo princípio assegura que o valor 
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dessas liberdades é de tipo incondicional, ou seja, que mesmo o bem-estar coletivo 

ou o poder de escolha dos próprios sujeitos dessas liberdades não poderia anulá-las 

estrategicamente em nome de outras finalidades sociais. Em um sentido importante, 

portanto, a justiça como equidade só aceitará conflitos morais “duros” (hard cases) 

intra conjunto de liberdades equiprioritárias (incluindo a efetividade dos direitos de 

participação democrática) presentes em um arranjo constitucional comum, mas 

nunca entre as liberdades individuais e os diferentes princípios distributivos. É 

importante notar, contudo, que, se por um lado, o primeiro princípio de justiça 

reconhece a prioridade das liberdades básicas sobre outras demandas normativas 

importantes (prescritas, por exemplo, pelo segundo princípio), ele não prioriza um 

tipo de liberdade sobre as demais. Em oposição à tradição liberal de Benjamin 

Constant e de Isaiah Berlin (o último tendo sido professor de Rawls em Oxford), 

liberdades individuais ditas negativas, como a liberdade de expressão e o devido 

processo legal, são equiprioritárias em relação aos direitos políticos fundamentais e 

a um mínimo social incondicional (ditos positivos), inclusive no que concerne à 

efetividade social desses direitos. São as liberdades básicas em conjunto que 

constituem o objeto do primeiro princípio de justiça e o significado da liberdade na 

filosofia rawlsiana.   

A razão pela qual as partes na posição original escolheriam os dois princípios 

de justiça em oposição às demais alternativas disponíveis – como o princípio de 

maximização de utilidade – é articulada por Rawls com base em uma analogia com 

a regra maxi(mização)min(ímo) de decisão racional: diante de uma incerteza radical, 

agentes racionais devem identificar e comparar o pior resultado possível entre 

diferentes alternativas afim de selecionar o resultado com a melhor das piores 

consequências possíveis. Aplicada à seleção de princípios de justiça, esse raciocínio 

faz com que as partes foquem sua atenção na situação distributiva das piores 

posições produzidas por arranjos sociais alternativos. No caso do igual 

reconhecimento de liberdades básicas, a coerência do raciocínio chega a ser 

cristalina. Em qual mundo social eu escolheria viver caso não soubesse qual seria 

minha religião, posição política ou identidade social, mas apenas que tais dimensões 

são cruciais para minha felicidade, meu senso de autorrespeito e para a constituição 

da individualidade? A resposta maximin nos diz que devemos garantir o melhor 
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resultado possível para a pior posição existente em relação ao exercício de liberdades 

individuais. Esses são mundos sociais nos quais nenhuma minoria moral teria seus 

direitos violados ou nos quais seus valores e suas perspectivas de vida não seriam 

sistematicamente subordinadas aos interesses das posições sociais mais elevadas. 

Dito de outra forma: as partes da posição original escolheriam a igualdade estrita de 

liberdades como a única forma segura de garantir que as expectativas e os planos de 

vida de cada pessoa não sejam nem marginalizados, nem utilizados como material 

para a maximização de outras finalidades sociais.  

Tomemos o caso das liberdades básicas constitutivas do regime da lei. De 

acordo com o primeiro princípio, nenhum resultado político “ótimo” (caso tal coisa 

possa ser auferida) poderia justificar a instrumentalização de instituições legais, 

como por exemplo a criminalização de candidaturas políticas ou o emprego de 

formas “exemplares” de punição, em nome da estabilidade social ou como forma de 

frear futuras violações da lei. Igualmente, as partes não podem aceitar uma 

sociedade na qual a integridade pessoal de minorias varie em função da raça, gênero 

ou classe de um cidadão ou uma cidadã. Isso se mantém mesmo que pudéssemos 

demonstrar, ex hypothesi, que tais medidas beneficiariam a grande maioria da 

população. A proteção contra a instrumentalização social da individualidade 

representa uma razão decisiva contra a escolha do utilitarismo enquanto princípio 

ordenador das instituições sociais. 

Um raciocínio cauteloso análogo explica também a escolha do segundo 

princípio de justiça. Vimos acima que o expediente da posição original é construído 

com base em uma série de restrições epistêmicas impostas à escolha dos agentes 

racionais. Contudo, as partes sabem que precisam escolher princípios distributivos 

para uma sociedade moderna e afluente, reconhecendo fatos econômicos e 

sociológicos gerais sobre o funcionamento de sociedades como as nossas. Como no 

caso do reconhecimento igualitário das liberdades básicas, o ponto de referência ou 

benchmark da decisão também será uma distribuição estritamente igualitária dos 

demais bens primários: oportunidades sociais, de renda e riqueza, e as bases sociais 

do autorrespeito. Afinal, qual outro padrão moral que não uma distribuição 

estritamente igual poderia ser empregado entre agentes racionais iguais sob as 

mesmas restrições informacionais?  
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O argumento rawlsiano parte da premissa de que o funcionamento 

institucional empírico das sociedades contemporâneas é compatível com modos 

assimétricos de divisão que, sob certas condições especiais, poderiam beneficiar 

todas as pessoas – o que, do ponto de vista da posição original, significa beneficiar 

em primeiro lugar as piores posições sociais em termos distributivos. Mesmo as 

pessoas piores situadas em uma distribuição desigual de renda, poder ou estima 

podem estar em uma situação distributiva melhor do que estariam caso vivessem 

sob igualdade estrita. Essa possibilidade dependerá tanto da natureza do bem 

primário em questão como do poder de veto das posições menos beneficiadas no 

momento da escolha. É verdade que nossa vida em sociedade pode estar fadada à 

produção de desigualdades. Mas, de acordo com a justiça rawlsiana, não estamos 

fadados a viver em uma sociedade desigual, isto é, injustificada do ponto de vista das 

piores posições sociais. Tomemos como exemplo a seleção e o preenchimento de 

cargos de poder. Por um lado, a mera existência de uma autoridade política e de 

estruturas centralizadas de governança tenderão sempre a instituir uma distribuição 

desigual de prerrogativas e de responsabilidades em relação ao poder. Por outro lado, 

a existência do Estado e de seu aparato burocrático e legal pode beneficiar 

potencialmente todas as pessoas que vivem sob esses arranjos, e não apenas 

aqueles e aquelas que se beneficiarão diretamente desse sistema de prerrogativas.  

O modo como o liberalismo clássico lidou com a distribuição de vantagens 

sociais é o preceito segundo o qual posições sociais devem permanecer abertas 

apenas aos talentos e às ambições dos indivíduos. Rawls dará um passo (ou um 

salto?) além da tradição liberal, ao argumentar que a mera igualdade formal de 

oportunidades sociais não é condição suficiente para a justificação de uma 

distribuição desigual dessas vantagens. Para que hierarquias de poder e de posição 

social possam ser justas, elas precisarão demonstrar não apenas que são 

formalmente abertas a todas as pessoas, mas que, além disso, são reproduzidas sob 

condições de preenchimento “equitativas”, ou seja, que quaisquer duas pessoas 

igualmente motivadas e capacitadas de modo semelhante teriam chances mais ou 

menos iguais de preenchê-las. Isso significa, dentre outras tantas coisas, que as 

instituições básicas da sociedade precisarão trabalhar permanentemente para a 
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identificação e a erradicação de privilégios advindos de família, classe ou grupo 

social nos quais somos socializados.  

A segunda cláusula do segundo princípio – o célebre “princípio de diferença” 

rawlsiano – aplicará a mesma lógica a um tipo de bem primário bem mais difícil de 

ser assimetricamente justificado do que a existência do Estado ou de padrões 

diferenciais de estima social: o controle de recursos econômicos. A lógica geral na 

escolha do segundo princípio é a de que desigualdades econômicas só são justas 

caso trabalhem para o máximo benefício das pessoas mais mal situadas na 

estratificação econômica. De que modo Rawls poderia justificar o desfio (a 

“diferença”) em relação à igualdade estrita de renda e riqueza? Novamente, Rawls 

tem em mente um pressuposto sociológico e uma tese normativa acerca da 

distribuição de renda e riqueza. Sociedades afluentes precisam organizar a produção 

da riqueza social com base em expedientes institucionais determinados que, de um 

jeito ou de outro, terão impacto na diferença entre os recursos econômicos 

controlados pelas pessoas. O grau de investimento em um determinado momento do 

tempo, por exemplo, implicará alguma forma de desigualdade intergeracional (o 

mesmo poderia ser dito hoje sobre decisões de longo prazo sobre a propriedade e o 

uso de recursos naturais). Além disso, tanto a qualidade do trabalho (divisão social 

do trabalho) bem como sua quantidade (incentivos) disponíveis em uma sociedade 

terão um impacto importante sobre o montante total da riqueza social disponível17. 

A única maneira de justificar desigualdades econômicas como essas seria 

demonstrando que elas funcionariam para o benefício de todas as pessoas. Mas 

como poderíamos garantir isso? Uma possibilidade tentadora para agentes racionais 

seria a escolha de um critério de maximização das utilidades restringido pelo 

funcionamento de um esquema de liberdades fundamentais. Deixando de lado no 

momento se versões indiretas de utilitarismo são, de fato, conceitualmente estáveis, 

essa alternativa à justiça como equidade nos diria que deveríamos optar por arranjos 

distributivos produtores da mais alta satisfação agregada de preferências, dividida 

pelo número de pessoas e reconhecidas as liberdades básicas. Essa é, na verdade, 

uma interpretação natural da ideia de benefício comum: desigualdades aceitáveis do 

                                                      
17 Lembremos que o primeiro princípio exclui peremptoriamente a organização da produção social 
com base na coerção e exige que as posições sociais sejam voluntariamente preenchidas. 
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ponto de vista da justiça são aquelas que maximizam o cômputo total dos níveis de 

expectativa e felicidade sociais independentemente de como esses mesmos fatores 

seriam distribuídos entre as pessoas. Trata-se de um argumento plausível e que 

conta com a adesão de críticos utilitaristas de Rawls, como a do economista John 

Harsanyi18.  

Ao longo de todo o livro, Rawls procura mostrar por que as partes deveriam 

rejeitar essa maneira utilitarista de interpretar o bem comum, escolhendo ao invés 

disso um princípio distributivo, que, ao comparar arranjos econômicos diferentes, 

conferiria prioridade moral às expectativas das posições menos beneficiadas por 

cada um desses arranjos. Sociedades seriam mais ou menos justas não de acordo 

com sua riqueza total, mas sim de acordo com o tratamento que cada uma delas 

desprenderia em relação às posições econômicas menos privilegiadas. 

Diferentemente das razões mobilizadas para a escolha do primeiro princípio de 

justiça, cujo objeto é a proteção de interesses objetivos e a solução à igualdade 

estrita, o princípio de diferença será escolhido com base em razões de reciprocidade 

social, cujo objeto central é a psicologia moral de pessoas de carne e osso que terão 

que viver sob os arranjos escolhidos na posição original, sobretudo, as atitudes e as 

formas de relação dominantes produzidas em uma sociedade ordenada pelos 

princípios de justiça escolhidos.  

Podemos reconstruir o espírito geral do argumento com base na ideia de 

superioridade relativa da justiça como equidade ao lidar com os “ônus do 

compromisso” (strains of commitment) acarretados pela plena realização de uma 

concepção de justiça. Imaginemos que, motivado pela tentativa de maximizar a 

quantidade de bens primários, eu decida escolher o princípio utilitarista de 

agradação. Caso tenha sorte, e me descubra um feliz membro dos percentis 

superiores de distribuição de renda, poderei participar diretamente da maior riqueza 

agregada possível. Caso termine por ocupar as piores posições distributivas, então 

terei que me contentar com uma sociedade extremamente rica – digamos com um 

altíssimo PIB per capita –, mas ao mesmo tempo extremamente desigual – digamos 

com um também altíssimo índice Gini. No segundo caso, o do pior cenário possível 

                                                      
18 Cf. John Harsanyi, Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality? A Critique of John 
Rawls’s Theory, em The American Political Science Review, v. 69, n. 2, p. 594-606, 1975. 
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do ponto distributivo, estarei disposto a cumprir os termos da cooperação social? O 

ponto do argumento sobre os ônus do compromisso é o de que a justificação pública 

de instituições pró-desigualdade (como é o caso do utilitarismo) implica não apenas 

que os menos favorecidos pelos princípios de justiça terão suas expectativas de vida 

sistematicamente preteridas, mas sobretudo que essa desigualdade será 

orgulhosamente afirmada pelas instituições sociais e publicamente reconhecida nas 

relações entre os membros da cidadania como um resultado justo. Essa seria uma 

sociedade na qual as instituições econômicas instrumentalizariam as expectativas e 

os planos de vida dos menos afortunados em nome de um benefício “médio” que, na 

verdade, não passa de uma ficção aritmética do ponto de vista da estrutura de 

classes sociais.  

Rawls se pergunta, então, qual seria a nossa reação ao levantarmos o véu de 

ignorância e descobrirmos que estaremos fadados a viver nossas vidas agrilhoadas 

a arranjos sociais voltados para a promoção da felicidade das classes elevadas? De 

acordo com a psicologia moral minuciosamente discutida ao longo da TJ (uma 

dimensão da obra até hoje pouco explorada, mas a qual Rawls costumava creditar 

como sua parte preferida19), a produção desmedida de ônus distributivos tenderia a 

produzir sentimentos morais de tipo destrutivos para a reprodução de uma ordem 

social democrática. Não seria de se espantar, afirma Rawls, que, sob as condições 

psicológicas e sociológicas reais, venhamos a formar atitudes cínicas sobre a 

política democrática e a nutrir um ressentimento potencialmente violento em relação 

ao funcionamento normal das instituições sociais. Isso porque os cidadãos e as 

cidadãs reais estariam fadados a viver em uma sociedade organizada para a maior 

riqueza social possível, mas na qual apenas algumas pessoas viveriam da riqueza 

socialmente produzida. Precisamos escolher uma concepção de justiça que seja 

capaz de gerar, no longo prazo, as bases motivacionais necessárias para sua própria 

estabilidade. A tentativa de encontrar uma resposta satisfatória para a estabilidade 

– “pelas razões certas” – da justiça como equidade será a principal fonte de 

                                                      
19 Em uma entrevista na década de 90, Rawls revela que, antes de se ver obrigado a dedicar seus 
esforços filosóficos às críticas contra sua teoria, seu projeto original era o de pesquisar “outras coisas, 
em sua maioria relacionadas com a terceira parte do livro [TJ], dedicada à psicologia moral, a parte do 
livro que mais gostei”. Ver “John Rawls: For the Record”, em: The Harvard Review of Philosophy, Spring 
1991, p. 38-47.  
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preocupações teóricas de Rawls pós-TJ. Seria a justiça como equidade capaz de 

oferecer uma concepção duradoura e não opressiva de justiça social? Seja como for, 

Rawls nunca duvidou que, pelo menos do ponto de vista relativo, temos boas razões 

para concluir que a estabilidade de concepções utilitaristas seja inferior à 

estabilidade de concepções de justiça governada por critérios públicos de 

reciprocidade (tal como o princípio de diferença).  

O argumento de reciprocidade subjacente à escolha do segundo princípio nos 

ajuda também a compreender o significado do princípio de diferença na filosofia 

rawlsiana. De um ponto de vista teórico, o argumento faz da concepção de justiça 

rawlsiana uma teoria cujo fundamento normativo último encontre-se em um ideal de 

sociedade e de personalidade moral. Essa é uma consequência importante. Em 

primeiro lugar, ela afasta a filosofia de Rawls de teorias fundadas em uma 

interpretação filosófica de direitos naturais, ou de deveres morais absolutos, ou ainda 

de teorias fundamentadas em estados de coisas intrinsicamente valiosos (como a 

satisfação de preferências subjetivas)20. Em segundo lugar, isso significa que a teoria 

de Rawls é mais bem compreendida como uma forma social ou relacional de 

igualitarismo: um tipo de teoria para a qual o valor moral da igualdade é 

compreendido como responsável pelo governo de certas formas de relacionamento 

interpessoal, como o relacionamento recíproco entre pessoas livres e iguais, dotadas 

de um mesmo status moral e político21 . Já em relação ao significado moral do 

princípio de diferença, ele nos afirma que o ponto de vista da cidadania em uma 

democracia será sempre a perspectiva dos menos privilegiados pela cooperação 

social. Isso porque o poder de veto dessa perspectiva é o único capaz de justificar 

distribuições assimétricas de riqueza, estima e poder22.  

                                                      
20 Rawls compreende a justiça como equidade enquanto uma concepção de justiça fundada em certos 
ideais normativos. e não em direitos (ditos) naturais. Ver Rawls, 1985, p. 369, n. 19. 
21 Cf. Elizabeth Anderson, “What’s the Point of Equality?”, em: Ethics, v. 109, n. 2, 1999, pp. 287 – 337. 
22 É preciso esclarecer um ponto frequentemente mal compreendido sobre o princípio de diferença. 
Costuma-se afirmar que, ao propor a justificação da desigualdade para os cidadãos e as cidadãs mais 
pobres, Rawls estaria, em alguma medida, justificando as ambições da trickle-down economics, isto 
é, a teoria econômica segundo a qual o aumento da riqueza das classes proprietárias, ou da renda dos 
percentis superiores de renda de uma sociedade, é legítimo porque esse aumento favoreceria 
economicamente todas as pessoas ao tornar economia mais dinâmica. O erro dessa equivalência 
reside na diferença entre o ponto de referência (benchmark) empregado em cada um dos argumentos. 
O argumento prioritarista da justiça como equidade exige que as desigualdades entre as classes 
sejam comparadas contra uma situação de igualdade estrita entre todas as posições sociais, e não 
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É em geral nessa altura da exposição da teoria rawlsiana que costumamos nos 

deparar com a pergunta sobre se ela é ou não é uma teoria liberal. Afinal, boa parte 

das razões mobilizadas na TJ parte de pressupostos liberais convencionais e é 

indubitável que Rawls considere o liberalismo como uma das tradições políticas e 

filosóficas constitutivas do projeto democrático contemporâneo. Porém, se é 

verdade que essa pergunta encontra solo fértil em colunas de jornal, mobiliza 

influenciadores e influenciadoras online, ou que tenda a gerar discussões acaloradas 

em diretórios estudantis, a resposta para ela de um ponto de vista estritamente 

filosófico é bastante trivial: “depende”. Ela depende decisivamente do que 

entendemos por liberalismo, um conceito que necessita de uma definição objetiva 

caso tenha alguma pretensão analítica relevante. Se por liberalismo entendemos a 

tese de natureza política segundo a qual as sociedades modernas são constituídas 

por um pluralismo de valores profundo e permanente, e que, portanto, certas 

reivindicações morais dos indivíduos possuem um valor fundamental, i.e., prioritário 

em relação a outras demandas sociais, e inalienável, i.e., próprio de um estatuto 

incondicional fundado na dignidade humana partilhada por todas as pessoas, então 

a única resposta possível para a pergunta se a teoria rawlsiana é liberal só pode ser 

um sonoro “sim”. Os dois princípios de justiça rejeitam duas formas diferentes de 

teorias antiliberais: coletivismos que não reconheçam o valor fundamental das 

reivindicações dos indivíduos, e teorias patologicamente individualistas, como o 

chamado “libertarianismo”, para o qual direitos individuais são tidos como uma 

entidade pré-política misteriosa, e o consentimento individual teria o poder de alienar 

direitos fundamentais, justificando até mesmos contratos neofeudalistas de servidão 

voluntária. 

Nesse sentido, a justiça como equidade é um tipo (igualitário) de liberalismo 

político, em tudo compatível com a acepção usual de liberal própria da cultura política 

                                                      
contra um status quo empiricamente dado e (potencialmente) injusto de saída. Essa exigência é 
expressa na subordinação do princípio de diferença aos demais princípios de justiça. A pergunta 
rawlsiana é: qual arranjo social, diferente da igualdade estrita, poderia favorecer maximamente os 
menos privilegiados? Já a trickle-down economics nos pergunta: qual aumento da concentração de 
riqueza poderia favorecer residualmente os menos privilegiados? A possibilidade de que a igualdade 
estrita entre as classes seja a melhor opção do ponto de vista dos mais pobres é retirada a priori da 
mesa de discussão pela classe de proprietários e seus economistas. Ver Samuel Freeman, “Rawls on 
Distributive Justice and the Difference Principle”, em: The Oxford Handbook of Distributive Justice, ed. 
Serena Olsaretti (Oxford University Press, 2018). 
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dos EUA, um tipo de ideologia política bem diferente do que costumamos designar 

por “liberal” na cultura política da América Latina e da Europa, contextos nos quais o 

liberalismo é indissociável da defesa de títulos de propriedade e da expansão do livre-

mercado (o que, em teoria política, é mais bem designado por liberalismo-

conservador ou simplesmente conservative). No contexto político deveras particular 

da TJ, a palavra liberalism, tal como reivindicada por Rawls, refere-se a uma tradição 

política na qual o Estado possui um papel distributivo inquestionável, direitos 

políticos e sociais são entendidos como conquistas históricas importantes, e a 

justiça social (e não a propriedade privada) é considerada um valor político universal.  

Agora, se por liberalismo entendemos uma teoria social, ou uma doutrina 

econômica, fundada na prioridade normativa de títulos de propriedade privada, na 

ideia de que a expansão de instituições de mercado representa uma solução justa 

para problemas distributivos, e que seus efeitos disciplinadores são moralmente 

importantes para a manutenção da ordem social, que liberdades tidas como 

negativas possuem prioridade absoluta, ou ainda que – “simplesmente” – não existe 

tal coisa como princípios de reciprocidade social, então a resposta para a mesma 

pergunta é um igualmente sonoro “não”. Isso porque o contratualismo rawlsiano é 

tão devedor da tradição liberal clássica como das críticas socialistas (marxistas e 

não marxistas) a esse mesmo liberalismo23. Não apenas o capitalismo não é um valor 

para a TJ – obra na qual, diga-se de passagem, a palavra “capitalismo” não é 

empregada sequer uma única vez – como o núcleo normativo da TJ é formado por 

uma série de apropriações diretas da tradição socialista. Três dessas apropriações 

merecem destaque: (i) a efetividade das liberdades políticas, (ii) a efetividade da 

igualdade de oportunidades, e (iii) a subordinação da propriedade privada à justiça 

social.  

Em primeiro lugar, Rawls confere prioridade às condições efetivas para o 

exercício das liberdades políticas, e não apenas ao seu reconhecimento formal. Essa 

prioridade é responsável por tornar sua teoria não apenas intrinsicamente 

democrática, como radicalmente contrária às tendências politicamente elitistas e 

economicamente oligárquicas típicas das democracias liberais contemporâneas. O 

                                                      
23 Samuel Freeman, “Capitalism in the Classic and High-Liberal Traditions”, em: Social Philosophy and 
Policy, v. 28, n. 2, pp. 19 – 55, 2011. 
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primeiro princípio de justiça sustenta que as instituições políticas e econômicas 

precisam garantir que forças sociais igualmente motivadas, e que contribuam de 

modo igual para uma cultura política democrática, tenham chances similares de 

influenciarem tanto a agenda pública como os resultados políticos de uma 

democracia. Como o próprio Rawls reconheceu, esse é um ideal democrático 

extremamente exigente que, historicamente, nunca foi atendido nas democracias 

nem mesmo parcialmente. Sua implementação exigiria mudanças institucionais, 

distributivas e culturais radicais nas democracias liberais. Em segundo lugar, como 

vimos anteriormente, Rawls rejeita que critérios meramente formais de igualdade de 

oportunidade sejam suficientes do ponto de vista da justiça social. Uma sociedade 

que não oferece as bases institucionais para a igualdade de oportunidades efetivas 

entre as pessoas é uma sociedade injusta. Mesmo índices moderados de 

acumulação de riqueza e de sobreposição de privilégios educacionais e sanitários 

seriam inaceitáveis do ponto de vista da equidade social.  

Finalmente – e de modo particularmente impactante para quem não consegue 

imaginar a dissociação entre liberalismo político e liberalismo econômico – a justiça 

como equidade não reconhece o direito de propriedade sobre recursos naturais e 

sobre os (demais) meios de produção como uma liberdade básica fundamental24. O 

direito de propriedade sobre os meios de produção não é protegido pelo primeiro 

princípio e, portanto, não possui prioridade normativa em relação às demais 

finalidades da vida social, sobretudo, às demandas igualitárias dos dois princípios de 

justiça como um todo. É verdade que as partes insistiriam na proteção da 

propriedade pessoal, uma característica coerente como as motivações 

anticoletivistas da escolha original. Contudo, Rawls é explícito e coerente ao recusar 

a posse individual e absoluta de capital como uma exigência de justiça: regimes de 

propriedade devem estar subordinados à justiça social, cabendo a uma coletividade 

democraticamente organizada decidir as bases institucionais mais adequadas para 

sua realização.  

IV 

A escolha da estrutura básica como o objeto privilegiado e prioritário da justiça 

                                                      
24 TJ, pp. 273 – 274. Ver também Justice as Fairness: A Restatement, (Harvard University Press, 2001), 
p. 114. 
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é uma das dimensões mais profícuas da TJ para a filosofia política do século XX. A 

contribuição de Rawls foi tamanha que, hoje, simplesmente não é possível fazer 

filosofia política sem atentarmos para a dimensão institucional da política. Isto é, 

para a natureza e o funcionamento de instituições políticas, legais e econômicas, 

para a natureza das associações, para as implicações distributivas da família 

(especialmente após as duras críticas feministas à TJ), ou mesmo para o papel das 

normas sociais em nossos padrões de sociabilidade. A tese da prioridade da 

estrutura básica também é um dos motivos pelos quais cientistas políticos, 

economistas e teóricos do direito aderiram tão rapidamente à revolução rawlsiana.  

A prioridade da estrutura básica para a justiça é justificada por Rawls com 

base em duas características importantes presentes em qualquer arranjo 

institucional. Em primeiro lugar, que instituições sociais são coercitivas, isto é, que 

seu funcionamento normal depende de recursos coercitivos. Esses são arranjos nos 

quais, em geral, entramos quando nascemos e saímos só quando morremos. Além 

disso, as sociedades modernas dependem de arranjos institucionais de natureza 

sistemática, isto é, responsáveis por governar, ainda que procedimentalmente, 

nossas escolhas e condutas de maneira pervasiva. Para a teoria rawlsiana, viver em 

sociedade é viver sob regras comuns que são necessariamente coercitivas e 

exaustivas sobre nossas expectativas de vida. A justiça nos abriga a justificar a 

natureza e as consequências desses arranjos entre aqueles e aquelas que sofrerão 

suas consequências.  

Disso, contudo, não devemos concluir nem que a tese da prioridade da 

estrutura básica não tenha sido duramente criticada nem que suas implicações 

conceituais tenham sido esgotadas. Duas críticas particularmente pungentes 

costumam ser direcionadas, respectivamente, à unilateralidade e ao seu viés 

paroquial da noção de estrutura básica. Críticos socialistas como G. A. Cohen ou 

feministas como Susan Okin argumentam que princípios responsáveis por governar 

a distribuição dos ônus e dos benefícios sociais não poderiam estar limitados apenas 

às estruturas formais da sociedade. Isto é, considerações de justiça social deveriam 

ter por objeto não apenas as estruturas legais que definem o espaço de escolhas nos 

quais agimos, mas também as escolhas e as atitudes interpessoais dentro dessas 



 
378 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

mesmas estruturas25. O principal motivo para reposicionar o “local” da justiça é o 

reconhecimento de que de relações injustas de poder podem perfeitamente subsistir 

a arranjos institucionais formalmente equitativos, como por exemplo em uma divisão 

injusta de recursos no interior da família. Ao ignorar a dimensão interpessoal da 

justiça – ao ignorar que o pessoal pode ser político – a concepção de justiça 

rawlsiana pode tanto marginalizar problemas distributivos infrainstitucionais como 

também acabar justificando injustiças subjacentes a esses arranjos. Segundo G. A. 

Cohen, algo do tipo ocorreria com a justificação de incentivos econômicos anti-

igualitários pelo princípio de diferença. Na verdade, a possibilidade (pessoal) dos 

agentes econômicos mais talentosos de condicionar sua maior capacidade produtiva 

a ganhos diferenciados no mercado de trabalho é um tipo de injustiça que, argumenta 

Cohen, não deveria ser justificada pelo aparato contratualista. Isso porque o fato 

empiricamente verdadeiro de que incentivos anti-igualitários estimulam uma maior 

produção econômica precisaria ser justificado interpessoalmente pelos seus 

beneficiários para os membros menos beneficiados da cooperação social, o que 

geraria o seguinte tipo de chantagem distributiva: “ou bem vocês nos garantem uma 

parcela maior da riqueza social para nós ou pioraremos consideravelmente as suas 

expectativas de vida retendo nossos talentos”. 

O segundo problema da estrutura básica rawlsiana residiria na arbitrariedade 

de seu escopo nacional26. Críticos cosmopolitas da justiça rawlsiana, como Thomas 

Pogge e Charles Beitz, costumam aceitar a prioridade normativa das instituições, 

mas recusam veementemente seu paroquialismo. Por estrutura básica, TJ entende 

uma sociedade idealmente fechada, seja em relação aos efeitos e responsabilidades 

para com os membros de outras sociedades, seja em relação às instituições e 

arranjos irredutivelmente internacionais existentes. Ora, se a prioridade da estrutura 

básica se justifica pelo caráter coercitivo e sistemático que as instituições exercem 

sobre nossas vidas, que razões teríamos para ignorar os efeitos pervasivos de 

estruturas básicas nacionais causadas em outras sociedades? Na verdade, a própria 

                                                      
25  Cf. Susan Okin, Justice, Gender and the Family (Basic Books, 1989); G. A. Cohen, If You’re an 
Egalitarian, How Come You’re So Rich? (Harvard University Press, 2000). 
26 Cf. Charles Beitz, Political Theory and International Relations: Revised Edition (Princeton University 
Press, 1999); Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Polity Press, 2008).  



 
Lucas Petroni  | 379 

 

ordem econômica global (talvez ainda incipiente em meados do século passado) 

deveria ser, em si mesma, compreendida como um sistema de distribuição de 

benefícios e encargos, isto é, como uma estrutura básica global. Em um mundo 

extremamente desigual e tolerante com a miséria, no qual o local de nascimento 

representa uma circunstância tão moralmente arbitrária como nossa raça, nossa 

classe e nossos talentos dentro de um Estado Nacional, mas que, dado o abismo da 

desigualdade entre países possui um significado normativo ainda mais urgente, 

restringir a justiça social às fronteiras do Estado Nacional equivaleria a sacralizar a 

injustiça histórica do imperialismo e a arbitrariedade de arranjos cooperativos 

assimétricos desenhados para o regozijo do norte global. Como os teóricos e as 

teóricas da justiça global insistem em nos lembrar, um mundo conformado por uma 

estrutura básica global exigiria princípios de justiça igualmente globais. 

Uma questão bem menos explorada pela primeira geração de críticos e críticas 

do contratualismo rawlsiano, mas que tem ganhado novas dimensões neste começo 

de século, é o que podemos denominar como o problema das bases institucionais da 

justiça distributiva. Esse problema contou com a dedicação metódica de Rawls – 

iniciada na TJ e gradativamente aprofundada ao longo de sua obra – e pode ser 

formulado como a busca pelas condições de possibilidades institucionais de uma 

sociedade justa27. Independentemente da unilateralidade ou do escopo da estrutura 

básica, devemos nos perguntar também quais regimes socioeconômicos seriam 

mais ou menos adequados para uma sociedade justa no sentido rawlsiano.  

Como vimos no final da seção anterior, as perspectivas institucionais de uma 

sociedade justa aos moldes rawlsianos pode ser surpreendente para quem tende a 

associar a teoria da justiça de Rawls a um tipo de capitalismo mitigado por 

instituições de bem-estar social – uma associação comumente encontrada em quem 

nunca passou da primeira parte ou mesmo das primeiras seções da TJ. Rawls foi um 

filósofo político perfeitamente consciente dos riscos oligárquicos acarretados pelo 

aumento da desigualdade econômica (uma realidade socioeconômica generalizada 

entre as democracias liberais a partir dos anos 70). Desde a publicação da primeira 

                                                      
27  Os textos mais relevantes são: Rawls, 2001; o Prefácio da ed. rev. 1999 (publicado na edição 
brasileira da TJ); e as aulas sobre Marx em Lectures on The History of Political Philosophy (Harvard 
University Press, 2007). 
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edição da TJ (em 1971) até seus últimos trabalhos (década de 1990), Rawls foi 

enfático ao sustentar que, caso queiramos conceber a justiça de um ponto de vista 

democrático, precisamos encontrar formas institucionais capazes de identificar e 

desmantelar arranjos socioeconômicos desiguais, bem como os efeitos 

antidemocráticos da riqueza privada na competição política e na igualdade de 

oportunidades, e impedir o aumento do fosso social nas relações de respeito mútuo 

entre cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, podemos afirmar que a tese da prioridade 

da estrutura básica também implica a responsabilidade teórica na tradução 

institucional de exigências igualitárias abstratas. 

De acordo com Rawls, os dois únicos regimes socioeconômicos compatíveis 

com as exigências dos dois princípios de justiça seriam: (i) uma forma democrática 

de socialismo ou (ii) aquilo que Rawls denominou, seguindo a proposta do 

economista inglês James Meade, de uma democracia de cidadania com propriedade 

(property-owning democracy). Ao terem que escolher quais bases institucionais 

seriam as mais propiciais à plena realização e à estabilidade de longo prazo dos dois 

princípios de justiça, as partes na posição original concluiriam que apenas duas 

únicas opções institucionais seriam seguras o bastante: ou um socialismo de 

mercado (liberal socialism), no qual instituições de mercado e a competição política 

conviveriam com a propriedade pública dos meios de produção, ou uma democracia 

de cidadãos e cidadãs proprietárias, na qual os meios de produção permaneceriam 

privados, mas as principais instituições sociais trabalhariam para a dispersão 

contínua de capital. As outras três possibilidades instrucionais aventadas na posição 

de escolha seriam intrinsicamente incapazes de realizar a justiça como equidade, são 

eles: um capitalismo de livre mercado (laissez-faire capitalism), um socialismo de 

comando central (state socialism) e um capitalismo de bem-estar social (welfare-

stare capitalism). Não é preciso muito esforço para entender por que as duas 

primeiras possibilidades seriam incompatíveis com a justiça rawlsiana. Enquanto 

regimes socialistas de comando central necessariamente violariam as liberdades 

básicas (especialmente os direitos políticos e a liberdade ocupacional), um regime 

capitalista laissez-faire – mesmo em sua roupagem idealizada – seria incompatível 

com o valor equitativo das liberdades políticas, a igualdade de oportunidades efetivas 

e o princípio de diferença. Já a rejeição rawlsiana de um capitalismo de bem-estar 
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social pode parecer um resultado bem menos evidente. Isso porque quando 

imaginamos o tipo de instituição compatível com o princípio de diferença tendemos 

a imaginar algo mais ou menos análogo à exitosa experiência socialdemocrata 

europeia ou, no contexto norte-americano, ao New Deal de Franklin Delano Roosevelt. 

Regimes nos quais o Estado seria responsável por taxar as rendas mais altas e 

redistribuí-las através de bens públicos universais, nos quais o funcionamento do 

capitalismo seria mitigado pela criação de uma rede de proteção social responsável 

por insular os menos privilegiados dos imperativos do mercado. 

Contudo, essa intuição é fruto de uma má compreensão da natureza igualitária 

do projeto rawlsiano. Para Rawls, um capitalismo de bem-estar social apresentaria, 

em uma escala menor, os mesmos limites institucionais do capitalismo de livre 

mercado: ambas as formas de capitalismo insulariam a riqueza privada e a posse de 

recursos naturais do escopo de princípios de justiça, além de autorizarem 

desigualdades de oportunidades sociais e de participação política. O funcionamento 

dessas instituições representaria uma violação direta do requisito de reciprocidade 

social. Ao contrário, democracias precisaria ter algum grau de controle institucional 

sobre a concentração de capital, seja por meio da participação democrática, da 

dotação universal e incondicional de capital a todas as pessoas, da abolição da 

herança, ou de um sistema de tributação marginal de tipo confiscatória sobre 

grandes fortunas. 

Independentemente da escolha de regimes e de suas especificidades 

institucionais, o que de fato chama atenção em relação ao debate sobre as bases 

institucionais na filosofia rawlsiana é que sua teoria da justiça articula, justifica e – 

sobretudo – expande a premissa constitutiva dos movimentos progressistas 

próprios do século XXI, a saber que uma sociedade verdadeiramente justa não é 

compatível com o capitalismo28. Do ponto de vista da justiça como equidade, uma 

sociedade falha em respeitar a dignidade das pessoas seja quando permite a 

violação de suas liberdades básicas, seja quando permite que as pessoas tenham os 

                                                      
28 A justiça rawlsiana tem inspirado uma nova geração de “rawlsianos de esquerda” a renovarem os 
fundamentos teóricos do socialismo. Ver Martin O’Neill & Thad Williamson, Property-Owning 
Democracy: Rawls and Beyond (Wiley & Sons, 2012) e William Edmundson, John Rawls: Reticent 
Socialist (Cambridge University Press, 2017). 
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propósitos de suas vidas estruturado por desigualdades arbitrárias. Passados 

cinquenta anos, ler e enfrentar o radicalismo circunspecto de John Rawls ainda 

representa uma experiência teórica insubstituível. Fazer isso em uma sociedade 

como a nossa, marcada pela desigualdade extrema, por um racismo profundo, e pela 

precariedade de instituições e modos de convivência democráticos, pode representar 

algo a mais. Ler Uma Teoria da Justiça no Brasil pode ser uma experiência 

revolucionária.  
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Resumo 
 
A finalidade deste estudo é apresentar a crítica de Enrique Dussel ao formalismo 
moral na teoria da justiça de John Rawls e à razão discursiva na teoria do agir 
comunicativo de Jürgen Habermas. Na primeira parte, iniciamos por reconstruir, 
rapidamente, o argumento rawlsiano a favor de seus princípios de justiça, passando, 
a seguir, à exposição da crítica dusseliana, tal qual realizada nos textos Ética da 
libertação e 14 teses sobre ética. Procedemos de modo similar na segunda parte: 
após uma rápida reconstrução do argumento habermasiano em favor de seus 
princípios do agir comunicativo, detivemo-nos, mais detalhadamente, à exposição da 
crítica dusseliana, tal qual podemos conferir também nas duas obras supracitadas. 
Palavras-chave: ética da libertação; formalismo moral; princípios de justiça; agir 
comunicativo; razão discursiva. 
 
Abstract 
 
Our aim in this essay is to present Enrique Dussel’s critique of moral formalism in 
John Rawls’ theory of justice and discursive reason in Jürgen Habermas’ theory of 
communicative action. In the first section, we started with a briefly reconstruction of 
the Rawlsian argument on his principles of justice, then we turn into an exposition of 
the Dusselian critique, such as we found in his Ethics of liberation and in his 14 tesis 
sobre ética. We proceed in a similar way in the second section: after a briefly 
reconstruction of the Habermasian argument on his principles of communicative 
action, then we turn into an exposition of the Dusselian critique, such as we can also 
find in the two aforementioned works. 
Keywords: ethics of liberation; moral formalism; principles of justice;  communicative 
action; discursive reason. 

                                                      
1 Mestrando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Caxias 
do Sul. Agradece ao PROSUC/CAPES, do qual foi bolsista. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0492-
1910. A primeira parte deste texto foi apresentada como comunicação no 9th International 
Symposium on Justice, a 24 de setembro de 2021, e, a segunda parte, na XIII Semana Acadêmica de 
Filosofia da UFPR, a 21 de agosto de 2021. 
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Considerações iniciais 

 

O intento deste estudo é apresentar, ainda que brevemente, a crítica de Enrique 

Dussel ao formalismo moral na teoria da justiça de John Rawls e à razão discursiva 

na teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. Na primeira parte, iniciamos por 

reconstruir, rapidamente, o argumento rawlsiano a favor de seus princípios de justiça, 

tais quais encontrados em Uma teoria da justiça, passando, a seguir, à exposição da 

crítica dusseliana, tal qual realizada nos textos Ética da libertação e 14 teses sobre 

ética. Procederemos de modo similar na segunda parte: após uma rápida 

reconstrução do argumento habermasiano em favor de seus princípios do agir 

comunicativo, tais quais desenvolvidos em Consciência moral e agir comunicativo, 

detendo-nos de modo mais detalhado à exposição da crítica dusseliana, a qual 

podemos conferir em suas duas obras supracitadas. 

 

Primeira parte 

 

Breves considerações sobre os princípios de justiça em Rawls2 

 

Podemos dizer que, para Rawls, a relação entre a democracia e o conceito de 

justiça requer, inexoravelmente, uma fundamentação que seja baseada em princípios 

razoáveis e justificáveis, os quais sejam, por sua vez, derivados de procedimentos 

racionalmente estabelecidos em um exercício de tipo contratualista. A estruturação 

do social em suas bases últimas, porta, em sua própria constituição, os germes da 

vida institucional que guiará a distribuição dos direitos e dos deveres recíprocos aos 

cidadãos e a respectiva concessão de elementos vantajosos ou desvantajosos 

oriundos do processo cooperativo que lhe engendra. Não obstante, a fundamentação 

pretendida para a derivação dos princípios necessário, a saber, os princípios de 

justiça, tem de, para o mister do filósofo, estar mais concentrado na consideração do 

processo de formulação dos juízos políticos circunstanciadores do justo, e, por um 

                                                      
2 O argumento comentado nesta seção encontra-se exposto em Uma teoria da justiça, especialmente 
cap. I § 1-4; cap. II § 11-12; e cap. III § 24, conforme Rawls (2000), p. 3-24; 64-79; e 146-153, 
respectivamente. 
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lado, tem de responder às necessidades em jogo considerando a escassez no que 

toca aos recursos, e, por outro, conseguir lidar com o fato do pluralismo das “formas 

de vida culturais e dos planos de vida individuais”. Desse modo, institui-se a 

“primazia do justo sobre bem” enquanto uma idiossincrasia elementar do conceito 

de justiça tomado nos termos da equidade. Em vez de dotar materialmente os 

princípios de justiça de uma concepção mais ou menos definitiva do que seria a vida 

boa e de fixar, ainda que aproximadamente o fosse, métodos redistributivos 

estanques ou definitivos, a posição rawlsiana acaba postulando uma espécie de 

heurística de mínimos razoavelmente aceitáveis, ou em uma palavra, de limites 

racionais e razoáveis que permitam, a partir deles próprios, erigirem um sistema de 

fundamentação dos princípios que possam atender às demandas em questão e 

responder aos critérios estipulados. 

Essa “primazia do justo sobre o bem” acaba por poder ser entendida a partir 

de dois elementos básicos: o primeiro, o do resguardo da liberdade no sentido da 

autonomia do indivíduo, por meio da sustentação do estatuto normativo contido na 

tese da inviolabilidade da dignidade humana, negando a possibilidade de sustentar 

juízos políticos de cunho utilitarista ou consequencialista, uma vez que resta vedada 

a tomada do ser humano enquanto um “mero meio”, o que faz com que Rawls venha 

a defender precisamente a irrevogável posição dos princípios de justiça como 

aqueles que visam a garantir o gozo da autonomia por parte das pessoas, 

concebendo-as enquanto indivíduos livres e iguais; e, o segundo, o do necessário 

resguardo do estatuto normativo do aparato jurídico-político do estado enquanto 

ente neutro quanto a concepções pré-definidas quanto ao bem, em vista do fato do 

pluralismo anteriormente mencionado, demandando um sistema que permita 

construir princípios de justiça que sejam, ao mesmo tempo, tolerantes, neutros 

quanto à “materialidade” de concepção moral, as quais, por sua vez, são oriundas de 

contextos culturalmente diversos, e asseguradores da efetivação real das liberdades 

individuais e das possibilidades dos seres racionais. E, justamente, as bases nas 

quais um todo social acaba por se estruturar são tecidas pelo processo de 

constituição de tais princípios de justiça, os quais são derivados originariamente de 

um procedimento de cunho contratual, ainda que contrafactual. Para uma sociedade 

justa, portanto, devem estar presentes em sua base estrutural última os princípios 
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que se garantam enquanto razoavelmente aceitáveis por indivíduos racionais e 

autônomos, portanto, livres, que conduzem suas ações com vistas à promoção de 

seus interesses próprios, tomadas em uma “situação inicial de igualdade”.  

Entretanto, distintamente dos contratarianistas clássicos, o acordo originário, 

de cunho contratualista defendido por Rawls não tem a pretensão explicativa quanto 

á legitimidade político-jurídica da gênese de uma sociedade organizada. A intenção 

do argumento rawlsiano está justamente na tomada do contrato enquanto um 

procedimento público justificatório do estabelecimento dos princípios de justiça que 

estarão como fundamentos de uma ordem social. Não se trata, portando, da 

passagem da condição original de natureza para a sociedade civil, mas, antes disso, 

da construção de um instrumento de instauração daqueles princípios básicos por 

meio de uma escolha racional das partes envolvidas tomando como pressuposto já 

viger em uma sociedade democraticamente organizada já existente. Os indivíduos, 

em sua condição de liberdade e de igualdade, que podem racionalmente deliberar e, 

de fato, escolher, sobre os princípios fundamentais da sociedade, também se 

compreendem em um todo social equitativamente concebido a partir da cooperação 

social que intenta o atingimento de vantagens mútuas para os participantes. E a 

garantia de tais princípios restarem porquanto normativamente válidos, está na no 

procedimento contratual contrafactual, em uma articulação entre a posição original, 

o véu de ignorância e o equilíbrio reflexivo. Este último adquire a função de realizar a 

vinculação entre os próprios princípios derivados procedimentalmente e os juízos 

cotidianos quanto às concepções de bem moral. 

Já a posição original acaba por concatenar um aparato restritivo da tomada 

do conceito do justo sobre aquelas concepções de bem, como a necessidade de se 

atentar para a possibilidade da generalização, da publicização e da universalização 

dos princípios instituídos, bem como de sua apreensão enquanto fundamento básico 

do social e da possibilidade de resolver os conflitos entre os contratantes quanto à 

mediação da persecução de seus auto-interesses individuais na construção do jogo 

cooperativo. Todos os requisitos mencionados atendidos, é preciso que as escolhas 

dos participantes sejam por princípios de justiça que possam ser aceitáveis para 

todos e de caráter público, deixadas de lado, por sua instância, as desigualdades que 

aqui são tomadas enquanto não-dependentes da escolha individual. É preciso 
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também que se atente para a requisição de que a situação dos participantes seja 

equitativa ainda quanto ao conjunto de informações disponíveis e ao seu poder de 

barganha. Tal acaba por restar como o atributo do véu de ignorância, que acaba por 

consolidar-se em um instrumento garantidor da inexistência de favorecimento ou de 

desfavorecimento de qualquer membro do todo social, o qual será regido pelos 

princípios de justiça a partir daquele derivados, no tocante à loteria da natureza ou 

de qualquer sorte contingente de idiossincrasias sociais. A reivindicação do véu de 

ignorância na posição original acaba por ser um forte e significativo requisito no 

estabelecimento do procedimento contratual, no qual os contratantes são 

desinteressados e modo mútuo, sem guiar-se por outros sentimentos que não o 

auto-interesse para assegurar a razoabilidade e a racionalidade dos princípios de 

justiça. Estes, por sua vez, acabam por ser apresentados por Rawls como oriundos 

de uma instituição consensual, garantidos pelo equilíbrio reflexivo. 

O primeiro dos princípios de justiça a ser derivado de tal configuração viria a 

ser o de que o todo dos indivíduos adquire igualmente um direito de pretender a um 

projeto plenamente pertinente dos direitos e das liberdades tidas enquanto básicos 

e os quais sejam iguais para todos, sendo que tal projeto venha a consolidar-se 

compativelmente ao de todos os demais e, a engendrar um sistema de liberdades 

políticas como os limites pelos quais a justiça no sentido de equidade entre os 

participantes acabe assegurado. Este princípio é também conhecido como o 

princípio formal da identidade, ou o princípio do sistema das liberdades. O segundo, 

por sua vez, vem a cabo no sentido de instituir-se enquanto um elemento mediador 

das desigualdades socioeconômicas vigentes, tendo que, para isso, lançar mão de 

duas circunstâncias: por um lado, fazer com que as desigualdades venham a 

vincular-se à constituição de posições e cargos os quais estejam abertos a todos os 

cidadãos, e que as oportunidades acabem por conformar-se equitativamente iguais; 

e, por outro, fazer com que as desigualdades assim concebidas funcionem como um 

meio de conduzir as desvantagens que delas derivam à coprodução de maiores 

vantagens possíveis aos membros menos privilegiados do todo social, tecendo essa 

malha na qual se construa progressivamente a justiça como equidade ao realizar a 

redistribuição do saldo efetivamente consolidado a partir do gozo dos benefícios 
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pelos membros mais privilegiados do mesmo todo social. Este segundo princípio 

também é conhecido como o princípio da diferença. 

 

Breves considerações sobre a crítica de Dussel ao formalismo moral rawlsiano3 

 

Sinteticamente, Dussel critica os princípios de justiça de Rawls do seguinte 

modo: o primeiro princípio, a saber, aquele que rege ‘o sistema das liberdades’, o 

‘princípio formal’, partiria de uma pressuposição equivocada de que as condições de 

gozo e vigência dos ‘direitos humanos fundamentais’ estão ‘automaticamente 

dadas’ em uma sociedade desde que assegurado o pleno exercício das ‘liberdades 

formais’ de seus membros, é criticado por Dussel porque este entende que Rawls não 

considera o fato básico de que o cumprimento de tais prerrogativas sempre se dá de 

maneira desigual; e isso porque o segundo princípio, a saber, aquele que rege ‘o 

sistema da distribuição’, o princípio ‘material’, partiria de uma naturalização do modo 

capitalista de organização da sociedade, considerando como aspectos ‘materiais’ da 

vida unicamente a esfera cultural e dos valores, remetendo os aspectos da ‘vida 

econômica’ e da ‘vida política’ àquela esfera das ‘liberdades formais’, e essa 

perspectiva é criticada por Dussel, porque ignora a dimensão histórico-social dos 

processos de produção das condições de vida como algo dela constitutivo. Assim, 

Rawls acabaria por não compreender a contradição fundamental em que incorre ao 

conjugar os dois princípios, de sorte que o segundo acaba sempre subsumido no 

primeiro, tornando a sua compreensão da moralidade estritamente formalista; isto é, 

o material do segundo princípio, as desigualdades, sempre acabaria por ser 

‘resolvido’ no formal do primeiro, a ‘igualitarização abstrata’, porque aquela não 

contemplaria a ‘totalidade’ da ‘materialidade’ da vida, e isso porque reduz os 

fundamentos econômico-políticos da vida social a considerações que os tomam 

apenas enquanto ‘liberdades formais’. Vejamos de modo mais detalhado. 

Nosso filósofo coloca o problema do seguinte  modo:  Rawls,  ao  defrontar-se  

com as então correntes dominantes (e à sua época vigentes) do intuicionismo  moral,  

                                                      
3 A crítica de Dussel a Rawls comentada nesta seção encontra-se nos § 122-128, seção 2.2, de Ética 
da libertação, conforme Dussel (2000), p. 176-182, e na tese 6.3 de 14 tesis sobre ética, conforme 
Dussel (2016), p. 74-76. 



 
Lucas Taufer  | 391 

 

de uma parte, e do utilitarismo, por outra, não segue o caminho de um idealismo 

transcendental, aos moldes de Apel, senão desenvolve uma filosofia moral e política 

formalista e procedimentalista, que visa estabelecer uma heurística por meio de 

hipotéticos contrafactuais, de cunho liberal e progressista, mas que, inevitavelmente, 

para nosso filósofo, não consegue deixar de carregar consigo certos pressupostos, 

ainda que buscasse, com o neocontratualismo proposto, justamente fundar novos. É 

que para Dussel, na tentativa de escapar da busca pelo princípio moral material, 

como no caso dos utilitaristas, e da busca pelo afirmar apriorístico de princípios, 

como no caso dos intuicionistas, não é em outro lugar, que não na teoria dos jogos e 

nas abordagens correlatas fundadas na barganha, que Rawls pretende assentar o 

ponto de partida para a modelagem hipotética que, embora siga as pistas deixadas 

por Kant em suas formulações do imperativo categórico, estabeleça justamente uma 

nova instância de fundação de princípios. A consolidação do contratualismo 

rawlsiano, ao inquirir pelos modos de constituição de um jogo, vem a construir uma 

abstração que possibilita idealizar uma situação na qual agentes decidem sem ter 

determinações materiais de qualquer sorte que possam vir a desviar os seus 

ajuizamentos, acabando por restar como uma espécie de “teorema formal de escolha 

racional”. Contudo, o filósofo argentino-mexicano nos diz que, se considerarmos de 

modo atento a tentativa primeira, por negar o domínio material da ética enquanto 

ponto de partida, e que vem a ser a questão fatal de todo formalismo  moral, faz com 

que o filósofo estadunidense chegue sempre à construção de cenários, porque 

hipotéticos, também não solúveis, e que na dinâmica de jogo que lhe é própria, 

venham a tentar adquirir a materialidade que nega-se originariamente, como 

resultado justamente dos processos deliberativos contrafactuais. 

Se atentarmos para as proposições rawlsianas, seu jogo é composto de 

agentes considerados racionais, livres e auto-interessados, e estão comprometidos 

a revisar suas propostas até que cheguem a acordar unanimemente sobre quais 

sejam os princípios substanciais ou materiais que possibilitariam fundar uma 

sociedade justa de modo ideal. Como parte do contrafactual, crenças básicas sobre 

a psicologia humana têm de ser consideradas, como por exemplo, necessidades mais 

ou menos iguais entre os indivíduos, uma igual capacidade de que se garantam não 

constrangidos pelos outros e os quais não sejam invejosos. A justiça como equidade 
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acaba sendo uma atitude fundamentada subjetivamente por meio da qual os agentes 

que participam no exercício hipotético estão obrigados antecipadamente com a 

seriedade e a honestidade de se jogar limpo, de modo equânime, sendo que tanto os 

benefícios e os deveres que estejam inscritos nas práticas que da situação hipotética 

advém, estão já considerados como previamente aceitos. O conceito de prática 

também acaba por adquirir centralidade, haja vista a subsequente derivação que 

delas se depreende, no que toca à constituição de instituições, nada mais sendo 

estas do que as formas de atividades que se desdobram em estruturas realizadas 

pelas normas instituídas e que, em última instância, farão as vezes de definir tanto 

ofícios, como funcionalidades das próprias. É importante considerar a questão das 

práticas porque é nelas que o jogo da justiça como equidade é desempenhado, ainda 

que em diversos graus, mas com importância consideravelmente forte no caso 

institucional. 

Seguindo, e de acordo com o que nos diz Dussel, Rawls, quando vem a recorrer 

ao estabelecimento de um artifício como o do véu de ignorância, nada mais faz do 

que um câmbio entre o princípio das preferências tal como advogado por Pareto e o 

seu princípio da diferença, já como uma espécie de reforma fundamental da primeira 

das suas tentativas neocontratualistas. O véu de ignorância se dá como um recurso 

hipotético e analítico, sem nenhuma pretensão de constatar-se concreta ou 

factivelmente no mundo real. A crítica dusseliana aparece de modo consistente neste 

ponto: o que é que se precisa olvidar ao vestir o véu de ignorância? O argumento 

rawlsiano postula: toda e qualquer posição dos participantes na sociedade. Contudo, 

Dussel indaga a Rawls: inclusive a língua praticada pelos jogadores? Sem a língua, 

elemento que tem uma densa carga de socialização e de definição de posição social, 

obviamente os participantes não conseguiram jogar. Se a língua não for 

desconsiderada, não basta que elementos como classe, gênero e etnia o sejam: um 

operário e um aristocrata, por exemplo, diferem na linguagem que praticam. Contudo, 

se a língua for desconsiderada, como se participará de um jogo analítico 

exclusivamente linguístico? Poderá vir a ser necessário que se esqueçam todas as 

discrepâncias e diferenças que estão contidas nas diversas linguagens que 

consistem como fundamentos de arranjos sociais. Será isso possível? E mais: quem 

formula as regras do jogo é que acaba por formular as regras sobre o que será ou 
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não esquecido com o uso do véu de ignorância, e nisso já há pressupostos por 

demais contidos como embasadores de tal tentativa. Rawls é acusado por Dussel, 

neste ponto da crítica, de duas falhas: a primeira delas, a impossibilidade de 

aplicação empírica de sua heurística neocontratual (e que, com justiça atestamos, 

nem é um dos propósitos do autor); a segunda, a de acabar o véu de ignorância, nesta 

altura, como um mero encenar hipotético e tautológico. 

Quando o filósofo estadunidense avança para a publicação de Uma teoria da 

justiça, desenvolve-se uma nova abordagem para a questão: a busca da posição 

original, cujo intento está no possível estabelecimento de um procedimento dotado 

de imparcialidade e, de acordo com o qual, todos os princípios que possam a sobrevir 

dele enquanto combinações, serão considerados justos, colocando, assim, a justiça 

enquanto uma noção procedimentalista pura para a fundação teórica pretendida. O 

filósofo argentino-mexicano, ao comentar o ponto, diz ser impossível que tal 

propósito venha a ser cumprido. Para Dussel, apelar para uma posição formalista 

pura, como em sua visão quer Rawls, não possibilita, de modo algum, uma via 

razoável para a estipulação de princípios materiais, a não ser que a materialidade 

pretendida como subsequente já esteja presente no próprio construto formal sem ser 

notada ou expressa. Segundo nosso filósofo, é isso que justamente acontece no caso 

da posição original. 

A via dusseliana de abordar a questão aponta para que, ao contrário do que 

quer a teoria rawlsiana, seus dois princípios de justiça decididos no contrato 

hipotético já têm determinações materiais desde os prenúncios. Para Dussel, os 

participantes do jogo, como considerado por Rawls, são pessoas que compartilham 

do credo liberal e que tomam como certo as suposições da sociabilidade capitalista. 

As pretensões de universalidade que são pretendidas por este último, segundo 

aquele, fazem com que uma dificuldade se apresente quase que instantaneamente: 

as características universalistas pretendidas, mesmo que na utilização do véu de 

ignorância, por não poder serem feitas fora de uma linguagem, e sendo que não existe 

uma linguagem neutra e universal por excelência, ou acabam tendo que tomar como 

pressuposta a linguagem local, o que feriria de princípio a universalidade almejada, 

ou teriam de estender uma linguagem imaginada ou pré-considerada para todos os 
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casos, dotando o pretensamente hipotético contrato de uma materialidade logo na 

largada. 

Rawls distingue, então, três níveis normativos básicos de configuração social, 

sendo o primeiro aquele dotado por uma única regra ou conjunto de regras, o das 

instituições ou de parte delas, e aquilo que vem a chamar como a estrutura básica do 

sistema social enquanto uma totalidade. O princípio de equidade, que vem a lhe ser 

correlato, tem sua centralidade no segundo dos níveis, a saber, o das práticas e das 

instituições, sendo que a justiça formal ou como equidade, que representa tanto a 

adesão aos princípios estipulados no primeiro dos níveis como a necessária 

obediência quanto ao regido pelo sistema enquanto acordo realizado no terceiro dos 

níveis. Assim, os princípios de justiça são as constituintes originárias tanto de 

estrutura básica do sistema social enquanto totalidade, como das próprias 

instituições e, nas quais, se vigora também a ideia de justiça como equidade. Apenas 

para mencionarmos, os dois princípios de justiça acabam sendo enunciados como: 

o primeiro, que cada pessoa tenha um direito igual ao mais extenso sistema de 

liberdades políticas básicas iguais, e que seja, ao mesmo tempo, caracterizado pela 

compatibilidade a um sistema de liberdades iguais para os outros; o segundo, que as 

desigualdades em níveis sociais e econômicos devem conformar-se de uma maneira 

pela qual, de modo simultâneo, venham a consolidar uma expectativa razoável de 

trazer vantagens para todos os envolvidos, e que venham a vincular-se a 

oportunidades e empregos abertos e acessíveis também a todos os participantes. 

Dussel observa atentamente o ponto: o primeiro dos princípios acaba por 

atestar a posição liberal do argumento defendido pelo filósofo estadunidense, ao 

tratar dos direitos às liberdades: princípio absolutamente formal e que atua como 

condição de possibilidade para os demais princípios que possam vir a ser erigidos, 

tendo prioridade incontestável sobre eles, configurando, assim, um horizonte de 

igualdade democrática que pressupõe e defende expressamente o liberalismo 

político. Contudo, é no segundo princípio, aquele que viria a buscar pela materialidade 

a ser dotada à justiça, que o filósofo argentino-mexicano detém sua mirada: se a 

igualdade política é admitida como condição para o primeiro princípio, o ponto de 

partida e aprioristicamente considerado no segundo princípio, uma vez que fruto da 

posição original, é justamente o da desigualdade social e econômica dos 



 
Lucas Taufer  | 395 

 

participantes. Qual a razão para que, justamente no ponto de partida para o 

estabelecimento de algo como princípios de justiça social, não se considere, de um 

ponto de vista normativo, tanto a igualdade política como a econômica? Quais as 

razões pelas quais desigualdades econômicas e sociais sejam admitidas a priori?  

Dussel aponta que em Rawls tais desigualdades são consideradas enquanto 

naturais, e ao considerar a ideia de que a redistribuição equânime não visa colocar 

os participantes em igualdade, mas somente trazer vantagens para o conjunto dos 

envolvidos, destaca, do texto rawlsiano, a resposta indireta dada a questão: acabam 

sendo reduzidos os aspectos constituintes de tais desigualdades ao plano casual, 

seja ele remetido à naturalidade dos processos de consolidação de modos de vida 

desiguais, seja ele remetido, por sua vez, à arbitrária sorte de se nascer em família ou 

pertencer à classe mais ou menos afortunada. O argumento dusseliano avança ao 

apontar que, embora seja inegável tal argumento casualista, o que o pensador norte-

americano acaba deixando de fora ao tocar o ponto é que as configurações sociais 

fundamentais que vem a consolidar as famílias ou as classes nas quais uma pessoa 

vem ao mundo são processos históricos de estruturação social, não simplesmente 

naturais, e que podem ser compreendidos e criticados em suas próprias fundações. 

Indaga o pensador latino-americano: se acaba por se reconhecer que tais 

desigualdades originárias são imerecidas, porque atribuídas à sorte ou a natureza 

dos processos, ao se considerar sua historicidade, não se deveria atestar que 

também são injustas, e que deveriam normativamente ser abrangidas por um 

princípio que vise à busca de igualdade? 

Essa é uma das consequências inevitáveis, para Dussel, dos esquecimentos 

que o véu de ignorância comete: quem são e como se dão os participantes mais 

afortunados e porque se reduz a questão de possíveis reivindicações de igualdade 

econômica a uma moral psicológica traduzida na querela da possível inveja entre os 

jogadores hipotéticos do neocontratualismo? Para o filósofo argentino-mexicano, 

mais que portadores de desigualdades naturais ou casuísticas imerecidas, aqueles 

que se configuram enquanto menos afortunados podem ser caracterizados como 

vítimas do sistema. Se Rawls acaba por reconhecer que tais desvantagens não-

merecidas devam ser objeto de compensações, ou seja, estão ligadas indiretamente 

à situação de injustiça (caso contrário por que mereceriam compensações afinal de 
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contas?), por outro lado, acaba por cometer uma falácia formalista quando atribui 

uma pretensão de neutralidade quando chama a distribuição natural de nem justa, 

nem injusta. Em suma, para o filósofo estadunidense, nascer em determinada 

posição social é uma questão meramente natural ou de sorte, não sendo 

compreendidas as condicionantes que conformam as próprias posições sociais de 

modo histórico ou crítico quanto a seu próprio desenvolvimento. 

Para Dussel, Rawls ao não lançar mão de critérios e princípios críticos quanto 

ao nível material que está pressuposto em seu argumento, acaba tomando-o como 

pressuposto sem que se dê por consciente disto, restando a pureza formal 

pretensamente pretendida deformada por tais a prioris materiais não explicitados e 

reconhecidos. Quando se considera os princípios de justiça rawlsianos, 

especialmente o segundo, o da diferença, como constituintes da estruturação mais 

básica do todo social, aquela desigualdade que ali está inscrita aprioristicamente, 

porquanto ontológica, transcendental ou natura, acabará por incorrer sempre na 

determinação, na legitimação e na justificação de toda e qualquer desigualdade 

material que possa sobrevir. Se as instituições sociais se articulam por sobre tal 

base, tais desigualdades serão subsequentemente reproduzidas em cada um dos 

níveis de desdobramento institucional. O argumento dusseliano prossegue 

atestando que a desvinculação da discussão material em busca da justiça puramente 

formal, faz com que haja uma espécie de desconsideração de aspectos éticos 

fundamentais que, em última instância, revelam a posição da justiça como equidade, 

por um lado, insuficiente, e por outro, contraditória em suas próprias pretensões. Para 

Dussel, estabelecer uma teoria ética requer uma exigência considerável de um 

conceito de justiça, que vá além de seus aspectos puramente formais, sendo que 

questões estritamente econômicas e sociais têm de ser consideradas já de princípio 

e de modo histórico-crítico, não podendo ser relegadas a um nível secundário da 

discussão ou tomadas enquanto naturalmente ou casuisticamente estabelecidas. 

Para ele, Rawls acaba, quando defende uma posição formalista e procedimentalista 

para o estabelecimento de seus princípios de justiça, além de não colocar em questão 

as próprias condições histórico-sociais de geração das desigualdades de que 

pretende tratar redistributivamente, tomando-as como condições pressupostas de 

possibilidade para a  justificativa  moral  e  formal,  ponto  natural  de  partida  para  o 
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estabelecimento de seus próprios princípios de justiça. 

Para a ética da libertação, são consideradas inexoráveis tanto uma dimensão 

formal quanto uma dimensão material, e o conceito de justiça que pode lhe estar à 

altura também tem de obedecer aos mesmos ditames. Para Dussel, a justiça da 

libertação não está configurada pelo dar a cada um a parte que lhe cabe dentro da 

ordem legal e do direito vigente, senão aquela que considera a dignidade humana 

fundada na consideração da própria alteridade. Para se alcançar tal conceito de 

justiça, não basta a consideração de um princípio material, menos ainda de uma 

formal: a condição de possibilidade para a justiça libertadora está, para o pensador 

latino-americano, na orientação para a transformação da ordem vigente, instituída 

com base no respeito não a legislações e postulados formais, universais e abstratos 

ou a acordos hipotéticos, mas sim na fundação de uma normatividade que tenha 

como central o respeito efetivo à liberdade do ser humano de carne e osso, cultural, 

histórica e geograficamente posicionado, e em especial, na solidariedade à situação 

de quem resta vitimizado pela injustiça. 

 

Segunda parte 

 

Breves considerações sobre o agir comunicativo em Habermas4 

 

Podemos dizer que, para Habermas, a partir da destituição dos elementos 

metafísicos os quais garantiam a estabilidade das relações entre facticidade e 

validade no escopo da normatividade moral na ideia de uma razão prática, a 

legitimação da ética enquanto categoria da mediação social entre os referidos 

domínios passou a restar destituída de um fundamento condizente com as 

necessidades e aspirações de um pensamento próprio a sociedades complexas, 

plurais, seculares e pós-metafísicas. Tal diagnóstico pode ser aprofundado dada a 

virada linguística, a partir da qual a realidade passa a ser entendida como aquilo que 

pode ser representável proposicionalmente e a verdade passa a ser entendida como 

                                                      
4  O argumento comentado nesta seção encontra-se exposto em Consciência moral e agir 
comunicativo, na terceira parte do texto Notas programáticas para a fundamentação de uma ética do 
discurso, conforme Habermas (2003), p. 98-132. 
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a aceitabilidade racional de um pensamento. Sendo assim, a linguagem passa a ser 

o medium pelo qual se dá a possibilidade de uma integração das interações dos 

indivíduos e grupos dispersos nos diversos subsistemas componentes do que se 

convencionou chamar de mundo da vida. A transcendência do normativo ao factual 

passa a ser interna: os indivíduos envolvidos nos processos discursivos atuam por 

meio dos atos de fala e a tensão entre a facticidade e a validade das normas, sejam 

elas morais ou jurídicas, que era anteriormente regida pela categoria de uma ética 

fundada racionalmente na ideia de razão prática, passa a necessitar de outro 

elemento legitimatório racional. E é nesta ambiência que se dá a necessidade do 

deslocamento de uma racionalidade prática para uma racionalidade comunicativa. 

Esta, por sua vez, não está rigidamente alocada em nenhum ator singular ou 

“macrossujeito sociopolítico”, nem é propriamente fonte de normas para o agir: ela 

busca a geração de entendimento entre os participantes de discursos, nos quais o 

critério passa a ser o reconhecimento mútuo, racional e intersubjetivo das pretensões 

de validade criticáveis por todos os envolvidos. ] 

No agir comunicativo, a ética é uma categoria de mediação social entre 

facticidade e validade de caráter procedimental, um medium (linguagem normativa 

para a qual os argumentos são traduzidos na esfera pública) que busca o 

entendimento e o consenso dos participantes de discursos sobre quais normas 

morais são válidas de modo não-violento. Estes participantes do discurso expressam 

e compartilham (ou devem expressar e compartilhar) juízos sobre fatos, normas e 

valores morais sem coação, ou seja, buscam o consenso a partir da avaliação 

racional dos argumentos e das questões morais e não no acesso cognitivo de 

conteúdos sustentados por uma razão prática legisladora. A autonomia do sujeito 

não é uma condição suficiente, portanto, para sustentar o entendimento como base 

para normas morais aceitáveis racionalmente porque está fundada na razão prática 

e é por meio da consciência dos indivíduos que se dá o acesso a seu conteúdo, seja 

no que se refere à defesa dos direitos subjetivos fundamentais, seja na constituição 

de algo como a vontade geral em um pacto fundamental. A ética do discurso aparece 

como uma alternativa viável apenas quando sua fundamentação estiver assentada 

nos atos de fala, característicos da linguagem do cotidiano dos indivíduos dispersos 

pelos subsistemas do mundo da vida. Para que isso seja levado a cabo, além de uma 
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esfera pública constituída, outros dois princípios são necessários. O primeiro deles, 

uma espécie de “filtro” racional para instituição das normas, diz que a validade de 

uma norma será obtida se ela puder ser aceita por todos sem coação. Habermas o 

chama de “princípio do discurso”. O segundo, uma espécie de “ponte” racional entre 

a facticidade e a validade, rege que os desdobramentos e consequências previstas 

de um ato prescrito pelo princípio devem poder ser aceitos por todos os envolvidos. 

É denominado pelo autor de “princípio de universalização”.  

O primeiro dos princípios se refere à legitimidade de uma norma e o segundo, 

à universalização desta, ou seja, dotando-a da carga moral necessária à 

fundamentação de sua ética do discurso: interesses morais serão aqueles que 

oriundos do princípio do discurso podem ser procedimentalmente universalizados 

pelo respectivo princípio. Os critérios pelos quais as normas passam a ser avaliadas 

em sua validade moral não pode ser estabelecido em um acordo qualquer, senão, 

exclusivamente, em um acordo de tipo racional, voltado ao entendimento mútuo entre 

os participantes de um discurso, o qual se consolidará somente em razão do debate 

de argumentos assentidos pelos mesmos participantes. Assim, o parâmetro 

fornecido pelo princípio de universalização permite que aquela norma oriunda do 

princípio anterior vigore racionalmente como uma norma moral auto-instituída por 

meio de um acordo legítimo para a comunidade em questão. Desse modo é que, para 

Habermas, existe a possibilidade da resolução do impasse entre o asseguramento 

dos direitos subjetivos dos indivíduos, como critério básico das teorias liberais sobre 

a justiça, e a autonomia da autoridade ética prescritiva, ou seja, a observância 

conferida apenas a normas auto-instituídas por uma comunidade, caracterizadas 

pelas posições arregimentadas em debates públicos e esclarecidos. Isso se dará por 

meio da formação discursiva da opinião e da vontade, na esfera pública e a partir de 

uma razão e de um agir comunicativos, na exata medida em que a criação e 

instituição das normas morais se der conforme a regência dos dois princípios acima 

mencionados. 
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Breves considerações sobre a crítica de Dussel à razão discursiva habermasiana5 

 

É chegada a hora de passar à crítica de Dussel. Para o filósofo argentino-

mexicano, Habermas, “o último dos grandes membros da primeira geração da Escola 

de Frankfurt”, se diferencia, no que toca à fundamentação de uma ética do discurso, 

de seu precursor Apel, ainda que “seguindo os seus passos”, colocando-se em um 

nível mais concreto de arregimentação do princípio de validade para as normas 

morais: não se perde em uma tentativa metafísica de uma fundamentação última 

para seus princípios morais. Antecipando o ponto, a crítica que Dussel dirige à 

Habermas tem como alvo a excessiva ênfase do filósofo alemão aos aspectos 

formais da ética, ou ao formalismo moral, como descrito textualmente. Embora não 

rejeite de todo o argumento habermasiano, nosso autor evidencia que o abandono ou 

o descaso conferido por aquele à fundamentação e à explicitação de um princípio 

moral material acaba por tornar sua teoria moral insuficiente e incompleta. Vale dizer, 

para Dussel, uma ética que pretenda fazer valer seu nome não pode dispensar nem 

um princípio formal, tampouco um princípio material de fundamentação das normas 

morais. 

Esse esquecimento que Habermas confere ao princípio material de sua ética é 

apontado por Dussel como tendo sua origem justamente no período de transição 

entre o que ele chama de “o primeiro Habermas” para a segunda fase de seu 

pensamento e, que culmina, como é sabido, na adoção pelo filósofo alemão às 

discussões oriundas da assim chamada virada linguística. É a partir deste momento 

que, para o filósofo argentino-mexicano, Habermas acaba por progressivamente 

abandonar o nível material do princípio ético, caracterizador inclusive das discussões 

relativas à moral concernidas pelos pensadores da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, de modo a imergir nos problemas da busca pelo consenso por meio da 

razão discursiva. Embora Dussel reconheça e acabe por assumir algumas das 

posições habermasianas sobre os aspectos formais da moral, aponta para a 

impossibilidade de se realizar uma recuperação de seus aspectos materiais na 

                                                      
5 A crítica de Dussel a Habermas comentada nesta seção encontra-se nos § 135-147, seção 2.4, de 
Ética da libertação, conforme Dussel (2000), p. 189-202, e nas teses 6.5 e 6.6 de 14 tesis sobre ética, 
conforme Dussel (2016), p. 78-83. 
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fundamentação da ética. É mister ressaltar também que o próprio Habermas destaca 

a qualificação da ética do discurso como essencialmente formal, não derivando dela 

orientações de nenhum tipo quanto a conteúdos, concentrando-se apenas na 

elaboração do discurso prático enquanto um procedimento. 

O que é valioso nas propostas de Habermas, segundo Dussel, é justamente a 

proposta de um agir e de uma razão comunicativas ou consensuais em 

contraposição ao agir e à razão instrumentais. Isto, para nosso autor, faz com que se 

abra um novo domínio reflexivo em termos de epistemologia, com destaque para 

aquela que fundamenta as ciências do espírito, em especial o direito e, rotundamente, 

a ética. Assim se dá porque a razão comunicativa, a qual permite chegar a acordos 

com validade, acaba por se destacar entre os tipos de racionalidade, no que importa 

à vida em comunidade em seu elemento de coesão interna, ou seja, para Dussel, 

como para Habermas, sem a razão comunicacional, não haveria sequer vida social, 

considerando a densidade do termo social aqui empregado. De outra parte, a razão 

consensual acaba por ser vinculada inexoravelmente ao seu princípio de 

universalidade. Atentemos a este ponto. 

Ao definir o princípio de universalidade como sendo aquele que faz com que 

uma norma somente possa aspirar a ter sua aceitabilidade na medida em que todos 

os afetados conseguem colocar-se de acordo enquanto participantes de um discurso 

prático no qual tal norma tenha validez, Habermas está dando um passo adiante, 

embora nele tenha suas raízes, do imperativo categórico tal como formulado por 

Kant. Neste, convém lembrar, uma máxima cuja pretensão seja orientar a ação, para 

ser dotada de carga moral, tem de poder ser transformada em uma lei universal ou 

da natureza, ou seja, ser válida para todos. A diferença entre a formulação kantiana 

e a habermasiana está em que, neste último, são os participantes reais que dão suas 

razões e argumentos em um processo de discussão e não o sujeito transcendental. 

O princípio de validade, que em Kant pode ser dito, para Dussel, como indutivo, agora 

conforma-se, em Habermas, como participativo, além do que, nos mesmos termos, a 

phronesis (sabedoria prática) aristotélica também não deixa de ser exercida no que 

toca ao singular, naqueles que são impactados por suas necessidades e carências, 

entretanto, operacionalizando-se de modo comunitário. O que é válido, para 

Habermas, em nível moral, adquire estado de legitimidade no âmbito do político. A 
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legitimidade passa a agregar à validade o acordo coletivo que é institucionalizado e 

também é possível que se transforme procedimentalmente em uma lei. Em uma 

palavra: a validade moral de uma norma procedimentalmente instituída é que obriga 

à consciência. Não obstante, a legitimidade legislada acaba por adquirir a força de 

uma lei. Reconhecidas estas marcas habermasianas, Dussel avança em sua crítica. 

Para ele, é em definitivo que a ética do discurso não pode escapar de ser 

admoestada quanto ao seu abandono da consideração central dos níveis materiais, 

ou de conteúdo, nas suas problematizações sobre as normas morais. Acontece que 

o domínio do econômico, que desde Marx até os próprios colegas frankfurtianos de 

Habermas da primeira geração adquiriu uma importância central nas discussões 

normativas, acaba por desaparecer na reflexão do filósofo alemão, e acaba por restar 

reduzida ao nível dos valores culturais particulares. Habermas coloca o ponto ao 

afirmar que a esfera axiológica da vida particular não pode almejar, em absoluto e de 

qualquer modo, à validade normativa em seu sentido estrito. O sentido estrito de 

validade de uma norma moral, para Habermas, é apenas formal, quer dizer, ele é 

constituído apenas em um procedimento definitório das condições formais 

igualitárias dos participantes de um discurso, sendo que, fora de tal âmbito, a moral 

não pode e não deve intervir na orientação daquilo que o discurso tem por objeto. Em 

suma, a matéria ficaria, para Habermas, restrita ao âmbito técnico-científico 

especializado e não propriamente moral da discussão.  

Neste ponto, Dussel intervém e acaba por endereçar um conjunto de questões 

à posição de Habermas. A primeira delas: não é o caso que se deveria intervir, do 

mesmo modo, e se atendo as condições materiais de uma comunidade, alterando as 

configurações de estruturas sociais para que um dos participantes do discurso, 

oprimido, sujeitado à dominação, possa ser livre, culto, com um estado de cidadania 

realmente tão igualitário  aos membros do mesmo discurso melhor situados social e 

culturalmente, como uma condição a priori do próprio discurso, para que aquele que 

está situado em condições menos vantajosas (expressão oriunda do vocabulário de 

Rawls), e assim, atentado para as condições materiais dos participantes do discurso, 

se poderia ajudar a modificar a sua própria posição em tais estruturas socias de 

modo a lhes propiciar recursos suficientes em termos de informação e de lógica 

discursiva enquanto argumentador, e, portanto, deixaria de consistir somente a 
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consideração na igualdade formalmente atribuída como um procedimento que parte 

exclusivamente de modo abstrato de uma simetria hipotética e, que em verdade, é 

empiricamente negada a tais participantes? 

Outra questão realizada pelo filósofo argentino-mexicano ao filósofo de 

Frankfurt é: não teria, o próprio Habermas, interferido no discurso orientando a 

pretensão de validade de uma norma moral, nas discussões que travejou sobre 

genética – quando discute com técnicos e cientistas especializados em genética, e 

que em tal discussão realiza uma digressão sobre o melhoramento da espécie 

humana em favor de um critério que sugira o melhoramento como via de evitar 

enfermidades hereditárias, e assim, propiciar um futuro participante de discurso em 

condições mais sadias –, resultando na formulação de um princípio material, e, 

portanto, caindo em contradição com sua própria lógica procedimentalista de 

fundamentação da ética? Do mesmo modo, para Dussel, que Habermas não pode 

mais voltar ao tema, sob o risco de ter de recomeçar em tais bases a moral discursiva 

fundada em seu estrito formalismo, também ele pode ser um crítico do capitalismo, 

porque tal posição acabaria por levá-lo, recuperando o âmbito econômico reduzido à 

esfera dos valores culturais de uma comunidade particular, a uma crítica material, a 

qual não se apresenta nesta segunda fase de seu pensamento e que incorreria em 

uma incoerência elementar com seus próprios princípios de asseguramento da 

validade das normas morais. 

Depois de ter endereçado tais questões à ética do discurso habermasiana, nas 

quais estão presentes os elementos centrais de sua crítica, Dussel propõe a 

reconstrução positiva de seu próprio argumento de fundamentação de uma ética, a 

saber e denominada por ele, de ética da libertação. É interessante que prestemos 

atenção em como as críticas ao formalismo moral acabam por compor a perspectiva 

moral dusseliana em uma síntese. O filósofo latino-americano argumenta em favor 

da insuficiência do que ele chama de “o mero princípio material” para que se 

demonstrem as condições ontológicas ou, criticamente, metafísicas, da pretensão de 

valores como bondade, bem e justiça de um ato ou de uma instituição, o que 

tradicionalmente a ética filosófica tem proposto como o cerne de sua disciplina. Este 

tipo de materialidade não apresenta uma suficiência para integralizar uma ética, tal 

como defendido por Dussel. Para ele, o ato com pretensão de bondade exige mais do 
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que somente a afirmação da vida de uma comunidade, do reconhecimento de seus 

membros de tal valor. Faz-se necessário que, sobre assuntos que concernem a vida 

humana, as decisões e escolhas sobre os meios de consecução das finalidades de 

uma determinada comunidade sejam construídos de modo igualitário e livre, sem 

violência, caracterizando-se este como o domínio próprio da liberdade (uma vez que 

ninguém pode ser obrigado pela violência a participar e a decidir em algum processo 

deliberativo) e das condições simétricas de participação nas quais está em jogo a 

validade de um acordo que possa a alcançar. 

Uma ética, para Dussel, tem de exigir não só a simetria no nível da 

racionalidade (axiologia na cultura da comunidade de participantes), como também 

uma plena atenção às necessidades de todos os envolvidos (e não só aquelas dos 

grupos dominantes). Apesar de tal simetria em termos de igualdade ter sido 

defendida e intentada por Rawls, Apel e Habermas, segundo o autor, levar à uma 

fundamentação última da razão discursiva ou argumentativa que seja válida em um 

nível consensual, formal e metodológico, ela não é suficiente para uma descrição 

integração da bondade de um ato ou de uma instituição. Assim, a esfera na qual a 

contraposição adquire radicalidade é o nível no qual o negativo assume como ético 

ou moral o próprio conteúdo da discussão de modo a chegar ao acordo daquilo que 

se tem de fazer, o que é deixado de fora do formalismo moral estrito, como se pode 

atestar no imperativo categórico kantiano. Para o formalismo consensual, a função 

da moral acaba por cumprir-se e findar-se quando estão definidas e estabelecidas 

as condições a priori formais do próprio agir, sendo que, o conteúdo do discurso e, 

principalmente, as condições materiais últimas também a priori para uma simetria 

que de fato esteja de acordo com o justo, não acabam sendo para a ética do discurso 

um tema propriamente ético ou moral. 

Nesta altura, Dussel nos traz um exemplo: e vamos discutir sobre a melhoria 

da iluminação de uma cidade, por exemplo, depois de se ter considerado a simetria 

dos especialistas ou engenheiros convocados para tal (âmbito técnico-científico, 

portanto, material da discussão), para que a decisão dali oriunda seja moral, o objeto 

da discussão, o que foi ali discutido e decidido, nada teria que ver com a moral, 

segundo a ética do discurso. Muito bem, alguém poderia se defrontar com isso e 

objetar: que/quais especialistas sobre a matéria foram convidados – aqueles 
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formados em uma universidade pública ou privada? Na realidade latino-americana, 

embora não somente aqui, nos diz Dussel, as universidades privadas são pagas por 

alunos e empresas privadas, titulando engenheiros integrados ao sistema de 

produção de capitalista. O que remete a uma segunda questão: que/quais materiais 

serão utilizados para tal reforma – aqueles produzidos por uma empresa pública ou 

privada? oriundos de um país dependente ou serão importados dos países centrais? 

serão utilizadas invenções de engenheiros nacionais ou estrangeiros, pagando 

royalties a companhias transnacionais? se começará a realização das melhorias do 

sistema de iluminação nos bairros mais pobres, e que não podem pagar pelo 

investimento, ou pelos mais ricos? Embora o exemplo possa ter suas complicações, 

Dussel está trazendo-o como uma advertência para que a reflexão tenha em conta 

que tais decisões são, a despeito de sua formulação teórica, fundamentalmente 

práticas, e que vão depender não só da formação instrumental e procedimental dos 

especialistas e dos participantes envolvidos no discurso, mas principalmente de sua 

formação moral. Para o filósofo, a moral poderia e deveria interferir no debate 

aplicando princípios formais e materiais de discussão de modo a orientar os tais 

especialistas, que participam também de uma comunidade com uma consciência 

moral própria. 

Dussel defende que a moral pode e deve orientar o conteúdo das decisões 

desde o princípio da vida humana (qual decisão é a mais conveniente para uma 

economia e tecnologia ecológicas? quem pensa primeiro nas vítimas e não nos que 

se configuram como membros das classes dirigentes? – por exemplo). Segue 

criticando o ponto da ética do discurso ao direcionar outras questões, como: qual 

decisão é aquela que pode obter um consenso majoritário dos afetados ou da maioria 

da comunidade? qual a mais factível? Isso tudo para demonstrar que, ao contrário do 

que pensa Habermas, por exemplo, o critério de estipulação de quem compõe o corpo 

técnico-científico (seja sobre sua vinculação institucional, seja sobre sua formação 

originária, seja sobre os princípios práticos adotados por eles) de definição da 

matéria das discussões, do objeto sobre o qual o procedimental deliberativo se 

debruçará, não é indiferente, neutro ou imparcial às questões morais envolvidas em 

uma deliberação de uma comunidade. Os elementos que compõem a materialidade 

de uma decisão moral não são puramente técnicos ou científicos, restando também 
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– e principalmente, segundo Dussel –, como morais, constituindo assim, enquanto 

princípios materiais, e em complementaridade aos princípios formais (igualmente 

decisivos, mas não exclusivos), a totalidade do fenômeno moral, sendo os dois 

momentos essenciais e necessários de uma ética. Ética esta que, ao longo do 

restante do desenvolvimento dos próprios textos os quais aqui brevemente 

mencionamos apenas uma pequena parte, Dussel se dedica a construir e a 

argumentar a seu favor: a ética da libertação. 

 

Considerações finais 

 

Reforçamos que o intento deste estudo era apresentar, ainda que brevemente, 

a crítica de Enrique Dussel ao formalismo moral na teoria da justiça de John Rawls e 

à razão discursiva na teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. Na primeira 

parte, reconstruímos, rapidamente, o argumento rawlsiano a favor de seus princípios 

de justiça, passando, a seguir, à exposição da crítica dusseliana; e, na segunda, 

depois de uma rápida reconstrução do argumento habermasiano em favor de seus 

princípios do agir comunicativo, detivemo-nos, mais detalhadamente, à exposição da 

crítica dusseliana. Se tal é o caso, damo-nos por satisfeitos. 
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A) Das Woher des Befreiungsdenkens: Freiheit als geschichtliche Größe. 

 

Das lateinamerikanische Befreiungsdenken beruht auf der Auffassung, dass 

das Denken von der Praxis als einem reflexiven und kritischen Moment dieser Praxis 

selbst (Sekundärakt) herkommt2. In christlicher Hinsicht bedeutet Praxis zunächst 

einmal Bekehrung3: Die Nachfolge Christi bestimmt das Christsein. Sich bekehren 

(etymologisch: sich hinkehren zu) bedeutet dann einen neuen Weg im Leben 

einschlagen, Bedingung und Forderung der Annahme der Gabe des Reiches Gottes. 

Dieser neue Weg führt zum anderen, zum Nächsten, vor allem zum Armen, bei dem 

der Herr zu finden ist 4 . Das ist auch die Möglichkeitsbedingung theologischer 

Reflexion5, weil nämlich Gott, von dem die Theologie ja zu sprechen hat, im Gesicht 

des Armen zu entdecken ist6. Befreiungstheologie und Befreiungsphilosophie sind in 

Lateinamerika entstanden aus dem ethischen Aufschrei gegen die bestehende 

                                                      
1 Brasilien 
2 Man spricht dabei von einer Dialektik zwischen Theorie (Glaube) und Praxis (Liebe). Vgl.: BOFF Cl., 
Wissenschaftstheorie und Methode der Theologie der Befreiung, in: FORNET-BETANCOURT R., (Hrsg.), 
Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Luzern: Edition Exodus, 1995, 83: 
„Die Theologie (nicht der Theologe) kommt nachher, voraus geht die befreiende Praxis“.  
3 Vgl.: GUTIÉRREZ G., A Verdade vos libertará. Confrontos, São Paulo: Loyola, 2000, 20. 
4 Nach Gutiérrez, das ist es gerade die groe Herausforderung christlichen Glaubens heute, nämlich, 
dem Herrn im Armen zu begegnen. Vgl.:  GUTIÉRREZ G., Beber no próprio poço. Itinerário espiritual de 
um povo, Petrópolis, 1984; A Verdade vos libertará. Confrontos, a.A.O., 24 
5 Vgl.: OLIVEROS R., Liberación y Teología. Génesis y crecimiento de una reflexión 1966-1977, Lima: 
CEP, 1977. COMBLIN J., Teologia da Libertação, Teologia Neoconservadora e Teologia Liberal, 
Petrópolis: Vozes, 1985. 
6 Vgl.: OLIVEROS R.., Geschichte der Theologie der Befreiung, in: FORNET-BETANCOURT R., (Hrsg.), 
Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Luzern: Edition Exodus, 1995, „Die 
brutale Tatsache der Knechtschaft und Armut der lateinamerikanischen Mehrheiten war der 

entscheidende Ansto, sie im Lichte des Gottes Jesu Christi zu reflektieren und unsere eigene Sendung 
neu zu begreifen“. 
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kollektive Armut und das Elend von Millionen in diesem Kontinent7. Von daher sind 

die Armen und ihre Befreiung der bevorzugte Ort, von dem die philosophischen und 

theologischen Themen8 anzugehen sind. Die Ausgangsfrage dieser Theologie lautet 

dann zum Beispiel: Wie die unverdankte Liebe Gottes jeder menschlichen Person in 

einer Welt verkünden, die die Menschen zu Nichtmenschen reduziert?9  

Das Wort „Befreiung“10 hatte den Anspruch gerade das neue  geschichtliche 

Bewusstsein zur Sprache zu bringen: Es handelte sich um eine neue Weise des 

Wirklichkeitsverständnisses, die vor allem als geschichtliche, strukturierte und in sich 

widersprüchliche Ganzheit gedeutet wurde. Zugleich und als Folge dieses neuen 

Verständnisses von Wirklichkeit ging es um eine neue Stellungnahme dieser 

Wirklichkeit gegenüber11, d. h., es ging darum, sich für die Befreiung der Opfer dieser 

Situation einzusetzen, sich mit ihnen wirksam zu verbrüdern. Das Neue12 in diesem 

Zusammenhang ist eigentlich nicht das Bewusstsein von den sozialen, kulturellen, 

politischen und ökonomischen Ungleichheiten, sondern das Verständnis, dass diese 

Situation nicht eine Etappe in einem Prozess ist, der mit der Zeit alle diese Länder 

zum Reichtum bringen würde. 

Man hat in der Tat verstanden, dass diese Situation der Armut und  des  Elends 

                                                      
7 Die Logik des Liberalkapitalismus bedroht die Armen, weil sie die Gesetze des Marktes absolutisiert 
und aus diesem Grund die volle Autonomie des Marktes beansprucht. Vgl.: SCANNONE J. C., La 
irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad, in: SCANNONE J.C./PERINE M. (Hrsg.), Buenos Aires: 
Editorial Bonum, 1993, 219. 
8 Vgl. BOFF Cl., Teologia e prática. Teologia do político e suas mediações, Petrópolis: Vozes, 1978. 
9 Vgl.: GUTIÉRREZ G., Befreiungspraxis, Theologie und Verkündigung, in: Concilium 10(1974)408-419. 
Der Arme ist die Nichtperson, derjenige der durch die existierende Sozialordnung nicht als Person 
anerkannt wird. Armut bedeutet dann Tod, physischen und kulturellen Tod, die Zerstörung von 
Personen, Völkern, Traditionen, Kulturen. Aber arm sein bedeutet auch eine Art und Weise des Fühlens 
und Erkennens, des Denkens, des Glaubens und des Leidens, des Betens, des Feierns und der Liebe, 
d.h., die Armen erzeugen eine Welt, ein Universum des menschlichen Lebens. Aus diesem Grund hat 
es keinen Sinn Armut auf ihre ökonomische Seite zu reduzieren. Vgl.: GUTIÉRREZ G., A Verdade, a. a. 
O., 24-25. 
10 Vgl. LIBANIO J.B., Teologia da Libertação. Roteiro didático para um estudo, São Paulo: Loyola, 1987, 
137 und ff. 
11 Vgl. ARROYO G., Pensamento latino-americano sobre desenvolvimento e dependência externa, in: 
Instituto Fe y Secularidad, Fé cristã e transformação social na América Latina. Encontro de El Escorial, 
Petrópolis: Vozes, 1970, S.270-283. GUTIÉRREZ G., Teologia da Libertação, Petrópolis: Vozes, 1976. 
BOFF L., Teologia do cativeiro e da libertação, Lisboa: Multinova, 1976. 
12 Die Neuigkeit ist dann nicht die Armut, sondern die Anwesenheit der Armen in der Geschichte durch 
die sozialen Bewegungen, die ein neues, geschichtliches Bewusstsein erzeugt haben. Vgl.: GUTIÉRREZ 
G., A Verdade, a. a. O., 22-23. 
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ein Produkt ist und zwar der gesellschaftlichen Organisationsweise13. Armut und 

Elend sind also nicht einfach als eine natürliche Tatsache zu deuten ist, sondern als 

das Ergebnis einer bestimmten Strukturierung des geschichtlichen menschlichen 

Zusammenlebens. Hauptsächlich aufgrund der ökonomischen Organisation einer 

solchen Gesellschaft 14 sind die Chancen des Lebens und die Teilnahme nicht am 

gesellschaftlichen Leben nicht in der gleichen Weise verteilt worden15, so dass die 

Armut in diesem Kontext als ein kollektives, sogar konfliktives Phänomen16 erscheint, 

zu dessen Überwindung eine Umformung der Grundlagen des ökonomischen und 

sozialen Systems gefordert wird17. Das Wort Befreiung besitzt dann von vornherein 

einen ethischen Sinn: es drückt die Verwerfung dieser Situation der Erniedrigung 

menschlicher Person aus und weist auf die Forderung nach einer radikalen 

Transformation dieser Situation hin, damit Freiheit, Autonomie und 

Geschwisterlichkeit im geschichtlichen menschlichen Leben Wirklichkeit werden 

können. Die Armen werden in diesem Zusammenhang als gesellschaftliche obwohl, 

unterdrückte Subjekte des Geschichtsprozesses betrachtet. 

Das alles setzt ein bestimmtes Verständnis des Menschen voraus: Der Mensch 

                                                      
13 Die ihrerseits das Ergebnis einer bestimmten Rationalität ist, die die moderne Gesellschaft prägt, 
nämlich der funktionalistischen Logik der kapitalistischen Gesellschaft. Nach Scannone sieht diese 
Logik von der ethischen und kulturellen Dimension menschlicher Existenz ab und verwirklicht sich 
letzten Endes als selbstregulierter Markt als einziger Koordinationsmechanismus des sozialen Lebens. 
Die Gesellschaft erreicht hier ihre Ordnung allein durch den formellen Mechanismus des durch die 
Preise regulierten Tausches. Das bedeutet die Totalisierung der Form nach Scannone eines der 
Grundkennzeichnen moderner Gesellschaften. Vgl.: SCANNONE J. C., La irrupción, a. A. O., 216-217. 
14 Puebla, 29-30: “ Untersuchen wir die Situation eingehender, so stellen wir fest, dass diese Armut 
nicht Zufall, sondern das Ergebnis wirtschaftlicher, sozialer, politischer und anderer Gegebenheiten 
und Strukturen ist“. In diesem Sinne ist dem Befreiungsdenken bewusst, dass es sich hier um einen 
modernen Armen handelt, der von modernen ökonomischen, sozialen und politischen Strukturen 
erzeugt wird. Vgl.: SCANNONE J.C., La irrupción, a. A. O., 214. 
15 Die Ergebnisse dieser Organisationsweise zeigen sich deutlich in den gegenwärtigen Problemen 
Lateinamerikas: Auslandsverschuldung, Unterbrechung der Entwicklung, soziale Folgen des 
Reformprogramms, Mangel an Legitimation der Demokratie. Vgl.: SCANNONE J.C., La Irrupción, a. A. 
O., 220. 
16  Nach Scannone ist die moderne Armut das Ergebnis auf der Ebene der Wirklichkeit der 
Absolutisierung des formellen Denkens, ein Kennzeichnen des modernen Denkens, dessen Ausdruck 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften, dem Strukturalismus (C. Levy-Strauss), Funktionalismus 
(T. Parsons) und der Systemtheorie (N. Luhmann) zu finden sind. Vgl.: SCANNONE J.C., La Irrupción, 
a. A. O., S. 217. 
17  Das ist, unter anderem, sicher das Ergebnis der Beschäftigung der Befreiungstheologie und 
Befreiungsphilosophie mit den Sozialwissenschaften mit dem Ziel die Wirklichkeit der Armut besser 
zu kennen und zwar durch die Erkenntnis ihrer Ursachen. Vgl.: ANDRADE P.F.C.de, Fé e Eficácia. O uso 
da sociologia na Teologia da Libertação, São Paulo: Loyola, 1991, 151 und ff; GUTIÉRREZ G. G., A 
Verdade, a. A. O., S. 26, 73 und ff. 
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ist nicht bloß in der Welt existent, etwas Gegebenes, sondern er hat er ist sich selbst 

aufgegeben, ihm ist die Selbstgestaltung als Grundaufgabe seines Lebens 

aufgetragen; er ist Freiheit, Totalität und innerliche Identität. Der Mensch ist das 

Wesen der unendlichen Offenheit auf eine Zukunft von Möglichkeiten, die sich nur in 

bestimmten und begrenzten Situationen verwirklichen können und zwar zunächst 

einmal als negative Freiheit d.h. als Unabhängigkeit von etwas, Befreiung von allem, 

was uns fesselt. Positiv gedacht wird Freiheit als Selbstbestimmung, Selbstbesitz 

betrachtet und zwar angesichts der Bestimmungen, die der Mensch in seiner Welt 

vorfindet. Daher die Definition L. Boffs: “Freiheit ist die Fähigkeit zu 

Selbstverwirklichung innerhalb seiner existenziellen, sozialen und politischen 

Bestimmung“18. In der Tat ist der Mensch weder vollkommen unabhängig, noch totale 

Selbstbestimmung, sondern er ist frei gerade so weit er sich von den Strukturen 

befreit, die ihn unterdrücken. Aus diesem Grund gestaltet sich sein Leben als Prozess 

der Selbsteroberung, ein als ein Befreiungsprozess, als ein Kampf für die Gründung 

von Freiheitsräumen in allen Dimensionen seiner Existenz. Befreiung bedeutet einen 

Spielraum d. h., ein Ensemble von Strukturen schaffen, damit die Freiheit wirklich sein 

kann. Das bringt fast immer Konflikte mit sich, da die menschliche Existenz erst ihre 

Freiheit in Beziehung auf viele Abhängigkeiten und Unterdrückensmechanismen zu 

erobern hat. Freiheit erweist sich dadurch als Übergang von absoluter Distanz, die sie 

immer einschließt, zu Gestaltung von geschichtlichen Situationen als Gestaltung der 

Grundbeziehungen, die menschliches Leben ausmachen: Beziehung zu Natur und 

Beziehung zum Mitmenschen19 d. h., Verwirklichung eines Lebensprojekts in einer 

geschichtlichen Situation. Als Gegenwart des Absoluten ist menschliches Leben 

grundsätzlich auf jede Wirklichkeit offen, Beziehung auf alles, ontologische 

Kommunion mit der Ganzheit der Wirklichkeit, Thematisierung und Artikulation ihres 

Sinnes und dadurch die Fähigkeit zur Fassung intrinsischen Wertes jeder Wirklichkeit 

und so die Möglichkeit der Beziehung zu jeder Wirklichkeit nach diesem  intrinsischen 

                                                      
18 Vgl.: BOFF L., Teologia do cativeiro e da libertação, a. A.O., 86. Vgl. auch: SEGUNDO J.L., Freiheit und 
Befreiung, in: ELACURÍA I./SOBRINO J. (Hrsg.), a. a. O., 361-381. 
19 Der Mensch befindet sich immer schon in Gesellschaft. Indem er sich als Mensch entdeckt, weiß er 
sich immer schon in Intersubjektivität konstituiert, d.h. in einem symbolischen Netz mit Sinn, in einer 
Welt, die sein Bewusstsein mit Sinn nährt. Vgl.: DUSSEL E., Oito Ensaios sobre cultura latino-americana 
e libertação, São Paulo: Paulinas, 1997, 26, 67. In diesen Essays ist der Einfluss von Husserl, Heidegger, 
Merleau-Ponty, Ricoeur und Gadamer sehr stark. 
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Wert. 

 Demzufolge ist menschliche Freiheit wirkliche Freiheit nur durch ihr 

Eingebundensein in die Welt der Natur und des sozialen Seins20, d. h., insofern sie sich 

als Grund erweist, der die Grundlage für die Beziehungen zur Natur und für das 

gemeinsame Leben der Subjekte untereinander bildet. Zusammenfassend: Freiheit ist 

erst wirkliche Freiheit, wenn sie sich als Prinzip und Ziel aller Konfigurationen erweist, 

die das menschliche Leben vermitteln. Freiheit ist so im Befreiungsdenken als 

Synthese aufgefasst: Sie ist zunächst Transzendenz21, Autonomie des Ich über jede 

Faktizität, einschließlich über sich selbst und seine Handlungen 22 . Personsein 

bedeutet Selbstbezug. Zweitens ist Freiheit Entscheidung, ist Stellungnahme den 

verschiedenen Möglichkeiten gegenüber, die sie selbst und ihre Welt betreffen: Sie 

wird in der Selbstentäußerung wirklich, d.h. insofern sie eine Welt aufbaut Welt, die 

die Anerkennung der Selbstbestimmung ermöglicht. Freiheit zeigt sich dann als 

Synthese der Gegensätze von Innerlichkeit (Selbstverhältnis, Selbstbewusstsein) und 

Äußerlichkeit (Beziehung zum anderen, Intimität und Kommunion mit den anderen), 

von Subjektivität und Intersubjektivität, d.h., wirkliche Freiheit ist intersubjektive 

Schöpfung von Beziehungen, Selbstgestaltung des personalen Seins als Sein-mit-

dem-Anderem und die Entscheidung über die bestimmte Art der Konfiguration dieses 

gemeinsamen Seins. 

Im Befreiungsprozess geht es darum, Kommunionen zu gründen, die die 

Subjekte als Subjekte konstituieren, denn gerade in der Kontingenz der Ereignisse, der 

Situationen und der Dinge werden Freiheitsräume in den je verschiedenen 

geschichtlichen Epochen geschaffen. Dann ist Freiheit Geschichte als Kampf um das 

Schaffen einer Welt von Werken, welche die äußerliche Konfiguration der Freiheit sind, 

der Spielraum ihrer möglichen Verwirklichung. Dadurch nämlich erreicht 

menschliches Leben erst Wirklichkeit. Das Werk selbst ist auch Synthese: Einerseits 

gehört es zur objektiven Welt, anderseits aber ist es gemeinsame Produktion, 

                                                      
20  Aquino spricht von Weltlichkeit und Geschichtlichkeit als Grunddimensionen menschlicher 
Erfahrung. Vgl.: AQUINO M. de, Esbozo de una fenomenología (parte transcendental) de América 
Latina, in: SCANNONE J.C./PERINE M. (Hrsg.), a. A. O., 184. 
21 In diesem grundsätzlichen Sinne ist der Mensch immer frei, denn auf Freiheit zu verzichten würde 
bedeuten, auf sein personales Sein zu verzichten. Vgl.: BOFF L., Teologia do Cativeiro e da Libertação, 
a. a. O., 85. 
22 Vgl.: BOFF L., Teologia do Cativeiro e da Libertação, a.  a.  O.,  8 4. 
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Entäußerung der innerlichen Selbstbestimmung der Subjekte. Geschichte ist so 

Geschichte der Subjekte und der Institutionen, die sie hervorbringen, um überhaupt 

sein zu können. Da aber alle Synthesen kontingent und endlich sind, ist Geschichte 

ein offener Prozess: Kein Moment dieses offenen Prozesses Moment kann den 

Anspruch erheben, die ganze menschliche Freiheit verwirklicht zu haben. Es gibt also 

eine dauernde Spannung zwischen dem unendlichen Horizont, der menschliches 

Leben als menschliches konstituiert, und der Endlichkeit der verschiedenen 

geschichtlichen Werke. Daher gehört die Notwendigkeit der Wahl von neuen 

Gestaltungen und von Formen der Verwirklichung unseres personalen Seins und des 

Seins der Welt, in der wir als freie Personen zu existieren haben, zum Wesen der 

Freiheit: Ohne eine vom Menschen erzeugte Welt ist Freiheit nichts mehr als reine 

Möglichkeit.  

Wenn Freiheit als ein Prozess der Verwirklichung aufgefasst wird, der sich nur 

als Synthese der Gegensätze durchsetzen kann, erreicht sie ihre höchste Form gerade 

in der Eroberung der Subjektivität der Subjekte in der Sphäre der Kultur, d.h., der Welt 

der soziopolitischen Beziehungen, die von den Menschen aufgebauten werden. Das 

kann nur geschehen, wenn jede Perspektive der Verdinglichung überwunden wird, so 

dass die Subjekte sich gegenseitig als gleiche und freie anerkennen und ihre 

Beziehungen durch Institutionen so gestalten, dass jeder Mensch als Selbstzweck 

behandelt wird. Das ist gerade der Kern des Befreiungsprozesses: Menschsein 

bedeutet sich selbst als freies Wesen gestalten. Der Weg dazu ist die 

Selbstverneinung eines jeden Subjektes als ein isoliertes Individuum und die 

gemeinsame Konstruktion einer Welt von Institutionen, die Freiheit in den 

verschiedenen Dimensionen des Lebens ermöglicht. 

 

B) Die geschichtliche Situation als Herausforderung an die Philosophie. 

 

Lateinamerika 23  ist in den letzten Jahrzehnten von einer neuen Tatsache 

geprägt worden, nämlich vom Aufbruch der Opfer dieser Situation inmitten der 

                                                      
23 Lateinamerika, Ameríndia ist das Ergebnis der Moderne und als solches gehört sie seit der Eroberung 
der Moderne an. Vgl.: DUSSEL E., Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão, 
Petrópolis: Vozes, 2000, 64. 
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gesellschaftlichen Öffentlichkeit: Die Armen, die sich durch die verschiedenen 

Volksbewegungen als Subjekte der Geschichte in den verschiedenen Dimensionen 

der sozialen Praxis durchsetzen. Diese Tatsache schafft eine radikale 

Herausforderung für die philosophische Reflexion 24  und zwar in Hinsicht auf den 

Ansatz, den Inhalt, das Woher (der hermeneutische Ort) und das Wohin (theoretischer 

Dienst an den Armen) 25  ihrer Aufgabe. Das bedeutet zunächst einmal, dass der 

Aufbruch der Armen als eine ethische Frage und das Aufgehen des Lebens inmitten 

einer Situation des Todes zwei Grunddimensionen hat. Sie fordern einen neuen 

Anfang der Philosophie als solcher, weil die Philosophie trotz ihres notwendigen 

Anspruches auf Allgemeinheit immer eine geschichtlich und ethisch geprägte 

Reflexion ist26. Gerade, weil unsere Länder Auslandsschulden haben, die sie nicht 

bezahlen können, weil Millionen von unseren Kindern vor Vollendung ihres ersten 

Lebensjahres sterben, weil die Mehrheit unseres Volkes in extremer Armut lebt, muss 

die Philosophie den Mut haben, aus der konkreten Situation heraus zu reflektieren 

und sich mit diesen Problemen zu konfrontieren27. Dadurch nämlich ändert sich die 

Philosophie: Sie ist immer situierte Reflexion (ihre genetische Seite); In Lateinamerika 

                                                      
24 Nach Scannone hat die Grundorientierung der Philosophie dieses Jahrhunderts die Philosophie für 
die Stimme der Armen geöffnet, weil sie die Endlichkeit des Menschen, seine Vernunft und seine 
Freiheit, jede Dimension der Kultur in Hinsicht auf die anderen Dimensionen, die Sprache, die 
verschiedenen Sprachspiele, die hermeneutische, geschichtliche und kommunikative Vernunft 
thematisert hat. Dadurch hat sie die selbstgenügsame Logik des modernen Denkens grundsälztlich 
überwunden und das Infrarationale (das Unbewusste) und das Supraratioanale (Das Heilige, die 
Mystik, den Mythos, das Symbol) entdeckt. Vgl.: SCANNONE J.C., La Irrupción, a. A. O., 221-222. 
25 Vgl.: SCANNONE J.C., La irrupción, a. A. O., S. 125. Die Neuentdeckung des geschichtlichen Neuen, 
das weder auf den linearen Forstschritt, noch auf den dialektischen Widerspruch zu reduzieren ist; die 
Neuentdeckung der Differenz, die nicht auf formelle oder dialektische Identität reduzierbar ist; die 
Entdeckung der ethischen Transzendenz der Andersheit des anderen als anderen; alle diese Schritte 
haben es in der Philosophie überhaupt erst möglich gemacht, das Problem des Aufbruchs der Armen 
zu stellen. Vgl.: SCANNONE J.C., a. A. O., 222. 
26 Von Heidegger her versucht Hoyos-Vásquez zu zeigen, dass die Philosophie von der Bestürzung 
herkommt, die durch die Negativität im menschlichen Leben geweckt wird. Die Philosophie ist 
deswegen wesentlich Sprung, d.h., Überwindung der Bestürzung in Richtung auf eine neue Wirklichkeit. 
Vgl.: HOYOS-VÁSQUEZ J., Por que y como filosofar todavía en una situación de indigencia, más aún, 
de pobreza absoluta?, in: SCANNONE J.C./PERINE M. (Hrsg.), a. A. O., 154-155. Für Ellacuría handelt 
es sich bei der Philosophie um die Thematisierung der Allgemeinheit aus einer konkreten und bewusst 
angenommenen Situation her. Vgl.: ELLACURÍA Ig., a. A. O., S. 174 und M. de Aquino besteht darauf, 
dass die Philosophie, auch wenn sie inhaltlich vom Ort der Armen her denkt, fähig sein muss, sich bis 
zum Allgemeinen der menschlichen Erfahrung zu erheben, um etwas über den Menschen als 
Menschen behaupten zu können. Dadurch werden wir imstande sein von Lateinamerika her ein 
wesentliches Merkmal des Menschen zur Sprache zu bringen. Vgl.: AQUINO M. de, a. A. O., 184. 
27 Vgl.: DARDICHON F., Filosofar desde los pobres, in: SCANNONE J.C./PERINE M. (Hrsg.), a. A. O.,145. 
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soll sie eine Reflexion von der Armut her sein28. D.h. sie hat die Aufgabe, sich als 

Befreiungsphilosophie zu artikulieren29. 

Dieser neue Ansatz schließt sowohl die theoretische als auch die praktische 

Vernunft ein und wirft dadurch, Scannone zufolge Scannone30, eine Grundfrage auf, 

die zugleich eine theoretische und praktische, metaphysische, gnosiologische und 

geschichtliche, ethische und politische Frage ist. In diesem geschichtlichen 

Zusammenhang geht die philosophische Reflexion weder vom Kosmos, noch vom 

Ich, sondern von den Armen aus31.Dadurch stellt sie praktisch eine Herausforderung 

an die Freiheit dar und bedeutet zugleich spekulativ das Auftauchen von Sinn. Das 

erste Wort, das von den Armen an die Philosophie gerichtet ist, ist ein Wort der 

spekulativen Weisheit, denn es bringt die Epiphanie ihrer Würde mit sich. Gleichzeitig 

artikuliert es den Horizont, in dem die geschichtliche Situation als unmenschlich 

beurteilt werden kann. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, eine neue 

geschichtliche Konfiguration aufzubauen. Eine Befreiungsphilosophie ist jedoch nur 

möglich, wenn zunächst einmal die Philosophie selbst befreit wird und zwar vom 

Etnozentrismus, der ihre Arbeit, laut Dussel, bis jetzt tief geprägt hat32. 

 

                                                      
28  Eine Philosophie, in der Sprache von Hoyos-Vásquez, in der Situation der Armut und aus der 
Situation der Armut (Filosofar en y desde una situación de indigencia). Vgl.: HOYOS-VÁSQUEZ J., a. A. 
O., 152. 
29 Das bedeutet keineswegs, dass die Philosophie in Lateinamerika isoliert betrachtet werden sollte. 
Im Gegenteil: Die lateinamerikanische Philosophie konfrontiert sich mit den grossen Themen der 
heutigen Welt, die unsere eigene Wirklichkeit auch tief prägen wie zum Beispiel die Möglichkeit eines 
nuklearen Holocausts, die Begrenzung der Ressourcen, die Ungleichheiten und der Mangel an 
Solidarität, das Problem des interkulturellen Dialogs und der genetischen, der Selbstmanipulation des 
Menschen, der realen Konstruktion der Menschheit als ganzer, etc. Das Geschichtliche ist allerdings 
eine Grundkategorie dieses Denkens. Vgl.: ELLACURÍA I., a. A. O., 169-170, 174. Nach Dussel reflektiert 
die Befreiungsethik aus dem planetarischen Horizont des Weltsystems und zwar aus der doppelten 
Grenze heraus (Zerstörung der Natur und des Menschen), die ein Zeichen der letzten Krise eines 
zivilisatorischen Prozesses ist. Vgl.: DUSSEL E., Ética, a.  A. O., 66. 
30 Vgl.: SCANNONE J.C., La Irrupción, a. a. O., 133. 
31 In der Sprache Ellacurias wird die Philosophie eine Philosophie, die vom Standpunkt der Praxis der 
Opfer aus reflektiert, um sie zu überwinden und menschlich zu machen, d.h., Philosophie reflektiert in 
der Hoffnung der Überwindung der Ungerechtigkeit. Vgl.: ELLACURÍA I., Filosofia latinoamericana, in: 
SCANNONE J.C./PERINE M. (Hrsg.), a. A. O., 165, 174. DARDICHON F., a. a. O., S. 145: „ ..nuestra 
extrema pobreza debe ser como una „ cifra“ jasperiana, la situación límite que nos urge al esfuerzo por 
descubrir el posible sentido de una realidad aparentemente sin sentido” . 
32 Obwohl man an dieser Stelle feststellen muss, dass die europäische Philosophie nicht nur Produkt 
von Europa und ohne die Peripherie undenkbar ist. In diesem Sinne bedeutet sich im Horizont der 
Opfern stellen nicht einfach die moderne Vernunft umkehren, sondern sie auf eine unbekannte 
Dimension hin eröffnen Vgl.: DUSSEL E., Ética, a. A. O., 67,71, 83. 
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C) Der Kern dieser Philosophie: Die Ethik der Menschenrechte. 

 

Die Problematik der Menschenrechte prägt Lateinamerika von Anfang an, denn 

die geschichtlichen Voraussetzungen der verschiedenen modernen 

Menchenrechtsdeklarationen sind eben die Diskussionen über die Rechte der Armen, 

nämlich der Indianer und der Schwarze bei der Eroberung Lateinamerikas im XVI. 

Jahrhundert gewesen 33 . Die Grundfrage war: Haben die Nichteuropäer dieselben 

Rechte wie die Europäer? Las Casas hat in diesem Zusammenhang das Argument 

geltend gemacht, dass sie dieselben Rechte haben, weil sie einfach Menschen sind. 

Indios und Afrikaner gehören dann zur Familie Gottes, sind Mitglieder der 

Gemeinschaft des Gottesvolkes, so dass sich keine Ungleichheit rechfertigen kann. 

Sie dürfen nicht als Tiere behandelt und sollen in ihrer Würde geachtet werden34. 

Die Idee der Menschrechte, vor allem der Freiheit, der Gleichheit und der 

Brüderlichkeit, ist auch ein Grundsatz des Kampfes um die Unabhängigkeit im letzten 

Jahrhundert gewesen, obwohl ihre Träger nicht die Armen, sondern die Aristokratie 

und die Bourgeoisie gewesen sind. Genau deshalb hat ja die neue Situation auch nicht 

zur Verwirklichung der Rechte der Armen geführt. Jedoch ist die Geschichte 

Lateinamerikas auch die schmerzhafte Erfahrung der Negation dieser Rechte und des 

Kampfes um ihre Verwirklichung. Die jüngste Geschichte unserer Völker ist von 

Erfahrungen geprägt, die dazu beigetragen haben, dass eine neue Auffassung der 

Menschenrechte zur Sprache gebracht wurde: Armut, Elend, ökonomische 

Abhängigkeit, politische Diktatur, polizeiliche Unterdrückung mit Entführung, Folter, 

Exil und Mord sind sehr harte Erfahrungen, die zu einem neuen Bewusstsein um die 

Bedeutung der Menschenrechte im menschlichen Leben geführt haben35. Zweideutig 

                                                      
33 Vgl.:  BOFF L., Direitos Humanos: Direitos dos Pobres, in: O Caminhar da Igreja com os oprimidos. 
Do vale de lágrimas à terra prometida, Rio de Janeiro: Codecri, 1980, 136. Vitória und die Schule aus 
Salamanca haben eine Reflexion entwickelt, die das Recht der Indianer gegen die willkürliche und 
übermächtige Plünderung der Spanier verteidigt hat. Sie haben dabei die Beziehungen zwischen 
Eroberer und Indianer im Horizont des Naturrechtes interpretiert. 
34 Vgl.: GUTIÉRREZ G. G,, A força histórica dos pobres, Petrópolis: Vozes, 1981, 288. 
35 Vgl.: FORNET-BETANCOURT R., Einführung, in: FORNET-BETANCOURT R., (Hrsg.), Menschenrechte 
im Streit zwischen Kulturpluralismus und Universalität, Frankfurt am Main: Iko-Verlag, 2000, 11: „ Die 
Idee der Menschenrechte ist nicht vom Himmel gefallen, noch ist sie eine Urzeugung oder ein 
Geschenk - von wem auch immer, sondern sie entsteht und entwickelt sich aus sozialhistorisch 
situierten Kontexten humanen Widerspruchs heraus, in denen Menschen im Namen der einfachen, aber 
entscheidenden Einsicht in die eigene Humanität die Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht 
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war jedoch die Erfahrung, dass einerseits die reichen Länder im Namen der 

Menschenrechte die Verletzungen der Menschenrechte während der Militärdiktaturen 

in unseren Ländern kritisiert haben, sich dabei aber nur auf die individuellen Rechte 

konzentriert haben und praktisch nicht nur nichts gegen die Verletzungen der 

grundsätzlichen sozialen Rechte gesagt und getan haben, sondern zum großen Teil 

verantwortlich waren für die wirtschaftlichen und politischen Mechanismen, die diese 

Verletzungen verursacht haben. Das alles zeigt einen deutlichen Widerspruch: 

Diejenigen, die gegen die Verletzungen der individuellen Menschenrechte in der 

Dritten Welt gekämpft haben, sind gerade diejenigen, die durch die Schöpfung von 

bestimmten wirtschaftlichen und politischen Institutionen auf Weltebene, die 

Verwirklichung der sozialen Menschenrechte unmöglich machen. Diese Erfahrung 

hat in Lateinamerika zu einer wichtigen Einsicht geführt: Wenn es eine dauernde und 

systematische Verletzung der Menschenrechte gibt, dann kann sich das Einsetzen für 

die Menschenrechte nicht bloß gegen die einzelnen Verletzungen richten, sondern vor 

allem gegen die sozialen und ökonomischen Mechanismen, die zu einer dauernden 

Verletzung der Rechte der großen Mehrheiten, d. h. der Armen führen. Der eigentliche 

Beitrag des lateinamerikanischen Befreiungsdenkens zur Diskussion über die 

Menschenrechte besteht meiner Auffassung nach darin, dass man hier von den 

Rechten der Armen ausgeht, um überhaupt zum wahren Sinn der Menschenrechte als 

solchen gelangen zu können. Von diesem Horizont her werden einige Aspekte der 

Menschenrechte thematisiert, die die traditionelle Auffassung dieser Rechte 

erweitern36. 

 

a) Das Recht ist zugleich individuell und kollektiv 

 

Es wird im Befreiungsdenken Lateinamerikas betont, dass der Mensch 

wesentlich ein individuelles und ein soziales Wesen ist, d.h. menschliche Freiheit ist 

niemals bloß ein einfacher Zustand am Individuum, sondern sie ist in sich selbst 

                                                      
universalisieren, und dann das ihnen zugefügte Leid, das erfahrene Unrecht nicht nur anklagen, 
sondern auch darauf bestehen, das man sie als Rechtsträger anerkennt und respektiert“. 
36 Vgl.: ALDUNATE J., (Hrsg.), Direitos Humanos, Direitos dos Pobres, São Paulo: Vozes, 1991, 113 und 
ff. 



 
 Manfredo Araújo de Oliveira  | 417 

 

Geschichte, nämlich konkret und produktiv, insofern sie sich durch gemeinsame 

Werke der Gemeinschaft verwirklicht und das bedeutet dann, dass die Rechte der 

Armen zugleich als individuelle und kollektive Rechte zu betrachten sind. Die 

Wirtschaft, die ganze soziale Struktur, soll so gestaltet werden, dass sie keine Armen 

mehr erzeugt, d.h. dass alle Zugang zu den notwendigen Mitteln zum Leben haben 

können. Jeder hat als Individuum Recht auf diese Grundrechte, d.h. er ist als einzelner 

das eigentlichste und letzte Subjekt des Rechtes, also der substantielle Träger des 

Rechtes und als solcher eine sich in die Gemeinschaft integrierende und frei 

einfügende Person und das bedeutet, dass individuelle und kollektive Rechte 

miteinander ergänzende Rechte sind. Alle Rechte sind aus diesem Grund zugleich 

individuell und sozial: Der Arme hat Recht auf das Leben als Individuum und als 

Mitglied einer Gemeinschaft. Man soll immer einen Ausgleich zwischen beiden 

Aspekten vornehmen und aus diesem Grund darf man nicht zulassen, dass in Namen 

von individuellen Freiheiten die Rechte der Völker verneint werden. Und man darf nicht 

einfach die Auffassung vertreten, dass man die Gleichheit und die politische Freiheit 

nicht haben kann, ohne vorher die soziale Gleichheit zu erreichen. Zusammenfassend: 

die Rechte der Personen und der Völker verwirklichen sich oder werden verneint als 

Teile von Sozialprozessen, in denen Gruppen, Klassen und Länder ihre verschiedenen 

und widersprüchlichen politischen und wirtschaftlichen Projekte zu verwirklichen 

versuchen. Diese Projekte entscheiden, ob die Menschenrechte Wirklichkeit werden 

oder nicht37. 

Das erklärt zugleich den Sinn der Solidarität im menschlichen Leben: Die Werke 

der freien Person (in Wissenschaft, Philosophie, Kunst, Wirtschaft, Politik und so 

weiter) sind niemals von einem einzigen Individuum allein geleistet, sondern die 

Personen einigen sich, um einen gemeinsamen Sinn zu verwirklichen, eine 

gemeinsame Aufgabe zu leisten. Das bedeutet, dass das Recht das Ergebnis von 

Integration ist. 

 

 

 

                                                      
37 Vgl.: ALDUNATE J., a. A. O. , 162. 
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b) Das Recht ist zugleich natürlich und geschichtlich 

 

Die Rechte sind Rechte der Person als Person, die die Einheit der radikalsten 

Individuiertheit wie in sie in der Freiheit begründet ist, mit der größten Universalität 

und Totalität als der Offenheit für alles andere und der Gemeinsamkeit mit ihm 

verbindet. Als Person ist der Mensch grundsätzlich und tiefer betrachtet tiefer ein 

Einzelner, da seine Individuiertheit positiv und innerlich ist: Sie gründet in seiner 

Freiheit als jenem Verhältnis, in welchem der Mensch sich selbst besitzt in der Form, 

dass er die unhintergehbare Aufgabe hat, sich selbst zu gestalten. Person ist Freiheit, 

Selbstzwecklichkeit und intrinsische Würde, deren Wahrung unausweichliches Gebot 

für jeden ist. Anderseits ist Person aufgrund der Geistigkeit offener als jedes andere 

Seiende. Deswegen geschieht die Selbstverwirklichung der Person in der Wirklichkeit 

der gemeinsamen Werke in der Geschichte. Als Person ist der Mensch Träger von 

unveräußerlichen Rechten, die als solche mit dem Wesen der Person grundsätzlich 

verbunden und insofern als natürlich38 zu betrachten sind, d.h. als Forderung des 

konkreten Wesens des Menschen in seiner Gesellschaft. Da aber Person wesentlich 

ein geschichtliches Wesen ist, sind die Rechte immer ein in der Geschichte zu 

verwirklichendes Werk39. Das hat zur Folge das immer neue Rechte zu verwirklichen 

sind40. 

 

                                                      
38  In diesem Sinne bestehen Sinne die Menschenrechte a priori. Die Position Dussels, dass die 
Menschenrechte nicht a priori und nur geschichtlich sind, ist keine allgemeine Position der 
Befreiungsdenkens in Lateinamerika. Vgl.: ALDUNATE J., a  A.  O., 116. DUSSEL E., Derechos humanos 
y ética de la liberación (Pretensión política de justicia y lucha por el reconocimiento de nuevos 
derechos), in: FORNET-BETANCOURT R. (Hrsg.), a. A. O., 111. 
39  In diesem Sinne hat nach E. Dussel das Rechtssystem innerhalb des politischen Systems die 
spezifische Funktion, die formelle Referenz oder die Institutionalisierung von Pflichten und Rechten zu 
sein, die alle Mitgliedern der politischen Gemeinschaft als einer freien erfüllen sollen. Die Verfassung 
ist dann die Institutionalisierung der Grundrechte und dadurch die Grundlage des positiven Rechtes in 
allen seinen Gebieten. Vgl.: DUSSEL E., (Pretensión política de justicia y lucha por el reconocimiento 
de los nuevos derechos), in: FORNET-BETANCOURT R. (Hrsg.), a. A. O., 110. 
40 Dussel nennt einige von diesen Rechten, über die wir uns in der heutigen Situation der Welt bewusst 
geworden sind: Rechte der Natur, der Frau, der Homosexuellen, der nichtweißen Rassen, der 
Marginalisierten, der Ausgeschlossenen, der Länder und Völker der Peripherie dieser Welt, der 
Auswanderer, der Opfer der Globalisierung. Von diesem Bewusstsein her ist die Spannung zu 
verstehen, die zwischen einem positiven Rechssystem und denjenigen besteht denjenigen, die in 
diesem System kein Recht haben (Los sin-derechos, die Rechtlosen), waltet. Vgl.: DUSSEL E., a. A.O., 
111. 
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c) Das Recht ist zugleich abstrakt und konkret 

 

In Lateinamerika benutzt man diese Ausdrücke um zu sagen, dass das Recht 

zunächst ein Produkt der Vernunft ist und zwar eine Art von „volonté générale“ im 

Sinne Rousseaus 41 , d.h. eine ethische Forderung, ein ethisches Ziel. Aber dieser 

allgemeine Wille bleibt leer, wenn er nicht durch einen konkreten Willen 

(Institutionalisierung der Rechte) bestätigt wird, d.h. durch die Verwirklichung aller 

derjenigen Bedingungen, die die Rechte in die Tat umsetzen42. Das beinhaltet die 

moralische Pflicht, die Hindernisse zu beseitigen und das kann bis zu einer radikalen 

Änderung der sozialen Strukturen gehen. Das alles bringt die Problematik der Mittel 

und der Handlungsträger dieser Änderung ins Zentrum der Diskussion, d.h. die 

Problematik des Befreiungsprozesses. Dies impliziert die Anerkennung der Rolle der 

Wissenschaften in der Erkenntnis der gesellschaftlichen Situationen und der Mittel, 

die zu ihrer Änderung führen können. Daher die konkreten Auseinandersetzungen, die 

vom in den geschichtlichen Erfahrungen von Leid und Unterdrückung errungenen 

Bewusstsein gefördert werden, dass ein soziales Leben nämlich nur durch 

Institutionen die Rechte der Personen und der Völker in Richtung auf die 

Humanisierung der Geschichte also der Befreiung fördern und gewährleisten können. 

Der Arme hat vor allem das Recht auf Leben, d.h. das Recht auf die Befreiung von 

dieser Situation der Armut und der Unterdrückung und das Recht auf ein 

Zusammenleben in Gerechtigkeit und Gleichheit. Folglich haben sie das Recht auf 

alles das, was für das Leben notwendig ist: Arbeit, Teilnahme und die Transformation 

der aktuellen Welt der gesellschaftlichen Institutionen, die diese Armut schaffen. Eine 

wichtige, theoretische Vermittlung in diesem Transformationsprozess ist sicher das 

Befreiungsdenken, das dadurch sich als eine Philosophie erweist, die ihre 

Verantwortung der geschichtlichen Welt gegenüber bewusst übernimmt. 

 

 

                                                      
41 Vgl.: ALDUNATE J., a. A. O., 117. 
42 Aus diesem Grund wird in Lateinamerika betont, dass wenn man nicht die Prinzipiendeklarationen 
mit dem Weg ihrer Verwirklichung artikuliert, d.h., wenn man die Geschichte nicht ernst nimmt, können 
die Menschenrechtsdeklarationen den Ideologien dienen, die die brutalsten politischen und 
wirtschaftlichen Systeme legitimieren. Vgl.: ALDUNATE J., a. A. O., 161. 
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D) Das Befreiungsdenken als Metaphysik der Freiheit 

 

Nach J.C. Scannone 43  kann man in der Geschichte des gegenwärtigen 

lateinamerikanischen Denkens drei Momente unterscheiden: a) Die 

Befreiungsphilosophie im Sinne von E. Dussel44. Es handelte sich bei ihm zunächst 

einmal um das Entstehen der lateinamerikanischen Philosophie überhaupt, etwas, 

das nach Dussel nur geschehen kann, wenn Lateinamerika als metaphysische 

Äußerlichkeit im Vergleich zum nordatlantischen Menschen angesehen werde. Das 

setzt aber voraus, dass man die Stimme dieses anderen, des lateinamerikanischen 

Armen, in der Philosophie anhört und aufnimmt.  Das aber führt unausweichlich zu 

einer Konfrontation mit der ganzen Tradition des abendländischen Denkens, die eine 

Philosophie der Totalität ist, wo es überhaupt keinen Platz für Andersheit gibt. In 

diesem neuen Denken besitzt das andere eine doppelte Priorität: Erstens, eine 

epistemologische Priorität in der Konstitution der Erkenntnis der Welt, da die Welt sich 

uns durch den anderen erschließt; zweitens, eine ontologische Priorität in der 

Konstitution der Wirklichkeit, da wir mittels des anderen sind. Die Offenbarung des 

anderen schafft den ontologischen Horizont neu, gerade weil durch diese 

ursprüngliche Erfahrung sich die grundontologische Ebene im Denken der Tradition 

als nicht ursprünglich erweist. Aus diesem Grund ist das neue Denken nicht 

ursprünglich theoretisch, sondern ethisch, d.h. die Anerkennung des anderen als 

anderen schließt schon eine ethische Option ein. Philosophie wird dann das 

Schweigen des herrischen Wortes und ein sich Öffnen auf das herausfordernde Wort 

des Armen bedeuten. Nach Scannone ist diese Philosophie von großer Bedeutung in 

der Überwindung der modernen, solipsistischen Subjektivitätsphilosophie gewesen, 

da sie nicht mehr vom Cogito, sondern von den anderen, von den Armen ausging. Aber 

sie konnte nicht das Positive und das Eigene Lateinamerikas artikulieren: Es fehlte 

gerade eine Hermeneutik der lateinamerikanischen Geschichte und Kultur. Daher die 

zweite Phase: b) Philosophie als geschichtlichkulturelle Hermeneutik 

                                                      
43 Vgl.: SCANNONE J.C., Fé cristã e filosofia hoje na América Latina, in: Síntese Nova Fase 56(1992)49-
58. 
44 Vgl.: DUSSEL E., Filosofia da Libertação, São Paulo: Loyola, 1977. 
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Lateinamerikas 45 . Die erste Aufgabe dieses Denkens besteht gerade darin, eine 

Vermittlung zwischen dem symbolischen Universum des Volkes, seiner Kultur, seiner 

Religiosität und der Philosophie herzustellen mit dem Ziel, das globale 

Wirklichkeitsverständnis zu thematisieren, das hier gegenwärtig ist, hauptsächlich 

aber seine Rationalitätsform, nämlich die Rationalität der Weisheit. Die Philosophie 

hat dann die Aufgabe diese Rationalität der Weisheit in ihrer eigenen Begrifflichkeit 

zu artikulieren, wobei das Grundproblem dasjenige der Beziehung zwischen dem 

Symbol, dem Logos der Weisheit des Volkes, und dem Begriff, dem Logos der 

Reflexion, ist. Hier erscheint mit Klarheit der Reduktionismus der 

Subjektivitätsphilosophie, da das Subjekt der Symbolsprache ein Subjekt einer 

Gemeinschaft, einer gemeinsamen Kultur und einer gemeinsamen Geschichte ist. 

Daher die unausweichliche Spannung zwischen der symbolischen Welt und der 

kritischen Reflexion, weil dieser Boden des menschlichen Lebens nie völlig in der 

kritischen Reflexion nachgeholt werden kann. Der Philosoph fühlt sich als jemand, der 

das Leben des armen Volkes teilt und darin eine hermeneutische und kritische 

Funktion ausübt. c) Die Artikulierung eines neuen philosophischen Ansatzes aus der 

Weisheit des Volkes heraus: Es handelt sich dabei zunächst einmal um die 

Artikulation eines neuen kategorialen Rahmens für die philosophische Reflexion 

überhaupt und die erste Aufgabe ist gerade die Unterscheidung zwischen zwei 

Grundmöglichkeiten des philosophischen Denkens: 1) Die Seinsphilosophie, in der die 

Grundkategorien Identität, Notwendigkeit, Verständlichkeit und Ewigkeit sind; 2) Die 

Philosophie des Geschehens mit den Grundkategorien Andersheit (Differenz), 

Geheimnis, Neuigkeit (Geschichtlichkeit). Nach Scannone schließen sich diese beiden 

Horizonte nicht notwendig aus, aber die Grundfrage in diesem Zusammenhang ist 

eben die Frage seiner Beziehung und das führt zur Artikulation eines neuen Ansatzes, 

dessen Grundkategorie „nosotros estamos“ (wir sind), die neue metaphysische 

Grunddimension46, ist. 

Grundkennzeichnung des lateinamerikanischen Denkens ist die Konfrontation 

mit der Tradition, vor allem mit der Transzendentalphilosophie, eine Kritik, die von der 

                                                      
45 Vgl.: SCANNONE J.C./ELLACURÍA I., Materiales para una filosofía desde América Latina, a. A. O. 
46 Vgl.: SCANNONE J.C., Nuevo Punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos Aires: Ed. 
Guadalupe, 1990. 
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Phänomenologie und der Hermeneutik ihre Anregungen empfängt und sich in 

Richtung auf eine neue Metaphysik entwickelt. Nach der Auffassung Scannones 

jedoch ist jede Philosophie Transzendentalphilosophie in dem Sinne, dass 

Philosophie die Frage nach dem „arché“, d.h. nach dem ersten Grund, nach dem 

letzten Vorausgesetzten, nach der letzten Bedingung der Möglichkeit und Gültigkeit 

von Sinn ist. Die Transformation des transzendentalen Denkens bei Apel ist für ihn 

von großer Bedeutung, weil hier erstens die geschichtliche 

Kommunikationsgemeinschaft eine zentrale Rolle spielt und zweitens, weil es sich 

um die Gemeinschaft mit der Andersheit und die Kommunikation der Andersheit und 

der ethischen Transzendenz des anderen handelt. Gerade Geschichtlichkeit und 

Andersheit verlangen von uns eine neue Betrachtung des Sinnes des a priori, d.h. von 

innen her wird man weiter gehen sollen als der Horizont, der von der 

Transzendentalpragmatik erschlossen worden ist. 

Geschichtlichkeit denken setzt die Freiheit der geschichtlich handelnden 

Subjekte voraus, d.h. die geschichtlich-ethische Vermittlung der Subjekte unter sich 

und folglich die Öffnung auf die geschichtliche Neuigkeit. Bedingung der Möglichkeit 

dieser Neuigkeit ist die Freiheit des anderen in seiner unreduzierbaren Andersheit und 

transzendenten Unvorhersehbarkeit. Es handelt sich hier um einen „Logos der 

Freiheit“, der sich analogisch in den verschiedenen geschichtlichen Interaktionen der 

Subjekte verwirklicht. Das führt zu einem Überdenken des ersten Grundes als 

Bedingung der Möglichkeit und Gültigkeit jeder Kommunikation, und das ist nur 

analogisch möglich, da Analogie das Zugleich von Identität und Differenz denkt. Um 

die Differenz als Differenz zur Sprache zu bringen, ist es nach Scannone notwendig 

den Begriff der Erfahrung, der bei Apel im Dialog mit Hegel gebildet worden ist, zu 

erweitern und zwar durch den phänomenologischen Ansatz von Lévinas. Denn bei der 

Erfahrung der ethischen Andersheit von der Sicht des anderen her wird der andere 

gerade in seiner unreduzierbaren Andersheit erfahren, und das bedeutet, dass der 

andere nicht auf irgendein a priori des Ich reduzierbar ist. Dadurch eröffnet sich der 

Horizont innerhalb dessen überhaupt die Frage nach den Menschenrechten zu stellen 

wäre. Die Transzendenz des anderen ist nicht eine physische, sondern eine ethische. 

Das führt zu einer neuen Betrachtung der metaphysischen Transzendenz und zur 

Überwindung der Transzendentalphilosophie. 
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Daher die Konfrontation mit der Transzendentalpragmatik: Es ist nicht möglich 

die Verwirklichung der idealen Kommunikationsgemeinschaft in der realen 

Kommunikationsgemeinschaft zu postulieren, da Ethik immer die Bekehrung der 

Freiheit verlangt. Diese Bekehrung kann man nicht a priori, auch nicht dialektisch 

deduzieren, sondern, weil sie immer spontan ist, ist sie immer nur a posteriori zu 

verstehen, obwohl der erste Sinn die Bedingung ihrer Möglichkeit, Gültigkeit und 

Verständlichkeit ist. Das alles verlangt gerade eine neue Metaphysik: Der erste Sinn 

muss so gedacht werden, dass er auf einen Logos der Ethik, der Freiheit und der 

Geschichte offen ist. Dass hat Entscheidendes zu Folge: man kann nicht über den 

ersten Sinn verfügen; er wird  auch nicht von uns konstituiert oder gesetzt, sondern 

umgekehrt ist es der erste Sinn der, der das „Wir“  als ethisch, weise und geschichtlich 

begründet. Das bedeutet für Scannone die radikalste Überwindung der 

Transzendentalphilosophie und das gerade auf der Grundlage der linguistischen 

Wende, die dadurch auch radikalisiert wird. Aus diesem Grund  zieht es Scannone vor, 

statt von einer transzendentalen Synthese eher von einer analogischen Symbolésis 

der Kommunikation zu reden, da in jedem geschichtlichen „Wir“, sich analogisch eine 

ursprüngliche, begründende, wesentlich konstitutive Instanz zeigt, die die ethischen 

und geschichtlichen Differenzen respektiert. Das erste Prinzip erweist sich dadurch 

als ein Logos der Freiheit, der freien Kommunikation und der Geschichte. Die Pointe 

dieses Denkens, die Kehre angesichts des transzendentalen Denkens besteht nach 

Scannone gerade darin, dass nicht der geschichtliche „Wir“ der Grund des Sinnes ist, 

sondern der erste und letzte Sinn ist Prinzip und Grund sowohl der Kommunikation 

als auch des geschichtlichen „Wir“ als der geschichtlichen 

Kommunikationsgemeinschaft und der möglichen Übereinstimmung unter den 

Subjekten. Philosophie, nach der linguistischen Wende, kann nur Philosophie der 

Kommunikation sein, aber sie soll nach Scannone weder transzendentale, noch 

dialektische, sondern eine analogische Freiheitsreflexion sein. Von diesem 

Freiheitsdenk en her wäre die Problematik der Menschenrechte neu zu bedenken. 

Gewiss bedeutet dieses Denken eine große Herausforderung an die 

Philosophie als solche und darf keineswegs als eine nur regionale Problematik 

angesehen werden. Was hier in Frage gestellt wird, sind die Struktur der 

philosophischen Reflexion überhaupt und ihr Sinn im geschichtlichen menschlichen 
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Leben. Diese Transformation der Philosophie geschieht gerade in einem Moment, in 

dem viel von der Überwindung der Subjektivitätsphilosophie gesprochen wird. Die 

Frage ist nur, was das überhaupt bedeuten kann. Das lateinamerikanische 

Befreiungsdenken ist dabei einerseits von Karl Marx 47 , anderseits von der 

Phänomenologie und der Hermeneutik beeinflusst worden. 

Das Grundproblem hier ist zunächst einmal methodologischer Art.  Scannone 

zum Beispiel behauptet, dass der beste Weg für die philosophische Reflexion eine 

Phänomenologie der Weisheit des Volkes ist. Er entscheidet sich jedoch für den, wie 

er nennt, abstrakten und analytischen Weg. Was kann so etwas bedeuten? Handelt es 

sich dabei schon um den neuen kategorialen Rahmen der ersten Philosophie oder 

sind wir nur in eine Vorbereitung des Bodens einer zukünftigen spekulativen, 

metaphysischen Philosophie geraten? Er argumentiert aber so als ob wir immer 

schon bei diesem spekulativen Denken wären, ohne dass man wissen kann, wie sich 

dieses Denken begründen lässt. Wenn man aber dieses Denken näher betrachtet, 

bemerkt man, dass hier viele Dinge als selbstverständlich von der Weisheit des 

lateinamerikanischen Volkes her übernommen werden. Diese Philosophie will eben 

vom armen Volk her denken, noch genauer, vom symbolischen Universum dieses 

Volkes als philosophische Reflexion hervorgehen, um zu einem universellen Wort zu 

gelangen. Dieser Anfang, nämlich die Weisheit des Volkes, ist tief von einer ethischen 

und einer theologischen Erfahrung geprägt. Wie lässt sich so etwas in einer 

relativistischen und skeptischen Welt, wie unserer Gegenwart, begründen? Gewiss 

nicht einfach durch die Inanspruchnahme einer Erfahrung, die immer in Frage gestellt 

werden kann. Das schließt ein, das die philosophische Reflexion weder empirisches 

noch intuitives Wissen sein kann, sondern eben strikte Reflexion des Denkens über 

sich selbst und seine unhintergehbaren Voraussetzungen, da ihre Kennzeichnung 

eben die Rechtfertigung der Prinzipien unserer Erkenntnis und unseres Handelns ist. 

Dieses Denken des Denkens kann prinzipiell nicht geleugnet werden, da seine 

Negation es so voraussetzt, dass sich die Reflexivität des Denkens als das letzte und 

unhintergehbares Prinzip erweist. Es handelt sich dabei nicht um eine Ableitung von 

anderen Erkenntnissen, sondern um die Rechtfertigung der Prinzipien, d.h. um 

                                                      
47 Vgl.: LIBANIO J. B., Teologia da Libertação, a . A.  O., S. 173 und ff.; ANDRADE P. F. C. de, a. A. O., 169 
und ff. 
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transzendentale Argumente, die die notwendigen Voraussetzungen des Denkens 

rechtfertigen. Wenn das Erste eine ursprüngliche Instanz als Logos der Freiheit ist, so 

muss es sich als die notwendige, unhintergehbare Voraussetzung jedes Denkens 

durch die Letzbegründung des Denkens erweisen. Der inhaltliche Reichtum des 

Befreiungsdenkens aus Lateinamerika, besonders die Reflexion über die 

Menschenrechte, darf nicht den hohen Preis des Verzichts auf die transzendentale 

Reflexion bezahlen, sondern kann ihre Größe erst durch eine radikalere Reflexion des 

Denkens als die der Transzendentalpragmatik zeigen. Nur so kann der Logos der 

Freiheit gerechtfertigt und dadurch der Horizont freigelegt werden, der uns 

ermöglicht, die großen Fragen unserer Zeit begrifflich zu bearbeiten. 
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RESUMO 
 
Trata-se de revisitar o problema do igualitarismo rawlsiano a partir de uma 
apropriação teórico-crítica da justiça igualitária (justiça como libertação), evitando 
os extremos no amplo espectro que vai dos igualitaristas de sorte até as leituras 
paternalistas de imputações de responsabilidade, passando pelas leituras mais à 
esquerda e mais à direita do socialismo liberal correlato ao seu liberalismo político, 
recorrendo ao equilíbrio reflexivo razoável para calibrar a responsabilidade individual 
e a igual liberdade, de forma a assegurar que uma estrutura básica justa da sociedade 
obtenha resultados aceitáveis para seus membros enquanto agentes morais livres e 
iguais que subscrevem à justiça pura procedimental. Estou seguindo a leitura de 
Rainer Forst, que rejeita a tese do igualitarismo de sorte em Rawls através de sua 
reformulação da justiça como equidade não tanto como um procedimentalismo 
distributivo mas como uma instanciação de ordenamentos normativos através de 
narrativas justificatórias que recusam a meritocracia em suas reivindicações 
normativas em movimentos sociais e políticas identitárias, como exemplifica o 
movimento liberacionista na América Latina. Proponho, destarte, uma teoria crítica 
da libertação capaz de promover narrativas e pautas descolonizantes em um 
igualitarismo social de gênero, raça e etnia. 

 

 

1. Imaginemos uma situação contrastante entre duas pessoas que nasceram 

na mesma cidade do Brasil, digamos, Rio de Janeiro, mas em situações 

diametralmente opostas. Enquanto José nasceu em uma família de classe média alta 

em área nobre da zona sul, Maria nasceu em uma favela, em uma família paupérrima 

da comunidade. Além do fator de gênero, também podemos observar, contrastando, 

que José seja filho único de um casal de imigrantes europeus brancos, enquanto 

Maria é uma jovem negra com oito irmãos. Esse contraste é, de resto, bastante 

comum no Brasil --terre de contrastes, segundo o título lapidar de Roger Bastide2-- 

e representativo das aberrantes desigualdades socioeconômicas entre ricos e pobres 

                                                      
1 PUCRS – CNPq. 
2 Bastide, Roger. Brésil terre de contrastes. Paris: Hachette, 1957. 
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que, desde as décadas de 1960 e 1970, têm motivado movimentos sociais como a 

teologia da libertação a denunciar as violentas estruturas de exclusão social neste 

país. Embora sempre tenha aparecido como uma das 10 maiores economias do 

mundo nas últimas décadas, o Brasil sempre se manteve como um dos 10 países 

mais desiguais do planeta, cujas desigualdades de gênero, raça/etnia e renda 

inviabilizam um desenvolvimento sustentável e continuam gerando exclusão social, 

pobreza, injustiças e violação de direitos humanos. Atualmente, um quarto da 

população brasileira (52,7 milhões de pessoas) vive em situação de pobreza ou 

extrema pobreza, sendo que pretos e pardos configuram 72,7% dessas pessoas em 

situação de pobreza ou extrema pobreza e, dentre aqueles em condição de extrema 

pobreza, as mulheres pretas ou pardas compõem o maior segmento com 27,2 

milhões de pessoas.3 Entre 2019 e 2020, o coeficiente de Gini no Brasil subiu de 88,2 

para 89, segundo uma escala em que quanto maior a nota, maiores a desigualdade e 

a concentração de renda. 4  Portanto, em mais de meio século as narrativas 

liberacionistas ainda são as que melhor traduzem nosso violento cenário de exclusão 

e desigualdades sociais, assim como de sexismo e racismo estruturais. 

Em um programa de pesquisa sobre uma teoria crítica da libertação, tenho 

procurado articular o discurso liberacionista --mais conhecido pelos escritos 

teológicos da libertação a partir dos anos 1960, mas que também conheceu alguns 

escritos seminais em “filosofia da libertação”-- a partir da recepção brasileira da 

chamada primeira geração da Escola de Frankfurt e do pensamento crítico-identitário 

que vai da Semana de Arte Moderna de 1922 até a ditadura militar de 1964-1985.5 

Como recordamos meio século depois, Uma Teoria da Justiça foi publicada no 

mesmo ano em que Gustavo Gutiérrez tornou públicas suas reflexões sobre Uma 

Teologia da Libertação, 6  consagrando o mais importante movimento intelectual 

daquela época, ao mesmo tempo em que cristalizava os movimentos sociais 

                                                      
3 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Condições de vida, desigualdade e pobreza. < 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-
pobreza.html> 
4  Crédit Suisse Research Institute, Global Wealth Report 2021. <https://www.credit-
suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html> 
5 Cf. Oliveira, Nythamar de. Tractatus politico-theologicus: Teoria Crítica, Libertação e Justiça. Porto 
Alegre: Editora Fi, 2016; Dussel, Enrique. Filosofía de la liberación. México: Edicol, 1977. 
6 Rawls, John. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971; Gutiérrez, Gustavo. Teología de la 
liberación. 1971. Trad. em inglês: A Theology of Liberation. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1973. 
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populares e movimentos culturais como o chamado grupo cepalino (da Comissão  

Econômica  para  América  Latina, CEPAL) em torno de Celso Furtado e seu 

concorrente opositor, a “teoria da dependência” 7 , que ao suposto 

subdesenvolvimento e à suposta falta de modernização das estruturas nacionais 

opunham o diagnóstico do atraso periférico à inserção dependente de ex-colônias 

dentro  do  sistema  capitalista mundial, com suas novas colônias e semicolônias 

culturais e socioeconômicas. A minha contribuição tem sido elaborada à luz da 

recepção brasileira da teoria crítica, que é anterior à emergência da chamada filosofia 

da libertação nos anos 1960 e com ela se integra de forma simbiótica em sua práxis 

emancipadora e suas abordagens de uma hermenêutica descolonizante. Segundo a 

corrente definição de “filosofia da libertação” postulada por um de seus mais 

reputados estudiosos, Eduardo Mendieta, na Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

 

Philosophy of Liberation is the collective name for a philosophical movement and 

method of doing philosophy that emerged at first in Argentina during the late 

sixties, but that went on to spread throughout Latin American during the early 

seventies. It is for this reason that sometimes some critics and historiographers 

of the philosophy of liberation make reference to a “strict” and a “broad” 

conception of the philosophy of liberation, in order to refer to the immediate 

context of its earliest articulations, and to its later general dissemination and 

development.8 

 

2. Assim como pude reexaminar as raízes messiânico-políticas da primeira 

geração de pensadores associados ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt ou 

muito próximos dessa corrente (tais como Walter Benjamin e Ernst Bloch) que 

exerceram grande influência na formulação de uma teologia política da libertação 

nos anos 1960 e 1970 (sobretudo Rubem Alves e Leonardo Boff, além do próprio 

                                                      
7  Oliveira, Nythamar de. “Governança, Equidade e Competitividade: O Déficit Normativo do Ethos 
Democrático”. In: Virginia Etges; Sílvio Arend. (Org.). Crises do Capitalismo, Estado e Desenvolvimento 
Regional. Santa Cruz do Sul: EDUNISC (Editora da Universidade de Santa Cruz do Sul, RS), 2014, p. 
146-167. 
8  Mendieta, Eduardo. “Philosophy of Liberation”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 
2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL 
=<https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/liberation/> 
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Gutiérrez), tenho procurado ressaltar a dimensão desconstrucionista deste 

movimento, num sentido de operar uma verdadeira práxis de “hermenêutica radical” 

semelhante ao sentido vigente da decolonialidade. 9  Para além de querelas 

semânticas e modistas, o termo “decolonial” tem sido evocado em contraposição à 

“colonialidade”, enquanto o outro termo assemelhado “descolonial” se contrapõe ao 

“colonialismo”, aludindo ao processo histórico de ascensão dos Estados-nação 

libertos ou emancipados, após o desmantelamento das instituições coloniais de 

governança.  

Como observou Walter Mignolo, sua concepção e práxis de decolonialidade 

não pretendem fornecer respostas globais ou esboçar projetos globais para a 

libertação, muito menos propor novos universais abstratos, mas limita-se à 

relacionalidade das maneiras como diferentes histórias locais e concepções e 

práticas incorporadas de decolonialidade podem entrar em conversa e construir 

entendimentos que cruzam localizações geopolíticas e diferenças coloniais, 

contestando as reivindicações totalizantes e a violência epistêmica política da 

modernidade, seguindo a crítica de Aníbal Quijano à colonialidade enquanto sistema 

correlato à modernidade.10 Neste mesmo sentido, tenho também evocado a tese de 

Achille Mbembe de que a história do capitalismo está inevitavelmente ligada ao 

surgimento da modernidade, da colonização, do racismo e da exploração opressora 

da vida humana, notadamente através do sistema escravocrata, de forma a defender 

uma teoria crítica pós-colonial da libertação fazendo jus às críticas de Amy Allen a 

uma ideia eurocêntrica de progresso histórico e às concepções normativas e 

reconstrutivas de reconhecimento e justificação de Axel Honneth e Rainer Forst.11 A 

                                                      
9 Defendi publicamente uma dissertação de mestrado em teologia filosófica (“Imago dei et utopie 
sociale: Essai d’anthropologie postcritique”) em março de 1987 na Faculté de Théologie Réformée, 
Aix-en-Provence (França) e fiz a pré-defesa de uma tese para um PhD em hermenêutica teológica 
(“The Metaphorics of Liberation”), em junho de 1990 no Westminster Theological Seminary, 
Philadelphia, mas fui impedido de prosseguir para a defesa pública da referida tese por questões 
político-ideológicas. Cf. Oliveira, N., “Desconstruindo a Libertação: Teologia e Filosofia Política”. 
Teocomunicação 32/135 (2002): 155-178; Oliveira, N. & D. Dutra, “Towards a Brazilian Critical Theory 
of Justice: Social Liberation, Public Justification, and Normative Reconstruction”. Dissertatio 47 
(2018): 34-53.   
10 Mignolo, Walter and Catherine E. Walsh. On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis. Durham: Duke 
University Press, 2018, p. 9. 
11 Mbembe, Achille. Critique de la raison nègre. Paris: Editions La Découverte, 2013, p. 28. Cf. Allen, 
Amy. The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory. New York: 
Columbia University Press, 2016; Forst, Rainer. The Right to Justification: Elements of a Constructivist 
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meu ver, tanto Honneth quanto Forst podem ter suas respectivas teorias 

reformuladas de modo a esquivar a ideia ocidental de progresso e um normativismo 

eurocêntrico como tem sido atribuído à teoria crítica frankfurtiana. 12  De resto, a 

mesma suspeita levantada por Allen poderia ser estendida à maioria das narrativas 

de inspiração hegeliano-marxista, incluindo as diferentes formulações da filosofia e 

teologia da libertação. Afinal, sabemos que foi a recepção teológica da ideia 

hegeliana de libertação (Befreiung) em autores como Hans Küng, Wolfhart 

Pannenberg, Johann-Baptiste Metz e Jürgen Moltmann que viabilizou a conexão 

liberacionista com a recepção reconstrucionista de autores como Jürgen Habermas 

e Axel Honneth em suas respectivas apropriações teórico-críticas da Sittlichkeit 

hegeliana. 13  Outrossim, acredito que devamos retomar o problema das políticas 

identitárias nos movimentos sociais e nas novas constelações de protagonismo 

social, para além de concepções essencializadas de pertença, coletividade, raça e 

gênero, num perspectivismo fenomenológico-pragmático, como tem sido articulado 

em contribuições pragmatistas da chamada quarta geração da teoria crítica, onde 

podemos situar autoras feministas e pós-coloniais. Assim, narrativas liberacionistas 

(tais como as metanarrativas eurocêntricas da libertação enquanto salvação, 

redenção ou emancipação universais, incluindo narrativas do colonialismo, do 

capitalismo, do liberalismo e do próprio socialismo), devem ser revisitadas de forma 

crítica, desconstrucionista e decolonizante, evitando também as aporias de um 

discurso anarquista, libertário, comunitário e niilista. Ao contrário do que pregam as 

teorias da conspiração, o chamado “marxismo cultural” nunca teve grande êxito nos 

círculos acadêmicos brasileiros enquanto doutrina abrangente –no sentido 

rawlsiano de comprehensive doctrine--, ao contrário do fundamentalismo evangélico 

que tem sido massivamente apropriado e institucionalizado por correntes religiosas 

como as novas seitas e denominações evangélicas e neopentecostais (em 

                                                      
Theory of Justice, trans. Jeffrey Flynn. New York: Columbia University Press, 2011; Honneth, Axel. The 
Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. Ken Baynes. New York: Polity 
Press, 1995. 
12 Cf. Oliveira, N. “Justiça como libertação: Uma teoria da justificação segundo Forst, Benhabib, Allen 
e Jaeggi”. In: Justiça e direito. Orgs. Cristina Foroni et al. São Paulo: ANPOF, 2019, p. 143-151. 
13 Habermas, Jürgen. Postmetaphysical Thinking II. Trans. Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press, 
2017; Honneth, Axel. Sofrimento de Indeterminação. Uma Reatualização da Filosofia do Direito de 
Hegel. Trad. Denílson Luiz Werle e Rúrion Soares. São Paulo: Esfera Pública, 2007. 
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contraposição às denominações do protestantismo histórico), geralmente aliadas ao 

pensamento neoliberal, ao neoconservadorismo e a movimentos supostamente anti-

ideológicos como o “Escola Sem Partido”. Como Jaeggi tem argumentado, uma 

reatualização da Ideologiekritik hoje a desloca para uma posição de mediação entre 

o que é dado em nossa socialidade e o que é construído, entre reivindicações de 

validade meramente subjetivas e objetivas, no espaço intermediário que é próprio da 

crítica imanente.14  

3. Alvaro de Vita já observara que “uma sociedade  liberal  bem  ordenada,  tal  

como Rawls a concebe, é muito mais igualitária do que qualquer coisa que 

conhecemos.”15 O igualitarismo rawlsiano é, com efeito, inseparável da sua ideia 

programática da justiça como equidade (justice as fairness). É bem sabido que A 

Theory of Justice introduziu as metáforas rawlsianas da loteria natural e da loteria 

social a fim de reformular o igualitarismo liberal e relacional como uma explicação 

alternativa para o igualitarismo da sorte e suas versões lotéricas. Todavia, enquanto 

alguns autores ainda atribuem a Rawls um certo “igualitarismo de sorte” (luck 

egalitarianism), outros simplesmente não se mostram convencidos quanto à sua 

refutação, dados os próprios exemplos de contextos lotéricos, não apenas quanto ao 

caráter randômico ou arbitrário de suas ocorrências (nascer com alguma deficiência 

física ou mental, nascer num contexto de extrema pobreza), mas também quanto a 

situações lotéricas (lotteryesque) em que elas podem receber uma probabilidade que 

é muito próxima mas inferior a 1.16 No caso do igualitarismo rawlsiano, podemos nos 

abstrair de problemas de fechamento epistêmico (epistemic closure) e focarmos 

apenas na sua relação com a proposta de uma teoria da justiça, particularmente 

como se entende a concepção de justiça distributiva. Sabemos que Rawls buscou 

claramente uma concepção de justiça que anule os acidentes da dotação natural e 

as contingências das circunstâncias sociais como contrapesos na busca de 

vantagens sociais e econômicas, visto que esses aspectos são arbitrários ou 

lotéricos do ponto de vista moral. A crítica de Rawls ao chamado igualitarismo de 

                                                      
14 Jaeggi, Rahel. “Rethinking Ideology”. In: Boudewijn, Paul de Bruin & Christopher F. Zurn (eds.), New 
Waves in Political Philosophy. Palgrave-Macmillan, 2009, p. 81. 
15 Vita, Álvaro de. A justiça igualitária e seus críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 23. 
16 Lippert-Rasmussen, Kasper. Luck Egalitarianism. London: Bloomsbury, 2015. 
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sorte revela o cerne dos esquemas de loteria (lottery schemes) na articulação da 

igualdade equitativa de oportunidades econômicas com a garantia de uma 

distribuição justa dos bens sociais ao longo das gerações. 17  Além das leituras 

enganosas e controversas do igualitarismo rawlsiano, por meio de um amplo 

espectro que vai de igualitaristas afortunados a leituras paternalistas de 

responsabilidade, incluindo tanto as leituras esquerdistas quanto as conservadoras 

do liberalismo político, argumento que devemos recorrer a um amplo equilíbrio 

reflexivo  para  avaliar  nossas  práticas  locais  de  libertação  (teoria não ideal)  com 

reivindicações normativas de justiça como equidade (teoria ideal).  

Forst observa que a distinção de Derek Parfit entre uma visão igualitária 

“télica” e uma visão “deôntica” serve para capturar aspectos importantes das 

diferentes formas de pensar a justiça, sendo interessante notar que Parfit usa o termo 

da justiça apenas em conexão com o visão deôntica. 18  Ora, Forst postula duas 

formas distintas de se conceber a ideia de justiça, desde a sua tese doutoral Kontexte 

der Gerechtigkeit até as suas formulações mais recentes de sua meticulosa teoria da 

justificação. Com efeito, o que Forst chama de “crítica das relações de justificação” 

é o que nos permite vislumbrar uma ideia de justiça que desafia a concepção 

tradicional de justiça distributiva traduzida, desde a Antiguidade, pelo “suum cuique” 

(o chamado preceito de Ulpiano, que consistiria em dar a cada um o que lhe é devido). 

Segundo Forst, a principal diferença entre as errôneas visões do igualitarismo 

rawlsiano não deveria ser localizada no conceito de igualdade, mas antes decorre 

dessas maneiras assaz diferentes de pensar a própria ideia de justiça, a saber, se 

assumimos a concepção de justiça distributiva para proceder à alocação de recursos 

ou se reconhecemos que somente pela agência autônoma e relações de cooperação 

social dos cidadãos o igualitarismo será implementado, em equilíbrio reflexivo, na 

medida em que tal sociedade cada vez  mais  se  aproxima  de  uma  sociedade  bem 

ordenada. 

                                                      
17 Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Harvard University Press, 1999, p. 64s., 89, 329. 
18 Forst, Rainer. “The Point of Justice. On the Paradigmatic Incompatibility between Rawlsian ‘Justice 
as Fairness’ and Luck Egalitarianism.” In Jon Mandle and Sarah Roberts-Cady (eds), John Rawls: 
Debating the Major Questions. Oxford University Press, 2020, p. 148-160; Justification and Critique: 
Towards a Critical Theory of Politics. Trans. C. Cronin. Cambridge: Polity Press, 2014. 
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O termo “luck egalitarianism” (igualitarismo de sorte) foi cunhado por Elizabeth 

Anderson, uma influente crítica dessa visão, para descrever uma família de teorias 

igualitárias de justiça. Essas teorias se distinguem ao neutralizar os efeitos 

distributivos da sorte na vida das pessoas. Tal visão leva esse nome do fato de que, 

em sua forma mais pura, ela torna as distribuições insensíveis à sorte ou iguala os 

efeitos distributivos da sorte. Como o inverso da sorte é muitas vezes considerado o 

que os indivíduos são responsáveis por causar, o igualitarismo da sorte é também 

chamado de “igualitarismo sensível à responsabilidade”.19 Muitos afirmam que um 

indivíduo não pode ser culpado ou responsabilizado por algo que, para eles, seria 

apenas uma questão de sorte. Assim, o igualitarismo de sorte passou a ser 

fortemente associado ao que Parfit chamava de Princípio da Igualdade, segundo o 

qual seria indesejável que, sem culpa alguma dessas pessoas, algumas pessoas 

estivessem em pior situação do que outras. O igualitarismo de sorte se mostra 

correlato ao libertarismo na medida em que aceita os resultados da livre escolha (ou 

opção de sorte) como justos, enquanto as vítimas do infortúnio são vistas como 

recipientes (passivos e necessitados) de compensação. Como sabemos, vários 

comentaristas interpretam Rawls como um igualitarista de sorte, mesmo que o seja 

malgré lui (ou seja, mesmo que o próprio Rawls não o tenha reconhecido). Contra tal 

leitura, Baynes e Forst enfatizam a má interpretação da justiça distributiva em Rawls 

quando insistem que a filosofia política rawlsiana, mesmo no nível da teoria ideal, 

pressupõe uma descrição socialmente situada e sensível aos fatos de sua tarefa 

normativa, embora isso não signifique abandonar qualquer reivindicação de 

objetividade ou de verdade adequadamente interpretada. Afinal, como argumentava 

Rawls, as concepções de justiça devem ser justificadas pelas condições de nossa 

vida como a conhecemos. 20  Portanto, não podemos reduzir o problema do 

igualitarismo a uma funcionalidade distributiva, mas temos de levar em consideração 

os projetos de vida pessoais e como bens primários (que incluem a ideia de 

autoestima e auto-respeito) podem ser equitativamente acessíveis  a todas pessoas 

                                                      
19 Anderson, Elizabeth S. “What is the Point of Equality?” Ethics Vol. 109, No. 2 (1999): 287-337. 
20 Rawls, John. A Theory of Justice, op. cit., p. 398. Cf. Forst, Rainer. “The Point of Justice,” op. cit., p. 
153. Baynes, Ken. “Critical Theory and Habermas”. In: A Companion to Rawls. Edited Jon Mandle and 
David Reidy. Malden, Mass.: Blackwell, 2014, p. 487-503.  
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que subscrevem ao sistema equitativo de cooperação social.  

Tal concepção entra em conflito com a tese da “insensibilidade a fatos” (fact-

insensitivity thesis) defendida por Jerry Cohen (muito próxima da leitura normativista 

de Parfit), ao criticar o construtivismo rawlsiano por não ser capaz de articular o 

conteúdo do que a própria justiça exige em termos normativos, sendo adequado 

apenas para selecionar regras e criar um regramento para a sociedade. Segundo 

Cohen, o construtivismo combina considerações de justiça com outras 

considerações empíricas e morais, sem especificar, como resultado, o que a própria 

justiça exige. Especificamente, Cohen argumenta que se considerações de justiça 

adicionadas a outros valores e a alguns fatos empíricos sugerem que devamos 

adotar certas regras para regular nossas instituições, essas regras não podem ser 

princípios de justiça, uma vez que outras considerações além da justiça contribuem 

para nosso pensamento de que devemos adotá-las. Uma possível resposta a Cohen 

é que sua visão sobre o construtivismo desmorona em sua controvertida afirmação 

metaética de que os princípios de justiça não podem se apoiar em fatos gerais sobre 

o comportamento humano ou qualquer outra coisa, se os outros valores que 

consideramos estão apropriadamente focados em determinar o que pensamos, 

afinal, sobre a justiça. 21  Com efeito, outras considerações não-normativas que 

continuam a desempenhar um certo papel no regramento social são apelos a fatos 

empíricos. Cohen afirma, contra Rawls, que os fatos fundamentam princípios 

normativos apenas à luz de um princípio normativo final, logicamente anterior. 

Embora não possa desenvolvê-lo aqui, creio que tanto a tese da insensibilidade aos 

fatos de Cohen e a tese das “verdades irredutivelmente normativas” de Parfit 

parecem convergir em suas leituras bastante abstratas do igualitarismo de Rawls.22 

4. De acordo com Rawls, a estrutura básica da sociedade pode ser 

caracterizada como sendo justa se, e somente se, cada pessoa tiver “um direito igual 

ao mais extenso sistema total de liberdades iguais compatível com um sistema 

semelhante de liberdade para todos” (o chamado princípio da liberdade), as 

desigualdades sociais e econômicas estiverem “vinculadas a cargos e abertos a 

todos em condições de igualdade justa de oportunidades” (princípio da igualdade 

                                                      
21 Cohen, G.A. Rescuing Justice and Equality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008. 
22 Cf. Parfit, Derek. On What Matters. 3 vols. Oxford University Press, 2011. 



 
436 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

equitativa de oportunidades) e as desigualdades sociais e econômicas sejam 

efetivamente “para o maior benefício dos menos favorecidos, consistentes com o 

princípio da poupança justa” (o polêmico princípio da diferença).23 Mesmo que tal 

formulação um tanto abstrata e idealizada tenho sido mal compreendida (sobretudo 

pelas metáforas de experimentos mentais da “posição original” e do “véu de 

ignorância”) pela falta da sua devida articulação concomitante a uma situação não-

ideal, em equilíbrio reflexivo com uma cultura política e processos decisórios 

envolvendo instituições e pessoas de carne e osso, é mister resgatar o sentido 

público da justificação normativa, como Baynes e Forst têm procurado fazer de forma 

independente. Como tem sido amplamente reconhecido, o chamado debate Rawls-

Habermas serviu, entre outras coisas, para resgatar o problema da publicidade, do 

escopo de uma teoria da justiça e do problema da esfera pública, que na verdade nos 

remete ao mesmo termo Öffentlichkeit já utilizado por Kant em seu seminal ensaio 

jornalístico de 1784.24 Poderíamos, ademais, postular que, na medida em que tal 

debate seria mais uma “briga de família” (family feud) do que uma querela 

antagonizando posicionamentos radicalmente opostos, os três pontos específicos 

da crítica de Habermas a Rawls assinalam a divergência entre ambos modelos de 

reconstrução procedimental (lembrando que John Dewey, que influenciou tanto 

Rawls quanto Habermas em suas respectivas reformulações pós-hegelianas do 

procedimentalismo kantiano, usou tanto o termo construction quanto reconstruction 

em seus ensaios sobre a democracia reflexiva): (1) a posição original não parece 

explicar a imparcialidade exigida pelos princípios deontológicos de justiça; (2) a 

distinção entre questões de justificação e questões de aceitabilidade é obscurecida 

e neutralizada pela concepção rawlsiana de justiça, enfraquecendo suas 

reivindicações de validade; (3) ao construir o estado constitucional em função da 

primazia dos direitos liberais básicos sobre o princípio democrático de legitimação, 

Rawls termina por solapar seu intento de reconciliar as liberdades dos modernos com 

                                                      
23 Rawls, John. A Theory of Justice, op. cit., p. 302. 
24  Kant, Immanuel. “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” Berlinische Monatsschrift, 
Dezembro 1784. “Resposta à Pergunta: O Que é ‘Esclarecimento’?” In: Textos Seletos. Edição bilíngue. 
Trad. Floriano de Souza Fernandes. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 100-117. 
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as liberdades dos antigos (segundo a fórmula lapidar de Benjamin Constant). 25 

Sabemos que, assim como eu mesmo tenho procurado fazer de forma independente 

em meu programa de pesquisas em teoria crítica, normatividade e naturalismo, 

Baynes e Forst retomam a ideia habermasiana de esfera pública à luz do equilíbrio 

reflexivo amplo para desenvolver uma concepção de democracia deliberativa onde 

se dá a formação de ordenamentos normativos a partir de reivindicações normativas 

e demandas por justificação. Segundo Forst, o direito à justificação e a consolidação 

dos ordenamentos normativos pressupõem o uso público da razão, o que traz 

implicações importantes para a questão da neutralidade. Nas palavras do próprio 

Forst, 

 

Na medida em que a neutralidade das instituições do Estado é considerada um 

imperativo de justiça, apenas os fundamentos para seu desenho legítimo serão 

aceitáveis que possam ser recíproca e geralmente reconhecidos por todos os 

cidadãos e, como resultado, não favoreçam nenhum grupo religioso, nem mesmo 

uma maioria. Ao contrário do que muitas vezes se teme, tal neutralidade não 

significa que seja hostil à religião, pois o ateísmo também conta com essa 

concepção como uma postura avaliativa que não é generalizável em uma 

sociedade pluralista e, portanto, não deve se tornar dominante. Mas nenhuma 

postura avaliativa religiosa pode se tornar dominante. Portanto, a esfera pública 

não deve ser mantida “livre da religião” como propõe o laicismo; todavia, quando 

se trata de questões fundamentais de justiça, nenhuma doutrina ético-religiosa 

(ou anti-religiosa) pode ter precedência. Aqui, apenas o que pode ser justificado 

para todos é válido. Os resultados não precisam ser equidistantes de todos os 

ensinamentos ou afirmações participantes; o que vale não é neutralidade de 

efeitos, mas neutralidade de justificação.26 

 

Essa   longa   citação   serve   também    para   corroborar   a     importância   da 

contribuição  rawlsiana  para  uma  teoria   narrativa   das   justificações    visando   a 

                                                      
25 Oliveira, N. “Critique of Public Reason Revisited: Kant as Arbiter between Rawls and Habermas”. 
Veritas 45/4 (2000): 583-606. 
26 Forst, Rainer. Normativity and Power: Analyzing Social Orders of Justification. Trad. Ciara Cronin. 
New York: Oxford University Press, 2017, p. 112. 
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 promoção da tolerância democrática em sociedades pluralistas. Infelizmente 

algumas pessoas têm dificuldade em compatibilizar as conquistas dos direitos 

republicanos (geralmente associados ao liberalismo político) com as reivindicações 

normativas de movimentos sociais e movimentos identitários (mais comumente 

vinculados a argumentos comunitaristas e programas socialistas). Forst nos ajuda a 

entender por que essa má compreensão do igualitarismo está, em última análise, 

vinculada a uma leitura equivocada da justiça como equidade do liberalismo político 

rawlsiano.  

5. Forst evocou a imagem rawlsiana da mãe que quer dividir um bolo e se 

pergunta como isso deve ser feito. Os igualitaristas defendem a primazia da 

distribuição igualitária de bens, segundo a qual outros argumentos para distribuições 

legítimas desiguais -- por exemplo, aquelas baseadas na necessidade, mérito ou 

reivindicações anteriores -- devem ser tratados como razões especiais. 

Alternativamente, um cálculo igualitário de satisfação de necessidades - uma medida 

de bem-estar - é postulado e serve como objetivo de distribuição. Como observa 

Forst, nesse processo, “as questões de como o bolo foi produzido e, mais importante 

ainda, de quem fará o papel da mãe, permanecem em grande parte não tematizadas. 

No entanto, essa é a principal questão de justiça.”27 

Se atentarmos para as ocorrências dos argumentos rawlsianos em defesa do 

igualitarismo em sua Teoria da Justiça, podemos constatar que são 

complementados pela elaboração do construtivismo político nas duas décadas 

seguintes, visando a esclarecer a ideia programática de justice as fairness. Segundo 

John Rawls, 

 

Embora existam muitas formas de igualdade e o igualitarismo admite graus, há 

concepções de justiça que são reconhecidamente igualitárias, embora certas 

disparidades significativas sejam permitidas. Os dois princípios de justiça se 

enquadram, suponho, sob este título. (TJ § 81)28 

 

Ao longo de inúmeros  estudos  (vários  reunidos  em  seus  Collected  Papers), 

                                                      
27 Forst, Rainer. “Two Pictures of Justice”. Justification and Critique, op. cit., p. 23. 
28 Rawls, John. A Theory of Justice, op. cit., p. 471. 
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Rawls tentará mostrar que a “justiça como equidade” apresenta características 

igualitárias mais fortes e mais convincentes do que outros modelos liberais, 

justamente porque somente com a obra de 1971 foram explicitadas as “três 

características igualitárias do valor equitativo das liberdades políticas, da igualdade 

equitativa de oportunidades e do princípio da diferença”. 29  Essa tríplice 

caracterização igualitária do liberalismo político será estendida à ideia de razão 

pública e seu papel na formulação de políticas externas em democracias liberais nas 

relações internacionais, como se observa na concepção de uma sociedade de povos 

em concerto com povos liberais e povos não-liberais decentes ou razoáveis. Afinal, 

o igualitarismo também faz parte do que chamamos, seguindo Dewey, de processos 

de aprendizagem da democracia, tanto para as democracias liberais mais 

consolidadas quanto para as democracias emergentes e aquelas sociedades que 

podem ainda aderir às regras do jogo democrático e ao que Forst denomina “ordens 

de justificação que estabelecem limites sobre o que pode ser questionado e o que 

conta como legítimas.”30  

A defasagem entre legalidade e legitimação, por um lado, e entre 

reivindicações normativas e o poder efetivo das narrativas de justificação, por outro 

lado, foi evocada em várias instâncias por Forst para ilustrar a inserção do 

procedimentalismo rawlsiano nos modelos constitucionalistas de democracia, assim 

como Habermas e Honneth também subscreveram ao modelo deweyano de 

democracia reflexiva. Como as reivindicações normativas podem mudar de uma 

geração a outra, somente em equilíbrio reflexivo podemos postular a revisão de 

nossas intuições e crenças compartilhadas, de forma recíproca e universalizável. No 

caso brasileiro das narrativas liberacionistas, notamos, com efeito, que foi apenas no 

final do século passado e mais ainda nas últimas décadas deste século que questões 

de gênero, raça e etnia, assim como problemas ambientais, foram incluídos nas 

pautas e agendas de movimentos populares e coletivos.  

Destarte, a própria concepção de igualdade  social  e  liberdade social   acabou 

                                                      
29 Rawls, John. Collected Papers. Edited by Samuel Freeman. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1999, p. 537. 
30 Forst, Rainer. Normativity and Power, op. cit., p. 8. 
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por embasar as narrativas de libertação que buscaram contrariar o autoritarismo 

político na América Latina nas décadas de 1970 e 80, possibilitando assim uma 

aproximação entre justiça e libertação. Consequentemente, descolonizar a justiça e 

a libertação significa precisamente resgatar as maneiras heterogêneas pelas quais 

diferentes histórias locais e práticas corporificadas de liberdade social e 

igualitarismo evitam reivindicações totalizantes de normatividade de modo a incluir 

também lutas contínuas por reconhecimento no igualitarismo de raça e gênero. 

Embora o igualitarismo esteja explicitado no inciso III do art. 3º da Constituição 

Federal de 1988 quando atribui ao Estado democrático a tarefa normativa de 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais”, esses desafios estão muito longe de serem atendidos, começando com a 

pobreza e a falta de saneamento básico que afligem metade da população brasileira. 

Assim, o profetismo liberacionista de meio século atrás continua a ecoar nas 

comunidades periféricas e urbanas de todo o País. Assim como a proposta de uma 

nova linguagem teológica (una nueva manera de hacer teologia, segundo a fórmula 

lapidar de Gutiérrez), buscou então responder aos desafios geopolíticos das 

Américas durante a Guerra Fria (em particular, a hegemonia dos Estados Unidos na 

América Latina após a Revolução Cubana de 1959) e aos novos problemas 

evidenciados nos grandes encontros ecumênicos internacionais das décadas de 

1960 e 1970 -- sobretudo no Conselho Ecumênico de Igrejas, na Suíça (1966, “Igreja 

e Sociedade”) e no movimento ISAL, criado em Lima em 1961-- uma nova maneira 

de fazer teoria crítica resgata hoje a força emancipatória da primeira geração da 

Escola de Frankfurt ao radicalizarmos os “contextos de justiça”, desde o igualitarismo 

de seu socialismo liberal até a sua cristalização em teoria normativo-reconstrutiva 

da justificação pública. Forst logra, por um lado, tecer uma crítica imanente aos 

limites do procedimentalismo e seus déficits normativos (notadamente a 

persistência de patologias reificantes no ethos social democrático, a colonização 

sistêmica do mundo da vida e o não-reconhecimento em relações reificadas, como o 

desrespeito pela alteridade do outro), e recuperar, por outro lado, o impulso recursivo 

inerente ao método rawlsiano de equilíbrio reflexivo amplo e ao programa normativo-

reconstrutivo de Habermas.  
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Assim como criticou as teorias comunitaristas e as teorias liberais 

deontológicas visando evitar um relativismo decorrente do contextualismo, Forst 

permitiu ainda uma diferenciação de contextos normativos para os eus situados 

como membros de determinadas comunidades concretas, fazendo jus à crítica de 

Seyla Benhabib ao liberalismo, na medida em que esses atores sociais agem como 

autores intersubjetivamente reconhecidos e destinatários das reivindicações de 

validade, abordando as suas próprias limitações e deficiências em suas narrativas 

identitárias, como se observa na crítica pós-colonial, e mesmo na teoria crítica 

descolonizadora de pensadoras radicais como Allen.31 

6. Como foi recapitulado, Forst pode refutar, na esteira de Habermas, a filosofia 

da história hegeliana e seu eurocentrismo metodológico ao reconstruir 

normativamente ideias universalizáveis familiares sem, no entanto, confundi-las com 

as concepções familiares particulares de um movimento ou grupo social 

determinado.32 Forst optou por manter a intuição rawlsiana de que a força normativa 

dos ordenamentos justificatórios reside no argumento de raciocínio moral (moral 

reasoning), inerente ao senso de justiça e ao senso comum de intuições e crenças 

compartilhadas num ethos democrático em termos pragmáticos, favorecendo a 

universalizabilidade de direitos humanos que têm uma base moral intransponível, 

mesmo quando variamos os contextos de justificação de uma cultura a outra.33 

Segundo Forst, a sua proposta parte do pressuposto de que a análise do ponto 

de vista moral deveria começar com uma reconstrução pragmática das 

reivindicações de validade moral e, procedendo de forma recursiva, investigar a 

condições de justificação de tais reivindicações e da construção de normas. Se a 

razão prática pode ser entendida como a faculdade de encontrar respostas 

justificadas para questões práticas, então o princípio de justificação que afirma que 

respostas a questões práticas devem ser justificadas de acordo com o tipo preciso 

de reivindicação de validade que elas levantam, é um princípio válido de razão prática 

–tal seria uma versão pragmatista e pós-discursiva do procedimentalismo kantiano, 

                                                      
31 Benhabib, Seyla. Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. 
Polity Press, 1992.  
32 Forst, Rainer. Justification and Critique, op. cit. p. 175. 
33 Forst, Rainer. Contextos da justiça. Para além de liberalismo e comunitarismo. Trad. Denílson L. 
Werle. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 82. 
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sem recorrer a nenhuma ideia metafísica de antropologia filosófica ou de filosofia da 

história.34 

As narrativas liberacionistas, assim como outros discursos que competem por 

visibilidade, legitimidade e reconhecimento na esfera pública, promovem a 

justificação normativa da filosofia da libertação, assim como a teologia narrativa e a 

teologia pública vigentes vieram a reconhecer na teologia da libertação uma de suas 

mais notáveis representantes.35 Convém lembrar, à guisa de conclusão, que para o 

mais importante arauto liberacionista nos EUA, Herbert Marcuse, o movimento de 

libertação das mulheres (women’s liberation) foi importante não apenas para a 

libertação das mulheres, mas também para a libertação de todas as pessoas 

oprimidas em nossa sociedade. Sua esperança era que a luta pela libertação das 

mulheres criasse um novo tipo de princípio de desempenho e ajudasse no cultivo de 

uma nova sensibilidade crítica.36 Assim como Marcuse considerou o movimento de 

libertação das mulheres nos anos 1960 “o mais importante e potencialmente o 

movimento político mais radical que temos”, hoje podemos seguir Noam Chomsky e 

outros simpatizantes de movimentos liberacionistas quando afirmam que os 

movimentos negros, tais como o Black Lives Matter nos EUA e coletivos afro-

brasileiros em nossos dias, são os mais preeminentes em suas reivindicações 

descolonizantes de igualitarismo interseccional. Fazendo jus a quem ocupa de jure 

et de facto o lugar de fala da mulher negra, Kimberle Crenshaw nos lembra que a 

interseccionalidade não é “um esforço para criar o mundo em uma imagem invertida 

do que ele é agora”. Em vez disso, a força normativa da interseccionalidade consiste 

em abrir espaço, from below --como na hermenêutica liberacionista “pé-no-chão” -

- para mais práticas corretivas capazes de criar um sistema mais igualitário: 

   

                                                      
34 Benhabib, Seyla. “The Uses and Abuses of Kantian Rigorism. On Rainer Forst’s Moral and Political 
Philosophy.” Political Theory, Vol. 43 N. 6 (2015): 777-792. 
35 Cf. Forrester, Duncan. “The scope of public theology.” Continuum. Studies in Christian Ethics, vol. 
17, 2 (2004): 5-19; McLaren, Peter & Petar Jandric. “From liberation to salvation: Revolutionary critical 
pedagogy meets liberation theology”. Policy Futures in Education, vol. 15, 5 (2017): 620-652. 
36 Marcuse, Herbert. The New Left and the 1960s: Collected Papers of Herbert Marcuse. Volume 3. 
Edited by Douglas Kellner. London and New York: Routledge, 2005, p. 165; An Essay on Liberation. 
Boston: Beacon Press, 1969. 
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It is somewhat ironic that those concerned with alleviating the ills of racism and 

sexism should adopt such a top-down approachto discrimination. If their efforts 

instead began with addressing the needs and problems of those who are most 

disadvantaged and with restructuring and remaking the world where necessary, 

then others who are singularly disadvantaged would also benefit... By so doing, 

we may develop language which is critical of the dominant view and which 

provides some basis for unifying activity. The goal of this activity should be to 

facilitate the inclusion of marginalized groups for whom it can be said: “When they 

enter, we all enter.”37 

 

 

 

 

                                                      
37 Crenshaw, Kimberle. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.” University of Chicago Legal 
Forum Vol. 1989  Issue 1, Article 8, p. 167. 
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Abstract 
 
Since the publication of A Theory of Justice in 1971, the distributive justice debate 
has tried to offer the best interpretation of a fundamental normative idea, namely, 
when people are entitled to a certain distribution, this distribution must be 
accommodated by distributive rules that cannot be considered as arbitrary. Based on 
John Rawls' notion of democratic equality, in a society of free and equal citizens, non-
arbitrary rules of social justice are those that eliminate both the arbitrariness of the 
social and natural lotteries. Over these 50 years, Rawls’ democratic equality was 
(re)interpreted according to three main normative ideas: impartiality, reciprocity and 
co-authorship. Inspired by Rainer Forst’s reading, this paper focuses on this last 
interpretation. The idea of co-authorship is grounded on an intersubjective, 
procedural and non-comprehensive reading of Kant’s notion of autonomy, according 
to which justice always demands an order of social relations free from arbitrary rule 
of some over others. From this perspective, this paper interprets Rawls' democratic 
equality as a normative idea that prescribes that citizens must not be deprived or 
cannot receive a smaller share of resources, or better social primary goods, than 
others than is necessary and indispensable to enable them to participate on fair terms 
in establishing and shaping the basic structure of society. Or, in other words, the idea 
that a just or fair distribution should be assessed by taking into account the 
fundamental question of whether people have the power to be co-authors of the basic 
structure of society.  
Keywords: Democratic equality; Co-authorship; Political Liberties, Economic 
Inequality; Difference Principle. 
 

There is a main reason to still consider Rawls’ Justice as Fairness the best 

starting point for the discussion on distributive justice.2 Precisely, Rawls introduced 

the contemporary view that the idea of social justice consists of some forms of 

substantive egalitarianism insofar as material inequality between people always 

requires a ‘special’ justification to those who might not benefit (or be damaged) by it. 

In a nutshell, Rawls’ theory of justice on this ‘special’ justification is enacted by the 
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idea of ‘democratic equality’ according to which, in a society of free and equal 

citizens, non-arbitrary rules of social justice are those that eliminate both the 

arbitrariness of the social and natural lotteries. 3  Therefore, Rawls defines his 

egalitarianism as democratic equality (or democratic citizenship), and it is the result 

of the two principles of justice (ordered lexicographically) chosen by the parties 

placed in the original position and behind the veil of ignorance. The two principles of 

justice establish how the basic structure of society must fairly distribute an index of 

primary social goods which is composed of rights, liberties, powers and opportunities, 

income and wealth, and the social bases of self-respect.  

More precisely, the first principle concerns the just distribution of basic 

liberties and rights:  

 

a. Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of 

equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of 

liberties for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those 

liberties, are to be guaranteed their fair value.4 

 

Instead, the second principle establishes the permissible social and economic 

inequalities.  

 

b. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to 

be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality 

of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-

advantaged members of society.5 

 

The second principle of justice is composed of two parts. The first part is what 

Rawls calls the “fair equality of opportunity” (or FEO), and the second is called “the 

difference principle”. The point is, how exactly can we identify the least favored, and 

                                                      
3 Here I follow Daniels (2003: 245, 248–49) and von Platz (2020: 7, note 6) in taking the ideal of 
democratic equality as expressed by Rawls’ all component of the two principles of justice together, 
rather than to only refer to the principles of fair equality of opportunity and the difference principle as 
is presented in A Theory of Justice (1971).  
4 Rawls 2005: 5. 
5 Rawls 2005: 6. 
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how can we measure the benefit that socioeconomic inequalities must bring to them. 

To solve this problem, Rawls introduces the ‘special conception’, in alternative to the 

general conception in which the difference principle is applied to all primary goods 

including liberty and opportunity, with no lexical constraints. According to special 

conception, the greatest benefit to the least-advantaged is identified in the following 

manner: 

 

In a well-ordered society where all citizens' equal basic rights and liberties and 

fair opportunities are secure, the least advantaged are those belonging to the 

income class with the lowest expectations. To say that inequalities in income and 

wealth are to be arranged for the greatest benefit of the least advantaged simply 

means that we are to compare schemes of cooperation by seeing how well off the 

least advantaged are under each scheme, and then to select the which the least 

advantaged are better off than they are under any other scheme.6 

 

Over these 50 years, Rawls’ democratic equality has been (re)interpreted 

according to three main normative ideas: impartiality, reciprocity and co-authorship. 

Each of these three main ideas have different consequences for the ways in which we 

understand the terms of wealth and income distribution.  

According to the ideal of moral impartiality, the arbitrariness of social and 

natural circumstances or factors is determined by the fact that their ‘distribution’ is 

not driven by an impartial moral point of view. The way in which Rawls rejects the 

“system of natural liberty” seems to confirm this reading. He says that “the most 

obvious injustice of the system of natural liberty is that it permits distributive shares 

to be improperly influenced by these factors so arbitrary from a moral point of view.”7 

Alternatively, Rawls argues that “there is no more reason to permit the distribution of 

income and wealth to be settled by the distribution of natural assets than by historical 

and social fortune”.8 From this perspective, the two main parts of the second principle 

of justice – the fair equality of opportunity and the difference principle – are thought 

to eliminate or compensate respectively the social and the natural lotteries. In the 

                                                      
6 Rawls 2001/a: 59-60. 
7 Rawls 1971: 72. 
8 Rawls 1971: 74. 
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current debate, some authors have suggested a different way to satisfy the idea of 

moral impartiality. For them, in order to respect the impartial point of view, justice 

requires the compensation of individuals in situations for which they cannot be held 

responsible. This normative position is commonly called Luck Egalitarianism.9 In any 

case, the terms of economic distribution shaped according to the idea of an impartial 

moral point of view provides distributive orientations that are concerned only with 

people's absolute levels, rather than with inequality between people. Most 

importantly, it does not address another moral and political reason as to why natural 

‘distribution’ of individual endowments can be considered arbitrary - a reason usually 

associated with the idea of reciprocity. 

The idea of reciprocity captures the most adequate explanation of the 

arbitrariness of natural endowments according to Rawls; that is, “what is just and 

unjust [in the natural lottery] is the way that institutions deal with these facts”10 From 

this perspective, what matters is that individual endowments, such as abilities and 

talents, are institution-dependent in the sense that they depend in large part on 

existing social arrangements.11  This means that whichever individual talents and 

abilities are the most economically valuable depends on the goals of the social 

institutions and on the way in which these institutions are organized. According to 

the idea of reciprocity, the terms of distribution of the benefits and burdens of social 

cooperation must allow only reciprocal advantages. Therefore, according to Rawls, 

any economic inequality that benefits the most advantaged without maximizing 

(under any feasible alternative) the absolute share of the worst-off is a violation of 

reciprocity because it allows the best-off to benefit at the expense of others. In other 

words, any deviation from the line of perfect economic equality should be of 

maximum benefit to the least advantaged. However, beyond this strong commitment 

to equality, the idea of reciprocity applied to the difference principle is unable, by itself, 

                                                      
9 About luck egalitarianism, see: G. A. Cohen (1989); Arneson (1989, 2004); Dworkin (2000); Segall 
(2010). Luck egalitarianism has been initially formulated as an extension and generalization of a 
fundamental insight in Rawls’ conception of justice: the issue of individual responsibility; but this 
assumption is hardly contested, see: Scheffler (2003); Daniels (2003). However, luck egalitarianism is 
currently presented as a conception of justice or idea of equality on its own. Also, in this case, it has 
received serious objections, see: Anderson (1999); Scheffler (2003); Forst (2020). I also share the 
contents of these objections.   
10 Rawls 1971: 102. 
11 For this reading, see: Scanlon (2018). 



 
 Nunzio Alì  | 449 

 

to put a constraint on the magnitude of economic inequality. Indeed, in the maximin 

logic that underpins the difference principle it would be unreasonable to discard a 

distribution that maximizes the economic resources of the worst-off simply because 

it generates a great distance between the resources of the best-off. Increasing 

inequality, other things being equal, is permissible if it improves (or better maximizes) 

the position of the worst-off. I call this feature the problem of ‘indeterminateness’ of 

economic inequality that characterizes the difference principle. Rawls himself 

confirms this normative point, ‘the difference principle specifies no definite limits 

within which the ratio of the shares of the more and less advantaged is to fall.’ In 

addition, “we should leave this ratio to fall where it may, as the outcome of pure 

background procedural justice”.12 But, things are more complicated than this. For 

example, we must take into serious account that under the special conception we can 

implement the difference principle only after the first principle and fair equality of 

opportunity are satisfied. In other words, it is the background procedural justice that 

might impose limits on the magnitude of economic inequalities. There are, at least, 

two elements in Rawls’ theory that might block an indefinite increase of inequality: a) 

the idea of the fair value of political liberties, that Rawls includes as a requirement of 

the first principle of justice and b) the constraints to which the institutional 

background is subject for the sake of compatibility with the two principles of justice.13 

However, if these are true, it means that there is a moral and political background idea 

inscribed into Rawls’ democratic equality. I believe that this idea is that of co-

authorship.14 This paper focuses on this last interpretation. Rainer Forst explicitly 

adopts this idea to provide a broad reading of Rawls’ theory of justice.15 Here, I will 

follow Forst’s intuition to specifically interpret Rawls’ democratic equality. Thus, from 

this perspective, it is possible to interpret Rawls' democratic equality as a normative 

idea that prescribes that citizens must not be deprived or cannot receive a smaller 

                                                      
12 Rawls 2001/a:  68. 
13 Another element that can constrain economic inequalities admitted by the difference principle is the 
fair equality of opportunity. I do not have the space here to deal with this element. For the discussion 
on this point see Alì (2021). 
14 The idea of co-authorship between free and equal people is endorsed and elaborated by some 
authors in the Critical Theory camp; see for example: Habermas (1990), Benhabib (2012); Forst (2012, 
2014). 
15 See: Forst (2007, 2012, 2014, 2020). 
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share of resources, or better primary social goods, than others than is necessary and 

indispensable to enable them to participate on fair terms in establishing and shaping 

the basic structure of society. Or, in other words, the idea that a just or fair distribution 

should be assessed by taking into account the fundamental question of whether 

people have the power to be co-authors of the basic structure of society.  

This paper proceeds as follows. In the first section, I will argue that it is more 

adequate to understand Rawls’ theory of justice as a relational theory of justice. On 

this interpretation, we can read democratic equality from the point of view of an 

intersubjective, procedural and non-comprehensive reading of Kant’s notion of 

autonomy according to which “justice always demands an order of social relations 

free from arbitrary rule of some over others”16; or, in other words, citizens who have 

the power to be co-authors of the basic structure of society. In the second section, I 

will reject the famous G. A. Cohen’s objection to Rawls’ difference principle.17 Once 

we have understood in which sense Rawls’ justice as fairness is a non-

comprehensive political conception of justice, it is easy to realize why the difference 

principle cannot depend on some kinds of egalitarian ethos. Therefore, we need to 

find another way to face the problem of ‘indeterminateness’ of economic inequality 

that characterizes the difference principle. Finally, in the third section, I will defend 

that both the idea of the fair value of political liberties and the constraints of 

institutional background seem to provide the best Rawls’ defense against excessive 

economic inequalities. And this line of defense is strengthened when we interpret 

Rawls' democratic equality according to the idea of ‘co-authorship’.  

 

I. Rawls’ political conception of justice  

 

In the current debate, we can observe two different ways to conceive social 

justice that correspond to what Young and more recently Forst call the two pictures 

of justice: the allocative-distributive conception of justice and the relational 

conception of justice.18 The former adopts a distribution-centered and a recipient-

                                                      
16 Forst 2007: 260. 
17 G. A. Cohen (2008). 
18 Young (1990); Forst (2014). 
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oriented point of view, and thus the basic question is what ‘goods’ you have. Although 

there can be different interpretations of what goods (welfare, resources, capabilities) 

should be distributed, and according to which criterion or principle (for example, 

prioritarian or sufficientarian), once we adopt a purely goods-focused view the just 

distribution is assessed in absolute terms of what people have. The relational 

conception of justice, on the contrary, focuses on how people are treated in terms of 

intersubjective relations rather than in terms of what people have or receive. As Forst 

puts it: “justice is not only a matter of which goods, for which reasons and in what 

amounts, should legitimately be allocated to whom, but in particular of how these 

goods come into the world in the first place and of who decides on their allocation 

and how this allocation is made”. 19  Given the fundamental importance of social 

primary goods in Rawls’ theory, one might have reasons to consider his theory within 

the allocative/distributive paradigm. But, on the contrary, I agree with Forst that it is 

more adequate to understand Rawls’ theory as a relational theory of justice, “the one 

which accords priority to social structures and relations and the social status of the 

individual”.20  

We can observe some important elements in Rawls’ theory that authorizes this 

interpretation. First of all, we can underline the Kantian background of Rawls’ theory. 

Since A theory of Justice to Political liberalism, through the fundamental article of 

“Kantian Constructivism”21, Rawls emphasized certain Kantian elements meanwhile 

rejects many others. However, what remains central in Rawls’ normative thought is 

the Kantian character of the autonomy of free and equal persons.22 In this sense, we 

can exclude the possibility that, according to Rawls, persons are passive recipients 

of justice; in contrast, they are “able to regard the principles of justice as morally self-

given; hence, the citizens view the social basic structure which is grounded in this 

way as the social expression of their self-determination”.23 So, we can understand in 

which sense Rawls asserts that “the original position may be viewed, then, as a 

procedural interpretation of Kant’s conception of autonomy and the categorical 

                                                      
19 Forst 2014: 34. 
20 Forst 2014: 31.  
21 Rawls (1980). 
22 Rawls 1971: 251-257.  
23 Forst 2014: 31. 
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imperative”.24 According to Rawls, persons are regarded as free and equal in virtue of 

the two powers of moral personality: 1) the capacity for a sense of justice, and 2) the 

capacity for a conception of the good. Moreover, these two powers are associated 

with the idea of society as a fair system of cooperation. Cooperation is guided by 

publicly recognized rules and procedures that those who cooperate accept; therefore, 

cooperation involves the idea of fair terms of cooperation which specify an idea of 

reciprocity. Clearly, the difficulty is to find a point of view from which the fair terms of 

cooperation could be determined to avoid moral arbitrariness. According to Rawls, 

this point of view is the original position with what he calls the veil of ignorance, which 

permits us to “abstract from and not be affected by the contingencies of the social 

world”, and therefore “eliminating the bargaining advantaged that inevitably arise 

within the background institutions of any society from cumulative social, historical, 

and natural tendencies”.25  

Now, in order to inscribe Rawls’ theory in the family of relational conception of 

justice, we should ask ourselves the fundamental reason that moves Rawls in 

considering social inequalities and, above all, natural endowments as arbitrary 

circumstances in allocating any legitimate advantages in the social cooperation. 

What is important to clarify is that the arbitrariness of the social and natural 

contingencies is neither a criterion of allocative distribution grounded on a certain 

idea of equality, nor is it the result of rigorous ‘moral geometry’ in the relation between 

the original position and the two principles of justice. By contrast, the arbitrariness of 

the social and natural contingencies, and the consequent inequalities, is due to a way 

in which the basic structure of society deals with such contingencies. Rawls is clear 

about this point.  

 

The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that persons are 

born into society at some particular position. These are simply natural facts. What 

is just and unjust is the way that institutions deal with these facts. Aristocratic 

and caste societies are unjust because they make these contingencies the 

ascriptive basis for belonging to more or less enclosed and privileged social 

                                                      
24 Rawls 1971: 256.  
25 Rawls 2005: 23. 



 
 Nunzio Alì  | 453 

 

classes. The basic structure of these societies incorporates the arbitrariness 

found in nature.26 

 

From this point of view, according to Rawls, when we speak about social 

justice, we refer to how all major social institutions that together compose the basic 

structure that affect individuals. 

 

By major institutions I understand the political constitution and the principal 

economic and social arrangements. Thus the legal protection of freedom of 

thought and liberty of conscience, competitive markets, private property in the 

means of production, and the monogamous family are examples of major social 

institutions. Taken together as one scheme, the major institutions define men's 

rights and duties and influence their life prospects, what they can expect to be 

and how well they can hope to do. The basic structure is the primary subject of 

justice because its effects are so profound and present from the start (Rawls, 

1971, p. 7).27  

 

From this point of view, Rawls distinguishes what can happen to an individual 

by reason of his own particular circumstance, and what by reason of the imposition 

of a certain basic structure.28 It is not a case that the least advantaged are always 

identified as representative of social groups, and not as a single individual. Otherwise, 

it would be impossible to prove the political and social dimension of a certain claim 

of (social) justice that satisfies the criteria of reciprocity and publicity. In Justice as 

Fairness: A Restatement, Rawls is much clearer in rejecting the idea of allocative 

justice “as incompatible with the fundamental idea by which justice as fairness is 

organized: the idea of society as a fair system of social cooperation over time”.29 

Therefore, in Rawls’ conception of justice, the problem of distributive justice nowise 

concerns “how a given bundle of commodities is to be distributed, or allocated, 

among various individuals whose particular needs, desires, and preferences are 

                                                      
26 Rawls 1971: 102. 
27 Rawls 1971: 7; See also Rawls 2005: 258.  
28 Rawls 1971: 54. 
29 Rawls 2001/a: 50. 
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known to us, and who have not cooperated in any way to produce those 

commodities”.30 

Now, the fundamental question is how the two principles of justice chosen in 

the original position guarantee that everyone engage in the basic structure of society, 

as a public system of rules, can consider these rules and his participation in the 

activity as they are defined by the result of a reasonable agreement.31 In other words, 

how do the two principles respect (or better, do not violate) the idea of autonomy as 

free and equal people? And, above all, what kind of autonomy is that? In answering 

these questions, we should detach the most important differences between Kant’s 

moral constructivism and Rawls’ political constructivism, in doing so we can 

appreciate the main features of Rawls’ political conception of justice as non-

metaphysical or non-transcendental and non-comprehensive.32 These features also 

have strong consequences in addressing the problem of distributive justice.  

Here, I focus on two main differences. First of all, in Kant’s view, the basic 

conceptions of person and society have a foundation in his transcendental idealism.33 

On the contrary, In other words, Rawls rejects the transcendental and metaphysical 

foundation. In this sense, we can understand why Rawls defines the original position 

as a “device representation” which does not presuppose any particular metaphysical 

conception of the person.34 In this respect, the justification of the original position 

also depends upon whether it adequately represents our considered moral judgments 

as these are established in a process of reflective equilibrium. Secondly, the other 

difference is connected to the previous ones concerned with the distinct aim of Kant’s 

moral constructivism view and Rawls’ political constructivism view. Rawls says that 

“justice as fairness aims at uncovering a public basic of justification on questions of 

political justice given the fact of reasonable pluralism”.35 It means that Justice as 

fairness is presented in Political Liberalism as a non-comprehensive conception of 

(political) justice, differently from A Theory of Justice in which it was understood as 

                                                      
30 Rawls 2001/a: 50. 
31 Rawls 1971: 55-56. 
32 For a broad discussion and overview about this point see: Forst (2017). 
33 Rawls 2005: 100. 
34 Rawls 2005: 27. 
35 Rawls 2005: 100. 
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a comprehensive (even if liberal) conception of justice. With this last difference, Rawls 

extends his earlier idea of independence of moral theory from epistemology and 

metaphysics. As Freeman notes:  

 

Political liberalism goes one step further than this: it means that a significant part 

of morality— ‘the domain of the political’ (PL, 38)—is independent, not just of 

epistemology and metaphysics, but of comprehensive moral conceptions as well 

(including Kantian morality and the value of moral autonomy).36  

 

Some scholars37 have understood this ‘political’ shift in the normative ground 

of Rawls’ theory as a discontinuity between Political Liberalism and A theory, in the 

sense that in A Theory Rawls tries to answer the fundamental question of social 

justice, whereas in the Political Liberalism the fundamental question is the tolerance 

that exists in the liberal democracy. According to this interpretation, the focus on the 

socioeconomic inequalities, for example, would become secondary to the issue of 

democratic tolerance. Rawls always rejected this interpretation, and Justice as 

Fairness: A restatement was an attempt to interplay his two most important works. 

The point is that Rawls continues answering the fundamental question of social 

justice, but in Political Liberalism he realizes that one of the three main kinds of 

conflict among citizens, pluralism of comprehensive doctrines, can only be mitigated 

but not completely eliminated, “since comprehensive doctrines are, politically 

speaking, irreconcilable and remain inconsistent with one another”.38 It implies an 

important change in the justification of conception of justice and in the idea of 

stability. However, here, I am simply interested in exploring the main consequences 

concerning the problem of distributive justice, once Rawls presents his conception of 

justice as political and non-metaphysical and non-comprehensive; and, in doing so, 

showing the deep difference between Kant’s moral constructivism and his political 

constructivism. In this way, we can appreciate the ‘political’ (albeit, always moral)39 

                                                      
36 Freeman 2007: 233. 
37 See: Salvatore (2004); Van Shoelandt and Gaus (2018).  
38 Rawls 2005: lviii.  
39 See: Rawls 2005: xlvii, 395. 
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grounds of the difference principle, and therefore we can reject the famous G. A. 

Cohen’s objection.  

 

II. Rejecting G. A. Cohen’s objection: the difference principle cannot depend on some 

kinds of egalitarian ethos 

 

First of all, in avoiding conceiving the basic conception of person and society 

from a metaphysical and transcendental point of view, Rawls avoids one of the most 

serious flaws in Kant’s idea of (social) justice. As it is well-known Kant’s noumenal 

view of the human being leads him to underestimate the importance of material social 

conditions in such a way that according to him the equal treatment that all people are 

entitled under the law of the state is entirely coherent with a huge inequality in 

possessions.40 By contrast, Rawls does not conceive human beings and society in 

formal terms. Instead, following Rousseau, he takes “men as they are”.41 

Secondly, Rawls clarifies that his conception of justice is not comprehensive, 

and for this reason it is ‘political’. In the original position, the veil of ignorance is thick 

rather than thin in order to not allow the parties to know people’s comprehensive 

doctrines: moral, religious and also philosophical. 42  It means that Rawls also 

considers people’s deep disagreement between, for example, an egalitarian and 

libertarian ‘philosophical’ comprehensive conception of justice. It also has a strong 

consequence on the argument that leads people to reasonably choose the two 

principles of justice and in particular the difference principle. For example, it is evident 

that the idea of equality, as well as the concern for efficiency, plays a less relevant 

task than it was supposed to in many interpretations. To many, the difference 

principle is appealing “for the demand that the advantages enjoyed by the least 

advantaged should be as generous as (sustainably) possible provides a transparent 

and elegant way of articulating an egalitarian impulse and a concern for efficiency”.43 

Then, the debate on the difference principle was, and is, characterized by the 

                                                      
40 Johnston 2011: 162. For a possible objection to economic inequality from a Kantian view see: Alì 
and Pinzani (2022 forthcoming).  
41 Rousseau (1997); Rawls 2001/b: 7. 
42 Rawls 1980: 549; Rawls 2005: 24, note 27. 
43 Van Parijs 2003: 200. 
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fundamental question of how much social and economic inequalities the principle 

permits, once it prescribes to maximize the well-being of the least advantaged. In the 

debate, the answer seems to depend on the weight, and priority, that we might 

attribute to the egalitarian appeal or the socioeconomic efficiency. According to those 

who advocate the leximim (or Pareto efficient) difference principle what matters is to 

maximize the advantage of the least advantaged group under any other feasible 

arrangement. Once we have maximized the position of the worst off, they cannot deny 

any further increasing in economic inequality if it still represents the socioeconomic 

scheme in which the position of the worst off is maximized under any other feasible 

arrangement; unless the least advantaged group would appeal to a certain egalitarian 

value. By contrast, those who defend a more egalitarian interpretation of the 

difference principle sustain that any further increasing in economic inequality impose 

(re)distributive duties to the most advantaged in the sense that such increasing is 

allowed if, and only if, it improves for a certain amount and also the position of the 

worst off.44  Only in this way, they sustain, the difference principle is compatible with 

the idea of reciprocity, and it can realize the value of fraternity, as in Rawls’ intention.45 

Here we can contextualize the well-known G. A. Cohen’s critique of Rawls. Cohen’s 

central argument is that approving (special) economic incentives to motivate talented 

producers means to accept the difference principle in its lax form. According to 

Cohen, there are two understandings of the difference principle: 

 

In its strict reading, it counts inequalities as necessary only when they are, strictly, 

necessary, necessary, that is, apart from people’s chosen intentions. In its lax 

reading, it countenances intention-relative necessities as well. So, for example, if 

an inequality is needed to make the badly off better off but only given that talented 

producers operate as self-interested market maximizers, then that inequality is 

endorsed by the lax, but not by the strict, reading of the difference principle.46  

 

For this reason, Cohen believes that the subject of social justice is not primarily 

the basic structure  of  society,  as  Rawls  sustains,  rather  a  criterion  of  distributive 

                                                      
44 However, I said, also in this case, it leaves open how much this amount range should be.  
45 Rawls 1971: 105. 
46 Cohen 2008: 69. 
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justice that should also be applied to individual behaviors, preferences and attitudes. 

However, Cohen is aware of the kind of political problem that governments should 

face to implement such egalitarian ethos, and how it might mean rejecting freedom 

of choice of occupation. In order to avoid these kinds of problems, Cohen suggests 

what he calls “ethical solution”.47 This means that individuals, simply by reason of 

their egalitarian ethos, ‘voluntarily’ choose the occupation in which they are more 

talented without requiring any special economic incentives for it.48 It is easy to clearly 

observe all of the main differences between Cohen’s egalitarian conception of justice 

and Rawls’ political conception of justice. For Cohen, it is not problematic to assume 

the ethical solution, and therefore a comprehensive conception of justice, since his 

idea of justice is both metaphysical and transcendental. This means that, for Cohen, 

justice is not a normative regulatory idea, and it does not prescribe “rules of social 

regulation”.49  Therefore, Cohen’s main purpose is not to provide a conception of 

justice that serves, also and mainly, as a standard of political justification. Instead, it 

is Rawls’ fundamental purpose.50 Given the existence of irreconcilable conflicts that 

can only be mitigated, we can hope (in the best case) in the existence of an 

overlapping consensus among reasonable doctrines that holds the political 

conception of justice, but we cannot exclude the presence of unreasonable doctrines. 

Therefore, although Rawls does not explicitly offer a theory of power, the way we 

ought to justify and legitimate the ‘coercive’ use of power emerges as one of the 

fundamental questions that Political Liberalism tries to answer.  

Now, taking seriously the meaning of Rawls’ conception of justice as political 

and non-metaphysical and non-comprehensive, we should discard any hypothesis 

that the economic distributive implication prescribed by the difference principle 

depends on some kinds of egalitarian ethos. Nonetheless, it does not mean that the 

leximim or Pareto efficient is the only coherent and possible interpretation of the 

difference principle.  On the contrary, the continuity between A Theory and Political 

                                                      
47 Cohen 2008: 189. 
48 In this way, according to Cohen 2008: 189, the egalitarian trilemma among equality, freedom, and 
Pareto efficiency is dissolved.  
49 Cohen 2008: 302. 
50 About the specific way in which Rawls understands normative political theory, see also de Vita 
(2017).  
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Liberalism reinforces the hypothesis that the most fundamental justification for the 

difference principle does not rely on a certain notion of equality, rather it is grounded 

on the idea that the difference principle –together with the previous parts of the 

second principle of justice as a whole – is the only way to guarantee, first, the 

effectiveness of liberty in order to not be purely formal, and, second, to guarantee  full 

(political) autonomy as free and equal persons. In particular, we can understand full 

autonomy (political and not ethical) as the power that every person should effectively 

own, and feel himself as a cooperating member of society, or to be a person free from 

any kind of relation of domination.  

In order to adequately capture these aspects, we do not have to commit one of 

the most common interpretive errors: taken in isolation the content of the Second 

Principle and in particular that of the Difference Principle. As Daniels stresses, what 

Rawls defines as democratic equality requires reference to all parts of the two 

principles of justice take as a whole, even if lexicographically ordered. 51 

Unfortunately, this common interpretative error was instigated by Rawls himself in 

separating quite rigidly, at least at the first insight, the two principles of justice. 

Indeed, Baynes might be right when he suggests that: 

 

The distinction between the two principles of justice and the claim for the priority 

of the first – the heart of what Rawls calls the ‘special conception’ – corresponds 

to a fundamental division in the basic structure, namely, the distinction between 

the public and the private, between political and civil rights (guaranteed by the 

first principle) and social and economic inequalities (regulated by the second 

principle).52  

 

For this reason and in order to avoid this ambiguity, it is fundamental to take 

into account a certain interpretation of Rawls’ democratic equality, what I suggest to 

be the idea of ‘co-authorship’. The aim of the two principle of justice is, primary and 

mainly, to allow citizens to participate in equal (or fair) terms in establishing and 

shaping the basic structure of society. In this way, Rawls’ theory of justice achieves 

                                                      
51 Daniels 2003: 245. 
52 Baynes 1991: 161. 
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in a more compelling way some of its main normative pretentions: 1) offer a better 

reconciliation of liberty and equality; and therefore, avoiding one of the most relevant 

objections to liberal tradition, i.e. the system of liberties is commonly taken alone and 

it is purely formal,53  2) mitigate the problem of ‘indeterminateness’ of economic 

inequality that characterizes the difference principle. The points 1) and 2) are strictly 

linked with each other. For this perspective, although I have also detected into Rawls’ 

formulation of the difference principle what I call the problem of ‘indeterminateness’, 

I identify this problem for different reasons than Cohen ones and therefore I defend a 

different solution.54  

 

III The idea of the fair value of political liberties as a constraint to excessive economic 

inequalities 

 

As I have already noted, although the difference principle permits an increase 

in economic inequality if, and only if, it entails as much as possible improvement for 

the worst off, according to the difference principle, the size of economic inequality 

between the most and least advantaged does not seem to matter. This doubt 

becomes stronger once I clarified how the justification of the two principles of justice 

must be political and, therefore, it cannot endorse an ethical justification, even an 

egalitarian one. In this sense, the problem of ‘indeterminateness’ is connected with 

an important contradiction between the distributive criterion that the difference 

principle seems to prescribe and Rawls’ strong egalitarian pretension against the 

great and excessive economic inequality. In this respect, on one hand, the difference 

principle, as Rawls admits himself, neither specifies limits to the economic inequality 

ratio between the more and less advantaged, nor does Justice as fairness offer a 

further criterion to judge this gap.55 But on the other hand, Rawls declares that the 

two principles of justice are only compatible with an institutional background in 

                                                      
53 Rawls (2005: lvi, note 34) agrees with Hegel, Marx and other socialist thinkers in moving this critique.  
54 Cohen (2008) argues that the difference principle permits unjustified economic inequality because 
it does not maximize equality and does not fully realize the value of fraternity and so people’s moral 
nature. Actually, it is the other way around, I focus on the problem of ‘indeterminateness’ from a 
deontological point of view, rather than from a teleological point of view as Cohen does.  
55 Rawls (2001/a: 68, note 36) himself admits it.  
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which, among other things, economic inequality is not excessive in a way that the 

ownership of wealth and capital are sufficiently dispersed. Here, we can argue that in 

Rawls’ theory, the key concept to solve this contradiction is the worth or value of 

liberty.  

Before introducing in detail the concept of the worth of liberty, I need to say 

something about the conception of liberty adopted by Rawls. For sure, Rawls does 

not share the conception of negative liberty, as the absence of external interference 

and obstacles, familiar to the liberal tradition; rather he adopts an idea of liberty as 

self-determination closer to the positive conception. Without entering in the classic 

controversy between the negative and positive conception of liberty, it is worthy to 

underline that Rawls’ conception of liberty is not ‘positive’ in the sense that it entails 

some references to the idea of self-realization.56  By contrast, Rawls maintains a 

deontological formulation and, at the same time, he tries to bypass the classical 

controversy following the triadic definition of social freedom by Oppenheim and 

MacCallum.57 This means that Rawls’ conception of liberty is not formal because it 

implies a certain dimension of power, i.e. the means to achieve something. I think that 

the worth of liberty is the notion that much more emphasizes this dimension. Rawls 

introduced the worth of liberty in A theory, but it gained centrality in his following 

works. 58   

 

Thus liberty and the worth of liberty are distinguished as follows: liberty is 

represented by the complete system of the liberties of equal citizenship, while the 

worth of liberty to persons and groups is proportional to their capacity to advance 

their ends within the framework the system defines. Freedom as equal liberty is 

the same for all; the question of compensating for a lesser than equal liberty does 

not arise. But the worth of liberty is not the same for everyone. Some have greater 

authority and wealth, and therefore greater means to achieve their aims. The 

lesser worth of liberty is, however, compensated for, since the capacity of the less 

fortunate members of society to achieve their aims would be even less were they 

                                                      
56 See: Berlin (1969). 
57 Oppenheim (1961); MacCallum (1967).  
58 About the fair value of political liberty, see: Rawls 1971: 201-205, 222-234, 278; Rawls 2005: 5-6, 
324-331.  
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not to accept the existing inequalities whenever the difference principle is 

satisfied. But compensating for the lesser worth of freedom is not to be confused 

with making good an unequal liberty. Taking the two principles together, the basic 

structure is to be arranged to maximize the worth to the least advantaged of the 

complete scheme of equal liberty shared by all. This defines the end of social 

justice.59 

 

Rawls guarantees the worth of liberty by means of different normative 

prescriptions. First of all, Rawls lists some essential prerequisites that may protect 

the basic liberties and prevent social and economic inequality from being excessive.60 

The social minimum and other more specific institutions such as basic health care 

assured to all citizens, a certain fair equality of opportunity especially in education 

and training, and public financing of elections are considered by Rawls as 

“constitutional essential”. 61  However, Rawls is explicit in asserting that these 

institutions do not fully satisfy the principles of justice as fairness. This means, for 

example, that the difference principle is more demanding than a social minimum 

providing for the basic needs for all citizens.62 It is important to note that some of 

these policies and institutions available to protect citizens from absolute deprivation 

are not subordinated to the basic liberty principle in the same way than the second 

principle of justice and the difference principle are.63 So then, it is valid to assume 

that Rawls guarantees the worth of liberty in a more ambitious way than he does 

through these essential prerequisites. The hypothesis is that the difference principle 

should be properly the normative mean to achieve this aim. However, here arises one 

of the most important ambiguities in Rawls’ theory, one that should be solved in order 

to overcome the problem of indeterminateness of the difference principle. 

Given what I have said so far about the worth of liberty, we can assume that it 

depends on the level of resources available to a person. At the first insight, the 

difference principle could be considered a normative criterion to also maximize the 

                                                      
59 Rawls 1971: 204.  
60 Rawls 2005: lvii. 
61 Rawls 2001/a: 47. 
62 Rawls 2001/a: 48. 
63 Rawls 1971: 245. 
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worth of liberty since the difference principle states that inequalities in the 

distribution of primary goods are justified only to extent that they result in the greatest 

amount of these goods for the worst off (taking into account any possible alternative 

institutional arrangements of the basic structure). But this assumption is not pacific. 

Daniels was the first author who problematizes in detail this aspect arguing that the 

“worth of liberty is especially sensitive to relative differences in the index of social 

primary goods and is not a simple monotonic function of it”.64 Daniels focuses on the 

incompatibility between equal liberty and unequal wealth and power, and therefore 

between the first and second principles. In order to fully appreciate this fundamental 

critique, we should remember the manner in which the two principles of justice 

maximize the social primary goods: rights, liberties, powers and opportunities, 

income and wealth, and the social basis of self-respect. According to Rawls, by 

means of this index of primary goods we are able to make interpersonal comparisons 

and identify the position of the worst off among any alternative arrangements of basic 

structure. However, as Rawls himself admits, it would be very difficult to develop the 

index itself.65 Thus, Rawls tries to simplify this problem in two ways. First of all, he 

assumes that the two principles of justice are serially ordered.66  

This means that it is given priority to the principle of basic liberty and that it 

can be restricted only for the sake of liberty.67 That is, neither the extent nor the 

equality of liberty can be traded away for other social goods. The only problem that 

remains is to define who the least advantaged group is. So, Rawls introduces another 

simplification: the representative of the least advantaged group is specified only by 

the level of income and wealth, by reason of the hypothesis that “these primary social 

goods are sufficiently correlated with those of power and authority”.68 What Rawls 

does not seems to capture is that the worth of liberty is a function of an individual’s 

relative position in the distribution of resources; i.e. the worth of each of the basic 

liberties does not depend on the absolute material wealth rather it depends on the 

relative dimension of material wealth. Daniels focuses properly on this point.  

                                                      
64 Daniels 1975: 271. 
65 Rawls 1971: 93. 
66 Rawls 1971: 93. 
67 Rawls 1971: 302. 
68 Rawls 1971: 97. 
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If worth of liberty is not included among the goods indexed, then Rawls appears 

to be authorizing a trade-off between it and the social primary goodswhich are 

indexed, since he claims that the lesser worth of liberty of the worst-off is 

compensated for by maximization of their index.69 

 

This means that:  

 

The very inequality of wealth and powers which, we are assuming, acts to 

increase the index of the worst-off individuals can at the same time act to 

decrease his worth of liberty […] This effect is decisive where worth of liberty is 

affected by comparative access to those resources and institutions such as 

qualified legal counsel or the mass media, which are needed for the effective 

exercise of liberty. The result is that the worst-off, despite their increased indices, 

may be in a relatively worse position to effectively exercise their liberty.70  

 

Daniels suggests to Rawls two main alternatives. One is that in which “Rawls 

could reject the claim that significant economic and social inequalities cause 

inequalities in liberty or worth of liberty”.71 This is an implausible assumption from a 

theoretical and empirical point of view, and it would contradict other fundamental 

parts of Rawls’ theory.72 Another alternative, one that Daniels advocated, is to attempt 

reconciling the First and Second Principles by refusing to allow any inequalities in 

wealth and powers that can cause inequalities in worth of liberty. “Since liberty has 

priority over other social goods, no trade-off can be allowed between worth of liberty 

and the index of primary goods”.73 Rawls’ subsequent reformulations in his account 

of the basic liberties matched, at least partially, with this alternative. First in “The 

Basic Liberties and Their Priority” and then in Political Liberalism, Rawls emphasizes 

the special role of the equal political liberties since he includes the worth (or the fair 

value) of these liberties, and only these, in the first principle of justice.74  

                                                      
69 Daniels 1975: 270. 
70 Daniels 1975: 271. 
71 Daniels 1975: 280.   
72 See: Rawls 1971: section 36, 43.  
73 Daniels 1975: 279. In this line of thought, Daniels suggested a special Liberty-Restricted Difference 
Principle (LRDP). 
74 Rawls 1982: 42-45; 2005: 5. 
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The fact that Rawls includes the value of political liberties in the first principle 

of justice leaves open the question whether this solution is effectively able to avoid 

what I call the problem of ‘indeterminateness’ that characterize the difference 

principle. Here I follow the interpretation of many authors75 according to which the 

fair value of political liberties is the criterion that limits the economic inequality 

permitted by the difference principle. Baynes exemplifies well the point. 

 

Perhaps the difference principle is really quite radical: It requires that after social 

and economic inequalities are restricted so that they do not upset the fair values 

of political liberty – including the fair value of forming and expressing public 

opinion – such inequalities are still only permissible if they benefit the least 

advantaged.76 

 

Nonetheless, this interpretation is not free of troubles. Indeed, this ‘strong 

egalitarian interpretation’ of the difference principle depends on the way in which 

Rawls defines political liberties, and consequently it affects how their worth should 

be secured. Rawls seems to rely as the primary tool of ensuring the fair value of the 

political liberties on a certain kind of institutional background to avoid an excessive 

economic inequality and, above all, the concentration of wealth in private hands.  

Already in A Theory, Rawls seems to prescribe the background institutional 

strategy as indispensible to guarantee the worth of liberty, in particular political 

liberties. In many passages Rawls suggests the limitation of economic inequality and 

economic concentration in order to guarantee the fair value of liberty, in particular 

political liberties. 77  Moreover, in a wider picture, Rawls links the violation of fair 

equality of opportunity with the loss of value of political liberty.  

 

Fair equality of opportunity means a certain set of institutions that assures similar 

chances of education and culture for persons similarly motivated and keeps 

positions and offices open to all on the basis of qualities and efforts reasonably 

                                                      
75 For example, see: Cohen (1989); Baynes (1991); de Vita (2007); Freeman (2013, 2018); Forst (2012; 
2014, 2020); Werle (2014); Thomas (2017); Edmundson (2017). 
76 Baynes 1991: 160. 
77 Rawls 1971: 225-226. 
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related to the relevant duties and tasks. It is these institutions that are put in 

jeopardy when inequalities of wealth exceed a certain limit; and political liberty 

likewise tends to lose its value, and representative government to become such 

in appearance only.78 (ibidem, p. 278).  

 

However, the problem is that Rawls seems to point out these institutional 

devices as simple suggestions because this kind of questions, according to him, 

“belong to political sociology”.79 He wants to make clear that “the theory of justice 

does not by itself favor either form of regime”.80 In this sense, Rawls makes a sharp 

distinction between the theory of justice and a theory of political system. Thus, one 

might be inclined to suppose that the kind of background institutions is only part of 

the latter, and the theory of justice in its ideal arrangement must not prescribe 

anything of that; and therefore, neither of the two principles of justice with the 

difference principle. Fortunately, in Justice as Fairness: A Restatement, Rawls 

reshapes this distinction in a more flexible way, specifying what kinds of regime as 

social system are compatible with the two principles of justice. Rawls distinguishes: 

 

Five kinds of regime viewed as social systems, complete with their political, 

economic, and social institutions: (a) laissez-faire capitalism; (b) welfare-state 

capitalism; (c) state socialism with a command economy; (d) property-owning 

democracy; and finally, (e) liberal (democratic) socialism.81  

 

So, in answering the question which of these regimes satisfy the two principles 

of justice, he asserts that each of the first three kinds of regimes, (a) to (c) violate 

them in at least one way; by contrast, the regimes, (d) e (e) property-owning 

democracy and liberal socialism, satisfy the two principles of justice. It is extremely 

interesting to recall the motivations that make (b) welfare-state capitalism 

incompatible on the contrary of (d) and (e).  

 

                                                      
78 Rawls 1971: 278. 
79 Rawls 1971: 227. 
80 Rawls 1971: 280. 
81 Rawls 2001/a: 136. 
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Welfare-state capitalism also rejects the fair value of the political liberties, and 

while it has some concern for equality of opportunity, the policies necessary to 

achieve that are not followed. It permits very large inequalities in the ownership 

of real property (productive assets and natural resources) so that the control of 

the economy and much of political life rests in few hands. And although, as the 

name ‘welfare-state capitalism’ suggests, welfare provisions may be quite 

generous and guarantee a decent social minimum covering the basic needs (§38), 

a principle of reciprocity to regulate economic and social inequalities is not 

recognized.82   

 

Therefore, although Rawls is clear in underlining that Justice as fairness does 

not decide between a property-owning democracy and liberal socialist, he seems to 

have a preference for a property-owning democracy.  

 

The background institutions of property owning democracy work to disperse the 

ownership of wealth and capital, and thus to prevent a small part of society from 

controlling the economy, and indirectly, political life as well.83  

 

In this way, Rawls not only suggests to protect the fair value of liberty by means 

of the background strategy, which limits both economic inequality and economic 

concentration, but he also suggests a social system (as property-owning democracy) 

that does not structurally permit that this kind of economic inequalities arise. Thus, 

Rawls prefers an ex ante socioeconomic distribution rather than an ex post 

redistribution. As Thomas observe, the emphasis on the ownership of wealth and 

capital dispersion can be considered another important reason to suppose that Rawls 

mainly and primarily adopts the background strategy. In addition, Rawls explicitly 

appeals to the idea of domination when he says that a reason:  

 

for controlling economic and social inequalities is to prevent one part of society 

from dominating the rest. When those two kinds of inequalities are large, they 

tend to support political inequality. […] This power allows a few, in virtue of their 

                                                      
82 Rawls 2001/a: 137-138. 
83 Rawls 2001/a: 139. 
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control over the machinery of state, to enact a system of law and property that 

ensures their dominant position in the economy as a whole.84  

 

In this passage, we can find the echo of a classical idea of domination which 

means to obey the foreign wills of others as opposed to ‘obeying only oneself’ or 

‘being his own master’.85 Here, I think that we could say that, for Rawls, domination 

occurs when a citizen does not have adequate economic and political power with 

respect to others to be co-authors of the basic structure of society. From this 

perspective, both the idea of the fair value of political liberties and the constraints of 

institutional background seem to provide the best Rawls’ defence against excessive 

economic inequalities. However, I hope to show that the plausibility of this solution is 

strengthened when we interpret Rawls' democratic equality according to the idea of 

‘co-authorship’.  

 

Conclusion 

 

In this paper, I defended the idea that co-authorship is the most adequate 

interpretation of Rawls’ democratic equality. The idea that a just or fair distribution 

should be assessed by taking into account the fundamental question of whether 

people have the power to be co-authors of the basic structure of society provides the 

most compelling explanation why Rawls’ theory of justice cannot tolerate excessive 

economic inequalities. In this way, we can offer a plausible answer to what I call the 

problem of ‘indeterminateness’ that characterizes the difference principle; namely the 

fact that it does not prescribe any limit range of economic inequalities between the 

worst-off and the best-off. This problem can be mitigated if we take into account the 

main manner in which Rawls advocates to ensure the fair value of political liberties; 

that is, he prescribes a certain kind of institutional background to avoid an excessive 

concentration of wealth in private hands. Nonetheless, to conclude, I need to admit 

that an important contradiction related to what I call the problem of 

‘indeterminateness’ still remains at stake. Namely, once we have proved that the 

                                                      
84 Rawls 2001/a: 130-131. 
85 See respectively: Rousseau (1997) and Kant (1996). 
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magnitude of economic inequality between the worst-off and the best-off is so 

important, why does the difference principle not explicitly sanction this normative 

assumption? Although many could be untroubled by this normative deficit, I think that 

it might be relevant. For this reason, I recently proposed an alternative distributive 

principle called: ‘the principle of proportionality’ which introduces limits to income 

and wealth inequalities between the best-off and worst-off. 86  I believe that, for 

example, if the difference principle was understood as a normative criterion that 

explicitly prescribes a certain range (or ratio) limit of permissible economic 

inequalities, it would be able to, first of all, more adequately reconcile the first and 

second principles of justice, and secondly, to effectively exemplify the intuitive idea 

of how procedural justice treats the question of distribution, i.e. “to design the social 

system so that the outcome is just whatever it happens to be, at least so long as it is 

within a certain range”.87 I admit that this understanding can represent a radical 

reinterpretation of the difference principle, as Rawls presented it and how it is 

understood by the vast majority of philosophers. Thus, I leave this possibility open 

and postpone a plausible defense of this reading until another time.  
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Abstract 
In a recently published article, Kevin Vallier and Ryan Muldoon argue that an 
important project in political philosophy, which they call "the public reason project", 
has recently split into two projects which differ in their fundamental assumptions.  
These are the "coherence" and "diversity" projects, named for the views of political 
philosophy out of which they grow.  Vallier and Muldoon argue that the coherence 
view is supported by a circular argument.  They also contend that it fails at central 
tasks of political philosophy, including the task of reconciling citizens of deeply 
pluralistic societies, and that their own diversity view is superior.  I argue that the 
diversity project is not, properly speaking, a public reason project at all.  Vallier and 
Muldoon seem to think that John Rawls's view of public reason is a coherence view 
as they understand it.  I introduce a variant of the coherence view which I call "the 
Rawlsian view" and which I take to be more faithful to Rawls's view than the version 
of the coherence view that Vallier and Muldoon present.  I contend that the Rawlsian 
view escapes their objections to the coherence approach, and I question the 
independence of the diversity approach from the variant I introduce. 
 
 

Diversity and Coherence in Public Reason2 

 

In a recently published article, Kevin Vallier and Ryan Muldoon argue that an 

important project in political philosophy -- "the public reason project" -- has recently 

split into two projects which differ in their fundamental assumptions.  These are the 

"coherence" and "diversity" projects, named for the views of political philosophy out 

of which they grow.3  Vallier and Muldoon argue that the coherence view is supported 

by a circular argument and fails at central tasks of political philosophy, and that their 

                                                      
1 Department of Philosophy. University of Notre Dame. 
2 I am grateful to Peter de Marneffe and Samuel Freeman for helpful comments on earlier drafts. 
3 Kevin Valier and Ryan Muldoon, "In Public Reason, Diversity Trumps Coherence", Journal of Political 
Philosophy 29,2 (2021): 211-230.  Page references to this article will hereafter be given parenthetically 
in the text. 
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own diversity view is superior.  I introduce a variant of the coherence view that I 

contend escapes their objections to that approach, and I question the independence 

of the diversity approach from the variant I introduce. 

 

§1. The Public Reason Project 

 

Muldoon and Vallier say that what they call "the public reason project" was 

"initiated by John Rawls and others twenty-five years ago".  They do not say exactly 

what "the public reason project" was or how Rawls helped to initiate it, but I believe 

their idea is this.  Rawls's Political Liberalism, published roughly twenty-five years 

ago, included an essay called "The Idea of Public Reason".4  In that essay, Rawls 

initiated -- or gave considerable impetus to -- a debate about what considerations 

could be used justify laws and policies.  He argued that those which bear on 

constitutional essentials and matters of basic justice had to be supported by what he 

called "public reason."  Other philosophers disagreed.  Because Rawls's treatment 

helped to set the terms of the debate, the project of identifying justifying reasons for 

laws and policies came to be called "the public reason project".  That is the project 

that Vallier and Muldoon contend has split into two projects which are fundamentally 

different. 

Rawls himself famously defended different guidelines of public reason at 

different times.  But he consistently held that justifying reasons are those which show 

that laws and policies bearing on fundament questions are justifiable to members of 

society in their public role, their role as citizens.  Citizens have the capacity for 

conceptions of the good but, considered just as such, they do not have any particular 

conceptions. To identify reasons which can be used to show laws and policies 

acceptable to citizens as such is therefore to identify reasons which can show them 

acceptable to citizens just as free and equal -- hence acceptable to them regardless 

of the conceptions of the good they hold.  Rawls explicitly introduced the idea of 

public reason only in his later writings.  But his attempt to identify those reasons is 

                                                      
4 John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996), pp. 212-54. 
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continuous with the fundamental commitment of A Theory of Justice.5  There, Rawls 

argued that his two principles were acceptable to us considered as free equals.  An 

account of public reason shows how their applications can be as well.  That is why 

an embryonic account of public reason appears, avant la lettre, in Theory of Justice.6 

The phrase "public reason" can have many meanings.  Other philosophers are 

free to use it differently than Rawls did.  But to say that Rawls's treatment of public 

reason helped to initiate what was once a single public reason project misleads.  For 

it obscures the fact that many of those who disagreed with Rawls about public 

justification were -- from the outset -- engaged in the enterprise of identifying 

reasons which could show laws and policies acceptable to citizens conceived very 

differently than Rawls conceived of them.  The philosophers I have in mind were 

interested in justifying exercises of power to citizens conceived of as committed to 

some definite conception of the good.  Justification to citizens so conceived had to 

show laws and policies acceptable in light -- and perhaps in terms of -- those 

conceptions.  From the Rawlsian point of view, the alternative accounts they 

developed were not accounts of justification to citizens in their public role.  They were 

not accounts of public reason at all.   

Labeling the non-Rawlsian accounts as accounts of public reason thus fosters 

the illusion that alternatives were once much closer to Rawls in aspiration than they 

in fact were.  It thereby makes it possible to contend, as Vallier and Muldoon do, that 

what they call the divergence within the public reason literature emerged only 

recently.  It is not misleading to suggest that the approaches which they say diverge 

are approaches to a single project despite long-standing foundational differences.  

But confusion about the similarity of approaches and aims might be averted if that 

project were called "the public justification project" instead.  Or, if we follow Jeremy 

Waldron in thinking that a commitment to rational justifiability "of all aspects of the 

social" is definitive of liberalism, then we can simply call that project "the liberal 

project".7  The capaciousness of the term 'liberal' makes this label appropriate, since 

                                                      
5 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999) 
6 Rawls, Theory of Justice, p. 197. 
7 Jeremy Waldron, "The Theoretical Foundations of Liberalism", The Philosophical Quarterly 37, 147 

(1987): 127-50, p. 128. 
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it reminds us of how wide a range of political philosophers, including classical liberals, 

have engaged in the project.  That is how I shall refer to it. 

 

§2. A Third Alternative 

 

Vallier and Muldoon distinguish two views of political justification.  One is "the 

coherence view".  That view "sees the public reason project as attempting to show 

that the key concepts in political liberalism are a conceptually coherent unit; it offers 

a model of citizens whose conceptions of justice and conceptions of the good are in 

alignment, but does this by stipulating away a more realistically diverse population." 

(213). The other is "the diversity view". That view "expressly argues that respecting 

real-world pluralism requires liberal institutions. The coherence view idealizes away 

from pluralism to focus on the relations between liberal ideas. The diversity view 

embraces that pluralism to show how pluralism and liberalism can mutually reinforce 

one another." (213) 

These views are said to grow out of two responses to a tension in Rawls 

between two kinds of justification Rawls says a political conception of justice can 

enjoy: "pro tanto justification" and "full justification".  A conception is pro tanto 

justified if its political values alone "give a reasonable answer by public reason to all 

or nearly all questions concerning constitutional essentials and basic justice."  A 

conception is fully justified when each citizen "accepts a political conception and ... 

embed[s] it in some way into the citizen's comprehensive doctrine."  Vallier and 

Muldoon say the distinction between pro tanto and full justification opens the 

possibility that "some putatively reasonable citizen" might not embed the political 

conception into her comprehensive doctrine because of a conflict between the two.  

(212) In that case, the conception would be pro tanto but not fully justified.   

This possibility prompts the two responses.  The response associated with the 

diversity approach allows that reasonable persons can "reject all liberal political 

conceptions of justice" -- hence those that are pro tanto justified -- but argues that 

"liberal institutions may yet be justified to a public deeply divided over justice and the 

good" (212, emphases added).  The coherence view responds by saying that "a 

reasonable person by definition will accept any reasonable political conception of 
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justice" (212) -- hence any conception that is pro tanto justified.  It therefore 

forecloses the possibility by stipulation.   

Vallier and Muldoon do not claim these are the only possible responses to the 

tension.  I shall now sketch a third one which leads to a third approach to the liberal 

project.  I take the response and the approach to be Rawls's.  I draw on his texts to 

explain them and refer to them, tendentiously, as "the Rawlsian response" and "the 

Rawlsian approach".  But I am less concerned with Rawls exegesis than with spelling 

out an alternative to the coherence and diversity approaches, and so I shall not worry 

if the response and approach I sketch are less Rawlsian than I suppose. 

To see the Rawlsian response, recall that Rawls said the justice of a well-

ordered society is stabilized by an overlapping consensus on a family of liberal 

political conceptions. 8   Such a consensus can obtain only if reasonable citizens 

endorse one or another of those conceptions.  They will do that only if the conceptions 

they endorse enjoy three kinds of justification, two of which are pro tanto and full.  So 

if a just society is to be stable, each reasonable citizen must hold that at least one 

conception of justice enjoys both kinds.   

But the Rawlsian view does not stipulate divergence away.  The convergence 

of pro tanto and full justification, introduced to explain how an overlapping consensus 

is possible, is itself explained by "reasonable moral psychology".  Liberal political 

conceptions of justice share certain essential features.9  Citizens see that a basic 

structure which satisfies one such conception institutionalizes those features and so 

satisfies principles of mutual benefit.  Seeing that arrangements work for mutual 

benefit, and so for their benefit, they reciprocate by supporting just institutions and 

affirming the essentials of liberal political conceptions.10 

The connection between reasonability and reciprocity becomes apparent when 

we recall the third kind of justification Rawls introduces into his account of stability, 

but which Vallier and Muldoon fail to mention: "public justification by political 

society".  Rawls writes: 

                                                      
8 Rawls, Political Liberalism, p. 164. 
9 The essentials are given at Rawls, Political Liberalism, p. xlvii. 
10 Cf. Rawls, Political Liberalism, p. 86. 
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Public justification happens when all the reasonable members of political 

society carry out a justification of the shared political conception by 

embedding it in their several reasonable comprehensive views. In this case, 

reasonable citizens take one another into account as having reasonable 

comprehensive doctrines that endorse that political conception.11 

 

This passage was written as if an overlapping consensus obtains on a "shared 

political conception" rather than on a family.  But I take it to imply that the family 

enjoys public justification when each citizens has some fully justified conception and 

this fact is common knowledge.  I also take it to suggest a route to full justification.  

Some citizens might embed their political conceptions in their views of the good 

because they see that others do so.  That is, some citizens might embed a political 

conception in their views of the good in response to what they know of the behavior 

of others.  The passage might be thought to suggest that citizens who are 

independently identified as reasonable will respond this way.  But according to the 

Rawlsian approach, responsiveness to others is not independent of reasonability.  

Rather, the disposition to this form of reciprocity is a condition of reasonability. 

Thus like the first two responses, the Rawlsian response depends upon claims 

about who reasonable persons are and what they might do.  It differs from the 

coherence response in denying that reasonable citizens are defined as those who 

accept reasonable or pro tanto justified conceptions of justice.  Rather, it makes 

reasonability dependent upon dispositions which explain why a citizen of a well-

ordered society would accept the essentials of a liberal conception of justice.  It 

differs from the diversity response in denying that citizens who are "putatively 

reasonable" in the actual world are ipso fact reasonable in the sense of 'reasonable' 

relevant to justification.  It holds instead that unless we know how someone would 

respond to just institutions and to others who are ready to treat her justly, we cannot 

know whether she is reasonable or not. 

The Rawlsian approach to the liberal project differs from the coherence 

approach in how it understands reasonability.  But it shares with the coherence 

                                                      
11 Rawls, Political Liberalism, p. 387. 
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approach the feature that leads Vallier and Muldoon to label that approach as they 

do.  For the Rawlsian approach attempts to show how it is possible for citizens to live 

as free equals while keeping their society stably just for the right reasons.  It therefore 

attempts to show how core liberal values to be realized together over time.  Showing 

that that is possible shows conceptual coherence. 

 

§3. Objections to the Rawlsian Approach 

 

Vallier and Muldoon offer a number of objections to the coherence approach.  

Because of its affinities with that approach, the Rawlsian approach may be thought 

subject to the same objections.  I now want to argue that the Rawlsian approach can 

avoid three of the most potent: 

 

 the approach is too abstract to be action-guiding 

 

 it relies on a circular argument 

 

 it is outperformed by the diversity approach in tasks Rawls assigned to 

political philosophy 

 

Inadequately Action-Guiding 

Vallier and Muldoon "worry that" because of its focus on ideal theory, "the 

coherence view is inadequately action-guiding with respect to important political 

problems, at least in comparison with the diversity view." (p. 224). Indeed, they say, 

that focus "marks a retreat from a core project of political philosophy". (p. 224). The 

coherence approach is of a piece with "a political theory that is entirely insulated from 

standard concerns of political philosophy -- namely, the challenge of how we choose 

shared rules for ourselves in the face of deep disagreement." (p. 215, emphasis 

original).  

Whether this criticism has bite against the Rawlsian approach -- or the 

coherence approach -- depends upon whether the challenge Muldoon and Vallier 

identify is, as they imply, one a political theory can be expected to take up.  That 
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challenge is not obviously front and center in Plato's Republic, Aristotle's Politics, 

Aquinas's "Treatise on Law", Thomas More's Utopia, Locke's Second Treatise, 

Rousseau's Second Discourse, Marx's Das Kapital, Nozick's Anarchy, State and 

Utopia or Arendt's Origins of Totalitarianism.  That it is not strikes me as a reductio 

both of Vallier and Muldoon's claim that that challenge is a standard one and of their 

clear implication that addressing the challenge is a standard against which bodies of 

political thought should be judged.  The task of "offering guidance for resolving real 

political disputes" (p. 224) is important, but it is just one task political philosophy 

might legitimately be expected to shoulder.  Neither the Rawlsian nor the coherence 

approaches should be criticized simply because they fail to take up that task.  What 

matters is whether the tasks they do take up are important. 

Vallier and Muldoon concede that "[t]he coherence view does aim to answer a 

number of important questions" (p. 216) but the tone in which they describe the 

question that gives the view its name suggests that they think that question is not an 

important one.  Thus they write: 

 

The term “coherence” denotes shared commitment to showing that the 

fundamental commitments of political liberalism, especially the ideas of society 

as a system of fair cooperation and persons as rational and reasonable equals, 

all fit together. The goal is to show that there is no essential tension between 

these ideas, and that is all. (p. 215, emphasis added) 

 

I worry that Vallier and Muldoon underestimate the importance -- including the 

practical importance -- of establishing the coherence of liberal ideals.   

The political cultures of liberal democracies, including their founding 

documents, encourage citizens to think of themselves in certain ways and to entertain 

certain desires and hopes for their social and political relations.  They encourage 

citizens to think of themselves as free equals, they encourage citizens' desire to live 

together as free equals and they foster citizens' hopes that they can do so.  Though 

this contention would be hard to prove without more historical argument than space 

allows, I believe the hope that liberal democracy can make good on its promise has 

been important to sustaining citizens' commitment to that form of government.   
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It seems to follow from conceptual truths about hope that hope in liberal 

democracy depends upon the beliefs that its object -- a society in which citizens live 

as free equals -- is attainable and attractive.  Liberal democracy would be 

unattainable if the ideals of freedom and equality that it promises simultaneously to 

realize are in fact incompatible.  Many of the political disputes that divide 

contemporary liberal democracy suggest that they are, since they turn on putative 

conflicts of liberty and equality.  Moreover, we live at a moment in which faith in liberal 

democracy's ability to deliver on its promises is under sustained assault by 

geopolitical rivals who want to demonstrate the superiority of authoritarian or one-

party rule.  The claim that liberal democracy is coherent and appealing is in urgent 

need of vindication.  The Rawlsian approach to the liberal project, like the coherence 

approach, addresses that urgent need. 

 

The Circularity Problem  

 

Vallier and Muldoon say that the coherence approach "has a circular feel" 

(229), is "circular and stipulative" (227), and "seems circular" (227) -- indeed 

"dangerously" so (213).  The circularity problem is said to arise in connection with the 

possibility, discussed in §2, that reasonable persons will reject liberal political 

conceptions of justice.  Vallier and Muldoon take the coherence approach to foreclose 

that possibility by asserting the definitional truth of: 

 

(1C) Reasonable persons endorse liberal political conceptions of justice. 

 

and inferring 

 

CC: It is not possible for reasonable person to reject liberal political 

conceptions. 

 

This argument is not circular since the set of premises -- the singleton (1C) -- 

does not include the conclusion.  Nor, I think, is Vallier and Muldoon's objection just 

that the coherence approach defines reasonability at (1C)  so that CC follows 
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immediately and the troubling possibility cannot arise.  Rather, I conjecture that 

Vallier and Muldoon object to the argument because they find (1C) implausible.  They 

find it implausible because they think it prima facie plausible that some people who 

are "putatively reasonable" are unqualifiedly reasonable, and that such people might 

reject liberal political conceptions of justice.  But, they think, proponents of the 

coherence approach do not rebut the prima facie plausibility claim.  They simply 

postulate that anyone who rejects all liberal political conceptions is unreasonable.  

That is the ground of Vallier and Muldoon's objection.  

Thus the problem Vallier and Muldoon see in the coherence theorist's 

argument is not one of circularity or of some other inferential fallacy.  It is that (1C) is 

inadequately supported.  Perhaps what Vallier and Muldoon think gives the argument 

"a circular feel" is this: they find the denial of (1C) so plausible that they think the only 

way the coherence theorist could endorse it is by assuming CC, the conclusion (1C) is 

adduced to support. 

If this analysis of the circularity objection is right, then the Rawlsian approach 

avoids it.  For the proponent of the Rawlsian approach responds to the troubling 

possibility with a different argument which goes roughly: 

 

(1R) Citizens are reasonable only if they reciprocate when living under 

institutions that satisfy principles of mutual benefit. 

 

(2R) Principles of mutual benefit are given by liberal political conceptions of 

justice. 

 

(3R) So citizens are reasonable only if they reciprocate when living under 

institutions that satisfy a liberal political conception of justice 

  

(4R) Citizens who reciprocate when living under institutions that satisfy a 

liberal political conception of justice accept the essentials of that 

conception. 

 

(5R) So  citizens are  reasonable  only  if,  when   living  under  institutions  that 
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satisfy a liberal political conception of justice, they accept the essentials of 

that conception. 

 

(6R) In a well-ordered society, institutions satisfy a liberal political conception 

of justice. 

 

CR: In a well-ordered society, reasonable citizens accept the essentials of 

liberal political conceptions of justice. 

 

Vallier and Muldoon do not say why think it possible that a reasonable person 

could "reject all liberal political conceptions".  I assume this would happen only if she 

objected to what makes a conception liberal and political -- that is, only if she 

objected to the essentials of such a conception.  CR implies that this would not happen 

in a well-ordered society. 

This response to the troubling possibility of §2 is not circular.  Nor is it subject 

to Vallier's and Muldoon's real objection to the response by the coherence approach: 

the unsupported assertion of (1C).  For instead of relying on the definition of 

'reasonable' asserted in (1C), it relies on one of the conditions of reasonability 

identified earlier, a disposition to reciprocate to institutions satisfy principles of 

mutual benefit.   

As we saw, Vallier and Muldoon object to (1C) because it deems unreasonable 

putatively reasonable persons who reject liberal political conceptions of justice.  The 

people they have in mind are seemingly reasonable persons who reject such 

conceptions in our world.  As (1R) implies, the Rawlsian approach conditions 

judgments of reasonability on the presence of institutions of which satisfy the 

demands of reciprocity as that approach understands them.  Institutions in our world 

fail to satisfy those demands.  So the Rawlsian approach does not deem persons 

Vallier and Muldoon have in mind unreasonable by definition, and the approach 

avoids their objection.  Neither does that approach declare that people who seem 

unreasonable in our world are unreasonable.  For we do not know how those people 

would respond to the institutions of a well-ordered society.  On the question of who 
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in our world is unreasonable, the Rawlsian approach remains largely agnostic.  We 

shall see that its agnosticism is advantageous. 

The Rawlsian approach's reliance on (1R) may insulate it from Vallier and 

Muldoon's objections to the coherence approach's argument for CC, but it seems to 

play into their charge that the Rawlsian approach -- like the coherence approach -- 

abstracts too much from our world to be useful.  Is there some principled reason for 

conditioning reasonability judgments on the presence of just institutions?   

One is that reasonability, like public reason and other concepts in the Rawlsian 

repertoire, is introduced as part of ideal theory.  This response is, however, unlikely to 

satisfy those like Vallier and Muldoon who object that the Rawlsian approach is too 

idealized.  Fortunately, the proponent of that approach has another response.  That is 

that the quality of reasonability is acquired, and can be reinforced or thwarted, 

through lived experience.  How moral development proceeds, and what ideas of 

justice someone endorses, depend on the institutions under which she lives.  

Someone who lives under institutions which violate demands of mutual benefit may 

not be well-positioned to appreciate a conception of justice which articulates those 

demands, particularly if she has false beliefs about who benefits from the institutions 

she lives under.  If, for example, she falsely believes that welfare benefits in her society 

are generous and that those less advantaged than she are advanced in preference to 

her,12 she may reject an egalitarian conception of justice that she would endorse if 

experienced its implications.  On the other hand, someone who knows she lives under 

institutions that are mutually beneficial is positioned to see how she benefits from 

them.  And it is the knowledge that she benefits which triggers the response to which 

(1R) refers. 

Because the Rawlsian approach conditions reasonability judgments on 

institutional conditions and remains agnostic about the unreasonability of citizens in 

our world, it encourages us to doubt our tendency to  dismiss our political antagonists 

as unreasonable.  And it encourages ask why those who seem unreasonable have the 

views they do.  These upshots of the Rawlsian approach enable it to handle another 

criticism that Vallier and Muldoon aim at the coherence approach. 

                                                      
12 Arlie Russell Hochshild, Strangers in Their Own Land (New York: The New Press, 2016), pp. 135-43. 
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Reconciliation 

 

Vallier and Muldoon contend that the diversity approach outperforms the 

coherence approach with respect to tasks of political philosophy that Rawls 

identifies.  I shall focus here on the task to which they themselves give the most 

attention: that of reconciliation.  This is a very important task, especially in societies 

in which divisions are as rancorous and paralyzing as they are in the contemporary 

US.  Vallier's and Muldoon's challenge to the coherence approach is worth quoting at 

length: 

 

Political philosophy [Rawls says] “may try to calm our frustration and rage 

against our society and its history by showing us the way in which its 

institutions … are rational, and developed over time as they did to attain their 

present, rational form”.  The coherence view can help with reconciliation, 

especially since Rawls says that the ideas of a fair system of cooperation over 

time and of persons as free and equal citizens can help to convince citizens 

that they are indeed free and equal if the basic structure of society embodies 

those ideals. But what if reconciliation in our society is far off, due to frustration 

and rage among persons with highly diverse perspectives, including 

perspectives about justice? How can the coherence view play a reconciling 

role? It rules out many views as unreasonable, and so cannot propose 

reconciliation between those views and other members of society. (p. 222) 

 

The critique begins with the possibility that "reconciliation in our society is 

far off" because people have very different ideas about justice.  The Rawlsian 

approach encourages us to ask why reconciliation is so far off.  As I mentioned 

above, the founding documents and political cultures of liberal democracies 

encourage citizens to think of themselves as free equals entitled to live as such.  

It is because that view of citizens is a part of liberal democratic culture that 

Rawls's well-ordered society would "help to convince citizens that they are indeed 

free and equal".  But if institutions fail to live up to their promise -- that is, if they 

fail to provide conditions in which citizens can live as they are encouraged to think 

they can -- then actuality's shortfall from citizens' legitimate expectation may 
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itself be the reason reconciliation is so far off.  This is precisely the sort of 

explanation of social division for which the Rawlsian approach encourages us to 

look.  So the Rawlsian approach provides useful guidance in our attempts to 

understand social divisions. 

Vallier and Muldoon object that the coherence approach cannot effect or 

guide reconciliation in a society deeply divided about questions of justice.  One 

reason they think it cannot, in addition to its abstractness, is that the coherence 

approach is committed to an "internal conception" of political justification.  

According to this conception, justification need only be offered to reasonable 

citizens.  This claim about the scope of justification, when conjoined with (1C), 

commits the coherence approach to the conclusion that "the subjects of 

justification are [just] those who affirm liberal values and have given them 

deliberative priority over comprehensive considerations."  Proponents of the 

coherence approach see no need to offer justifications to those who reject liberal 

political conceptions of justice.  But, Vallier and Muldoon imply, those who reject 

liberal political conceptions may bulk large among those with whom 

reconciliation is needed.   

Does this objection defeat the Rawlsian approach?   

We have seen that on the Rawlsian approach, reasonability is encouraged 

by the forces of social learning at work in a just society.  If those forces would 

successfully encourage everyone in a just society to be reasonable in the sense 

of (1R), then even if justification in a just society need only be offered to the 

reasonable, the scope of justification would be the entire citizenry.  The 

distinction between internal and external conceptions of justification would then 

have no place in a Rawlsian approach, for it would not apply to the case the 

approach was developed to handle. 

We have also seen that because (1R) takes the place of (1C) in the Rawlsian 

approach, that approach is agnostic about the unreasonability of citizens in our 

world, including those who reject liberal political conceptions.  The principle of 

charity demands that we treat as reasonable those about whose reasonability we 

are unsure. So even if the Rawlsian approach endorses the claim that justification 

need only be offered to those we take to be reasonable, it does not objectionably 
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narrow the scope of justification in the actual world in the way Vallier and 

Muldoon claim the coherence approach does.   

Those who act on the Rawlsian approach will bring to political discussion 

first principles of justice they want to implement. They will think their political 

opponents could accept those principles, since the principles are acceptable to 

citizens understood as free and equal.  But they will know their opponents may 

actually reject the principles they want to implement.  If they appeal to first 

principles in the justifications they offer for measures that implement them, some 

of their fellow citizens may reject that part of their justifications.  But there are 

several reasons why disagreement at the level of political first principles is 

compatible with far less rancor and distrust than prevails in the contemporary 

US.  Since I cannot analyze the causes of partisan division, I mention these 

reasons only briefly. 

One is that if those who disagree at the deepest level do not dismiss one 

another as unreasonable, they will not regard one another as impervious to 

reason, and so as not worth thoughtful political engagement.  Parties who engage 

one another despite deep disagreement can and should treat one another with 

courtesy, and with moral and intellectual seriousness.  And they can and should 

resist the lure of political actors and media figures who advance their own 

fortunes by demonizing opponents and caricaturing their positions.  Refusing to 

dismiss one's opponents as unreasonable generally requires repudiating officials 

and commentators who encourage us to see them that way.  

Another is that those who bring contentious first principles to politics may 

find that they and their opponents can reach agreement on mid-level principles 

and on political solutions that follow from them.  Even if they cannot, they may be 

able to agree on measures giving all sides less than each wants.  Reaching such 

agreement requires negotiation, and negotiation requires mutually recognized 

willingness to compromise and search for common ground.  This mutual 

recognition can be a temporary basis of trust. 

Third, the value of reciprocity is central to the Rawlsian approach to the 

liberal project.  Those who follow that approach should manifest their 

commitment to reciprocity, not just in their willingness to engage others 
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respectfully and to meet them half-way, but also in the substance of their political 

proposals.  In recent decades, the benefits of economic growth have gone 

disproportionately to the best off, while some among the working class and the 

working poor think the worst-off are being advanced at their expense.  Under 

these conditions, those committed to reciprocity should work with their 

opponents on the passage of political measures that can be seen benefit all.  

Elsewhere I have suggested giving priority to public goods, which are by definition 

non-excludable.13  Agreement might also be found on measures that proponents 

of the diversity approach such as Vallier and Muldoon evidently favor. (See 223) 

Finally, a principal cause of divisiveness, at least in the US, is one I believe 

frustrates both the diversity and the Rawlsian approaches.  That is the political 

participation of those who reject established ways of ascertaining truth, such as the 

methods of climate science and epidemiology, or who seem to attach less weight to 

truth than to partisan loyalty.  Their political opponents may be strongly tempted to 

dismiss them as unworthy of argumentative engagement.  The Rawlsian approach 

directs us to try to understand why some citizens take these stances, but I confess it 

has little to say about how to engage them.  I suspect that the diversity approach 

fares no better. 

 

§4. Is the Diversity Approach Independent? 

 

I have argued that the Rawlsian approach to the liberal project takes up a 

question the importance of which Vallier and Muldoon underestimate, that it can 

answer some of the most important objections they make to the coherence approach 

and that it is compatible with mutual trust and civility.  I recognize that development 

of the diversity view has greatly enriched contemporary political philosophy, 

illuminating important questions of long-standing interest and bringing new ones to 

light.  Is one of these two approaches to the liberal project preferable to the other? 

Vallier  and  Muldoon  think  that  one  of  the  reasons  the  diversity  approach 

                                                      
13 Paul Weithman, "Comment: Reciprocity and the Rise of Populism", Res Publica 26 (2020): 423-31. 
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delivers results they consider superior is its methodology.  They write. "We believe 

that political philosophers can best make progress by making use of the tools and 

lessons of social science." (p. 225, emphasis added).  And they observe that the 

diversity approach uses a more extensive set of tools than the coherence approach 

does, including formal models drawn from social choice theory, game theory and 

evolutionary theory.  Whether the use of these tools yields an approach that is 

superior to the Rawlsian one, or an interesting and fruitful variant of it, depends upon 

whether the fruits of that approach can be harvested without relying, at crucial points, 

on assumptions more characteristic of the Rawlsian than the diversity approach.  

Elsewhere I have argued that an especially sophisticated account of justice that 

draws heavily on the tools Vallier and Muldoon commend depends upon Rawlsian 

assumptions. 14   I close by suggesting that the diversity approach of Vallier and 

Muldoon does the same. 

After more than two decades of work, the diversity approach is highly 

developed.  I cannot consider its many nuances and variants here.  But as presented 

in "Diversity Trumps Coherence", it eschews the a priori philosophical arguments for 

first principles characteristic of the Rawlsian approach.  Instead, it begins with a 

heterogeneous citizenry idealized only slightly, and draws on the methods of social 

science to see what measures can be accepted by all its members in light of 

information about their views of justice and the good.  (see pp. 225-26). Measures 

that can be accepted are justified.   

If Vallier and Muldoon's test of justification is emergence from the diversity 

approach, then consistency seems to demand that they not have any preferences 

against which they measure the outcomes of the approach.  But this seems not to be 

the case.  At the end of their essay, Vallier and Muldoon consider the objection that 

their approach to justification is not guaranteed to yield liberal outcomes.  In 

response, they say that they "will bite the bullet". (p. 227).  They commend the 

diversity approach for providing "an attractive case for liberal institutions" (p. 229). 

even while conceding that the approach "may stick [them] with weird and 

                                                      
14  Paul Weithman, "Justice and Its Motives: On Peter Vanderschraaf's Strategic Justice", Politics, 

Philosophy and Economics 20,1 (2021): 3-21. 
  



 
490 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

problematic" -- which I take to be non-liberal -- "views". (pp. 228-29, emphasis 

added). If Vallier and Muldoon regard their inability to guarantee liberal outcomes as 

a bullet to be bitten, and if they think their ability to offer an attractive case for liberal 

institutions is a merit of their approach, it must be because they have a preference for 

liberal outcomes and institutions.  As if to confirm this, Vallier and Muldoon imply that 

the desirability of liberal outcomes is among "our convictions". (p. 227, emphasis 

added) 

The question is how these convictions can be justified.  Vallier and Muldoon 

make no attempt to justify them or to say how they could be justified.  They simply 

assume that the superiority of liberal institutions is among our considered judgments.  

The Rawlsian approach, as developed by Rawls, does attempt to account for our 

considered judgments of justice.  It offers an account of which Vallier and Muldoon 

could avail themselves.  But if they were to do so, they could not show the diversity 

approach superior to the Rawlsian one.  Instead they would, in effect, acknowledge 

that the diversity approach depends upon it for a defense of its own foundational 

commitments. 

 

Paul Weithman 

Department of Philosophy 

University of Notre Dame 
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Abstract 
 
Suppose that the basic structures of two societies conform to Rawls’s principles of 
justice. One of these societies, however, includes—in addition to a just basic 
structure—an egalitarian ethos that further reduces inequalities that do not benefit 
the least advantaged. G. A. Cohen and others have argued that the second society is 
more just, thus rejecting any restriction of Rawls’s principles of justice to the basic 
structure. Andrew Williams has revived the basic structure restriction in the form of a 
publicity requirement. This paper highlights various problems with this attempt. In 
addition, it shows that an egalitarian ethos admits various plausible reformulations 
that could meet Williams’s publicity requirements. This only amounts to a partial 
victory for Cohen, however. In fact, the Rawlsian position could come out of this 
discussion strengthened, not because it can resist the egalitarian critique, but 
because it can incorporate its essence in the form of a set of more precise and 
specific public rules. 
Keywords: basic structure, publicity, egalitarian ethos, John Rawls, G. A. Cohen, 
Andrew Williams  
 
 

I. INTRODUCTION 

 

Suppose that in our furniture-making cooperative we are all paid the same 

hourly rate, work approximately the same hours, and so earn very similar amounts. 

Let us call this phase Unproductive Equality. We then experiment with payment by 

output, and discover that the power of economic incentives is such that our 

company’s productivity has increased very noticeably. In fact, we are all now doing 

better than before.2 Our salaries, however, now differ far more than they used to do. 

                                                      
1  Catalan Institution for Research and Advanced Studies and Pompeu Fabra University. E-mail: 
paula.casal@upf.edu 
2 An incentive is a payment that is required for some individual to prefer one job to others. When, in 
order to obtain a higher salary, individuals bluff about loathing a job they actually like, they obtain rent, 
which is the portion of the salary above their reservation price. Rawlsians may want to defend only 
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We may call this new phase Productive Inequality. Many authors do not find the new 

inequalities unfair. In their view, it was good that people were allowed to work 

somewhat different hours if they so wished, and it is now good that some are able to 

work more and earn more as a result. One could perhaps make people work equally 

hard without incentives, for example, by penalizing them unless they do so, or by 

conscripting individuals into the more socially needed occupations. We may call this 

Productive Equality. 

This case involves a trilemma that forces us to sacrifice at least one of three 

important values: liberty, equality, or efficiency (see Williams 1998: 227–8; 2008: 115; 

Wilkinson 2000, ch. 6). Confronted with this choice, many will sacrifice equality. This 

appears to be the conclusion reached by John Rawls and his followers (e.g. Rawls 

1999a: 64, 68, 252). They reject Productive Equality, because they believe (i) that it 

compromises occupational freedom, and (ii) that such freedom should not be 

compromised in order to secure greater equality or greater material gains, in any 

society that has already reached a comfortable level of economic development. 

When a certain degree of material security has been achieved, liberty takes 

priority. “The priority of liberty,” Rawls explains,  

 

means that we cannot be forced to engage in work that is highly 

productive in terms of material goods. What kind of work people do, and 

how hard they do it, is up to them to decide in light of the various incentives 

society offers. (2001: 64) 

 

This is known as the Liberty Objection: we should not sacrifice occupational 

liberty for the sake of greater material gains. Liberty takes priority. 

Rawlsians also deny that Productive Equality is required by justice, because 

they also believe (iii) that compared to Unproductive Equality, Productive Inequality 

benefits some and is economically detrimental to none, and (iv) that non-detrimental 

inequalities are not unjust. This thought finds expression in Rawls’s Difference 

Principle, which rejects financial inequalities that are detrimental to the worst off, and 

                                                      
incentives, and not rents, but the arguments they employ, such as their appeals to efficiency and 
publicity, tend to apply to both. See e.g. Williams 1998; 2008: 44ff., 102.  
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permits only non-detrimental inequalities (Rawls 1999a: 65ff.; 2001: 61ff.).3 On this 

view, inequalities which are Pareto superior, because they benefit some and harm no 

one, should be allowed regardless of their magnitude.4  

G. A. Cohen and other authors, like Joseph Carens (1981) and Martin Wilkinson 

(2000), criticize this conclusion, arguing that an egalitarian ethos that requires 

talented individuals to share their good fortune with the least advantaged will create 

less inequality without jeopardizing liberty or Pareto improvements. An egalitarian 

ethos that rejected any inequality that was not maximally beneficial to the least 

advantaged may not eliminate all inequalities but will create fewer inequalities than 

its absence.  

A standard Rawlsian response to this argument is that, even if Cohen was right, 

and an egalitarian ethos that replicated the difference principle protected Pareto 

improvements while respecting liberty, such an ethos is not required by justice.  

Rawls begins A Theory of Justice by stating that “justice is the first virtue of 

social institutions, as truth is of systems of thought” (1999a: 3), and later clarifies that 

“the primary subject of the principles of social justice is the basic structure of society, 

the arrangement of the major social institutions into one scheme of cooperation” 

(1999a: 47). An egalitarian ethos could be highly beneficial for the worst off, but it is 

not required by justice. This argument is usually known as the Basic Structure 

Restriction, or the Basic Structure Objection.  

This paper discusses the restriction as Andrew Williams interprets it and 

presents various objections to it. The paper proceeds thus. Section II distinguishes 

two interpretations of the basic structure restriction, as well as some problems that 

emerge with each of them. Section III explains a further interpretation of the 

restriction proposed by Andrew Williams. Sections IV and V note various problems 

with Williams’s proposal. Section VI explores some ways in which, even if Williams’s 

objections to the egalitarian ethos succeeded, egalitarians could overcome them by 

reformulating the egalitarian ethos. The paper ends by noting that all of this only 

                                                      
3 Inequalities may have to be limited, however, if they become large enough to threaten the principle of 
Equal Liberty. 
4 Real income inequality is at an all-time high in the US, with the top decile accounting for 49.7% of the 
income share. See e.g. Saez 2008-2013; Piketty 2014. 
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amounts to a partial victory for Cohen. First, the ethos may still be implausibly 

overdemanding for the kind of society that Rawls had in mind. Second, the Rawlsian 

position could come out of this discussion strengthened, not because it can resist the 

egalitarian critique, but because it can incorporate its essence in the form of a set of 

more precise and specific public rules. 

 

II. THE BASIC STRUCTURE RESTRICTION 

 

To challenge the basic structure restriction, Cohen draws on Susan Okin’s 

observation that Rawls sometimes refers to the basic structure narrowly, as a set of 

legally coercive institutions, whereas on other occasions, he refers to the basic 

structure broadly, as something that includes all major social institutions, such as the 

family. Family structures may be backed legally or through a combination of 

“convention, usage and expectation,” involving tradition, religion, or social pressure 

(Okin 1989: 92–3; Cohen 2008: 132).  

According to Cohen, the broad understanding is more plausible, and fits better 

with Rawls’s declaring the basic structure “the primary subject of justice,” because 

“its effects are so profound and present from the start” (Rawls 1999a: 7). A narrow, 

legalistic understanding seems arbitrary, as many sexist conventions and traditions, 

for example, have profound effects and are clearly unjust even when not legally 

enforced.  

Cohen asks us to consider, for example, a sexist ethos, “consistent with sex-

neutral family law,” which burdens working wives, but not husbands, with most 

domestic chores (2008: 137). Such an ethos will be both profoundly influential and 

unjust. Cohen notes that the slogan “the personal is political” is not only “widely used 

by feminists,” but is also “a feminist idea” with a substance and a general form.  

 

The substance of the feminist critique is that . . . Rawls . . . unjustifiably 

ignores an unjust division of labor, and unjust power relations, within 

families. . . But the . . . form of the feminist critique . . . is that choices not 

regulated by the law fall within the primary purview of justice. (Cohen 2000: 

123; 2008: 117) 
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Cohen uses the feminist critique of the family to rebut the narrow 

understanding of the basic structure, but finds Okin too charitable to Rawls (Cohen 

2008: 117). He thinks that to declare the family basic-structural (Okin 1989: 93) is not 

enough. Rawls must rather abandon the narrow understanding of the basic structure, 

or else remain unamenable to feminist reform (Cohen 2008: 117–18, 134. 

Cohen argues that inequality could be greatly reduced if workers adopted an 

egalitarian ethos requiring them to work harder and take more socially useful 

occupations, without demanding higher salaries for doing so. Differential payments 

should, instead: 

 

(i) compensate for special labor burdens,  

(ii) reflect a “modest” agent-centered prerogative to be partial to oneself to a 

reasonable extent (Cohen 2008: 61), or  

(iii) motivate activity that cannot be summoned at will.  

 

Since such an ethos could have profound effects, an appeal to the broad 

understanding cannot exclude it. Cohen concludes that Rawlsians thus have to 

choose between an implausibly narrow understanding of the basic structure or a 

broader, more plausible understanding that is toothless against Cohen’s critique of 

Rawls. 

In order to defend Rawls’s basic structure restriction while granting that sexist 

families are unjust, Andrew Williams restates the basic structure restriction as a 

publicity restriction: basic-structural rules need not be legal but must be public. 

Consequently, he writes, “we should . . . favor conceptions whose scope is restricted 

to publicly accessible phenomena” (Williams 1998: 245), and adds: 

 

insofar as we care about [sources of inequality] for reasons of justice, we 

do so because they produce inequalities in ways that can be regulated by 

public rules. Thus, when faced with sources of inequality incapable of such 

regulation, we can support our denial that they involve injustice. (245) 

 

He lists the requirements of publicity thus: 
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individuals are able to attain common knowledge of the rules’ (i) general 

applicability, (ii) their particular requirements, and (iii) the extent to which 

individuals conform to those requirements. (235) 

 

Responding to “the personal is political” with the rival slogan “justice must be 

seen in order to be done” (246), Williams argues that a gender-egalitarian ethos can 

be clearly stated, and that failure to conform to it “is readily apparent to the victims 

of the injustice” (242). By contrast, it is difficult to know whether individuals have 

conformed with Cohen’s egalitarian ethos (238–42), so we can justify denying that it 

is required by justice. Williams’s conclusion is that unless someone supplies a 

suitably public egalitarian ethos, we should “trust in tax rather than moralized 

markets” (246). 

Cohen responds that his ethos is as public as other Rawlsian principles (Cohen 

2008: 363), but also denies that justice requires the sort of determinacy and precision 

that, according to Williams, Rawls demands (22, 149, 277, 344ff.).  

Williams responds to Cohen’s reply by restating the publicity objection in 

somewhat softer terms (Williams 2008). He omits his requirement that “justice must 

be seen in order to be done” and his general rejections of “moralized markets,” and 

no longer refers to publicity as a “condition” (Williams 1998: 233), a “requirement” 

(233), or a “restriction” (242, 243, 245). However, he still insists that the basic 

structure “excludes influential activities incapable of regulation by public rules” 

(Williams 2008: 479, 480), and that facts about limited information may suffice to 

explain why justice does not require an egalitarian ethos (490), leaving us without 

even a pro tanto reason to follow it (492). 

 

III. REFORMULATING THE RESTRICTION 

 

Let us first distinguish various ways in which the basic-structure restriction 

can be interpreted. 

Rawls says that “basic” refers to “major” social institutions, including political 

arrangements like freedom of religion, economic arrangements like competitive 

markets, and social arrangements like the monogamous family (1999a: 6–7). Since 
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he repeatedly refers to the “major” social institutions that influence individuals’ life 

prospects, this is the most natural and justified reading of the restriction. And it is 

also the one that makes his theory more plausible and coherent. The least plausible 

reading of “basic” is “legal.”  

Cohen is right to reject a legalistic, narrow understanding of the basic structure 

and to deem it incompatible with feminism. A broad understanding, by contrast, which 

deems the “major” social institutions “the primary” (7) or “the first subject of justice” 

(347), is not incompatible with feminism. It is more urgent, and cost-effective, to 

attend first to influential and widespread unjust practices than to one-off events that 

may even lack social meaning. For example, the occasional genital cut of a sensation-

seeking couple lacks the purpose, significance, and consequences of standard female 

genital mutilation. The parties in the original position would not want the individuals 

they represent to live in a society where this practice is as systematic as it is in some 

countries today, regardless of legal enforcement. And granting “primary” attentions 

to major institutions, and only “secondary” attention to minor institutions is not 

incompatible with feminism or common sense. In trying to make society more just, it 

makes sense to focus first on laws enforced by the state that are discriminatory and 

harmful to women. Having reformed the main institutions and laws, we can then 

attempt to modify minor institutions, and finally address the behavior of any 

individuals who continue to discriminate against women, when social institutions no 

longer do so. We could agree that “major” institutions are the “first subject of justice,” 

and then add that minor social institutions are the second subject, and that individual 

actions are the third. Since Rawls later describes institutions as “public systems of 

rules” (1999a: 47), however, Williams argues that “basic” means “public,” a term that, 

in turn, he interprets in a very specific way. Public rules include legal rules, but they 

do not include everything and they cannot include, in his view, this particular 

egalitarian ethos. 

 

Rawls distinguishes three levels of publicity 

 

First level: Agreement. First, Rawls appeals to the value of publicity to discard 

principles that have a hidden source, such as “government-house utilitarianism” and 
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other forms of esoteric morality, whether theocratic or lay (1999a: 398). For example, 

we should reject systems where only an elite knows the source or ground for our rules, 

imposing some rules that people would not have agreed to; for example, because they 

violate the “strains of commitment.” We should know what we are committing 

ourselves to, and not find ourselves in situations in which we may suddenly discover 

an unbearable sacrifice is expected of us because of certain rules (Rawls 1999a: 153, 

371). Instead, he argues, first principles ruling major institutions should be publicly 

shared (1999a: 510; 1999b: 255, 324), in the sense that we should know about them 

as if they “were the result of an agreement,” and others should know that we know; 

although he notes that this is just “a reasonable simplifying assumption” (Rawls 

1999a: 48), because this condition is not always fulfilled by actual institutions.  

Second level: Shared methods. The “second level of publicity concerns the 

general beliefs in light of which first principles of justice themselves can be accepted” 

(Rawls 1999b: 324): data on what men, women, and social institutions are like should 

derive from “shared methods of inquiry” (293, 324) like those of science rather than 

ideological visions. Regarding not just facts, but reasons, Rawls also advocates a 

“duty of civility” to appeal to “common, or neutral ground” (421, 459), for we do not 

respect others or treat them as free and equal if we only give them reasons that they 

cannot share (293, 579). God’s intentions, for example, are not publicly accessible, so 

we may accompany shared values with Bible citations (586, 591, 593), but must 

appeal merely to the relevant “part of the truth” on which there is consensus, and to 

“political values [that] . . . are not puppets manipulated from behind the scenes by 

comprehensive doctrines” (585). In addition, he argues that, particularly when 

“institutions rely on coercive sanctions,” it is important that they “stand up to public 

scrutiny” (293, 325–6).  

Third level: Availability. Finally, the third level requires that even if not all 

justifications are “publicly known” (324, 292), they should be “at least publicly 

available” (324) in the sense that people should be able to learn about the legal or 

philosophical traditions behind them.  

As Rawls states it, the ideal of public norms and reasons does not seem 

incompatible with the quest for gender equality. In fact, it is an antidote against 

ideologically based, scientifically unjustified sexism. On this view, we should reject 
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norms that free and equal women would have never agreed to, had they been aware 

of their sources and unacceptable implications.  

None of this raises problems for Cohen. But Williams stresses Rawls’s concern 

with public checkability; for example, in his selection of primary goods as the metric 

of justice (Williams 1998: 239). On Williams’s view, a principle is public if we can know 

whether people conform to it. This suggests an end-stage conception of “public” as 

conformity-tracking, which contrasts with Rawls’s abovementioned focus on the 

verifiable sources of a principle and its authority, and the common-ground reasons 

that we must give to free and equal persons so that they respect and endorse the 

principles.  

But let us grant that checkability is an important part of publicity. How 

important is it? If the difference principle applies only to the basic structure, and the 

basic structure “excludes influential activities incapable of regulation by public rules” 

(Williams 2008: 479, 480), then the difference principle does not require Cohen’s 

ethos, if Williams is right that it is not public. 

Williams’s later piece, however, includes a long passage from Rawls referring 

to publicity as only a pro tanto, “other things equal” consideration (Rawls 1999b: 347; 

Williams 2008: 486). Either way, the publicity requirement still faces various 

difficulties. 

 

IV. GENERAL PROBLEMS WITH THE REFORMULATION 

 

The trade-off between plausibility and checkability 

 

In order to accuse the egalitarian ethos of being insufficiently precise, Williams 

targets Cohen’s plausibility-enhancing qualifications on the egalitarian ethos, such 

as (i) its allowing compensation for differential labor burdens, and (ii) its including an 

agent-centered prerogative to be partial to oneself to a reasonable extent. These are 

general problems in ethics. It is hard to calculate how burdensome something is for 

a particular person. Being allowed to be partial to oneself to some extent makes the 

limits of permissible behavior much more vague than requiring complete impartiality. 

But most people find that ignoring special burdens or requiring complete impartiality 
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is implausible. This is a common phenomena. Plausibility and checkability typically 

diverge. Qualifying simple principles such as “do not kill” or “do not steal” increases 

their plausibility, but also diminishes their simplicity and checkability. This happens 

to Williams himself: whereas claiming that all principles of justice are sound only if 

they are checkable is implausible yet simple and clear, claiming that checkability is 

sometimes a desideratum of unspecified importance is more plausible, but rather 

vague. It could be that no plausible principle regarding, for example, gender, world 

poverty, the environment, or war is checkable to the required degree either. But it 

would be implausible to conclude that we will have no principles until we find some 

that satisfy all the aforementioned criteria.  

 

The interdependence of publicity and justice  

 

It is plausible and feasible for Rawls to require publicity at the three levels 

described earlier. But we do not know if Williams’s three requirements must be fully 

satisfied, nor what happens when they are not. If lack of checkability is insufficient 

reason to reject a principle, then we need to know what other defects a principle must 

simultaneously possess for insufficient checkability to make a difference. 

If it is hard to ascertain whether a rule is sufficiently checkable, then we cannot 

know whether an inequality that is largely eliminable through it is unjust. This second 

problem is important because it may render unclear, informationally over-demanding, 

or impossible to determine what is just or unjust. Since checkability often depends 

on normative decisions regarding the permissible investigation of individuals, and the 

permissible expenditure for this purpose, we could end up lost in a circle of moving 

parts, where what is just depends on what is checkable, and what is checkable 

depends on what is just (or permissible) to check.  

It is good, for example, that we now have speed and alcohol detectors. But the 

reasons to have rules against speeding and driving in an impaired state were there 

before those innovations, and it would have been wrong to delay their introduction 

until the generalized use of these technologies became feasible, affordable, and 

politically acceptable. Perhaps these technologies make a difference, such as 

allowing us to impose more accurate fines: penalizing greater infractions more than 
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minor infractions. But before these technologies were introduced, we did not even 

have a pro tanto reason against an ethos prohibiting speeding or drunk-driving. In 

fact, we had even more reason to defend such an ethos back then, as it was even 

more necessary than today.  

 

The restriction may be rendered toothless 

 

It is true that it is better to have reliable methods to check if people are 

speeding or drunk-driving than not to have them, but if publicity is only a tiebreaker, 

it can be rendered toothless.  

The initial dilemma appeared because, although defining “basic” as “legal” was 

sufficient to discard any egalitarian ethos, this reading was implausible. Taking 

“basic” to mean “major and profoundly influential,” was more plausible, but was 

insufficient to discard an ethos that could become influential. Similarly, in order for 

us to reject the egalitarian ethos for this reason alone, checkability would have to be 

a necessary condition for any rule to be just or unjust. But it would be implausible to 

reject a plausible and otherwise unobjectionable ethos that could reduce important 

problems merely because of conformity-tracking difficulties. If, then, checkability 

becomes only an other-things-equal consideration, a tiebreaker, or a desideratum 

that may be easy to defeat, then the objection is also insufficient to reject the 

egalitarian ethos, for the benefits of the diffusion of an ethos of public spiritedness 

may amply compensate for its imperfect checkability. Consider, for example, an ethos 

against littering at sea. The fact that checking conformity is impossible cannot be a 

reason against it. In fact, the impossibility of verifying what people do at sea seems 

irrelevant.  

Let us now turn to more specific problems that emerge regarding the gender 

egalitarian ethos, which is a case about which Cohen and Williams partially agree. 

They agree that justice requires a gender egalitarian ethos but disagree over whether 

it meets publicity requirements. 
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V. THE GENDER EGALITARIAN ETHOS AND PUBLICITY  

 

Cohen argues that the publicity requirement is not plausible in the case of the 

sexist family, because it may be hard to ascertain, for example, whether the backache 

that the husband invokes as a reason for not washing the dishes is substantial or 

contrived (Cohen 2008: 359). Williams claims, by contrast, that “a gender-egalitarian 

ethos” is public, but he does not state such an ethos himself (Williams 1998: 242; 

2008: 480). Consider, then, rules like “equal housework for couples with equal jobs” 

or “equal opportunities for sons and daughters,” which prohibit inequalities of the sort 

that Cohen describes. William claims that the fact that Cohen’s workplace egalitarian 

ethos involves comparing differential labor burdens makes it nonpublic (Williams 

1998: 238–9). The proposed rules, however, involve precisely such comparisons, and 

further complications too. 

Since jobs are unequally burdensome and time-consuming, and people are 

unequally able and resilient, Williams deems it nonpublic to calculate the egalitarian 

demands on each worker. But the gender egalitarian ethos also requires calculating 

the labor burdens of a husband and comparing them to the labor burdens of his wife. 

These labor burdens must be compared, in order to see if they are equalized by 

differences in the housework performed by each. The result would then have to be 

compared with other households, in order to know if the rule is generally respected, 

or if the labor burdens of one gender tend not to be compensated at home. Here, 

moreover, not only the equal shares but even the total distribuendum is unclear, as 

partners often lack neutral, shared meanings for “sufficiently clean,” “safe for 

children,” or “appropriate meals or clothing.” Even in a very simple situation in which 

both parents have equal health, equally long and strenuous jobs, and so on, leading 

us to conclude that each must do half of the required childcare, we will still have to 

decide what provision of childcare is required by justice in their specific 

circumstances.  

Granting equal opportunities for sons and daughters may face even greater 

uncertainties. This would require taking into account differences in socially valued 

talents, the discrimination each is likely to face, as well as the burdens and benefits 
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of male and female careers, which again involves comparing differential labor-

burdens.  

As with Cohen’s workplace ethos, sometimes it will be crystal clear that we are 

violating the ethos; at other times we will be unsure. But morality requires good-faith 

efforts, not omniscience. Even if we cannot know what happens in other homes, we 

should follow a gender-egalitarian ethos in our own and condemn as unjust the 

inequalities that result from its violation.  

Williams claims that, in the case of parents who give their sons and daughters 

unequal opportunities, as well as that of “partners who shirk,” the violation of a public 

rule “is readily apparent to the victims of the injustice” (1998: 242); but this need not 

be so. One reason is that a fundamental part of gender oppression consists precisely 

in what Mill called “the enslavement of the soul” (2008: 8–9). Women around the 

world feel duty-bound to accept conditions akin to serfdom and slavery, to deliver 

sex, and to take orders and even beatings and threats. Victims may fail to see the 

oppression, manipulation, deliberate intimidation, exploitation, or inequality, and not 

merely its injustice. Thus being “readily apparent to the victims” is not a reliable 

indicator of injustice. 

More worryingly, if the soundness of a norm of justice depends on our being 

able to know whether others follow it (Williams 1998: 233–4, 238–45), then whether 

we can know what other men get away with bears on what a man may do to his wife. 

If knowledge of conformity matters because conformity with a norm matters, then, if 

abuse is rife, this weakens the case for norms prohibiting it. This is implausible: the 

more widespread the abuse, the more firmly it should be condemned. The fact that in 

a certain society most men do not contribute to housework and oppress their wives 

does not make their doing so less unjust. If, then, it is not conformity, but rather the 

possibility of acquiring knowledge of conformity that matters, then the mere fact that 

we cannot know what others get away with would weaken the case for deeming it 

unjust. This also seems implausible.  

As we have learned from decades of feminist research, the problem with sexual 

abuse, harassment and other sources of oppression is precisely the fact that it takes 

place behind closed doors, remains unreported, and is notoriously difficult to 

demonstrate or measure. In fact, reported abuse is often lowest in the places and 
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periods where sexism is greater (EU-FRA 2014: 31–2), and even discrimination is 

often invisible and practiced unconsciously (Hart 2005; Lee 2005). Typically, many 

hidden sources of gender inequality and “microaggressions” combine to perpetuate 

it (Rowe 1990). Such sources resist public regulation for many reasons, including: 

respect for privacy, apparent voluntariness, religious freedom, unavailability of 

reliable data, self-underestimation, anticipatory surrender, community closure, the 

pressures not to denounce one’s religious or ethnic group, and plain fear. Fear alone 

can suffice to impede transparency. But gender inequality is unjust, and the fact that 

it cannot be made to disappear with simple, clear, and easily checkable rules does not 

make it less so. Secretly felt and practiced sexism—like secret racism or 

homophobia—are unjust even if inherently nonpublic.  

One possible response would be to grant that publicity may not even be a pro 

tanto consideration when evaluating norms that diminish gender or racial equality, 

and to restrict to resource-distribution the claim that “when faced with sources of 

inequality incapable of such regulation, we can support our denial that they involve 

injustice” (Williams 1998: 245). This, however, would involve a very artificial 

distinction. Gender and racial inequality and distributive justice are deeply 

interconnected, and we would need a plausible justification for treating all the 

counterexamples explained here as special cases that fail to prove any general rule. 

Comparing the labor burdens of two workers is no more difficult than comparing the 

labor burdens of two workers who happen to be husband and wife or belong to 

different racialized minorities. If the first comparison of labor burdens is so difficult 

that it cannot be made, then the others are likely to suffer from very similar problems.  

Suppose, nonetheless, that there were some way to restrict the publicity 

objection to Cohen’s expansive interpretation of the difference principle. There are 

two possibilities here. One could argue that lack of publicity is always a defect, albeit 

insufficient to reject a principle in other cases. For example, lack of publicity can be 

overlooked when the benefits of conforming with a rule are great, and the cost of 

conforming with it is small. In the case of an ethos that includes a productive 

requirement, like Cohen’s, publicity matters because there are high costs in terms of 

occupational liberty, which has priority, and benefits which are insufficient because 

they involve merely material benefits for people who are already above a certain 



 
  Paula Casal   | 507 

 

threshold of material comfort. Adopting this strategy would involve making the 

publicity objection rest heavily on the liberty objection, and it would require explaining 

why, in the case of other principles, lack of checkability does not seem to provide any 

reason (even a defeasible one) not to follow or promote them. 

Another possibility would be to argue that, for reasons yet to be specified, 

checkability may be entirely irrelevant in the case of other ethical principles, and even 

in the case of other Rawlsian principles of justice, such as those condemning sexism 

or racism, and yet remains crucial for addressing inequalities in income and wealth. 

So, for example, taxation rules should be public and verifiable and tax authorities 

should be able to check that taxes have been paid correctly. There are different levels 

of taxation attached to different income levels, and certain conditions, such as the 

verifiable existence of children or other dependents, which can alter the final payment. 

But people are not allowed to modify what they owe in tax on the basis of how hard 

they find their jobs, or by appealing to their permission to be selfish to some extent. 

There are reasons to oppose altering the current tax system with similarly vague, 

subjective and uncheckable criteria, even if this could create more equality. This 

example will not convince everybody, but it illustrates how checkability could become 

relevant to the application of the difference principle, even if it was not considered 

relevant to other principles. Now, assuming this argument is successful, the following 

section explores a different way to defend the egalitarian ethos.  

 

VI. REFORMULATING THE ETHOS 

 

Williams admits that although he has shown that his interpretation of the basic 

structure restriction is not arbitrary, he has not shown that it is plausible. “Nor, 

worrisomely,” he adds, “have I proved that it is impossible to design a public 

egalitarian ethos or to devise further counterexamples against restricting the ambit 

of justice to public rules” (1998: 246). The previous sections focused on the problems 

with his requirement’s plausibility. This section focuses instead on the possibility of 

reformulating the egalitarian ethos in ways which satisfy the publicity requirement.  

 



 
508 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

One may argue that the exact formulation of an egalitarian ethos is not what 

matters, just as the formulation of a particular gender-egalitarian ethos is not what is 

central to feminism. Cohen’s critique includes his opposition to the market as a 

morally free zone where individuals can hold their talents hostage (Cohen 2008: 38), 

and his rejection of the idea of “distributive justice as a task for the state alone” (10). 

It also includes his judgment that ignoring how extremely influential and unjust an 

ethos can be is implausible, and contrary to the rationale for focusing on the basic 

structure. The specific formulation of the ethos he proposes is perhaps unfortunate, 

but as Cohen notes, from Rawls’s “unrestrained market-maximizing . . . [to] full self-

sacrificing restraint” (10), there is a wide spectrum of intermediate positions. 

Perhaps, had Cohen merely described his prerogative as “ample,” it would have 

gained so much more acceptance that its decreased checkability may not have been 

a concern. After all, checkability is not the reason behind the numerous alternative 

formulations of the ethos he offered, often with Cohen’s approval (Carens 1981, 1986; 

Van Parijs 1993; Wilkinson 2000; J. Cohen 2001; Lippert-Rasmussen 2008; Titelbaum 

2008; Shiffrin 2010; Casal 2013). Some of these just happen to be checkable, while 

others are explicitly so (Vandenbroucke 2001), and it is possible to invent further 

checkable rules.  

Consider, for example, a rule inspired by the egalitarian ethos that prohibits 

engaging in self-seeking industrial action if you are in the top half of the income 

distribution. Only those with below-average incomes will be able to go on strike to 

obtain salary increases. This rule will be easily checkable and it will increase equality. 

Another rule may prohibit threatening your government with moving your company 

abroad whenever changes in taxation are announced, so that taxation does not 

become more progressive. Any breaches of this rule will be known by the government, 

or by the voters who such threats try to influence, so this rule is checkable too. 

Similarly, consider a rule that requires you to support affordable reductions in the 

work week in order to reduce the level of unemployment, or to protect people in your 

firm from losing their jobs in a recession. Such an ethos could be checkable and could 

make a considerable difference. A fourth potentially public rule would prohibit us from 

bargaining to be paid more than the women (or members of other salient social 

minorities) in the firm where we work.  
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All of these examples of rules inspired by the egalitarian ethos seem able to 

satisfy Williams’s publicity requirement and are not too controversial or 

overdemanding. This allows us to conclude that the basic structure restriction, with 

or without William’s publicity requirement, is unsuccessful in undermining Cohen’s 

critique of Rawls. On the other hand, this is only a partial victory for Cohen. In fact, if 

Rawlsians can accept all these checkable ethical rules, their position will be closer to 

Cohen’s, but also more difficult for him to defeat, as much of the force of the 

egalitarian ethos will have already been incorporated into the Rawlsian view.  

 

CONCLUSIONS 

 

G. A. Cohen has criticized John Rawls’s defense of incentive payments by 

proposing an egalitarian ethos that can improve the condition of the least 

advantaged, beyond what Rawls proposed. Cohen tries to show that even Rawlsians, 

given what they believe, should endorse the egalitarian ethos and consider incentives 

unjust. In response, Rawlsians have argued that the egalitarian ethos is not required 

by justice, arguing that the difference principle and other principles of justice are 

meant to apply to the basic structure of society (the major social institutions), rather 

than to the actions of individuals. The basic structure restriction can be variously 

formulated by interpreting the basic structure in broader or narrower terms. Both 

options, however, present difficulties. The narrow view is implausible, and the broad 

view is toothless against Cohen.  

In order to rescue the basic structure restriction and defend Rawls against 

Cohen’s internal critique of A Theory of Justice, Andrew Williams has reinterpreted 

this restriction in terms of a publicity requirement. In so doing, he has shown that 

Rawlsians have more resources to resist the egalitarian ethos and charges of 

arbitrariness than Cohen had initially contemplated. Williams’s attempt, however, 

encounters difficulties, as checkability does not seem relevant to other principles, 

including other Rawlsian principles of justice. Its unique relevance to the difference 

principle still needs to be justified. The publicity requirement, then, cannot function 

alone to distinguish rules that may be required by justice from those that cannot. So 

we cannot reduce our substantive disagreement over the fairness of economic 
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incentives by focusing on more procedural matters regarding the correct form of 

public rules. Perhaps we can support a preference for public rules in the very specific 

area of taxation. Fortunately, however, publicity requirements do not rule out various 

formulations of an egalitarian ethos.  

This seems like a victory for Cohen, but one could argue that the Rawlsian 

position in fact emerges stronger from this discussion, if more public rules like those 

mentioned earlier are accepted. Rawlsians could argue that, having incorporated 

those egalitarian public rules, there is no need to introduce an even more demanding 

and non-public egalitarian ethos. Williams’s defense, then, can result in a Rawlsian 

position that is harder to defeat, not so much because it can successfully appeal to 

publicity to resist egalitarian requirements, but rather because it can incorporate 

most of these requirements in the form of a set of more precise and specific public 

rules.5 
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23. ACERCAMIENTOS A LA JUSTICIA Y EL RECONOCIMIENTO EN LA FILOSOFÍA 

POLÍTICA CONTEMPORÁNEA1 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110482-23  

 

Ricardo Salas Astrain2 
  

Las investigaciones en el marco de la filosofía social y política han recibido un fuerte 
influjo de la teoría crítica frankfurtiana, y que confluye en varios aspectos con el 
pensamiento crítico desarrollado en el campo de la filosofía y la teología 
latinoamericana, tal como lo permitieron hacer notar los Diálogos Norte-Sur, y los 
diálogos con K.O. Apel en la última década del siglo XX. La confluencia de estas 
tradiciones filosóficas permite resituar de otro modo el aporte singular que hace un 
pensamiento crítico intercultural actual frente a los graves problemas de la justicia y 
del reconocimiento que afectan a América Latina, y que han sido bien diagnosticados 
por la Teología de la Liberación de G. Gutiérrez y por la filosofía 
intercultural/decolonial. La ponencia argumenta que para lograr avanzar entender 
una visión del poder que no se reduzca a una perspectiva cognitivista universal (R. 
Forst) es preciso tener en cuenta la productividad de los contextos y en particular 
detectar los procesos de reconocimiento y búsqueda de justicia de las comunidades 
de vida en permanente búsqueda de universalización, como sigue aconteciendo en 
América Latina. Pensar de una manera contextualizada, obliga a proponer niveles y 
escalas, donde no se requiere renunciar al universalismo ni tampoco asumir al 
cómodo relativismo. Y aquí está lo esencial del diálogo intercultural en el 
pensamiento político crítico, a saber, que se requiere propiciar el protagonismo de los 
sujetos y de las comunidades humanas. Asimismo, cabe reiterar que las propias 
experiencias de sufrimiento social conllevan esa dialéctica entre lo sufrido y lo que 
puede ser reparado (Renault), y que justifica los procesos de emancipación.  
Palabras claves: Teoría crítica – Universalismo – Contextos – Pensamiento crítico – 
principio de simetría. 
 

Proemio 

 

Compartimos en esta Mesa del 9th International Symposium on Justice junto 

a otro colega chileno con el que venimos trabajando desde hace años en una 
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revisada https://www.youtube.com/watch?v=9Gw1iqnqD-I 
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propuesta de una teoría crítica contextualizada, y donde los problemas y desafíos de 

una ética intercultural y su opción decolonial se han vuelto significativos para pensar 

la justicia en territorios indo americanos. En este sentido, valoro este espacio virtual 

que nos permite a profesores e investigadores que escuchan desde Brasil y Chile, y 

les saludo con un mari, mari expresión en lengua mapuche que utilizo para enviar un 

saludo fraterno desde el Sur de Chile, para desearles un buen día a todas las personas 

que están conectadas, gracias a plataformas virtuales de las redes de teoría crítica 

de distintos lugares del mundo, que nos unen más allá de los diferentes arraigos.  

Yo escuché con atención lo que decía mi colega filósofo Cristian Valdés ya que 

yo soy también un investigador chileno acicateado por los problemas de justicia de 

un país que va buscando nuevos caminos políticos para salir de una etapa 

neoliberalista que ha predominado en la sociedad y en la universidad 

latinoamericana. Más aún en el lugar donde laboro, que está en el epicentro del país 

mapuche, que es un territorio interétnico marcado por muchos conflictos históricos 

y que están permanentemente bajo la lupa escrutadora, frecuentemente racista, de 

los medios de comunicación en Chile y en Argentina, y que no es por lo demás 

diferente con los prejuicios estereotipados  que existen en otras partes.  

Mi primera indicación acerca de esto es que hoy día gracias al proceso 

constituyente chileno y a la presencia de los representantes de los pueblos 

originarios muchas discusiones se han renovado y se vuelto  mucho más relevantes 

en torno a cuestiones complejas sobre interculturalidad, reconocimiento y 

plurinacionalidad. Además contribuyen a profundizar los procesos de autoreflexión 

sociopolíticos que demostrarían muy bien la tesis que viene levantando mi colega 

Cristian Valdés sobre la emergencia de un sujeto que se consideraba simplemente 

sin capacidad de poder proponer perspectivas políticas inéditas para la sociedad 

chilena. Algo parecido a lo que puede pasar hoy día, con la presencia de los pueblos 

indígenas y su obstinada resistencia a políticas que no respetan sus derechos 

ancestrales, y pienso principalmente en las luchas   de los pueblos mayas y 

amazónicos de distintas países de América, que evidentemente plantean problemas 

muy serios para una visión de la justicia y que tiene implicancias para la economía 

para la política y la cultura y que tiene un enorme impacto en la biósfera del Planeta 

(Leff, 2018).  
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Yo quisiera en este caso avanzar otros planteamientos ligados a una teoría 

contextual de la justicia en un plano mucho más polémico con la idea de crítica 

acuñada por el pensar europeo-norteamericana, y en ese sentido agradezco mucho 

a los organizadores de este noveno Symposium de justicia, porque efectivamente nos 

permiten articular estos diálogos trasatlánticos. Nosotros sabemos que las 

cuestiones ligadas a la justicia y reconocimiento han tenido un largo influjo en las 

investigaciones de la filosofía política contemporánea, y por todos es conocido que 

desde los años 70 del siglo pasado, con la publicación primero de la monumental 

obra de Una Teoría de la Justicia de John Rawls y luego unos años después 

acompañada por una segunda obra determinante para la teoría crítica Facticidad y 

Validez de Jürgen Habermas, el campo de la filosofía social, filosofía moral y filosofía 

política se ha renovado completamente.  

En estos últimos cincuenta años nos ha parecido muy relevante este debate 

trasatlántico entre estos dos filósofos y su impacto en los debates latinoamericanos 

porque sin lugar a dudas se encuentran en ambas obras, un conjunto de tesis 

filosóficas, de problemas ligados a la justicia y al reconocimiento que han tenido 

serias repercusiones para una comprensión universalista de la justicia y un arrollador 

impacto en las diversas formas de concebir las políticas de los estados (López Miño 

y Tovar, 2017). El influjo de tales teorías sigue generando importantes debates en 

Hispanoamérica, y que se ha expresado sin lugar a duda en la formulación de las 

teologías de la liberación, de las filosofías emancipadoras y decoloniales que 

convergen y divergen en el prisma que asumen hoy los estudios morales y políticos 

en un mundo global que asume con seriedad los problemas existentes en las 

sociedades periféricas, y en el destino trágico que se cierne sobre los pueblos 

originarios donde se encuentra la mayor diversidad lingüístico-cultural de la 

humanidad y que habitan los territorios con mayor biodiversidad. 

En estos últimos días en este mismo 9° Simposio hemos escuchado un 

conjunto de planteamientos relevantes de cómo entender la justicia y ayer quedamos 

entusiastas con las precisas cuestiones y las interrogantes que dejaron en sus 

intercambios los colegas europeos, los profesores Rahel Jaeggi y Rainer Forst y que 

nos ayudan a entender la amplitud y complejidad de estos problemas propios de la 

teoría crítica del Norte y sus eventuales implicancias para el devenir de lo humano y 
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de los nichos ecológicos  en diferentes regiones del planeta. En un sentido filosófico 

yo quisiera destacar que mi perspectiva siendo concordante sin lugar a dudas difiere 

de tales perspectivas de la justicia. La perspectiva que defino de un universalismo 

abstracto no se puede aplicar sin más a estos planteos, pero donde mi acento sobre 

las experiencias de la injusticias me predisponer a una versión de tipo 

fenomenológica como la Renault (2017b),  contextualista de la moral (Hunyadi, 2015) 

y de discusión de la opción decolonial (Salas, 2019) y que tiene que ver no solo con 

una cuestión teórica de las teorías europeas de la justicia y del reconocimiento, sino 

particularmente de unas experiencias históricas asimétricas, situaciones 

contingentes que nosotros vivimos en los territorios asimétricos y donde 

efectivamente el impacto más brutal lo reciben los pueblos de la Tierra (Gómez-

Müller, 2016).  

Y ese es un punto que frecuentemente no se destaca del todo en los debates 

académicos en América Latina donde la situación de los pueblos amerindios, por 

aludir a los que nos son más cercanos, no se considera como una situación 

paradigmática de las actuales formas de injusticia planetaria ya que por cada bosque 

amazónico destruido y por cada territorio intervenido por las empresas, nos 

encontraremos con consecuencias desastrosas para la vida de esos pueblos 

originarios  que han sido sus ancestrales cuidadores. Evidentemente estamos en 

presencia de un etnocidio y de un ecocidio a nivel planetario del que se habla poco 

en nuestros debates de filosofía moral y política. Como tenemos un tiempo limitado 

entonces digamos que partimos de estas experiencias de los contextos asimétricos 

americanos, para poder destacar las dificultades que pueden llegar a tener las 

pretensiones universalistas de las teorías de la justicia y del reconocimiento que se 

plantean como si no existieran estos contextos históricos de dominación, de despojo 

y de discriminación no tuvieron relevancia para el futuro de toda la Humanidad y de 

la vida de todo el Planeta.  

Empero, para que no haya equívocos desde el inicio: no se trata de desechar 

sin más la tesis del universalismo en filosofía moral y político sin más para caer en 

un relativismo, como se arguye a veces pedagógicamente en nuestras aulas o los 

manuales, sino de argumentar en pos de una teoría de la justicia y del reconocimiento 

que emerge desde los contextos históricos y morales en que se sitúan los pueblos e 
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individuos que sufren estos despojos, discriminaciones y que prosiguen siendo 

invisibilizados y discriminados por las propias comunidades hegemónicas a nivel de 

la sociedad nacional e internacional (Sauerwald & Salas, 2017). Esto nos ha llevado 

a avanzar en la recepción de las teorías del reconocimiento.  

La ponencia entonces lo que va argumentar es cómo una teoría del 

reconocimiento apta para dar cuenta de lo que acontece en la sociedades periféricas 

necesita entender una visión del poder global que no se reduca a una perspectiva 

cognitivista universal de los principios de justificación y las formas de vida, sino que 

es preciso tener en cuenta la productividad de los contextos asimétricos, y en 

particular contribuye a detectar los difíciles procesos en gestación de reconocimiento 

y de búsqueda de justicia en permanente búsqueda de universalización, como sigue 

aconteciendo en América indígena, particularmente en sus multifacéticos territorios 

interétnicos. 

 

Introducción 

 

Las ideas expuestas acerca de la justicia y del reconocimiento, profundamente 

inspiradas en los debates actuales de los territorios interétnicos, tiene una larga 

deuda con los estudios interculturales y del legado de discusión internacional con 

profesores e investigadores de diferente países en mis primeros estudios de 

doctorado hace más de cuatro décadas en Lovaina.  En este sentido yo quisiera aquí 

destacar el influjo de esa importante obra de síntesis solicitada por UNESCO a mi 

maestro Jean Ladriere3. Esto me permite hacer una pequeña referencia a la formación 

filosófica crítica que recibimos en los estudios doctorales realizados hace ya  tiempo. 

En ese legado louvainista de los años 80 del siglo pasado se leía sin tapujos las ideas 

del teórico John Rawls y de las ideas liberacionistas de Gustavo Gutiérrez.  En esa 

formación doctoral en la Universidad de Lovaina en Bélgica, tuvimos una experiencia 

internacional con colegas filósofos que influyeron particularmente en el modo de 

llevar adelante una discusión abierta a los problemas del Tercer Mundo –como se 

decía en la época- y como nuestros filósofos pensaban la cuestión de la justicia y 

                                                      
3 Nos referimos al texto publicado originalmente en francés con el título Les Enjeux de la rationalité. 
Le défi de la science et de la technologie aux cultures, Paris, UNESCO, 1974.  
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podían tensionar esos debates de John Rawls y Jürgen Habermas. En particular 

destaco la figura egregia de los profesores Jean Ladriere, André Berten y  Philipe Van 

Parijs y que después se fueron expresando también en los encuentros que han 

permitido debates amicales con los colegas Marc Maesschalck y Mark Hunyadi.  

Dentro de los encuentros doctorales louvainenses consideramos un núcleo 

básico de las ideas de justicia y de reconocimiento que opera también en esta 

ponencia respecto de los influjos entrecruzadas de las teorías de la justicia y del 

pensamiento emancipador (Aguirre, 2015) que de alguna manera tienen vinculación 

con el pensamiento crítico actual desarrollado en el campo de la filosofía y de la 

teología latinoamericana como es parte de la invitación principal de este Simposio. 

Esta rica tradición fue proyectada en Encuentros denominados Diálogos Norte Sur 

que llevó adelante el filósofo cubano-alemán Raúl Fornet-Betancourt (Fornet, 2003, 

2005). La confluencia de estas tradiciones filosóficas resitua el aporte singular que 

puede hacer en la actualidad un pensamiento crítico intercultural frente a los graves 

problemas de justicia y reconocimiento que afectan hoy a las sociedades periféricas 

globalizadas por el capitalismo y la tecnociencia que se expande por cierto a todos 

los continentes, y que no ofrece espacio a la diversidad cultural, que arrolla las 

culturas y pone en jaque la productividad vital de los territorios.  

Lo  denunciado en su tiempo por Gustavo Gutiérrez en relación a las 

estructuras de dominación e inequidad estructural, como asimismo por muchos 

teólogos y filósofos latinoamericanos de la liberación y que sigue presente en el 

pensamiento intercultural y decolonial permiten entender como es preciso hoy día 

encarar la cuestión de la injusticia con relación a un marco de los poderes globales 

distribuidos asimétricamente, y sobre todo facilita destacar las nuevas 

problemáticas relativa al protagonismo de los sujetos y comunidades para enfrentar 

dichas situaciones dramáticas (Salas, 2021). En este sentido,  consideramos que hoy 

día como ayer sigue siendo una gran tarea forjar de nuevo la discusión con las 

experiencias negativas y cómo se ligan con algunos de los principales teóricos 

críticos del mundo europeo, y estoy pensando concretamente en los aportes que nos 

entrega la bibliografía disponible en inglés y en castellano de los profesores Rainer 

Forst (2014), Rahel Jeaggi (2019), y  también de filósofos como el español Reyes Mate 

(2011) y del francés Emmanuel Renault (2017), que han investigado y escrito incisivos 
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libros acerca de la experiencia de la injusticia y de una eventual propuesta de una 

teoría de la injusticia. Por cierto Marc Maesschalk (2021) que ya ha sido citado tiene 

un lugar en este diálogo con el pensamiento intercultural/decolonial.  

En el marco de la filosofía intercultural/decolonial destacado por el 

pensamiento comprometido de Raúl Fornet-Betancourt, y de otros pensadores de la 

emancipación y de la contextualidad, esta propuesta filosófica permitía comprender 

una parte importante de los actuales conflictos interétnicos que viven y sufren los 

pueblos indoamericanos, y que hoy aparecen fuertemente expresados por los 

enormes amenazas que sobre todo enfrentan hoy los pueblos amazónicos en 

América del Sur. Esta gravísima situación fáctica desafía a una ética de la alteridad 

porque conlleva múltiples experiencias de injusticia que afectan a más de un 10 por 

ciento de toda la población de los territorios interétnicos, y porque aumenta la 

violencia, las matanzas selectivas y las diversas formas bélicas de guerras 

silenciadas e implican un etnocidio a  gran escala e implica preocupación por los 

Pueblos de la Tierra, en especial en la América indígena. Puede ser redundante, 

empero sigue siendo lacerante la pregunta por ese conjunto de poblaciones que se 

niegan a asumir sin más los dictámenes del Capital y de la Tecno ciencia: ¿se puede 

pretender plena universalidad cuando se deja fuera de esta reflexión sobre la justicia 

y el reconocimiento a pueblos que tienen memorias antiquísimas?.  

En este marco de la crítica de la modernidad de los últimos 30 años, este breve 

trabajo elabora los prolegómenos de una teoría contextual de la justicia que sitúa la 

violencia en el marco de operaciones socioculturales que se inscriben en la historia 

sociopolítica de la furia, el furor y la ira propia de cada sociedad en la actualidad y 

que se expresa asimismo en los territorios interétnicos, como es el caso de territorios 

ya mencionados y ejemplificados en otros trabajos acerca de la vinculación de lo que 

acontece en Chiapas, Amazonía y Wallmapu, pero que debiera confrontarse asimismo 

a múltiples otros territorios del planeta. Al mismo tiempo, las recientes crisis de 

inusitada violencia en los territorios interétnicos levanta la pregunta de cómo apelar 

a una justicia efectiva pesar de los grupos armados más extremos y cómo es posible 

avanzar en nuevas formas de acuerdos que den cuenta de la justicia y del 

reconocimiento. Por ello, las crisis actuales apelan a la búsqueda de argumentos y 

formas de justificación, donde la insistencia en el control del orden social que 
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incomoda y provoca, oficia con agresividad y múltiples perjuicios contra la población 

indígena, y mestiza,  generando cada vez más desplazados.  

Pensamos que para lograr avanzar entender una visión del poder globalizado 

(Salas, 2020) que no se reduzca a una perspectiva cognitivista universal  es preciso 

tener en cuenta la productividad de los contextos interétnicos y sobre todo atender a 

los diversos procesos de reconocimiento y búsqueda de justicia de las comunidades 

de vida en permanente búsqueda de universalización, como sigue aconteciendo en 

América Indígena. Pensar de esta manera contextualizada, obliga a proponer niveles 

y escalas, donde junto con atender a los conflictos particulares de los pueblos 

originarios en sociedades diferenciadas, no requiere de ningún modo renunciar al 

universalismo jurídico de los derechos de los pueblos pero tampoco aceptar el 

cómodo relativismo de los derechos desmembrados (Antona, 2014). Y aquí está lo 

esencial del diálogo político intercultural y del valor del reconocimiento de los otros 

en el pensamiento político crítico, a saber, que se requiere propiciar el protagonismo 

de los sujetos y de las comunidades humanas. Asimismo, cabe reiterar que las 

propias experiencias de sufrimiento social conllevan esa dialéctica entre lo sufrido y 

lo que puede ser reparado (Renault, 2017), y que justifica los procesos de 

emancipación. 

Empero a partir de las situaciones descritas y las problemáticas concretas y 

diferenciadas que tienen México, Brasil y Chile aparecen un conjunto de temáticas 

domesticadores propiciadas por la inserción de las economías de dichos países en 

el capitalismo global que empuja a la gestación de megaproyectos de desarrollo que 

no toma en cuenta los intereses de los pueblos y en forma especial la sustentabilidad 

futura de los territorios interétnicos.  Al destacar una cierta comunalidad de las 

protestas étnicas y la movilización social en América Indígena y aunque no sea 

realizada por los mismos actores históricos que no vivieron ese complejo momento, 

tiene el sentido de arraigo a una memoria transgeneracional que permite entender 

que una parte de las luchas más sentidas de los jóvenes y adultos actuales recuerdan 

en general las historias de los que les precedieron en la defensa secular de los 

territorios por parte de sus ancestros. Aunque dichas movilizaciones a veces 

promuevan eventos armados y violencias a las propiedades de particulares, las 

acciones de las mayorías son por lo general pacíficas, pero son agresivas en  cuanto 
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cuestionan un orden jurídico y político neocolonial.  

En este sentido, la mayor cantidad de conflictos ligados a las tierras indígenas 

donde recrudece la violencia, el racismo y la discriminación tienen que ver con el 

interés que tienen esas áreas que son reservorios geoculturales de la humanidad 

para los megaproyectos de las grandes empresas. A tal punto que rebrotan en todos 

estos territorios prácticas y normas atentatorias o los derechos reconocidos en la 

Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, y en donde las formas de 

represión policiales y paramilitares cuenta con decenas de asesinatos selectivos en 

contra de sus líderes y militantes. Aunque no es fácil relacionar siempre estos 

referentes teóricos jurídicos de la plurinacionalidad, la autodeterminación y la 

autonomía a las múltiples y específicas movilizaciones indígenas y campesinas 

mestizos,  nos cabe constatar que la gran mayoría de estos acontecimientos 

contingentes de resistencia étnica y populares en buena parte se reiteran en casi toda 

la América Profunda que es una lucha por preservar el territorio autóctono y los 

modos de habitar en él.  

En suma, estas historias silenciadas pueden ser consideradas como genuinas 

experiencias de injusticias y de desigualdades que caracterizan, cambiando nombres 

de pueblos y lenguas, a todos los territorios interétnicos plurinacionales, en los 

siguen aflorando las múltiples violencias que viven hombres y mujeres, ancianos y 

niños de estos pueblos e impiden pensar en una convivialidad pacífica ajustada al 

reconocimiento de derechos. En suma, la relevancia de pensar dichos conflictos y 

luchas interétnicas es que ayuda a entender que el reconocimiento y la justicia van 

siempre de la mano, y si se quiere ser más preciso es que la justicia es la única 

entrada a la paz. Las injusticias vividas por estos pueblos originarios después de 

muchos siglos permiten entender que la violencia inter-étnica es la otra cara de 

conflictos que no aseguran las relaciones pacíficas entre los pueblos.  

En suma, la relación entre la justicia y el reconocimiento en los territorios 

donde se mantienen relaciones profundamente asimétricas surge como un 

fenómeno epocal, que exige un necesario esfuerzo para clarificar el sentido de las 

críticas a los poderes gubernamentales atrapados casi siempre en las lógicas 

derivadas de los procesos económicos imperiales, de estados monoculturales y de 

la negación de la diversidad cultural, por ello la injusticia deriva normalmente por el 
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uso de la fuerza para consagrar el despojo de los territorios y no de la razón política 

(Sauerwald & Salas, 2017).  

Las violencias que acontece en territorios interétnicos que aludiremos aquí 

manifiestan esta preocupación por pensar paz y justicia como dos caras de la misma 

moneda, y se difunde en territorios indoamericanos en plurales formas de protesta y 

rebeldía que apelan a un conjunto de formas de valores de convivencia y de 

argumentación que conducen a la elaboración de una visión política pluricultural que 

incorpore todo lo que se ha llevado adelante con las luchas de resistencia indígenas 

en todos los países, en Brasil, Chile y México.  En cada uno de estos territorios 

histórico-culturales y políticos, y en muchos otros desconocidos, invisibilizados y no 

tan publicitados siguen ocurriendo gravísimos acontecimientos que amenazan las 

paz regionales, interregional y entre países. En cada uno de ellos, acontecen día a día 

situaciones que obligan a una mirada cruda de cómo se llevan adelante las relaciones 

entre estados, empresas multinacionales y pueblos indígenas con sus secuelas de 

discriminación, xenofías y racismos, y donde las acciones de civiles y de policías 

concluyen en asesinatos, desapariciones y violencias variadas que afectan 

principalmente a los miembros de los pueblos indígenas. 

En atención a todo lo señalado, necesitamos hoy día elaborar una teoría 

contextual de la justicia y del reconocimiento que no solo tenga un carácter teorético 

sino que sea evidentemente practica ya que necesitamos ejercicios reflexivos de 

mediación de la acción que surjan desde los propios pueblos y colectivos lo que 

significa que el trabajo filosófico necesita partir de lo que se llama a veces de una 

manera muy básica un trabajo desde abajo , donde los investigadores y los 

estudiantes tenemos que aprender de las luchas y resistencias que van 

constituyendo el protagonismo de los pueblos, los movimientos y las personas en 

sus itinerarios y vicisitudes históricas. 

 

Otra perspectiva intercultural/decolonial en el contexto en la filosofía política actual 

 

Hoy día tenemos una imperiosa necesidad de responder a nuevas 

problemáticas morales y políticas que no aparecen en las teorías de la justicia y del 

reconocimiento de la tradiciones europeas y norteamericanas y que no aparecen 
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tampoco en los grandes estados poderosos y en tampoco en las instituciones 

internacionales. Necesitamos hoy día teorías de la justicia y del reconocimiento que 

efectivamente entren a discutir temas particularmente significativos para los pueblos 

originarios como la cuestión de la plurinacionalidad de nuestras sociedades, las 

autonomías que tienen los pueblos indígenas y el derecho a la autodeterminación de 

sus territorios. Se trata entonces de bosquejar una propuesta política 

contextualizada que se basa a partir de la lucha sociales y culturales por la identidad 

donde se encuentran las pequeñas y grandes historias de la comunidades debidas y 

así empezar a delinear propuestas que permitan proyectar sociedades democráticas 

justas con muchos otros sectores sociales, con el fin de lograr superar los contextos 

asimétricos del poder.  

No tengo aquí el tiempo necesario para poder elaborar esta perspectiva, pero 

me parece que aquí hay dos cuestiones teóricas en las que nos pueden aportar dos 

grandes posturas que hoy día están presente en el debate político de la teoría crítica 

actual en su acervo europeo. La primera me parece que es la que escuchamos ayer 

en la tarde que es la del profesor Rainer Forst (2014), donde el insiste en una idea que 

me parece a mí muy atendible, que es la idea del principio de justificación como un 

elemento fundamental de legitimidad de las relaciones de los pueblos y de los 

sujetos, y ahí hay todo un planteo relevante que nos permitiría unirnos a una tradición 

de tipo kantiana y obviamente con todo el legado posterior que ha recibido y la 

profundización que ha tenido en los proyectos de fundamentación de la ética del 

discurso en K. O. Apel y J. Habermas.  

Por otro lado, me parece que una de las perspectivas fecundas que nos abre 

también la recepción francesa de la teoría del reconocimiento de la teoría de la 

justicia, es la que elabora Emanuel Renault y Christian Lazzeri, destacando el sentido 

del reconocimiento a partir de las experiencias negativas (Salas, 2021 b). Nosotros 

destacamos en un reciente Seminario de Teoría Crítica en el Sur de Chile que un 

elemento clave de la lucha de emancipación tiene que ver con calibrar lo que ellos 

llaman las experiencias sociales de injusticia, y eso me parece a mí que es 

fundamental para poder superar todas estas formas ideologizadas ligadas al racismo 

a la discriminación y a la violencia, que son cooptadas por los grandes medios de 

comunicación pero que no permiten efectivamente avanzar en una  concepción 
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filosófica critica que nos permita a nosotros los filósofos y a los teóricos de las 

ciencias sociales y política entrara a hacer unos planteamientos fundamentales.  

Lo central de la ponencia se ha jugado en la perspectiva contextualizada que 

llevamos adelante junto a otros colegas europeos y latinoamericanos, es la 

elaboración de una teoría critica que vuelve a destacar la relevancia de los contextos 

de la justicia, que es fundamental para entender hoy  plurales formas de pensamiento 

moral, político y económico y por ello ciertamente hay que dialogar con la cuestión 

de la justificación de los derechos tal como lo ha planteado en sus publicaciones el 

filósofo Rainer Forst (2014), pero también atendiendo a las diversas críticas que ha 

recibido de parte de la corriente poscolonial donde Amy Allen y algunos otros colegas 

le han hecho algunas observaciones preciosas y también recoger esta perspectiva 

de Emmanuel Renault en su libro La experiencia de la injusticia (2017), donde 

efectivamente tenemos que entender con profundidad lo que ha significado el 

genocidio no solo de pueblos indígenas y africanos traídos a América. Y esto nos 

parece que es el punto nodal de una crítica política que tiene que ser consciente de 

esta interdependencia de las historias locales y globales marcadas por la cruda 

conquista y las pautas colonizadoras y que se requiere entender como el sufrimiento 

que han vivido los pueblos indígenas atraviesa toda América desde Norteamérica 

hasta nuestra Patagonia. 

 

Conclusiones 

 

Nos ha interesado desplegar una inflexión contextual acerca de las 

concepciones de justicia y del reconocimiento en la filosofía política contemporánea, 

y para ello nos ubicamos en el lugar de enunciación de los pueblos originarios 

enfrentados a un despojo de sus territorios y de sus modos de vida.  Pensar de una 

manera contextualizada  la filosofía moral y política obliga entonces a proponer 

niveles y escalas donde no se requiere renunciar al universalismo ni tampoco caer en 

un cómodo relativismo, y es aquí donde se plantea la problemática del dialogo de 

saberes en el pensamiento político crítico a partir de confrontar las experiencias de 

sufrimiento de sujetos y pueblos enfrentados a un proceso nihilista ligado al Capital 

y al predominio de una forma tecnocientífica de producir que elimina las múltiples 
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prácticas de reproducción de la vida. Por ello, pensamos que necesitamos hoy día 

recoger las voces de los sujetos en primera persona y de los pueblos para propiciar 

el reconocimiento de sus propias prácticas vitales. El protagonismo de los sujetos y 

de las comunidades humanas es necesario para resolver sus problemas urgentes en 

torno a la justicia de un modo no-asimétríco. Es aquí donde a veces aparece el lado 

falaz de la falta de representación de los espacios políticos y de los encuentros 

internacionales acerca de las medidas para poner freno a problemas globales (Sea la 

reducción del calentamiento global o cualquier otro), en que el discurso político 

prevaleciente acrecentado por los grandes medios destacan que la eventual solución 

está ligada a los acuerdos que logren los dirigentes de las economías opulentas, y no 

de las relaciones sociales y humanas concretas de los pueblos en contextos 

específicos. Pensar con arraigo presupone superar los prismas de sujetos y 

comunidades humanas pensados en su nivel de estructuración abstracta. Aunque 

sea reiterar lo ya dicho, se trata de pensar y de convivir con esas comunidades y 

subjetividades a partir de sus experiencias de sufrimiento social, de actores y 

protagonistas, donde existe una necesaria dialéctica entre lo que se sufre y lo que 

puede ser reparado y que puede permitir los procesos de justificación de la 

emancipación.  

En ese sentido, el avance de la concepción contextual de la teoría de la justicia 

tiene que ver con la sunción de las relaciones negativas y complejas que hoy día se 

expanden en el mundo global no para quedarse en el negativismo, sino como un 

estímulo para plantear nuevas interrogantes e hipótesis a todos los que laboramos 

en filosofía moral y política. El punto crucial es demostrar las insuficiencias de las 

explicaciones como inapropiadas para la situación específica de esos pueblos e 

incentivar a la búsqueda de categorías apropiadas. En ese sentido, quiero destacar 

que esto es obra de una comunidad internacional de investigación que prospera en 

las sociedades periféricas y que dialoga también con las otras formulaciones de 

teoría crítica. Destacamos en la bibliografía a los colegas que han ido avanzando en 

una serie de cuestiones propias de la filosofía política que permita incorporar las 

cuestiones del reconocimiento y de la justicia como cuestiones que no son 

asimilables a un modelo global instrumental tal como lo preconizan los dirigentes de 
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los estados liberales y muchas de las organizaciones internaciones que de alguna 

manera manejan la agenda pública internacional.  

Estas observaciones críticas destacan evidentemente una necesaria 

mordiente política de tipo intercultural y decolonial que responda a las críticas por la 

despreocupación y al trato funcional que tienen los estados actuales frente a los 

pueblos originarios y a la comprensión de nuevas visiones relativas a los territorios 

interétnicos. Lo que planteamos es una limitante de la filosofía política crítica en 

cuanto busca formas de entender el poder sin considerar las relaciones 

interdependientes que tiene con las asimetrías con la matriz del poder colonial y 

neocolonial contemporáneas en un mundo global.  Es entonces importante 

destacarlo en todo su dramatismo, en este momento en donde nosotros estamos 

discutiendo y re-elaborando concepciones de justicia y de reconocimiento, siguen 

siendo asesinados en los territorios interétnicos decenas de dirigentes indígenas y 

dirigentes ambientales4.     

Uno de los problemas más importantes que tenemos los filósofos morales y 

políticos, tiene que ver con la incapacidad de mirar nuestros respectivos contextos 

de conflictos específicos, y en particular a lo que acontece con la voz y las prácticas 

de los sujetos y las comunidades humanas sufrientes. Para los que trabajamos en 

universidades situadas en territorios interétnicos, en mi caso el país mapuche, lo que 

se vuelve realmente relevante es saber si la investigación y la reflexión logra ponerse 

en contacto con la genuina discusión social y política derivada de los contextos, y 

muy principalmente si en este proceso procedemos a escuchar las voces de los 

propios pueblos autóctonos y a las mayorías discriminadas y subalternizadas. Y me 

parece que éste un punto relevante para todos los centros universitarios mundiales 

que se pongan a la escucha de las experiencias negativas de los pueblos de la Tierra. 

Los pueblos indígenas del mundo siguen siendo hoy por hoy en nuestro planeta 

amplios sectores humanos que representan un 10% de la población de la humanidad 

y que viven en territorios que tienen la máxima biodiversidad que hoy día las 

corporaciones transnacionales requieren para avanzar en ese proceso arrollador que 

tienen el capitalismo global.  

                                                      
4 En lo que llevamos del año 2021, más de 300 personas líderes ambientales y líderes indígenas han 
sido asesinados en distintos territorios interétnicos de América indígena afro y mestiza. 
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Sin embargo, las políticas de la identidad y de la diversidad que elaboran lo 

estados actuales se vuelven enormemente problemática en estos territorios 

interétnicos, no solo porque son parte de una larga historia de asimetrías y de 

negación que cruzan completamente el campo sociopolítico y económico de los 

estados modernos, sino porque profundizan problemas políticos nuevos para los 

cuales aún no tenemos respuestas ad hoc a nuestras sociedades periféricas. En ese 

sentido para nosotros los filósofos y los investigadores de las ciencias sociales y de 

teoría crítica así como muchos de estos dirigentes indígenas, tenemos que ir 

repensando categorías que no dan a veces suficientemente cuenta de la respuesta 

creativa a esa lógica de la violencia constituyente de estas historias locales y 

regionales y que resitúen las prácticas contrafácticas de los pueblos originarios y de 

las mayorías subalternizadas.  
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Transcripción de las preguntas a Ricardo Salas en la Mesa redonda:  

¿Como ve las crecientes proposiciones poscoloniales de la América latina en 

comparación con su proposición justo en la tensión entre lo universal y lo contextual? 

¿Cómo usted ve el estado actual de las luchas indígenas latinoamericanas y 

de las instituciones transnacionales en América Latina con respecto a la cuestión 

transnacional? ¿Es necesario que las luchas de los pueblos indígenas se conviertan 

en luchas y organizaciones transnacionales? 

¿Cómo ve la posibilidad de utilizar la tecnología para ayudar a movilizar a las 

minorías en la América latina para procesos  de inclusión?. El mundo de hoy todo se 

trata de la economía digital, el individuo y las comunidades digitales, están bien 

preparadas las minorías para aprovechar estas ventajas para lograr resultados en la 

búsqueda de inclusión en la diversidad en los sistemas sociopolíticos y 

socioeconómico de las naciones latinoamericanas.   

Respuesta: gracias Natalia, las tres preguntas son muy interesantes, y uno 

podría discurrir largamente por que hay muchas cosas que decir, hay muchos 

estereotipos, hay muchas respuestas que están circulando en la opinión pública 

internacional. Como también decía muy bien Cristian Valdés, hay muchos autores 

nuestros que han trabajado esas problemáticas y que son de alguna manera 

desconocidos, que no están visibilizados por nuestra academia y nuestros 

investigadores. 

En relación a la primera pregunta, yo creo que aquí hay todo una serie de 

debates que nos han venido de ciertas tradiciones que son de otros contextos 

geopolíticos. La poscolonialidad valorando el aporte critico que entrega en muchos 

aspectos de cuestionamiento de las relaciones globales, en lo económico en lo 

político en lo cultural, es una cuestión que se  centro particularmente en los procesos 

de descolonización del gran imperio británico, y particularmente hay muchos autores 

que vienen de la India y de otros lugares que fueron conquistados por el Imperio 

Británico y Francés y en tales casos y en otros lo que primó fue la lógica imperial: en 

la colonización y en la descolonización lo que primó fueron los intereses de las 

potencias coloniales. La primera cuestión que habría que decir y ahí Arturo A. Roig 

tenia posturas bien potentes y críticas, él decía en América latina por lo menos, el 

proceso de independencia no comenzó en los años 40 0 60 del siglo pasado, sino que 
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comenzó muy a inicios del siglo 19 y si vemos el caso de Haiti se remonta a fines del 

siglo 18. En cambio fue retrasando en algunos países, Cuba y Brasil son experiencias 

distintas, pero en general lo que es América del Sur, salvo Brasil, prácticamente el 

cono sur ya en 1830 tiene ya consagrado un proceso de independencia política 

derivado de los intereses de las elites criollas.  

Entonces aplicar esas categorías de la descolonización del siglo XX a lo que 

fueron nuestras historias nacionales ya es un punto complicado como en general lo 

son todas las teorías que han sido elaboradas en otros contextos. La cuestión del 

universalismo tan querido por el norte y por ciertos adalides del globalismo, entonces 

requiere ciertamente muchos matices. Yo lo único que diría y ese para mi es el punto 

central, para mi el universalismo sigue siendo un proyecto teórico relevante a 

condición que nosotros logremos separarlo de lo que seria un universalismo 

abstracto, que quiere decir eso, quiere decir que las teorías que se elaboran en 

cualquier parte de Norteamérica, de Europa, de Asia, y que tienen esa idea de 

hegemonía universal que necesita ser cuestionada por sus trazos homogenizantes. 

Nuestro proyecto tiene que ser un universalismo, los filósofos argentinos aludieron 

en muchos casos aludiendo a Hegel, un universal situado, para volver al tema que 

nos planteaba recién el colega Cristian Valdes. Pero que es un universal situado, es 

un universal que esta arraigado en un contexto especifico, entonces una verdadera 

teoría critica de la justicia y del reconocimiento, tendría que tener entonces un 

carácter universalizable, ese es el punto de la discusión. ¿Hasta dónde la elaboración 

que se hace por ejemplo de la poscolonialidad puede servir del mismo modo para 

cualquier parte de nuestro planeta que es tan diverso en tantas situaciones 

económicas, políticas y culturales?. En ese sentido yo sigo manteniendo que el 

contexto es un elemento fundamental pero no un contexto cerrado sobre sí mismo, 

sino que un contexto que opera abriéndose a una pretensión de universalidad, y la 

pretensión de universalidad luego debe ser validada demostrada, y ahí me parece que 

la teoría de Rainer Forst (2014) puede ser muy interesante lo mismo que la teoría de 

Emmanuel Renault sobre las experiencias negativas de lo que hemos denominado 

las injusticias sociales. Por que en ambos casos tanto la exigencia de justificación 

como lo que es la estructura de la experiencia negativa son parte de la experiencia de 

todo ser humano, cualquier ser humano, y en eso Forst (2014) tiene absolutamente 
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la razón en su esquema kantiano, habermasiano en que él está instalado, por las que 

cualquier ser humano puede pedir justificación respecto de determinado tipo de 

exigencia que uno le hace al otro, que es donde se juega el tema del poder.  

Entonces un tema tan bullado que es hoy día como es el tema de los derechos 

de la mujer que han sido de alguna manera medidos tan mezquinamente por los 

medios internacionales de comunicación , en lo que está ocurriendo dramáticamente 

en Afganistán hoy día. La pregunta reflexiva y crítiva es fundamental, sobre que 

pretensión de justificación yo puedo pedir tales y cuales derechos y eso tiene que 

estar en base a razones que necesitan ser validadas. Y lo mismo el sufrimiento social 

que viven las mujeres en Afganistán son las mismas que tienen las mujeres que son 

parte de la trata de esclavas en los países occidentales acerca de las cuales nadie 

habla casi nada. Entonces hay un doble estatuto que nosotros los que trabajamos en 

teoría crítica y en filosofía de la justicia no podemos aceptar, donde están esas 

razones de las mujeres para tener una vida digna en Afganistán y de lo que acontece 

en occidente, y es ahí donde nosotros necesitamos operar con otros criterios que yo 

creo que las derivaciones de las  teorías de Rainer Forst y de Emmanuel Renault 

podría entregarnos y que son muy relevantes para lo que está aconteciendo hoy día 

a nivel mundial.  

Respecto a lo que plantea Ivan Rodríguez, la pregunta del capitalismo global 

que hoy día nos afecta a todos y ese es un punto que fundamental que no podemos 

dejar de lado, lo que hace o deja de hacer el capitalismo global es una cuestión que 

ya no tiene que ver con un país o un conjunto de países, sino que tiene que ver con 

una interdependencia global en la cual todos estamos insertos y en la cual todos 

somos corresponsables y colaboradores por el consumo de bienes y servicios por lo 

general deslocalizados. Y el problema del universal que traer la pandemia lo ha 

mostrado absolutamente bien, el coronavirus se transmite por un medio de la 

naturaleza que todos estamos obligados a tener día a día en actividad si es que 

queremos estar vivos, si el aire es algo privatizado o no es un asunto que tendríamos 

que discutirlo, pero hoy por hoy el aire puro es un bien común, lo mismo cuando 

hablamos de la reserva de la biosfera, también es un bien común por más que hayan 

corporaciones que quieran privatizarlo o gobiernos que eso no se debe hacer así. 

Entonces yo creo que el punto central y es aquí donde yo pondría el acento, yo estoy 
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de acuerdo que nosotros tenemos que avanzar hacia instituciones democráticas que 

sean internacionales, habrá que discutir cuan internacionales son, si son 

transnacionales, si efectivamente están todos los que están afectados por las 

situaciones que se van a discutir, pero hoy por hoy si nosotros tomamos por ejemplo 

el consejo de seguridad de las naciones unidas vemos que hay unas asimetrías 

tremendas, hay 5 potencias que tienen poder de veto. Esto que acontece en Consejo 

de Seguridad de la ONU es sólo una concesión de la facticidad del poder, por tanto se 

entiende por una historia del poder, eso es inaceptable desde una teoría de 

perspectiva política crítica. Pero alguien podría llevarlo mucho más lejos, podría decir 

que este tipo de organismos internacionales no nos representan del mismo modo a 

todos los países o a todos los estados. Empero, yo no llevaría tan lejos el asunto, yo 

diría que es un tipo de organización que ha sido de alguna manera enflaquecida que 

se le han reducido no solo los recurso no solo los derechos no solo sus 

características, que permitan incidir en los grandes dramas humanitarios. Y por eso 

yo creo y así le respondería a Ivan, que las luchas de los pueblos indígenas son hoy 

día las luchas contextualizadas de los pueblos de la tierra que ponen en peligro esta 

geopolítica del poder. Yo incluso me atrevería a decirlo de un modo universalizable, 

que ya no son lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos, son los pueblos 

indígenas planetarios. Lo que ha pasado con las atrocidades que hemos conocido en 

América indígena, acontece en África y en Asia, entonces esto implica que lo que 

arguyo en este escrito acerca de los territorios indígenas americanos tiene que ver 

con que hay una unidad de esas experiencias sociales negativas presentes en el 

conjunto de la humanidad. Entonces si vamos a discutir hoy día sobre la unidad de 

esas luchas sociales tendríamos que poner ejemplos concretos, por lo menos yo digo 

tres que a mí me interesan particularmente, que pasa hoy día en Chiapas, en 

Amazonia y en Wallmapu. Y veamos como hay puntos de contacto histórico 

culturales reales que tienen eso pueblos de la Tierra en muchos otros lugares de la 

periferia mundial. 

Y por ultimo la pregunta que se me hacia sobre la tecnología, yo creo que 

también es una pregunta alucinante y potente, primero por que hay toda una critica 

que se le hace a la tecnociencia de parte de la teoría critica, pero yo hoy día 

conociendo bien la experiencia de los pueblos indígenas, la tecnología permite algo 
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particularmente significativo que involucra el salto de la oralidad al tema de la 

digitalidad, sin pasar por la escritura en la que están expresadas nuestras lenguas 

actuales en que nos ha alfabetizado la modernidad. Entonces como pasamos de un 

lenguaje de la oralidad en el cual están hecho todas las culturas humanas, sin pasar 

por la forma escrita de un texto como nosotros quisiéramos hacerle creer que tosas 

las culturas que se van a desarrollar tienen que tener una forma de grafema… y pasar 

a un nivel de digitalización donde lo que importa son los iconos, y en eso los pueblos 

indígenas han hecho unos procesos de apropiación extraordinarios.  

Una de mis estudiantes de doctorado en la Universidad católica de Temuco 

está trabajando la apropiación que hace una comunidad lafkenche de los sistemas 

de filmación, entonces son comunidades indígenas que están grabando 

documentales hechos dese su propia óptica, documentales que después se podrán 

ver en cualquier parte del mundo que se cuente con ese mismo tipo de máquina para 

poder exhibir. Entonces en ese sentido mi visión de la tecnología no es pesimista, no 

es nihilista, no es apocalíptica, yo creo que los pueblos indígenas pueden y deben 

tener una apropiación de acuerdo a sus propios parámetros, y ese es el punto 

importante, ¿le vamos a preguntar a ellos que es lo que quieren? o vamos a ir nosotros 

a decirle lo que ustedes tienen que hacer, si es eso ultimo eso sigue el patrón de la 

domesticación y la dominación que hemos hecho como sociedad hegemónica.  

Entonces el gran problema para nosotros los académicos e investigadores de 

la justicia es como pensamos, la cuestión del reconocimiento y la justicia no en un 

sentido academicista ni abstracto, sino que sea partir de las practicas que tienen 

comunidades y sujetos y que nos obligan a nosotros los académicos a situarnos ya 

no en un estudio monodisciplinario sino que a pensar estudios inter y 

transdisciplinarios que den cuneta de estos contestos caracterizados por múltiples 

conflictos y por la necesidad de avanzar en nuevos procesos dialógicos no solo de 

agendas políticas sino que epistémicas. 

En la actual labor de formación doctoral lo me ha interesado particularmente 

ha sido acompañar a estudiantes e investigadores indígenas activistas que están 

pensando en un necesidad de reflexión y critica que surja efectivamente desde las 

prácticas sociales de resistencia y de la búsqueda de proyectos sociopolíticos y 

éticos que permitan continuar con procesos de emancipación truncada y a 
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permanecer resistentes en luchas en pos de reconocimiento y de la justicia que ha 

sido renegada por siglos. Y en esto hay que ser claro cierto, los pueblos indígenas lo 

sufren este embate de las sociedades hegemónicas solo en el día de hoy o en los 

últimos 50 años, si uno se atiene a los datos de los cronistas y de los grandes 

denunciadores de lo que fue esa historia dramática de la América conquistada, 

estamos hablando al menos de un periodo de 5 siglos. La relevancia cierto de lo 

dialógico, yo quisiera decirlo de inmediato, que aparece expuesto correctamente en 

mi libro la ética intercultural, del cual existe hoy día un e-books en traducción 

brasileña, gracias a la traducción generosa y prolija de mi colega Jovino Pizzi de la 

universidad federal de Pelotas,  en un sentido romántico pueril, sino que el dialogo el 

sentido de una capacidad de poder encontrarse con otras perspectivas, en ese 

sentido lo que a mí me ha parecido más interesante es como los estudiantes e 

investigadores indígenas y los militantes se hacen cargo de esta ecología de saberes, 

de repensar y reflexionar sus luchas por la identidad, por la autodeterminación y la 

autonomía de territorios interétnicos que son… no solo para que ellos puedan 

mantener un proyecto vital, sino que también permiten que el resto de la humanidad 

podamos tener cierto un conjunto de nichos ecológicos que nos permitan pensar 

cierto el proyecto solidario del planeta para todos y para las generaciones venideras 

durante el máximo de tiempo que las condiciones lo permitan... 

Gracias!         
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Resumo 
 

O artigo apresenta uma análise sobre a relevância da ditadura presente na América 
Latina por voltar dos anos 70 até a segunda metade do século passado. Produz-se 
um mapeamento da causa e das consequências do regime totalitário presente 
naquela época. Analisa-se a ditadura do duvalierismo do Haiti, considerado um dos 
mais cruéis do continente americano. Mostra-se a importância da criação da teologia 
e filosofia da libertação. Que compreendia como objetivo principal a construção de 
uma identidade latino-americana que valorizasse os direitos humanos. A ditadura 
militar mostrava-se benéfica a certos grupos de pessoas, na medida em que ela 
ajudava a instaurar o capitalismo neoliberal incentivado pelos Estados Unidos da 
América. As elites latino-americanas e os oligárquicos eclesiais, sobretudo no Haiti, 
foram cúmplices do sistema totalitário.  
Palavras-chave: Ditadura militar; Imperialismo norte americano; Capitalismo 
neoliberal; Comunismo; Filosofia e Teologia da libertação.  
 

Introdução 

 

Este artigo apresenta uma discussão sobre o desenvolvimento do regime 

totalitário na América Latina no século XX, ao mesmo tempo em que pretende 

identificar o comportamento dos estadunidenses a respeito desse acontecimento. 

Em primeiro lugar, abordaremos a apresentação dos movimentos pré-ditaduras na 

América Latina como um dos pontos de partida para a implantação do regime 

totalitário no continente americano. Descreve-se a crise ideológica, econômica e 

geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, evidenciando o impacto 
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socioeconômico e político gerado pela Guerra Fria na vida dos latino-americanos, 

período este, que os dois campos lutavam para as zonas influentes na América Latina.  

No seguimento, pretende-se abordar a situação socioeducacional e política de 

alguns países latino-americanos como Venezuela, Cuba, Haiti, Chile e outros nos 

anos 70 que, apresentavam-se praticamente arruinados pela crise sociopolítica. 

Nessa mesma época, quase a totalidade dos países latino-americanos – com 

exceção de Cuba e Venezuela – foram afetados pela ditadura militar, quanto a 

repressão, por exemplo, prevendo o impedimento de trabalhar nas escolas autores 

socialistas como Karl Marx, Spinoza, Leibniz entre outros. 

Focalizamos no desenvolvimento do regime totalitário do duvalierismo 2 

(François Duvalier (1907-1971) e Jean Claude Duvalier (1951-2014)) no Haiti, um dos 

mais cruéis regimes ditatoriais que conheceu o continente americano. Cerca de meio 

milhão de pessoas ficaram em condição exilada e foram contabilizadas mais de 

30.000 vítimas num período de 29 anos. Esses regimes totalitários foram 

subterfúgios dos militares sub-reptícios da oligarquia burguesa, suportados pelo 

imperialismo norte americano e por certos grupos conservadores eclesiais católicos 

- no caso do Haiti – com a finalidade de instaurar o capitalismo neoliberalista no 

continente Latino-Americano. Apesar de toda repressão, isso não impediu a criação 

de muitos movimentos anti-ditaduras e a criação de movimentos indiretos em defesa 

dos povos latinos. A Teologia e a Filosofia da libertação foram campos inspiradores 

para a resistência às oligarquias e às ditaduras. 

 

Os movimentos pré-ditaduras como ponto de partida para implantar o regime 

totalitário na América Latina 

 

Por volta do século XX a América Latina conheceu um regime ditatorial 

horroroso e cruel que nunca tinha acontecido desde a independência da América 

                                                      
2 O duvalierismo foi um movimento/ regime governamental do presidente François Duvalier e Jean-
Claude Duvalier, pai e filho, respectivamente, controlaram o Haiti com mão de ferro entre 1957 e 1986, 
mediante um regime de terror. Durante seus governos, opositores foram perseguidos e assassinados. 
A situação social e econômica do país entrou em colapso. O duvalierismo foi apoiado por governos 
dos Estados Unidos, pois, entre outras políticas, se manifestou contra o comunismo, vitorioso em 
Cuba. 
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Espanhola. Esse regime totalitário havia acontecido diretamente durante a guerra fria 

entre os Estados Unidos e a União República Socialista Soviética (URSS), lutando 

pelo controle do território e pela implantação do capitalismo ou socialismo. De um 

lado os Estados Unidos, defendia um sistema ideológico e econômico fundado na 

democracia liberal, na privatização dos bens, ou seja, no regime capitalista. De outro 

lado, a União Soviética lutava por um sistema socioeconômico e político baseado na 

socialização dos meios de produção comum para todos, a coletividade, ou seja, o 

comunismo.  

A guerra fria iniciou dois anos depois do encerramento da segunda guerra 

mundial de 1934-1945, ou seja, em 1947, entre os dois países potentes que saíram 

vencedores da secunda guerra mundial, Estados Unidos e URSS. A Alemanha era 

considerada como campo de discussão, a parte ocidental do país ficava sobre sob 

controle dos Estados Unidos. Mais tarde, em 1949, ela é proclamada independente 

sob o nome a República Federal da Alemanha (RFA). A parte oriental sob a dominação 

da União Soviética, promulga também a independência sobre o nome República 

Democrática Alemanha (RDA), no mesmo ano, com a parte ocidental. A União 

Soviética construiu um muro gigantesco conhecido sobre o nome Muro do Berlim 

para limitar a influência da parte ocidental que era capitalista liberal sobre a zona 

controlada por eles. Esse muro permaneceu até 1989, consequência da morte do 

Stalin Josef em 1953, líder do partido comunista russo, lutador contra o nazismo na 

Alemanha nos anos da guerra. E o fracasso do partido comunista da União soviética 

da região contribuiu também com a queda do muro do Berlim. Por fim a Alemanha se 

unificou e destruiu o divisório. 

Diferentemente da primeira e da segunda guerra mundial, a guerra fria foi uma 

guerra ideológica, econômica e geográfica como já foi dito anteriormente. Essa 

guerra causou a morte de milhares de latino-americanos por meio de torturas, 

execução, repressão etc. Os Estados Unidos por sua vez, queriam impor sua ideologia 

capitalista liberal aos demais países, sobretudo os da América Latina, porém a URSS 

não se rendeu a ele, visto que, defendiam as ideias marxista e leninista, ideologia que 

acreditava que a sociedade de maneira geral (o comércio, as indústrias e as 

infraestruturas...) deveria ser regulada pelo Estado e pelo bem da coletividade. Isso 

criava uma tensão entre os dois países para as zonas influentes. Essa tensão não 
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afetou somente os países da América Latina, mas afetou também a Ásia e o Oriente 

Médio, dividindo a China Popular e Taíwan, as Coréas etc. 

 Nesse conflito de ideias, inicia a luta contra a ideologia comunista. Os chefes 

Estaduais latino-americanos usaram seu poder de forma rigorosa, opressora e 

inflexível, contra seus adversários que não queriam entrar no dinamismo capitalista. 

O regime totalitário na América Latina foi excepcional e rigoroso na medida em que 

provocava o exílio de milhares de cidadãos para os países estrangeiros e resultando 

muitas pessoas desaparecidas, mortas, torturados e presas. 

 

A ditadura e seus manifestos 

 

Por volta dos anos 70 praticamente todos os países da América Latina, com a 

exceção de Cuba e Venezuela, haviam implantados um sistema ditatorial militar 

sanguinário financiado pelos Estados Unidos. O caso da Venezuela e de Cuba foram 

particulares, porque a ditadura já havia sido implantada nesses dois países desde 

nos anos 50. A Venezuela em 1953, pelo presidente Marcos Pérez. Depois do golpe 

desse ditador, em 1958, a Venezuela já se direcionou pelo lado do socialismo.  Em 

1959, Cuba, do revolucionário Fidel Castro, se declarou socialista e promoveu a 

Revolução cubana 3 , sancionado pelo regime imperialista americano. Agora, dois 

países Latino-americanos se juntam a União Soviética.  As instalações das bases 

militares da União Soviética em Cuba provocavam mais sanções comerciais dos 

Estados Unidos. Conforme Cardoso Luisa Rita, 

 

“[..] O líder soviético, Nikita Khrushchev, a fim de provar a capacidade bélica e 

nuclear de seu país, aproveitou-se da influência que exercia no governo cubano 

e da relação hostil que este mantinha com os Estados Unidos (...). Então, o 

presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, comunicou a população, em rede 

nacional de TV, sobre a presença dos mísseis na ilha, a uma distância de apenas 

140 km do território estadunidense. Kennedy anunciou ainda que os Estados 

Unidos procederiam com um bloqueio naval à ilha e que o país estava preparado 

                                                      
3 A Revolução cubana de 1959 foi uma Revolução ideológica e sociopolítica socialista que foi liderada 
por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos e outros. A Revolução cubana suscita 
algumas sanções dos Estados Unidos desde 1961 até hoje.  
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para usar sua força militar caso fosse necessário à segurança nacional. 

(...) Diante do crescimento da tensão, Nikita Khrushchev, dispôs-se a retirar os 

mísseis de Cuba em troca da promessa de Kennedy de que os Estados Unidos 

não invadiriam a ilha. Secretamente, o governo estadunidense se comprometeu 

ainda a retirar mísseis que havia instalado na Turquia, fronteira com a URSS, em 

junho de 1961”, (s/d) 

 

Em outros países, mais precisamente no Chile, em 1973, Augusto Pinochet 

(1915/2006), chegava ao poder, por meio de um golpe. Seu governo foi considerado 

um dos regimes do Sul americano mais cruéis. O golpe chileno e a posterior ditadura, 

assim como nos outros países da América Latina, contou com o respaldo dos 

Estados Unidos, que temiam o avanço do socialismo na América Latina depois da 

Revolução cubana 1959, diz Taís Ilhéu (2019).  

Assim, não há dúvida de que as características, as propostas da ditadura 

militar dos países Latino-americanos são iguais. Só que em termo de repressão 

alguns foram mais cruéis que outros, no México e na Argentina, em 1976, com Jorge 

Rafael Videla (1925/2013), também no Brasil, Paraguay, Uruguay, Haiti e Nicarágua, 

sendo assim, o terror assombrou quase a totalidade da América Latina. Mesmo 

diante dos horrores aplicados, por meio de torturas aos presos políticos, não 

conseguiram impedir os movimentos esquerdistas anti-ditadura e seguir lutando 

pelos direitos civis e por um mundo livre da selvageria que por anos reinou nos países 

mencionados.  

Entretanto, salientamos que no período da ditadura todos país da América 

Latina sofreram com cortes de disciplinas no sistema educativo. Nesse período 

foram excluídas as disciplinas de ciências humanas, sobretudo a filosofia, história, 

geografia e a sociologia. Embora, valorizando o ensino técnico, na ideia de preparar 

sujeitos determinados a responder as necessidades do mercado de acordo com as 

normas capitalistas. Era proibido de trabalhar alguns autores comunistas como Karl 

Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilich Lênin. 

A mudança de currículos escolares, nos países latino-americanos, foi 

inevitável para que fosse possível uma adaptação com esse novo sistema. Havia 

nesse período uma formação de repressão contra os professores. Muitas vezes os 

https://www.infoescola.com/europa/turquia/
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professores trabalhavam sob o controle militar, sendo observados e controlados 

quanto ao ensino do comunismo. Caso houvesse alguma denúncia, eles corriam o 

risco de serem preso (como muitos foram), torturados ou exilados. O ensino superior 

era pouco frequentado pela massa popular, ou seja, ficou reservado às elites ou a 

classe média alta, já que o regime totalitário não precisava pessoas determinadas ao 

questionamento de suas condições como homens. 

 

O desenvolvimento da ditadura no Haiti, a oligarquia e o neoliberalismo   

 

O regime ditatorial dos duvalieristas pai e filho (François Duvalier / Papa Doc4 

e Jean-Claude Duvalier / Bebê Doc) no Haiti foi catastrófico. François Duvalier foi um 

etnólogo e médico da classe média, foi chamado médico dos pobres, pois ele 

trabalhava no combate da epidemia da varíola nos anos 1950. Era um dos 

protagonistas do movimento “Noirisme5” no Haiti, e foi eleito presidente em 1957 

com a insurreição popular contra as elites mulatas do alto do Pétion-ville - Haiti que 

monopolizaram os privilégios econômicos, políticos e intelectuais do país desde o 

assassino do pai da pátria Jean-Jacques Dessalines (1758 / 1806). Diz Christian 

Rudel (2016), 

 

“a crise política que paralisou o Haiti em meados da década de 1950 foi o celeiro 

da propaganda populista do bom médico: ele lançou a doutrina “noiriste”, opondo 

os negros (quase 90% da população rural) aos mulatos, que formavam a 

intelectualidade, elite econômica e política da sociedade haitiana desde a 

independência”6. (Trad. Nossa) 

                                                      
4 Papa Doc (significa papa docteur en français) foi o nome atribuído ao ditador François Duvalier por 
ser médico ativo no combate contra a epidemia varíola no Haiti pelos anos 50. Assim o filho dele Jean 
Claude Duvalier que será o próximo presidente de 1979-1986, assumiu o poder depois a morte do pai, 
porque o poder do François Duvalier era vitalício, aí Jean Claude levou o nome bebê Doc.   
5 Noirisme was a form of political and cultural ideology that grew out of indigenism, which in turn was 
a reaction to the American occupation of 1915-34. As early as 1919, Jean Price–Mars’s La Vocation 
de l’élite had evoked the concept of the "national spirit" (l’âme nationale) and had warned of the 
dangers of "fragmentation" if the Haitian people did not "instinctively feel the need to create a national 
consciousness from the close solidarity of its various social strata" (qtd. in Dash, Literature and 
Ideology, 67). Disponível: http://islandluminous.fiu.edu/part09-slide17.html 
6 Texto original; la crise politique qui paralysa Haïti au milieu des années 1950 fut un terreau favorable 
à la propagande populiste du bon docteur : il lança la doctrine “noiriste”, opposant les Noirs (près de 
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Na visão de muitos autores haitianos (como Ernst Jouthe, Leslie Manigat, Karl 

Lévêque, entre outros) a eleição do François Duvalier em 1957 seria uma resposta da 

massa popular excluída pelas elites do país. Só que essa confiança da massa popular 

em Papa Doc não demorava para transformar em desconfiança. A elite mulata racista 

que acumulou o poder econômico e político do país desde a morte do imperador 

Jean-Jacques Dessalines, como dissemos anteriormente. A massa popular percebia 

no Papa Doc, não só um bom pai como o chamava “papa” (pai) mas também alguém 

que iria combater o racismo existente na época. A ideologia popular o “noirisme” foi 

criada pelo Jean Price-Mars durante a ocupação americana de (1915-1934), 

movimento este, que mais tarde será usado por François Duvalier para subir no poder, 

como já anuncio anteriormente. Em 1964 com ajuda dos Estados Unidos, Papa Doc 

foi reeleito e se declarou presidente vitalício. É sabido que os Estado Unidos 

exerceram uma influência no Haiti desde 1915. Muitas decisões são tomadas 

conforme a escolha deles.  

Para preservar o poder dele e expandir a hegemonia imperialista americana no 

país, François Duvalier criou uma força armada nomeada “tontons macoutes7”, que 

foram pessoas civis armadas, consideradas como agências secretas do presidente 

da República. A denúncia do ‘imperialismo americano’ ou dos ‘monsenhores 

macoutes’ não nos forja uma imagem de político realista, compreensivo... 

frequentável (ARISTIDE 1995, p.17). Esse grupo (tontons macoutes) não tinha limite 

nenhum, devido ao poder de penetrar em qualquer propriedade privada, casas, 

empresas a qualquer hora. 

Muitas pessoas foram assassinadas, maltratadas, entre elas estavam, 

intelectuais e jornalistas que foram coagidos a deixar o país. Christian Rudel (2016), 

afirma que “estima-se que o "duvalierismo" fez mais de 30.000 vítimas durante os 29 

anos desse absolutismo sanguinário e forçou meio milhão de pessoas ao exílio8”.. 

                                                      
90 % de la population rurale) aux mulâtres, qui formaient l’élite intellectuelle, économique et politique 
de la société haïtienne depuis l’indépendance. 
7 Força paramilitar haitiana do nome “Milícia de Voluntários da Segurança Nacional-MVSN” criada em 
1959 pelo ditador François Duvalier para defender o poder dele. Eles recebem a ordem direta do 
ditador, até o final do mandato do Jean Claude D. ela estimava acerca de 150.000. Entre eles incluem 
agência secreta particular do presidente. 
8 On estime que le « duvaliérisme » aurait fait plus de 30 000 victimes durant les 29 années de cet 
absolutisme sanguinaire et contraint à l’exil un demi-million de personnes. Christian Rudel (2016) 
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(Trad Nossa). No meio desta desilusão a Igreja nem sempre ficava neutro ou se 

colocava em solidariedade com o povo. Paradoxalmente, a Igreja se posicionou ao 

lado dos Estados Unidos “o governo americano e a hierarquia católica solidariamente 

suspeitos ou acusados de incentivar o povo a se resignar. (...) atrás delas, na abscidia, 

os bispos haitianos, sua maioria cúmplices do duvalierismo (...)” diz Jean Bertrand 

Aristide (1995, p.16). A grande pergunta que se poderia fazer - o que incentivou a 

Igreja, pregadora da justiça, da paz e da igualdade a colocar-se a favor do capitalismo?   

Dito isso, para entender melhor a inclusão da Igreja no meio desse cenário, faz 

sentido ressaltar que o Concílio Vaticano II (1962-1965), teve como objetivo 

determinar um jeito de atrair, sejam os cristãos afastados como os pagãos que 

recusaram de acreditar na Igreja. Para realizar isso, a modernização do entendimento 

cristão ficou indispensável. Com o Concílio Vaticano II, a Igreja cristã resolveu 

abandonar ou modernizar diversos costumes ligados à fé na ideia de adaptar com as 

novas exigências traziam a modernidade. 

No final dos anos 60 a Igreja da América Latina iniciou o movimento eclesial 

batizado “a teologia da libertação” composto por alguns padres de diversos países 

latino-americanos relativo às realidades socioeconômicas e políticas da zona. Isto é, 

no meio desta calamidade, repressão, tormentos, feitos pela ditadura militar, existe 

um Deus que está olhando para os oprimidos. A Igreja Latino-americana retomou 

uma nova forma de Evangelização, abandonada pela Igreja Católica desde os 

primeiros cristãos. Essa Evangelização que teria como objetivo, não somente ir ao 

encontro do povo, mas também defender a causa dos pobres, aqui destacamos a 

figura dos padres protagonistas como o brasileiro Leonardo Boff, o peruano Gustavo 

Gutiérrez e Juan Luís Segundo do Uruguay e outros. Assim nasceu o movimento 

Teologia da libertação, a ditadura provoca esse movimento a ganhar um papel muito 

importante no cotidiano dos latino-americanos. Porque a Igreja tomava a posição 

defensora do direito do povo, mesmo assim, nem todos os padres que era a favor 

desse movimento. 

 Assim como o socialismo e o capitalismo, dois sistemas opostos, está a 

teologia da libertação e a teologia conservadora que são opostas no sentido de 

entender a realidade. Ou seja, a luta existente entre os pró-socialistas e os 

capitalistas manipulados pelos Estados Unidos, aconteceu também dentro da Igreja 
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Latino-americana. Esta por sua vez, foi gerada por alguns padres que desejavam 

conservar a antiga doutrina e outros que pretendiam ir além do concílio Vaticano II 

como pretendia a Teologia da libertação. Faz sentido dizer também que a Teologia 

da libertação ainda não é reconhecida pela Santa Sé, ela já foi acusada de 

desvalorizar o magistério e o incentivo a luta de classes (marxismo).  

Esta luta dividiu a Igreja Latino-americana entre os aliados 

americanos/teologia conservadora e os prós-socialistas/teologia da libertação. O 

Haiti foi um grande exemplo, Jean Bertrand Aristide (1995, p.15). 

 

“As origens de Aristide o diferenciam igualmente dos políticos: ele não pertence 

à classe dominante. Sua preocupação permanente e exclusiva com os 

marginalizados, isso que seus amigos teólogos da libertação denominam “a 

opção preferencial pelos pobres”. 

  

No seguimento o autor afirma e honorifica o pensamento de Leonardo Boff, ele 

pensa que a realidade vivida no Haiti naquela época se encontra frente a frente com 

movimento da Teologia da libertação. Jean Bertrand Aristide (1995, p.16),  

 

Jamais a desconfiança ou mesmo a hostilidade contra a hierarquia da Igreja 

haitiana-romana terá sido levada tão longe. Como se fosse preciso reformá-la, 

reduzir a distância entre a cabeça e o corpo. A defasagem é terrível, o pensamento 

do Leonardo Boff parece encontrar no Haiti um humo que leva ao extremo seu 

caráter subversivo Aristide mesmo considerado como amaldiçoado pelos bispos 

conservadores. 

 

Assim muitos autores acreditam que o padre dos pobres (Jean Bertrand 

Aristide) foi amaldiçoado pelos bispos oligárquicos e conservadores do Haiti. Ele fez 

dois mandatos inacabados, seguido de dois exílios. Para entender o sentido do apoio 

dos bispos católicos haitianos ao duvalierismo é necessário (re)contemplar a 

Concordata de 1860 entre o Estado do Haiti e o Vaticano. O artigo 4 deste tratado 

dava direito aos presidentes haitianos de nomear arcebispos e bispos, mesmo que 

acontecendo poucas vezes. François Duvalier chegando ao poder iniciou a 
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perseguição aos prelados da Igreja haitiana, fato que causou o exílio de diversos 

bispos. “Todos os meios serviram para perseguir e denunciar a menor resistência 

aos objetivos totalitários de Papa Doc. É nesse contexto que ocorre a expulsão dos 

Jesuítas do Haiti em 1963.” (JOUTHE E LÉVÊQUE 1993, p.8)9. (Trad. Nossa.) Em 1965, 

a Santa Sé negociou de novo com o François Duvalier e recolocou em vigor a 

Concordata de 1860. Em 1966, François Duvalier nomeou cinco novos bispos, entre 

eles o arcebispo metropolitano do Porto príncipe. Isso quer dizer, que ele 

monopolizou a Igreja, e está à vontade para estender a sua autoridade.  

Em 1970 a notícia da incapacidade de governar do ditador François fez 

atualidade em toda América. Muitos haitianos em exílio pensavam que esse sistema 

terminaria, porém, ao contrário, o sistema sobreviveu, Jean-Claude Duvalier filho do 

François Duvalier assumiu o poder com 19 anos de idade, ainda que, segundo a 

constituição da época a idade maior fosse 21 anos. Quando o pai morreu em 1971, o 

duvalierismo sobreviveu sem problemas, graças a uma encenação há muito 

preparada, sob o olhar complacente, muitas vezes cúmplice das potências 

internacionais (JOUTHE E LÉVÊQUE 1992, p.9) 10 . Jean Claude Duvalier que não 

apresentava nenhum interesse pela política, rapidamente infernalizou o país. Os 

muitos movimentos anti-ditadura multiplicaram em todo país. Por fim, Jean-Claude 

Duvalier e sua família foram para exílio no dia 7 de fevereiro 1986, refugiaram-se na 

França em Paris, voltou do Exílio em 2011, falecendo em Porto príncipe em outono de 

2014.  

Durante 30 anos o duvalierismo provocou a imigração de mais de meio milhão 

de pessoas e afetaram mais de 30.000 vítimas. Segundo Christian Rudel (2016), 

ninguém sabe, ninguém pode responder exatamente. 500 milhões, 800 milhões ou 

então, número redondo, um bilhão de dólares11. (Trad. Nossa) Mas a vida luxuosa na 

região de Paris podia explicar a soma de dinheiro do país, desviado por ele. Embora, 

                                                      
9  Tous les moyens étaient bons pour débusquer e dénoncer la moindre résistance aux visées 
totalitaires de Papa Doc. C’est dans ce contexte que l’expulsion des jésuites d’Haiti en 1963. ” (JOUTHE 
E LÉVÊQUE 1993, p.8)   
10 Quand le père mourut en 1971, le duvaliérisme lui survécut sans encombres, grâce à une mise en 
scène longuement préparée, sous les regards complaisants, souvent complices, des puissances 
internationales (Jouthe e Lévêque 1992).  
11 Personne ne sait, personne ne peut répondre avec exactitude. 500 millions, 800 millions ou bien, 
chiffre rond, un milliard de dollars. Christian Rudel (2016). 
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Christian Rudel (2016) explique que “a justiça bloqueia em uma de suas contas na 

Suíça cerca de 100 milhões de dólares de fortuna acumulada ilegalmente. Mas sem 

atrapalhar seu estilo de vida rico “12. (Trad. Nossa)  

Depois da queda deste regime totalitário, o padre sociólogo haitiano Karl 

Lévêque acreditava que havia chance para a sobrevivência do regime. O que mais 

impressionou nesses relatórios foi um entusiasmo lúcido pelo futuro imediato do 

país. Karl já previa em 1986, a possibilidade de sobrevivência de um Duvalierismo 

sem Duvalier. Ele não estava errado, afirma Ernst Jouthe (1992, P.13)13 (Trad. Nossa).  

Karl não se enganou, a razão pela qual a diabolização dos duvalieristas não 

ficou somente da parte do líder, mas foi todo um sistema. Depois da queda do Jean 

Claude Duvalier, seu aliado General Henry Namphy tomou o poder, realizando uma 

eleição em 1987-88. Organizou um golpe militar contra o novo presidente eleito 

Leslie Manigat, quatro meses depois da instalação se refugiou na República 

Dominicana. Em 1990 o Jean Bertrand Aristide foi eleito presidente, também vítima 

de um golpe militar sete meses depois da instalação por general Raul Cédras.  Depois 

de mais de 35 anos da queda do poder totalitário ainda sobrevive nos dias atuais os 

neo-duvalieristas. Em 2011, Michel Joseph Martelly, ex-militar foi eleito presidente e 

sucedido por seu apoiador Jovenel Moïse, presidente do Haiti (2017-2021) 

assassinado em 7 de julho de 2021, tudo para explicar a sobrevivência dos 

duvalieristas.   

 Não há dúvidas que o totalitarismo se estabeleceu na América Latina por meio 

dos benefícios recebidos de certos grupos oligárquicos, grupos estes que desejaram 

aproveitar a exploração da mão de obra dos povos. Nessa época a defesa do 

capitalismo era em primeiro lugar. Doravante, foi a ideologia defendida pelos 

ditadores seja no Haiti, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Guatemala etc. Os discursos 

eram iguais e sempre contra o desenvolvimento do socialismo.  

O desenvolvimento do duvalierismo pode ser considerado  como  um  pretexto 

                                                      
12 “La justice bloque sur un de ses comptes en Suisse quelque 100 millions de dollars d’une fortune 
illégalement amassée. Mais sans pour autant bouleverser son train de vie de nanti. Christian Rudel 
(2016). 
13 Ce qui frappait le plus dans ces reportages, c'était un enthousiasme empreint de lucidité concernant 
l'avenir immédiat du pays. Karl entrevoyait déjà en 1986, la possibilité de survie d'un duvaliérisme sans 
Duvalier. Il ne s'était pas trompé. Ernst Jouthe (1992, p. 13) 
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do sub-reptício de alguns oligárquicos eclesiais e burguês que miraram no regime 

um espelho não somente para conservar os prestígios, mas também para continuar 

com a exploração. Jouthe Ernst e Karl Lévêque (1992, p.51) afirma,  

É preciso primeiro ter compreendido a verdadeira natureza do duvalierismo 

para descobrir como ele estava relativamente bem enraizado nos povos por longos 

anos. A repressão selvagem que permanece a marca registrada do tempo de François 

obviamente tinha como alvo privilegiado - não único, porém - as classes dominantes 

tradicionais, a elite mulata em particular, e os aparelhos que lhes eram devotados. 

Em graus variados, o exército, a Igreja e o comércio serão “macoutisés”14. (trad. 

Nossa) 

Esse regime, sem dúvida, recebeu o apoio da comunidade internacional, 

sobretudo dos Estados Unidos, na ideia de estabelecer o capitalismo neoliberalista 

na América Latina, apresentando como resultado a privatização dos maiores bens do 

Estado, sobretudo bancos, hospitais, escolas. 

Faz sentido ressaltar que, os haitianos em exílios em outros países como 

França, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba e nas Antilhas francesas 

(Martinica, Guadalupe...) não ficaram indiferente. Ao contrário, se organizaram em 

movimentos de oposição ao divalierismo como o Comité haïtien d'action patriotique 

(CHAP), fundado em Québec no Canada. Também criaram um partido político o caso 

do Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP), fundado na 

Venezuela pelo professor Leslie Manigat em 1979. Segundo Le Monde (2014), um 

partido que se reclama da democracia cristã que denuncia a ditadura duvalierista15. 

(Trad. Nossa). Nessa mesma época a Igreja Latino-americana era dotada de um 

papel fundamental no que se refere a solidariedade do povo. Por isso, abordamos a 

criação da Teologia e Filosofia da libertação, movimentos indiretos da oposição à 

ditadura latino-americana. Isso pode explicar a participação do Padre Karl L. em 

diversas reuniões ligadas à Teologia da libertação  que  acontecia  no  Chile,  México, 

                                                      
14 Il faut d'abord avoir compris la vraie nature du duvaliérisme pour découvrir à quel point il a été 
relativement bien enraciné dans le peuple pendant de très longues années. La répression sauvage qui 
reste la marque du temps de François avait visiblement pour cible privilégiée – pas unique cependant 
- les classes dominantes traditionnelles, l'élite mulâtre en particulier, et les appareils qui leur étaient 
dévoués. A des degrés divers, l'armée, l'Église, le commerce seront «macoutisés».(p.51) 
15 un parti se réclamant de la democratie chrétienne qui dénonce de la dictature duvalieriste. Le monde 
(2014) 
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Barcelona etc. Jouthe E. et Karl Lévêque (1992, p.12) 

 

“[..] entendida sem uma referência à sua conexão com a “Teologia da libertação”. 

As reflexões nesta direção, que compartilhou, entre outras, com a Rede dos 

Cristãos Politizados, foram alimentadas pelos congressos e conferências em que 

participou: como exemplos, citamos o encontro de bispos latino-americanos 

sobre a Teologia da libertação. realizado em Puebla, em 1979, e o Congresso dos 

Cristãos pelo Socialismo, em Barcelona, em janeiro de 1984”16. (Trad. Nossa) 

 

Uma das ideias preocupantes da época era a criação de algo próprio e idêntico, 

devido responder à necessidade, ou seja, trata-se dos problemas do povo latino-

americano, sobretudo dos direitos humanos uns dos problemas mais preocupantes 

da época.  

 

A Modernidade possui em sua base, os direitos humanos. A análise destes 

direitos humanos, possui duas vertentes, se por um lado é libertador e iluminado, 

por outro é obscuro e opressor. Esta opressão, em se falando de América Latina, 

tem cerne no processo de colonização sofrido. (THAÍS REGINA SANTOS SAAD 

BORGES, 2017) 

 

Assim como a Teologia da libertação, nasceu também a Filosofia da libertação 

latino-americana, conhecida como um dos vários movimentos populares da época. 

Uma ideologia que crescia lado a lado do pensamento ocidental, mas com reflexo da 

realidade latino-americana. Destacamos a figura do argentino-mexicano Henrique 

Dussel, um dos portadores dessa ideologia. A Filosofia e Teologia da libertação 

nasceu na mesma época, e apresentava a preocupação na criação de uma identidade 

latino-americana para discutir sobre os direitos humanos. 

 

 

                                                      
16comprise sans une référence à ses liens avec la « théologie de la libération ». Les réflexions en ce 
sens, qu'il partageait, entre autres, avec le Réseau des politisés chrétiens, furent alimentés par les 
congrès et conférences auxquels il a participé : à titre d'exemples, mentionnons la réunion des évêques 
latinoaméricains sur la Théologie de la libération tenue à Puebla, en 1979, et le congrès des Chrétiens 
pour le socialisme à Barcelone, en janvier 1984. Ernst Jouthe et Karl Lévêque (1992, p.12)  
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Considerações finais 

 

A ditadura militar no continente latino-americano foi uma armação usada para 

instaurar o capitalismo neoliberalista no continente em benefício da oligarquia 

burguesa. Isso custou a vida de muitos cidadãos que tentavam resistir ao sistema 

totalitarista. Esse regime totalitário surgiu como consequência da guerra fria entre 

os Nortes americanos e a União Soviética. A guerra fria por sua conta foi uma guerra 

socioeconômica, ideológica e geopolítica que durou diversas décadas e terminou 

com o fracasso do regime comunista da União Soviética em 1989 quando os Estados 

Unidos saíram vencedor. A destruição do Muro do Berlim marcou mais uma vez a 

história do povo alemão e foi o campo de conflito entre dois protagonistas.   

Os países da América Latina foram as maiores vítimas das consequências 

dessa guerra. O terror foi a técnica utilizada pela ditadura militar para impedir a 

propagação da ideologia socialista nos países latinos. A proibição nas escolas dos 

autores socialistas como Marx, Lênin, Friedrich foi uma forma para limitar a reflexão 

dos intelectuais a respeito da ideologia comunista. Os latino-americanos que se 

contrapuseram correram o risco de ser presos, torturados e executados. Porém, isso 

não impediu a criação de diversos movimentos anti-ditaduras com o objetivo de 

defender os direitos humanos e resistência ao regime totalitário. No tocante a defesa 

dos povos latinos, os movimentos como Teologia e a Filosofia da libertação são 

consideradas como pioneira e configurando-se a voz dos oprimidos.  

  A ditadura no Haiti foi uma das mais cruéis do continente, mesmo com a queda 

do Jean Claude Duvalier o regime sobrevive até hoje. Ainda que aparecendo de uma 

outra forma, com novos personagens. Os golpes militares principalmente contra o 

ex-presidente professor Leslie Manigat (1988) e duas vezes contra o Padre Jean 

Bertrand Aristide (1991) e (2004) são provas da sobrevivência do regime. A 

diabolização do duvalierismo não ficava somente no François e Jean Claude Duvalier, 

mas sim toda uma ideologia bem fundada enraizou no Haiti. Sem dúvida a 

comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos da América, sempre 

goza de um papel muito importante nas crises haitianas. Sobretudo a grande 

influência exercida no país desde a invasão em 1915.  
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Os Estados Unidos, as elites econômicas e alguns bispos católicos foram 

cúmplices do duvalierismo, já que diversos desses bispos foram nomeados pelo 

François Duvalier. Por isso, o movimento da Filosofia e a Teologia da libertação não 

foi benvinda no Haiti e permanece, ainda hoje, a Teologia conservadora triunfando no 

país. A implantação do totalitarismo na América Latina foi uma máscara usada pelo 

imperialismo americano para instaurar o capitalismo neoliberalista ao benefício dos 

oligárquicos.   
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Abstract 
 
Considering the current social, political, and ecological catastrophes of our time, is it 

possible to identify learning processes that guide sparks of possible emancipation? 

The tradition of a critical theory of society, in its different models, fulfilled the role of 

supplying the methodological resources to evaluate the potentials and limits of 

learning taken from the social dynamics of conflicts. In the contemporary debate of 

this aspect, the language of progress is recovered in dialectical key because it is still 

considered a possible and necessary way of immanent criticism, whether in the 

diagnosis of forms of social regression and political resistance, by identifying the 

potential of a democratic collective agent for the overcoming new forms of 

domination, either in the possibility of epistemic decolonization of its methodological 

foundations. In this article, in particular,  this dialectical consideration of progress will 

be addressed in terms of a dispute between two grammars of social criticism: an 

ethical conception represented by Enrique Dussel's critical theory and a moral critique 

developed by  Rainer Forst's critical theory, the idea of decolonial justice and the 

ethical principle of liberation and another on the idea of a transnational justice based 

on the moral right to justification. In assessing the similarities and tensions of the 

two theories, I will look for possibilities of learning processes and progress in a 

political key that supplies the theoretical coordinates of diagnosis and criticism of the 

catastrophes of our time. 

Keywords: Justice. Liberation, liberation. Progress.  Dialectics. 
 

1. Introduction  

 

Considering that the Indian philosopher and historian Dipesh Chakrabarty is 

correct in stating that the period (called by some "Anthropocene") in which we 

discover ourselves as geological agents, causing the climate emergency, is marked 

                                                      
1 CAPES Fellow. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0710-3822 
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by the fact that we are sharing a sense of catastrophe, the global pandemic of covid 

192 certainly accelerated a more acute perception of this loss of the world. In the 

context of contemporary anti-colonialist struggles, philosopher Eva von Redecker 

attentive to the agenda of "brand new social movements" close to demands raised by 

groups that gather around "Fridays for the future" and "Extinction Rebellion" as 

representatives of what the author calls a protest 3 against a "catastrophic 

achievement". That is, the agenda of social conflicts would be reorganized in the 

public sphere around large-scale social regressions. For Redecker, movements that 

recognize that catastrophe lies in the colonial and capitalist past, are the first step to 

overcome this heritage understood in terms of a worldwide alienation. 

The world dimension comes from the Arendtian influence of a temporality that 

inflicts the loss of the world, a loss expressed in terms of life cycles and reproduction 

of the species that extends even to forms of carbon absorption. In this sense, Black 

Lives Matter appears as a movement that fights the racist denialism of breathing 

ability promoted by necropolitical policies around the world. The strikes that take 

place in Latin America, and more specifically in Argentina, place at the center of the 

debate the work of social reproduction as a form of unifying pole of solidarity as 

cooperation for needs. The German activist group Ende Gelände attacks the bases of 

exploitation of the fossil industry as the destruction of the means of production. The 

protests of activists linked to pipeline access that was sparked by indigenous 

movements in Dakota during 2016 date back to the form of expropriation it steals 

from the land that recommends colonization. The same occurs in Brazil in the 

indigenous struggle against the destruction of the Bolsonarist government and the 

Yanomami criticism of a permanent fall from the sky, that is, the indigenous genocide 

always imminent by colonialist heritage. 

To understand this phenomenon, against the right-wing ultraconservatives 

interpretation, who see it as a project of extermination, more than a defeatist narrative 

of decay or the recourse of what Habermas4 calls "melancholic theories that justify 

                                                      
2 Chakrabarty, Dipesh. The Climate of History in a Planetary Age. University of Chicago Press, 2021. 
3 Von redecker, Eva. Revolution für der Leben. Philosophie Der Neuen Protestformen. Berlin: S Fischer. 
2021. 
4 Habermas, Jurgen. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy. MIT Press, 1996. 
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the renunciation of the radical potential of democracy", I think we need to resort to 

the heuristic force of the critical theory of society, this interdisciplinary materialistic 

work, inspired by the Marxist saying of the diagnosis of "self-understanding of the 

struggles and desires of the time", which attentive to the agendas of the "new social 

movements" and their emancipatory orientations and overcoming forms of multiple 

dominations in force. 

Within the scope of this tradition, the grammar of progress employed by 

debates in the public sphere today assumes a dialectical character: it departs from 

the fact that in our contemporary societies we cannot dispense with progress as a 

social imperative that has normative roots, but at the same time, there is a distrust of 

its ideological use, this reticence that is methodologically present in all critical 

theories of society, from Walter Benjamin to Amy Allen. For, as we shall see below, the 

defense of progress itself is the result of demands against oppression and has its 

basis in a desire of those concerned for an improvement of the social condition, or of 

the minimum guarantee of equality of possibilities of participation and representation 

in the public sphere. However, it is possible to verify in the "struggles and desires of 

the time" of social actors of political movements, among them the anti-racist, 

feminist, and anti-imperialist currents, a warning that the idea of progress should not 

be accepted uncritically: it may well contain in its discourse mobilized by the systemic 

structure of capitalism a kind of reinforcement of domination. 

 

Learning by catastrophe? 

 

A crisis, Georg Lukács argues,5  appears like a catastrophe when the normal 

flow of the economy is suddenly interrupted. Habermas, who takes criticism of 

economic reification in terms of a distorted communication relationship, identifies the 

narrative of the catastrophe as a heuristic possibility of diagnosing learning 

potentials for an intersubjective understanding. The historical events, axial-events in 

Habermasian interpretation, show emblematic moments that contain the 

representation of destruction and liberation - here understood as a learning 

                                                      
5 Lukács, Georg, "Narrate or Describe? In fashion: Writer And Critical Ed. Arthur Kahn. Lond Res P: 
Merlin Press, 1970. 
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potential6. 1945, as Antonio Arroyo suggests, is the year that marks the key axial 

event 7 for Habermas. For it was the victory of the Allies and the re-election of 

Chancellor Konrad Adenauer a process of democratization of Germany that gave 

importance to Habermas' normative project of offering an institutional alternative to 

the collapse of Nazism. In addition to 1945, 1914, and 1989 were also significant 

years in the Habermasian elaboration:  these dates represent disasters of the 

twentieth century that motivated learning processes with expression in constitutional 

patriotism and in the post-national constellation that emerged from the overcoming 

of fascism and Nazism. 

The problem of the central article is to ask, in this wake,  if we can learn from 

disasters, that is, we can collectively formulate political alliances capable of avoiding 

disasters or curbing learning processes for deadly purposes.8 In this sense,  it is 

questioned whether the conception of political progress in emancipatory terms can 

still guide us theoretically (which involves a practical challenge for these social 

movements) to a form of social learning as overcoming the catastrophic events of 

our time? For this reason, the critical theory proposes to react to this diagnosis of 

time through two forms of understanding and combating the catastrophe in terms of 

a conception of progress: an idea of liberation and an idea of justice as the realization 

of qualitative development of the political idea of emancipation. 

 

Dialectics of Progress 

 

Throughout the edgy history of philosophy, the idea of progress has been 

considered a disputed and controversial perspective of the development of humanity. 

Controversial especially for being attacked both as unnecessary and harmful, but also 

because it is defended as indispensable and fundamental for understanding social 

dynamics and a supposed rational logic of history.  It is precisely this constitutive 

                                                      
6 Vázquez-Arroyo, Antonio. How Not to Learn From Catastrophe: Habermas, Critical Theory and the 
“Catastrophization” of Political Life. Political Theory 41(5) 738–765, 2013. 
7  Habermas, Jurgen. Learning by Disaster? A Diagnostic Look Back on the Short 20th Century. 
Constellations, 1998.  
8 Kluge,  Alexander. Learning Processes with a Deadly Outcome. Duke Press, 1996.  Cf. Jameson, 
Frederic. "The Dialectics of Disaster" The South Atlantic Quarterly 101. Spring, 2002. p. 297–304 
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ambiguity that encouraged researchers of political philosophy and social theory to 

explore their potential for analysis, and as a result of their formulations to adopt two 

positions in the debate: the option of renouncing its use due to an anti-enlightenment 

skepticism about the consequences of the ideological use of the concept or, as we 

will see in this brief essay,  the alternative of taking on the challenge of endorsing and 

elevating this category as a central signifier for a critical understanding of the social 

change that occurred in the modernization processes of our times. 

This impasse resonates in the way this theme has been recovered by those 

who have developed alternative models of a contemporary Critical Theory of society 

– as an update of interdisciplinary historical materialism as formulated by Max 

Horkheimer – with a practical orientation towards the emancipation of social 

domination and the understanding of historical blocks the self-determination of its 

social actors. In this debate, the confrontation of paradigms occurs to the extent that 

researchers use from this category resource an indispensable reinforcement to think 

about the future of contemporary democracies in our context of crisis, just as they 

also point to the paradigm of progress as a discredited belief and an illusory ideal 

capable of deconstruction and decolonization of their normative bases,  or a total 

abandonment of its category resource and the very need for a philosophy of history 

due to a critique of the present less charged with strong and objectivist ontological 

assumptions. 

It is through the interesting way as these theoretical dissonances were 

constituted that, precisely in the face of recent transformations in global political 

institutions, we observe new interdisciplinary efforts of divergent strands of social 

criticism to seek to resume the dialectical and reflective core of the idea of progress: 

if on the one hand there is a denunciation of its ideological use in systematic practices 

of economic exploitation,  political imperialism, neocolonial cultural domination, 

Eurocentrism and epistemic racism, on the other hand, there is an attempt to 

reconstruct its meaning and potential for diagnosis of the present time and 

emancipatory orientation to a more inclusive, plural and democratic society. The 

abolition of slavery, women's rights, and transformations in the treatment of non-

human animals are often examples of political advances of this nature. 
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Despite the substantive rejections of its use given its possible reinforcement 

the hermeneutic domination, the language of progress, aware of these mishaps, has 

become a relevant methodological resource in social philosophy to evaluate 

historical trends immanent to contemporary social processes in the sphere of legality, 

the spheres of ethics, morals and even aesthetics in their performative variations. 

That is, different from the renunciation of its theoretical exploration, which 

crystallizes around an interpretation of historical developments in the light of a 

dynamics of progress as mythology or a program to be abandoned by its pervasive 

uses of political power, we defend its rehabilitation as a theoretical instrument, a 

normative use that makes inseparable criticism of teleological and paternalistic 

meanings of the term,  present in different imperialist meanings in the political debate. 

Therefore, a totalizing approach to the concept is avoided, to recover the 

potentials of interpretation and diagnosis of the time contained in this history of the 

concept. Since the contributions of the debate that we will mobilize in this essay seek 

precisely to reject self-congratulatory aspects of the idea of progress and bet on a 

reconstructive and deflated notion, meaning a movement that can be updated to 

serve as a guiding concept of diagnoses of the current state of our political 

institutions, as well as the struggles and desires of the social actors of our time. 

 

Political progress between Liberation and Justice 

 

For this reason, we argue that the language of progress can still be considered 

a possible and necessary path of criticism, whether in the construction of a 

democratic collective agent or in overcoming new forms of domination. In this article, 

in particular, it will be dealt with in terms of a dispute between two grammars of social 

criticism: an ethical understanding represented by Enrique Dussel's critical theory 

and a moral approach, presented by Rainer Forst's critical theory, that is, a ground on 

the idea of decolonial justice and the principle of liberation and another on the idea of 

a transnational justice based on the basic right of justification. In assessing the 

similarities and tensions of two theories of progress and criticism of social injustice 

relations, I will seek to offer two relevant positions in the contemporary debate of a 

central concept for social theory oriented towards emancipation.  
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For this,  at first, I will deal with the hypothesis, according to which: the idea of 

political progress as liberation/revolution promoted by a critical theory of justice with 

decolonial motivation, which is based on one side on an idea of negative learning 

processes, or a negative universal history, in the sense of avoiding catastrophe 

(colonization is the primeval axial event) or that it repeats itself (strong Adornian 

resonances),  and on the other hand, it is based on an "affirmative dialectic of life", 

present in the theory of Enrique Dussel (with contributions in Von Redecker and 

Marcuse). From his critique of the ideology of progress 

(developmentalism/eurocentrism) and after his proposal for progress as political 

liberation. In a second moment, I will point out the limits or criticisms of this 

conception of political progress that: Despite the strong potential of alignments of 

this theory with the new forms of social protest, I will be worth readings by Rainer  

Forst, that is, from a grammar of justice in transnational key, in some pathologies of 

criticism present in this perspective: the positivism of resistance and reverse 

orientalism. In the end, I hope that the discrepancies present in the grammars of 

political progress as liberation and as justice, the central theme of this book, will 

become clear. 

 

2. Political progress as liberation 

 

Born in Argentina but eradicated in Mexico, Enrique Dussel is considered the 

original formulator of a decolonial "liberation philosophy", which has as a context of 

emergence the period in which the events of May 1968 occurred in Paris and the 

resonances they had in North America, as in Berkeley, and, above all, the political 

movement in Latin America of that time. Different from the global north, Dussel has 

as reference for the development of his project the specific experience of reflection 

regarding the brutal military dictatorships that took place in the middle of the 

twentieth century.  The set of military coups and forms of systematic violence and 

torture perpetrated by authoritarian states of this period marked the cultural broth 

that led to the constitution of the field of decolonial criticism and the theorization 

about the forms of colonizing domination and the possibilities of resistance and 

liberation from imperialist oppression. 
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Considered a founding document of this political and philosophical movement, 

in the manifesto written at the second Argentine congress of philosophy in 1971, 

Dussel already declared the real intent of the philosophy of liberation that was being 

born on that continent: "to think of the exteriority of the other, beyond the imperious 

macho system, of the domineering pedagogical system, of the oppressive political 

system". For Dussel, contrary to the conceptions of modernity as a systemic project 

that appeared in the history of Western societies in an independent, self-poetic, self-

referential way, modernity is inaugurated from the event of 1492, the mistakenly 

called "achamento" of the Americas. 9This conception of modernity understands it as 

developed on two levels: Hispanic and Anglo Germanic. Both levels are based on the 

fact that this modernity is constitutive of a world system that has legitimized itself as 

the center and as an ideological project to be completed. The negative dimension of 

decolonial dialectics consists in the denunciation of the dominant narrative, read here 

Eurocentric, of the quantitative or moral formalist progress called by Dussel of the 

fallacy of developmentalism (desarrollismo).  

Developmentalism stands for the philosophy of the history of colonial 

domination. According to Dussel, this dominant narrative is marked by a teleological 

and self-congratulatory view that reproduces (here I use a Honnethian term) "seven 

social pathologies" that must be undone in order to decolonize the idea of underlying 

progress: Hellenisticism, which argues that every enlightened modern culture comes 

from Greece and that Europeans are heirs to this tradition (excluding and neglecting 

contributions from other ancient civilizations antecedents); the Westernization or 

Europeanization of modern political and ethical theory, which denies that the 

contributions of the Eastern Roman Empire, Byzantine and Constantinople in the 

hellenogenic constitution of western and European; 10Eurocentrism,which prevents 

our understanding of the contributions of other cultures and the dialogues of religions 

and traditions to the formation of the idea of Europe; the periodization of history  that 

temporalizes the understanding of the world promoted by capitalist, liberal and 

imperialist ideologies, which conceive history as a sequence of stages that move from 

archaic to primitive, from premodern to modern, reproducing a series of economic, 

                                                      
9 Dussel, 2021, p.184. 
10 In this section, I followed the reconstruction suggested in Allen; Mandieta, 2021.   
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political, social and epistemic subordinations that place Latin America as 

underdeveloped and peripheral to the history of the European world system; 

secularism, which is understood by Dussel as an ideology that induces the superiority 

of the West, the conceptual colonialism of philosophy that ignores, neglects, 

diminishes and subordinates its own philosophical traditions to metropolises (USA 

and Europe), and finally, the failure to understand the intertwining between the so-

called discovery of the new world and the project of modernity,  that is, the failure to 

understand "the invention of the Americas", that is, that modernity did not start with 

the events of the Protestant reform and the French revolution, but rather with the 

question: would these peoples of the new world be able to be colonized, enslaved and 

evangelized?  

 Although we can link a patent approximation of Dussel's criticism to the 

philosophy of history with the Benjaminian influence of an important reinterpretation 

of the temporality of history and a critical radical of progress, and therefore with a 

model of critical theory of society, Dussel places his project as critical of Frankfurt's 

interdisciplinary materialism. According to Dussel11, the Critical Theory "from the first 

to the third generation has been marked by a certain degree of ontological 

Eurocentrism that prevents it from seeing a global horizon beyond North America and 

Europe."  Three would be the limitations of this mode of criticism: the solipsistic 

model of consciousness of the first generation, the deficit of materialistic analysis of 

the second generation (given its abstract formalism and empty universalism of 

discourse ethics), and the Eurocentrism and inability to align with new social 

movements that work globally against the current empire of the third generation. 

Fundamental to advance in these limits of criticism is what Dussel calls the 

"decolonizing turn", what has been agreed to be called decolonization of its normative 

bases of CT, that is, the abstract and formal dimension of progress that is intertwined 

with narratives of exploration, domination and epistemic imperialism that Dussel 

rejects.  

For this, as Eduardo Mandieta and Amy Allen suggest, the project of a critique 

of the ideology of Dussel's progress involves ethical decolonization, whose tasks 

                                                      
11 Dussel, ibid. 
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should be to undo the history of ethics, to develop ethics in a global perspective for 

fractions excluded from modernities, and to recognize the plurality of cultures that 

form modern subjectivity.  These tasks form what I call an affirmative dialectic of life, 

which nevertheless forms the basis of a concept of political progress as a liberation 

that we will see next. The fact is that, and together with central thinkers in Latin 

American thought such as the Mexican Leopoldo Zea and Peruvian Augusto Salazar 

Bondy, Dussel founded a movement that had on the horizon a local deepening of 

Heideggerian and Hegelian theses, but having as critical anchor the experiences of 

regional otherness, which driven by the thought of Emmanuel Levinas, served as the 

basis of a new critical theory of society.   

Strongly influenced by Herbert Marcuse's critical theory, and especially the 

theses contained in 12the One-Dimensional Man, Dussel adds in this structure of 

feeling the parallel presence of the Martinican Frantz Fanon's readings, "The Damned 

of the Earth", according to which he provided an insight into the Marcusine intuitions 

in the colonial context of the periphery of the world, that is, in the global south. These 

decolonial intuitions of the philosophy of liberation were only possible in alliance with 

research undertaken by the Latin American political economy, namely theorists who 

organized themselves around the Marxist Theory of Dependence and its 

continuations in the theory of the world system of Immanuel Wallenstein 

Fundamental to Dussel were the positions that denounced the way the capitalist 

mode of production was used as a universalist discourse of globalization to 

implement imperialist policies in Latin American governments, in particular, through 

financial interventions by transnational corporations from the global north. 

This inflection of political economy in his work made him revisit central themes 

of Marxian theory throughout the 1990s, culminating in the incorporation of a 

particular reading of Marx's materialistic anthropology in his liberation ethics. The 

strongly Marxist period of Dussel's intellectual journey was motivated, according to 

himself, to understand how Marx interpreted the category of the "poor" so that he 

                                                      
12 And in this sense I differ from the interpretation of Mandieta and Allen (2021) that focus on the 
influence adorniana as a central to Dussel develop a negative moral philosophy. My reading is to focus 
on the similitudes between an affirmative dialectic of liberation that has the body as a vital element 
both in Dussel as in Marcuse, while in Adorno the body has a negative sense of suffering condition to 
show the truth of criticism.  
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could intervene in the Mexican debates of a materialistic theory of the time, and, 

finally, to be able to "verify the validity of the Latin American theory of the theory of 

dependence". On the other hand, revisiting the Marxist bases of criticism offered the 

opportunity for Dussel to develop an original interpretation of Marx's Capital that 

would distance him from very theorists of the Frankfurtian tradition. 

Roughly speaking, Dussel finds a dialectic in Marx's vitalist interpretation that 

practically goes with him throughout his theoretical production, including in his 

reading of what would be the idea of progress. If, on the negative side, living work is 

an expression of absolute poverty, because the worker does not have possession of 

his "corporality", on the other hand, positive he also stands for the living source of 

value. The moment the owner buys the workforce to use his living work, he would 

subsume it by incorporating it at the same time. The critical novelty is that, unlike the 

humanism of Marcuse and other members of the first generation of critical theory, 

Dussel finds in Schelling the one who had paved the Marxian distancing from German 

idealism, a movement that coincides with Levinas' metaphysical overcoming of 

ontology. 

The Schellingian insight of Marx's reading allows Dussel to point out that 

critical theory would be insufficiently exact from the methodological point of view, 

since the explicit fixation of the collaborators of the interdisciplinary material 

generated a kind of ethical deficit, by linking to the category of totality inherent to the 

diagnoses and methodological procedures of the first generation.  For Dussel, the 

deficit of Critical Theory consists in the loss of material meaning and negative 

criticism of communication of human lives (as opposed to a discursive community) 

that culminated in a moralistic formalism. 13 

Paradoxically, the first generation of critical theory of society was fundamental 

for Dussel to see the corporealness of domination, that is, the material dimension of 

the affirmation of life in terms of vulnerability and desires, reflections that were 

neglected by the most orthodox Marxism of the time, and, nevertheless, provided a 

crucial basis of criticism for the perception and diagnosis of the condition of those 

suffering from poverty and hunger in Latin America. This epistemic condition, which 

                                                      
13 Dussel, Enrique. From Critical Theory to The Philosophy of Liberation: Some Themes for dialogue 
transmodernity P: Journal of Peripheral Cultural Production of The Luso-Hispanic World, 1(2). 2011.  
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makes room for the theorization of geographically found social suffering, allowed 

Dussel to connect a critique of capitalism with the negative effects of an economic 

system that promoted patriarchal and colonial domination in its authoritarian modes 

of reproduction.  

Nevertheless, Dussel notes that the central divergence that marks the 

interpretation of the negativity of the capitalist system and the materiality departing 

from the first generation of critical theory (and, according to Dussel, perpetuates itself 

in the members of the current generations) is its fixation on the subject of criticism in 

social actors such as the Jew in Auschwitz, the citizen under Nazism, women, and 

workers under the crisis of the welfare state. For Dussel, these categories would be 

firmly linked to an understanding of the restricted domination of the European 

metropolises of the center of capitalism and would not encompass the negativity of 

the materiality that makes up the victims of the global system of capitalism, such as 

indigenous populations, African slaves and all the victims of colonialism in the global 

south. 

Consequently, Dussel insists that the so-called second-generation critical 

theory, in turn, by criticizing the solipsistic-cognitive dimension of the paradigm of 

consciousness of the first generation, rehearsed a robust project of advancing social 

criticism in an intersubjectivity horizon of totality as participants of a communicative 

community, however, for Dussel, this movement was made at the expense of losing 

the material dimension that was central to the first generation. That is, for Dussel, 

among the members who supplied a normative turn to Critical Theory, there is a 

blindness to the economic issue, and, more incisively, to issues of the negativity of 

materiality. The focus on the formalist aspect of Habermas or Apel's theories 

generated for Critical Theory a predominance of Kantian and pragmatist rigorism in 

the transcendental sense, a symptom of what Dussel believes to be the abandonment 

of materialistic and negative bases that the corporality of suffering represents in the 

communication community. 

The problem of this unilateral vision that stands for the reflections of the 

Frankfurtian tradition is the adoption of the category of totality. Only a 

phenomenology sensitive to the particularities of subordinate actors suffering from 

colonial domination, as is the case of Levinas' ontological understanding, could lead 
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to critical theory or philosophy of domination to overcome the fixation of social 

analysis guided by totality. Therefore, for Dussel, the openness to different sides of 

otherness would allow a Latin American philosophy to apprehend materiality or bodily 

vulnerability from the point of view of the one who is excluded and exploited from 

Europe or North America.  

Focusing on a critique of the pathologies of a conception of history that 

perpetuates these modes of political, cultural, ethical, and epistemic violence, Dussel 

has as reference the Benjaminian critique of the idea of progress and its 

contamination in the understanding of time and Marxist social dynamics. For Dussel, 

a critique of progress should be directed against the "developmental fallacy of 

modernity", which would reproduce a Eurocentric and exclusionist paradigm of 

teleological linearity of enlightenment promises. Against this perspective, Dussel 

translates the messianic and utopian dimension into Benjamin (who rejected every 

positive notion of progress) in terms of a principle of liberation as ethical progress.  

This sui generis conception of progress is mobilized as a qualitative principle 

that meets a normative criterion different from that located in European modernity, 

that is, it is not understood as quantitative or merely technological progress, but from 

an immanent evaluation directed to the "sustainability of norms, actions, institutions 

and systems of ethics that are capable of allowing and developing human life – and 

the life of other species". The tension between these two perspectives of progress: a 

qualitative and a quantitative one allows a better direction of the positive and negative 

dimensions that constitute the horizon of a decolonial justice. Justice, in this sense, 

has as its criterion the materiality present in suffering, at the negative moment when 

the pain of the victims becomes the object and moral foundation for the development 

of an ethical dimension of progress and development sensitive to the liberation of this 

condition. 14 

 

In this case, the "rule of law" is a historical condition and the means (umwelt) 

evolutionary in history, which manifests itself as the growing tradition of the world 

of the law of a political community that relies on the macro-institutionality of the 

                                                      
14 Dussel, 2014, p.290.  
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State. The "no-right-however", when they fight for the recognition of a new right, 

is the historical, innovative creative moment of the body of human rights. We do 

not fall so into the dogmatism of natural law (metaphysical and unacceptable 

foundationalist), nor relativism (every right is worth having imposed by force at 

one time), or mere contingency (there are no universal principles), but in the 

reconciliation of a non-foundational universalism, which shows that the "new" 

rights are those universally demanded (whether in culture,  be for all humanity, 

according to the corresponding degree of historical awareness) for the political 

community in the state of its evolution and historical growth. It was not feasible 

(by concrete historical conditions) the feminist movement in the Middle Ages 

(although there were heroic anticipations), as neither was ecologism possible 

before the industrial revolution, when the Planet seemed, however, an unfinished 

source of resources, and the negative effects on the reproduction of life were 

almost unmeasurable.15 

 

Here appears the Dusselian understanding of the relationship between history 

and normativity, which, in turn, found a dialectical and decolonial theory of progress. 

According to Amy Allen's interpretation, this complex and ambivalent notion of 

progress in Dussel is considerably close to the Adornian formulation of the same 

problem but has the geographical advantage, so to speak, of expanding the 

conception of humanity as conceived by Adorno. That is, the systematic denial of 

human dignity reaches a decolonial political character to the extent that the recipient 

of criticism is not attributed to an abstract or formally empty universalism, but to the 

victim who is systematically violated from a recurrent process of colonization and 

social exploitation. Against Habermas and Apel, Dussel sends the proposal of a non-

foundationist universalism, which subsidized the Kantian orientation of validity 

intentions as a substrate of political dynamics, to a perspective of beneficence 

understood here ethically as a pretension of kindness that has contributions to a 

political theory of hegemony for liberation:  

Moreover, the "pretense of goodness" (such as the one with which we propose 

the continuation: "political pretension of justice") cannot be confused with the 

Apelian-Habermasian expression "claim of validity" (Gültigkeitsanspruch), which 

                                                      
15 Dussel, ibid. 
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is only situated at the formal level of the consensus of discursive reason. The 

"claim of kindness" that we propose (the fruit of all our work Ethics of Liberation, 

1998) counts not only on the discursive consensus (formal moment), but also 

with the realization of the material moment (the production and reproduction of 

human life in community), of practical and empirical feasibility and of taking into 

account the unintended negative effects of the act (the victims) and all that this 

practically assumes (until they are responsible for its liberation). The "claim of 

validity", with the "claim of truth" (material), the "claim of effectiveness" 

(feasibility), and the "ethical-critical claim" (of taking into account the victims) 

constitutes the complex, and to date not studied, "claim of kindness"16 

 

Thus, the normativity of the struggle for recognition as liberation would have 

early legitimacy, and the process of delegitimization of what must derogate loses its 

distressing appearance and becomes an already anticipated moment also in the 

necessary impossibility of a perfect legality or perfect legitimacy, impossibility 

required by the human condition. These findings also present the shift between a 

liberation ethic to a liberation policy that refuses the normative scheme of 

Habermasian theory, and approximates Dussel's link to the realism of Mouffe's theory 

of hegemony or to a form of pragmatism a la Rorty that translates the struggle for 

recognition of liberation at the "level of struggle for honest hegemony,  universal 

principles (non-foundational or dogmatic)".17 

 

Every political act obtains its normativity from this "political pretension of justice". 

A political act that must be corrected (the fallibility of the finitude of the human 

political condition) in all that shows that the necessary conditions of the so-called 

"pretension" were not carried out hic et Nunc. Therefore, political action with 

"political pretension of justice" can and should have all possible strategic and 

instrumental political "wisdom" necessary in the horizon of the "possible" 

normatively in the struggle for hegemony against antagonists, as E. Laclau points 

out. 

 

                                                      
16 Dussel, 2018.  
17 Dussel, ibid.  
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The normative resource, however, in the constitution of this not inflated notion 

of progress, is positively and negatively linked to the human body, to the living body 

in general. This particularist dimension prevents Dussel from adopting an idea of 

progress close to the philosophies of history as an idea of freedom, belonging to the 

great Eurocentric narratives such as the hegelian one. The criterion for Dussel is not 

freedom, but rather material life, or the reproduction and development of life in a 

community of interaction. As a solution to this political challenge, Dussel makes use 

of an affirmative dialectic of life, where the measure is stipulated by the dignity 

achieved in the recognition of the Other, in this case, the victim of colonial exploitation 

of a modern world-system. Progress for Dussel is at the same time a critique of the 

ideology carried forward by the "developmental fallacy", but also the orientation 

towards ethical-moral progress as an imperative of affirmation of life, and therefore 

the liberation of geo-localized suffering, or rather the utopia of the liberated Other.    

It was under these structural limits of criticism that Dussel built his philosophy 

of liberation under the premise of a locus of enunciation that privileges the context of 

Latin American social analysis due to a critique that the Mexican author considers 

Eurocentric in his different paradigmatic orientations of totality: Marx with his 

Eurocentric formulations, at least even, 1868, and Freud with his ideal type of an 

Oedipus complex that would have as a greek-European reference. Such a formulation 

would neglect another side of the Enlightenment project that would exclude what 

Edward Said would call "Orientalism", representations of a Europe that would not fit 

into the central narrative of the development of history as self-congratulatory.  

In this sense, we can summarize the differences between modes of social 

criticism elaborated by Dussel and members of the Frankfurtian generations in at 

least three nuclei of problems that he alludes to and recognizes in his reconstruction. 

First, while Critical Theory would be committed to the point of view of the totality of a 

capitalist system, the theory of Dusselian liberation would think of otherness in terms 

of exteriority. Therefore, while Dussel articulates a form of corporeity in materialistic 

terms, being communal or intersubjective, the second generation would be attached 

to a dimension by too much formalist of a normative procedure. Finally, this Critical 

Theory would be committed to a positive project of coercive domination, while the 
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theory of liberation would be thinking about the negativity of the victims of this 

domination.  

Ultimately, it seems to me that Dussel is distinguished from the first generation 

in the adoption of the Levinasian foundation of the concept of exteriority, to which, 

according to himself, it allows the victim and the subjects of suffering and invisibility 

to be situated in a more precise way than Horkheimer, Marcuse or Adorno.  It is for 

this reason that Dussel states that critical theory "from the first to the third generation 

has been marked by a certain degree of ontological Eurocentrism that prevents it from 

seeing a global horizon beyond North America and Europe."  Precisely this form of 

"blindness to a global otherness" prevents frankfurtian generations from developing 

a conception of progress focused on the material and negative dimension of the 

criticism of the society that Dussel points out as necessary for a future governed by 

the utopia of liberation. In summary, the contract consisted of enunciating what for 

Dussel would be the failure of the three generations of critical theory of society: the 

limited solipsistic model of consciousness of the first generation, the deficit of 

materialistic analysis of the second generation and the Eurocentrism, and the inability 

to align with new social movements that work globally against the current empire. 

And a renewal that only an idea of decolonial justice and progress understood as 

ethical imperative can dismantle from a moral and political principle of liberation.1819 

Against the Eurocentric developmental fallacy, Dussel launches a not inflated, 

non-teleological, or formalist concept, and therefore materialistic of political progress 

as liberation. Based on a negative universal history, liberation functions as learning 

to unlearn, that is, undressing from the Eurocentric ideological dimension into a 

revolutionary form of consideration of the life of those excluded from the modern 

European world system. However, in this dialectic there is also a propositional and 

positive dimension: the sui generis conception of progress is mobilized by Dussel as 

a qualitative principle that meets a normative criterion different from that located in 

European modernity, that is, it is not understood as quantitative or merely 

technological progress (based on Eurocentric instrumental rationality), but from an 

immanent assessment directed to the "sustainability of norms,  actions, institutions 

                                                      
18 Dussel, 2021, p.18 
19 Dussel, 2021, p.24 
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and systems of ethics that are capable of enabling and developing human life – and 

the life of other species." According to Amy Allen's20 interpretation, this complex and 

ambivalent notion of progress in Dussel is considerably close to the Adornian 

formulation of the same problem but has the geographical advantage, so to speak, of 

expanding the conception of humanity as conceived by Adorno.  

That is, the systematic denial of human dignity reaches a decolonial political 

character to the extent that the recipient of criticism is not attributed to an abstract 

or formally empty universalism, but to the victim who is systematically violated from 

a recurrent process of colonization and social exploitation. Therefore, ethical 

progress must be addressed to the materiality of the life of these ethical subjects, in 

which they must keep their dignity, or, in we have Butlerians, their injuriability. With 

this, the norm, the institution, and the dominating system are criticized, and on the 

other hand, a utopian-constructive reason for liberation is formulated in a 

transmodern key. Resonating an idea of negative utopia, the normative criterion for 

Dussel is not freedom or autonomy in formal terms (because he rejects the 

philosophies of Hegelian and Kantian history, reflexive freedom or Eurocentric 

history), but rather material life, or the reproduction and development of life in a 

community of interaction, and the viability of a "moment of development",  a kind of 

performance event in favor of life or, as I read, in Marcusian terms, the idea of a new 

sensitivity, in which humanity must orient itself not to the domain of property, but to 

the maintenance, not to the exploitation of goods, but sharing, not the exhaustion of 

work, but its regeneration, not the destruction of life,  but his salvation or 

deliverance.21 

  Recently, Dussel operated a turn in his ethical project, now it would not be 

more of a prolegômenos, but rather an effective project, it would not be circumscribed 

to the ethical horizon of Latin American liberation, but rather would be linked to a 

political project of planetary and global liberation, a liberation of the world that takes 

into account a critique of the capitalocene,  this suicide logic that Dussel sees started 

in 1492 with modernity, which accelerated in the industrialization of the 18th century 

and culminated in the ecological catastrophe we live in.  Three would be the 

                                                      
20 Allen, 2021. 
21 Von Redecker, 2020. 
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constellations that would constitute this liberation policy, or a process of learning this 

catastrophe: a positive dialectic, which requires the recognition of the global south of 

the political, institutional praxis and normative principles that govern it (biopolitical 

moment); a critical-negative dialectic, which is exercised when the first constellation 

is fetishized, and it becomes a necropolitical order of domination, like the modern 

colonial system (anarchist moment); and the critical-positive constellation, the 

authentic political moment, the politics of liberation and the affirmation of community 

life, in the construction of a new type of state governed by popular sovereignty, 

(Leninist moment).  

This triple strategy approximates Dussel's bond as he recognizes, to realism 

of Mouffe's theory of hegemony or to a form of pragmatism a la Rorty that translates 

the struggle for recognition of liberation at the "level of the struggle for honest, 

contingent hegemony, but with universal principles (not foundational, nor dogmatic)". 

Liberation politics and its progressive orientation approaches what Massimiliano 

Tomba 22  called insurgent universalism, that is, this materialistic ethic, of 

intersubjective validity and political viability, which places the victim at the center, 

being the poor, the orphan, the destitute, the refugee, the gay person, among others, 

reinforces that the recipient of liberation turns to those who are at the bottom base 

of globalization and arise in revolutionary temporalities,  insurgent universalism 

movements such as the Indignados movements in Spain, the Arab Spring, Occupy, 

the Zapatistas in Mexico, and backing back, the commune of Paris, the peasant 

uprisings of 1917 during the Russian revolution and the Haitian revolution. 

 Here appears an idea of revolution different from that which was rejected by 

the critical theory of society (except for Marcuse), that is, a conception marked by 

normative paternalism, reductionist economicism, and philosophy of teleological 

history. The revolution for life, a term coined by Eva von Redecker and which I believe 

to be at the center of the affirmative dialectic of life that is based on progress as 

Dussel's liberation, has a more metaleptic and interstitial sense, that is, interstitial in 

the sense that the idea of revolution is not encrusted in a specific historical process 

                                                      
22 Tomba, Massimiliano. Insurgent Universality. An Alternative Legacy of Modernity, New York, Oxford 
University Press, 2019 
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(a telos) or singular events,  but in spaces or between places in society, that is, new 

temporalities outside the relationship between past and23future. 

Therefore, revolution is not made by an individual, but in transformation arenas 

that include changes of ways of life in everyday praxis and the meeting of counter 

societies, and metallepteptic, in the sense of ancient Greek rhetoric that requires a 

dual transference, in which the end is reversed by the medium, and the cause by 

effect, transforming and reversing the way we think a relationship between past and 

future reversed,  and open to a polyphony of a collective work making it possible to 

emerge constellations of conditions that are not coordinated for a person.  In general, 

the ethical critique of qualitative progress as liberation and its practice of a revolution 

for life, as well as its criticism of the developmental ideology of Eurocentric progress, 

marks the dialectic stoically by Dusselian life and its project of an affirmative dialectic 

of life. 

 

3. Progress as justification 

 

Rainer Forst's first contact with political theory was influenced by a context 

marked by the social movements' denunciation of imminent catastrophe: the 

possibility of the nuclear disaster in the 1970s and 1980s. However, what Forst 

describes as an "apocalyptic, almost exaggerated climate, which he believed his 

generation would be the last alive", carried forward by Germany's green party, in 

particular, made him begin to read social theorists such as Marx, the Frankfurt and 

Kant School and the approach of social justice issues put on the agenda by the 

opposition Party of the Greens, that is, the Social Democrats.  24 

The approach with Jürgen Habermas and John Rawls, who were his advisors 

during his doctorate, led him to develop a theory of justice that nevertheless 

combined the critical insights of the Frankfurtian tradition. In order to accomplish the 

ultimate goal of a critical theory of society, as formulated by Marx in his letter to 

Arnold Ruge: "[...] self-clarification of the struggles and desires of an era" (Marx, ) , 

Forst has as its theoretical model a reflection about the relations and structures of 

                                                      
 
24 Forst, 2011, p.105 
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domination that emerge from social conflicts and their emancipatory orientation of 

an era. Unlike Marx, however, Forst does not follow the guidelines of a comprehensive 

materialistic theory to name such social dynamics. Such a perspective, which derives 

from the agendas of social movements the facts of injustice called into question, 

would flirt with a "positivism of resistance", which would exclude the normative orders 

that permeate the claims of social groups. Following the intuitions of Jurgen 

Habermas, Forst considers it important that such struggles require a reflexive 

justification of the social demands placed in the public sphere. 25 

These demands, in turn, are expressed through forms of protest and 

resistance, and expose different forms of justification against situations of injustice. 

But its core lies in this most crucial demand of "not being governed", along with the 

Foucaultian form, in which the Forstian translation of this imperative consists in not 

being subjected to arbitrary normative impositions and, at the same time, having the 

right to codetermine what is used as equal and free in the process of determining the 

social structures of national or transnational justice. It becomes clear the Republican 

motivation that surrounds the idea of autonomy proposed by Forst: autonomy not in 

the liberal sense of ability to pursue its conception of the good, but in the republican 

sense of co-determination of norms, that is, as non-domination.  

As we will note, the focus on the idea of justification as a basic principle and 

right, which anchors the reflexive conception of justice that Forst proposes for a 

critical theory of politics, is closer to the Kantian idea of a moral foundation of social 

demands as reciprocal respect for equal and free people in normative contexts. What 

unites these and these social agents, therefore, is the recognition of being situated in 

normative orders that require dignity to behave as justifying authorities in the spheres 

of the interaction of social life.  

Although He agrees with Dussel on the strategy of avoiding reified and 

unilateral ways of interpreting cultures and peoples, Forst points out that the proposal 

of a critique of the ideology of progress, fundamental for the renewal of the normative 

bases of the criticism of society, developed by Dussel has the risk of incurring a 

totalizing mode of refusal of any resource of practical reason or fundamental 

                                                      
25 Forst, 2020, p.454. 
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reflexivity for a critique of the modes of multiple dominations. That is, as Forst points 

out, the risk is that it is criticized by a false universalism that imposes the idea of 

sameness and false notions of difference that essentialize and unite distinct 

traditions and societies in a form of otherness that would be imperialist, racist, and 

ethnocentric, denying the voice and sense of justice and falling into a culturalist and 

positivist intepretação of a plurality of demands of social movements. In the case of 

a critique of colonial or neocolonialist domination, Forst points to the normative 

expectation that embraces this critical model is the right to justification, that is, "the 

right not to be subjected to a normative order that does not allow the individual to be 

justified as an autonomous subject". In other words, the critical and rational ability 

that Forst alludes here makes the recursive use of a communicative faculty that is 

governed by principles and can be used for the function of criticism and knowledge, 

in a transcendental but non-foundational sense, referring to what Gadamer called in 

another context of a "fusion of horizons". 26 

In the case of decolonial normative criticism, even if the theoretical framework 

is not always expressed in the "language of rights", what matters is the defense that 

those and those who share a rational order fight for their recognition of normative 

authority. Here we have resonances of what Barrington Moore calls in his 

monumental study of moral struggles and political uprisings in terms of a "pan-

humanist sense of injustice." In this sense, the role of a critical theoretician would be 

that of setting up an independent conception, but sensitive to contexts, which 

normatively distinguishes those demands that are emancipatory, from those that are 

an expression of violence, domination, and social oppression. In other words, it is 

necessary a theory of social progress that, unlike the positivist theories of society, 

proves a normative criterion to find progressive social changes of those regressive.   

Forst's proposal to intervene in this debate suggests that the idea of social 

progress can take two directions: on the one hand, there is the orientation towards 

overcoming domination, which has a character not only moral, but above all political 

in the emancipatory terms that Forst appoints as a27"moral-political progress", and 

on the other hand, the defense of ethical progress,  or "progress in living conditions 

                                                      
26 Forst, 2020, p.458. 
27 Forst, 2019, p.17.  
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",which means the possibility of improving an individual's life based on medical 

developments.  In the latter case, we would be faced with issues that define progress 

in a qualitative dimension, that is, as an improvement in life forms through values that 

manage or curb a further technological development (environmental destruction and 

control of rampant growth, limits of genetic modification of the human body or food, 

the permissibility of experimentation in medical research).  

The inevitable conflict between the values that mediate such disputes leads to 

the defense of the first political conception of progress, which reacts to the economic 

and social orders and structures of domination. Instead of sustaining a skepticism 

about the possibility of progress in the political field, this perspective filters and 

criticizes the unjustified ideological conceptions of development, liberation and 

modernization that permeate neocolonial institutions and discourses. This means 

that if we criticize the pervasive influence of corporations and their economic 

interests in international agendas and bodies, we are not criticizing globalization 

itself, or Western or non-Western society in an essentialist gesture, since only by 

global cooperation efforts can we overcome such arbitrariness and structural 

dominations. In this aspect, Forst intends to reject all forms of liberal parochialism 

and cultural positivism that ignore the internal disagreements of groups within the 

contexts of social movements.  

Paradoxically, the dialectical core of this concept shows that we can only be 

"against progress", if, in some way, we advocate a non-false and misrepresented 

conception of progress. That is, it becomes necessary as in other normatively 

charged concepts, the assumption of any critical theoretician, as "situated" 

participants in the process of struggle for emancipation, to be at the same time 

against the ideological perspectives of progress, namely those positions that 

reinforce a universalist and teleological conception of progress – a view that justifies 

political subjugation, epistemic violence,  cultural imperialism – and at the same time, 

to be in favor of an idea of "non-reified, non-teleological and non-dominating" 

progress that rejects through struggles for proper justification, the recurring 

neocolonial narratives of domination circulating in the public sphere.  28 

                                                      
28 Forst, 2019, p.18 



 
574 | Justiça e Libertação: A Tribute to John Rawls 

The dialectical stance that Forst suggests to the intellectual to adhere to the 

public debate, at least to refer to the philosophical and practical problem mentioned 

earlier, exposes a classic tension in the critical theoretical models of society, that 

which revolves between a pole of normativity, that is, the ideal embedded in the notion 

of progress and the pole of history, concerning its effectiveness in reality. The focus 

of criticism should not be relocated in a dispute between those who stand in favor of 

globalization and progress or groups against globalization and progress, but having 

as a point of the party the fact that progress is a reflective concept, permanently 

questioned by social movements and political struggles that occur in history,  and 

that we should redirect the abuse of a Westernized and ideological view of progress 

to the most fundamental dimension that structure the modes of justification or lack 

of justification: power.  

We will go back to the way Forst understands the power dynamics within his 

theoretical framework of a critical theory of politics as relations of justifications. For 

this, we need to define how Forst conceives the reflective core of the concept of 

progress, that is, from a principle of justice as justification, which "argues that only 

those who are subject to an order can define what constitutes as progress". This 

reflexive principle responds to a more elementary right in social organization, to the 

right of justification, as coined by Forst, which refers to a fair participation in political 

formulation and decision. Only participants and members of a normative order who 

are given to a specific grouping of rules and institutions can define themselves as 

free and equal according to a discursive principle of non-domination. In this sense, 

the evaluation criterion consists of "the concept of non-domination and self-

determination – as a fundamental prerequisite of justice understood as an 

autonomous and collective practice, not as a teleologically fixed result".293031 

A notion of progress as justice, therefore, avoids  parochialism  and  culturalist  

positivism, forms of thought that refactors societies and religions in a unitary form of 

orders and values, disregarding the tensions and dynamics that permeate the 

different societies. By putting themselves out of such dynamics, the theoretical 

                                                      
29 Forst, 2019, p.22. 
30 Forst, Ibid.  
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disadvantage found by Forst is that these theories supply an objective notion of 

cultural differences. Only an approach that develops a critical notion of justice that 

can be incorporated by participants in the social struggles of Western or non-Western 

societies can avoid such forms of practical positivism or resistance that permeate 

the particularist views of justice. 32 

What matters here, however, is that what we call ethical and moral progress, 

which is to be understood according to what critical theory conceives as social 

progress since Marx, must have as substrate democratic institutions that allow 

citizens to define what can be considered technological or political progress. In this 

respect, democracy is a condition, not an aim, for making progress in a community of 

free and equal individuals.  

This prevents, therefore, that technocratic or authoritarian regimes can claim 

for themselves an ethical or moral conception of progress if there is no democratic 

environment that guarantees the self-determination of social groups. Democratic 

practices leaving from civil society of political improvement and economic 

cooperation that empower subaltern groups in the participation of decision-making 

processes and give material conditions for survival as forums of social movements 

or microcredit initiatives, such as a family grant or basic universal income, represent 

in this sense forms of political progress for social development. Finally, democracy is 

the normative orientation as a social process of gradual increase of justifications in 

the basic structure of society.  

Forst, therefore, progress as the self-determination of social agents who 

manage justification processes represents that "a society that fights for new levels 

of justification that guarantee not only the political and social conditions that can be 

justified reciprocally and generally but that there are institutions that produce such 

justifications in autonomously discursive practices in the first place."  In this sense, 

Forst's proposal for a non-teleological conception of progress set up in deontological 

terms consists in formulating a theoretical framework based on justification 

practices oriented towards overcoming domination, conducted by individuals who 

find themselves co-authors and participants of justifying practices. The criterion for 
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overcoming domination consists in the generality and reciprocity of the agents 

themselves that are justified in discursive practice. Therefore, true progress and 

liberation for Forst consist of "the autonomous creation of conditions for non-

domination and mutual justification". 3334 

Because of this dimension of a normative dialectic of the concept of progress, 

Forst makes room for a dialogue with the postcolonial conceptions that populate the 

need of Dussel and more recently Amy Allen, in addition to other theorists of 

decolonizing the normative bases of critical theory of society. As we know, the 

decolonial theory is based on contextualism that has as its main intention a 

"reparticularization" and a "reparishionation" of the normative inheritances of 

modernity, such as ideas that they consider to be Westerners of freedom, autonomy, 

inclusion, and respect. Implicitly, this movement, however, shows that other cultures, 

as in the case of Dussel, the Latin American, are not taking part in history or, 

participate as victims of the violent way that such values have been implemented in 

history. 35 

This interpretation makes room for the dispute between "we," the modern and 

westerners, and the others, not Westerners, or in Spivak's terms, the subordinates, 

who, because they are outside the normative context, and are treated as objects of 

domination, should treat them as partners of dialogue. Dussel's proposal, Forst might 

argue, as he criticizes other proposals for decolonization on contextualist bases, 

implies that we should impose our normative theoretical framework, but in "friendly, 

humble and non-oppressive" ways. It would be no longer a moral conviction that 

offers me a space of reason justifications against arbitrary restrictions, but different 

from this discussion that has the validity or demands of truth as the background, we 

would be in a Rortyan style dealing with conversations, that is, a matter of 

argumentative strategy, and no longer of truth. 

This does not require, however, a frank language for discursive exchange, so 

that any form of practical reason means a dominating imposition, as in the case of 

Forst, for a practical reason that ignores the "subordinates of reason", that is, forms 
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of irrationality, emotions, and affections, madness and imagination that would not be 

within the rationalist horizon of enlightenment.  On the contrary, we must learn from 

non-Westerners but impose a basic right or principle that allows them to claim 

universalist normative claims. The central point in the dialogue with Forst and the 

postcolonial criticism of progress would be that it shares the need for a critique of the 

ideology of imperialist and neocolonial forms of the use of reason and progress, but 

in this particular case, it is not a critique of ideology along the lines of Nietzscheans 

that exchange one ideology for another,  but rather a criticism that rationally targets 

ideological narratives, opposing reasonable forms of justification.  

However, Forst is taxed in defending a basic right to justification, because only 

with this resource, the one who postcolonial calls subaltern can demand his voice as 

equal in his justification. It is this right, Argues Forst, that allows the identification of 

structures of power and justification that deny and shut down the possibility of 

individuals presenting in their voice in the public sphere. In this respect, Forst 

disagrees that the particularism raised against the possibility of a more rational 

foundation of moral demands against domination may be the best way to criticize the 

forms of colonial oppression. Again, Forst is against the oppositions of us modern 

and others as unreasonable, non-modern. This position reproduces what Forst calls 

"reverse orientalism." Forst wants to combat, then, a false universalism that imposes 

the idea of sameness and the false ideas36of differences that this essentialist and 

unite distinct traditions and societies in a totalizing form of a narrative of justification. 

Inspired by Edward Said's reflections on the idea of Orientalism, that is, a form 

of otherness that would be imperialist, racist, and ethnocentric in denying the voice 

and a sense of justice, Forst resumes the important anti-essentialist and anti-

romanticism force of Said's elaborations on this subject. By abandoning the 

imperative of emancipation, postmodern and postcolonial criticisms end up 

criticizing the perversions of the great narratives of enlightenment and emancipation, 

in the name of a particularism that denies the struggles for the liberation of those we 

can call subordinates. 37 
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This approach does not distinguish between those who still defend a 

normative horizon of modernity and the values contained in a reflexive and anti-

dominating way, from those who defend modernity in a non-colonial, imperialist and 

fascist, that is, "joyful parishioners" who want to justify a philosophy of history for 

genocide and extermination. Forst is associated as a critical alliance to the thinking 

of Uma Narayan, an Indian philosopher, because it stands for this movement of 

recursing, in the case of the gender dispute, the imposition of norms, but also of 

identity. Criticism of the rhetoric of "Westerners" against non-Westerners" obscures 

the political and economic agendas that are carried out by the hegemonic groups of 

power in the national, transnational, and global social structure. 38 

In advocating a form of "reflexive universalism", Forst seems to combat his 

misrepresented forms of the foundation of progress that originates from "dominating 

parochial", presented in particularist form or a false universalism. This refusal is 

fundamental to avoid contextualist or universalist fundamentalism and 

authoritarianism. In the first case, the rhetoric of those who says that "this is the way 

we live here", but also those who say that they "live a true form of life" or that they 

pertain to a dominant and authentic race. For Forst said, "if false universalism based 

on parochialism is the problem, enlightened particularism is not the solution. 3940 

Now, to resolve this impasse, Forst believes that the only solution is the 

proposal of enlightened and self-critical universalism."  This last alternative, 

represented by the idea of Forst's right to justification, seems to be the one that 

guarantees the excluded of modernity the possibility of criticism and self-

determination. Like a particular strategy of criticism of an ideology, Forst's objections 

to postcolonial and decolonial thinking that defends this position, consists, therefore, 

in the idea that contextualism is consistent with the voice of the most powerful 

because it relativizes other voices and places them outside society. That is why Forst 

states that "Contextualism is the theory of the dominant who argue that interpretive 

privilege  to  define  their  culture  and  society  does  not   deny   others  their  right of  
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justification." 41 

The project of a "reflexive universalism" along with forstian ores, then, for the 

voice of radical criticism, which avoids the essentialism present in these anti-

foundationist demands. The political consequence of this gesture, as Forst recalls, 

implies that resistance to fascism, for example, does not mean inviting the fascist to 

see things his way in a non-foundationalist exchange. Ultimately, we have in Forst 

the defense of a more robust notion of progress, which in the wake of a tradition of 

critical theory of Kantian-inspired society, overcomes the prevailing dominations 

towards an emancipatory normative horizon as a practice of justification. In dialogue 

with decolonial theory, Forst is attentive to the risk of extorting these pathological 

forms of criticism that he calls "reverse orientalism" from the field of postcolonial 

theories, which makes us ignore the dominant effects of non-Western life forms 

"authenticated, celebrating them as another of modernity, and essentializing them. 

  More emphatically, Forst proposes a democratic policy as a practice of justice 

understood in procedural terms, transforming practices of domination into practices 

of justification. In this respect, the dimension of the social process of democratization 

aims to expand the justifying power of actresses and social actors by setting up a 

basic structure of society. Unlike relativistic perspectives, particularists, social 

progress in its reflexive form of justification stands for the politics of a form of 

discursive non-domination focused on the democratization of society.  

 

Conclusion  

 

In a packed auditorium in the city of Toronto, renowned intellectuals gathered 

in November 2016 to answer the following question: "Would better days come for 

humanity?". Arranged between two teams, which took the stand against and in favor 

of the idea that there would be moral progress in the future, such relevant thinkers in 

the public sphere discussed questions about advances in technology, perspectives 

of war, innovations in science, and expectations of human development of well-being. 

In the end, both those who appeared victorious as the apologists of progress, and the 
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reluctant, ended up accepting the fact that progress was necessary to be thought 

philosophically in line with the sciences, and that its potentiality is always marked on 

the horizon. This distrust and epistemic humility mark the positions of the authors 

presented here: both develop a critical theory of progress in their respective contexts 

of morals and ethics that is in interdisciplinary consonance with the time diagnoses 

of social movements that present forms of destruction of life and the material and 

natural bases of society. 42 

As we have seen in this first part of the article, Dussel presents a paradoxical 

attitude in his approach to the Frankfurtian tradition of critical theory of society: while 

recognizing the influence on several developments of his liberation theory, namely, 

the starting point of a critique of domination that takes into account the experience 

of the victim and a specific historical subject,  not as a value without itself, but as a 

social process within capitalist totality;  the shared assumption of a reason that is 

negative in its material scope; the rejection of the philosophy of history and the 

triumphalist idea of moral progress. Despite the particularities, its position presents 

itself as refractory to the reflexive universalism proposed by Forst's critical theory of 

politics and its proposal of progress as a practice of justification that is based on a 

transcendental dimension and not immanent to the criterion of the corporality of the 

road, as in the case of Dussel. Which progressive perspective is best able to 

understand social movement is a task of the history of political conflicts in the public 

sphere. 
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