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Resumo: Este trabalho visa localizar o pensamento 

de Rawls dentro da história da filosofia política, 

comparando-o e analisando-o com a ajuda do professor 

orientador e de outros acadêmicos entendidos do 

assunto. A maior ênfase é dada ao estudo de John 

Rawls, também visto na disciplina Moral e Religião do 

currículo da FEI, um filósofo contemporâneo, de onde 

podemos tirar algumas conclusões da nossa vida política 

e social no que tange ao papel da justiça.  

 

1. Fundamentação Teórica 
O mundo atual gira em torno de três principais ideias 

quando o assunto é justiça. São elas: bem-estar 

(Utilitarismo, apresentado por Jeremy Bentham), 

liberdade (visão dos libertários e, até certo ponto, de 

John Ralws) e virtude (ideia de Aristóteles). Essas três 

teorias do que seria uma sociedade justa muitas vezes se 

sobrepõem, outras vezes são completamente 

contrapostas e às vezes concordam duas entre si e se 

contrapõem à terceira. 

Rawls, na primeira parte de seu livro, propõe que a 

justiça a ser estudada é a justiça social, pois dela partem 

todas as outras formas de justiças e o estabelecimento 

de instituições, ou seja, a Filosofia política está na base 

de todo pensamento contemporâneo no que concerne ao 

estabelecimento de leis e de normas de conduta, tão 

importante que os gregos, como Aristóteles, tentaram 

formular alguma coisa neste campo, depois os filósofos 

contratualistas, como Kant e Locke, e os utilitaristas 

também o fizeram. 

Em 1972, o autor em estudo propôs uma visão 

contratualista que iria dar uma nova cara à Filosofia 

política. Ele disse que em uma situação hipotética, em 

que as pessoas fossem racionalmente capazes e usando 

o “véu da ignorância”, ou seja, sem saber a que grupo 

social ou a qual religião pertencem, ou mesmo sem 

saber qualquer condição de suas vidas, elas escolheriam 

dois princípios que concordariam em colocar em um 

contrato social: princípio da liberdade e o princípio 

da equidade. O autor então nomeou sua teoria “Justiça 

como equidade”.    

 

2. Metodologia 
O nosso estudo é entender bem a teoria que o 

kantiano John Rawls propõe em seu livro “Uma teoria 

da justiça” e analisá-la com as outras visões 

supramencionadas. Este estudo é acompanhado pelo 

professor orientador, que auxilia no entendimento da 

leitura, pois muitas vezes requer um entendimento mais 

amplo do assunto.  

Além deste livro, mais três estão sendo utilizados 

como forma de aprendizagem e para um maior 

embasamento no entendimento dos dilemas e dos 

conceitos da Filosofia Política. São eles: “Justiça: o que 

é fazer a coisa certa” (Sandel, 2011), “Contra a 

perfeição” (Sandel, 2011) e “Filosofia política para 

educadores” (Ghiraldelli Jr., 2013).  

 

 

3. Conclusões parciais 
Com boa parte dos estudos já realizados, 

percebemos que Rawls estabelece toda uma linha de 

raciocínio para chegar a sua proposta de Justiça, ou seja, 

ele tenta chegar através da razão no imperativo 

categórico de Kant, enquanto as outras teorias não 

fazem muito o uso dessa racionalidade e propõem uma 

justiça um tanto quanto pragmática, como é o caso do 

Utilitarismo, ao dizer que a justiça está no aumento da 

felicidade geral ou do Intuicionismo, ao dizer que 

chegamos a justiça ponderando as situações que nos dão 

a intuição de estarem mais ou menos corretas.  E esta 

justiça de Rawls pode ser entendida da seguinte forma: 

O "véu da ignorância" tira dos homens, futuros 

habitantes da cidade que Rawls está construindo, a 

capacidade de saber se irão cair em casas onde será 

permitido algum benefício ou se irão cair em casas onde 

não haverá benefícios etc. Desse modo, não sabendo o 

futuro, a decisão mais racional seria aquela de fazer uma 

constituição, para a cidade, proibindo o benefício em 

qualquer casa ou então colocando o mesmo benefício 

para todos. Rawls opta pela segunda situação, e então 

mostrar que tais habitantes iriam aprovar as suas duas 

regras como sendo a constituição. Feito isso, os 

habitantes podem tirar o véu, entrar na cidade e ocupar 

suas casas. 
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