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Out of the night that covers me, 

Black as the pit from pole to pole, 

I thank whatever gods may be 

For my unconquerable soul. 

 

In the fell clutch of circumstance 

I have not winced nor cried aloud. 

Under the bludgeonings of chance 

My head is bloody, but unbowed. 

 

Beyond this place of wrath and tears 

Looms but the horror of the shade, 

And yet the menace of the years 

Finds and shall find me unafraid. 

 

It matters not how strait the gate, 

How charged with punishments the scroll, 

I am the master of my fate: 

I am the captain of my soul. 

 

Invictus - William Ernest Henley 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo a apresentação e o estudo do conceito de justiça como                

um fim a ser alcançado pela sociedade contemporânea, apresentando diversas perspectivas           

para que seja feita uma introdução a respeito de um conceito extremamente abstrato através              

do processo cognitivo epistemológico. É feito um apanhado histórico da evolução dos            

conceitos de justiça para demonstrar as perspectivas das sociedades ao longo do tempo e              

também demonstrar de modo analítico diversos conceitos filosóficos acerca do tema, muitas            

vezes contemporâneos, demonstrando os debates e as concordâncias sobre o tema. Diversas            

questões são devidamente esmiuçadas e pontos importantes da filosofia são ressaltados           

objetivamente a modo de possibilitar que o leitor tenha uma compreensão mais vasta,             

garantindo um conhecimento sólido para participar do debate civil acerca de questões sociais             

e políticas, assim como a capacidade de fazer uma interpretação crítica tanto sobre a filosofia               

quanto sobre a aplicação das teorias éticas e morais apresentadas como fundamentos de             

justiça. 

 

 

Palavras-chave: Justiça; Moral; Ética; Libertarianismo; Liberalismo; Utilitarismo. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to present and study the concept of justice as an end to be reached by                  

contemporary society, presenting various perspectives to make an introduction about an           

extremely abstract concept through the epistemological cognitive process. A historical          

approach regarding the evolution of the concepts of justice is made to demonstrate the              

perspectives of societies over time and also to demonstrate in an analytical way several              

philosophical concepts about the theme, often contemporary, demonstrating the debates and           

the concordances on the theme. Several subjects are duly approached and important points of              

philosophy are objectively emphasized in order to enable the reader to have a broader              

understanding, to ensure a sound knowledge to participate in the civil debate on social and               

political issues and also the ability to make a critical interpretation both on the philosophy and                

on the application of the ethical and moral theories presented as foundations of justice. 

 

 

 

Keywords: Justice; Moral; Ethics; Libertarianism; Liberalism; Utilitarianism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa estudar a justiça enquanto conceito elementar da ciência jurídica.            

Sabendo que se trata de um termo abstrato e comumente alvo de controvérsias entre              

pensadores. 

No mundo contemporâneo, o conceito de justiça faz parte do dia a dia dos operadores               

do direito, mesmo que muitas vezes de maneira implícita. Sabe-se que tal conceito se encontra               

numa área nebulosa da epistemologia e há muita incerteza em relação ao tema e diversas               

questões são levantadas diariamente. 

A incerteza em relação a um tema que tanto permeia o mundo jurídico acaba              

levantando diversas inseguranças. Se não sabemos o que é justiça não é possível analisar se a                

aplicação da lei ocorre de maneira correta, seguindo a devida hermenêutica, em virtude da              

intrínseca relação entre esse tema e o ordenamento. 

Sendo minuciosa a relação entre direito e justiça, destaca-se a importância do            

entendimento do conceito para os operadores do direito, nas palavras de Frizon (2006, p. 47),               

o operador do direito deve ser um profissional preparado para exercer a função jurisdicional.              

Deve seguir o caminho da sabedoria filosófica para alcançar a excelência da moral e              

intelectual. 

Ao longo da história, grandes pensadores atuaram no campo da filosofia moral, as              

contribuições em tal campo também foram de suma e inegável importância para o             

desenvolvimento do mundo jurídico contemporâneo.  

Através de uma leitura refinada de conceitos filosóficos é possível estabelecer uma            

relação constitutiva entre os mesmos e os grandes princípios que transpõem o direito, diversas              

concepções de moral servem de base para concepções de justiça. Por tais levantamentos, o              

presente estudo visa sanar dúvidas e apresentar diversas conceituações em relação ao que é              

justiça. 

No primeiro capítulo, serão expostos de maneira breve ensinamentos fundamentais          

para o entendimento da obra como um todo, colocando em evidência a relação entre justiça e                

direito. Ao longo do capítulo segundo a justiça é analisada através da perspectiva histórica,              

sendo demonstradas perspectivas importantes sobre o termo e sua relação com alguns eventos             

da história humana. 
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O capítulo terceiro trata de diversas teorias contemporâneas de justiça com princípios            

fundamentais diversos, sendo possível enxergar como eles são utilizados como base para            

fundamentações fortes de teorias de justiça. Para Pegoraro (1995, p. 11), viver eticamente é              

viver conforme a justiça. 

De tal modo, pretende-se fazer um estudo teórico da justiça para apresentar ao leitor              

que é possível analisar através de diversas concepções filosóficas se uma decisão é realmente              

justa. A filosofia é de grande importância para que os operadores do direito tenham uma base                

de pensamento refinada, porém sua importância é ainda maior para que todo cidadão possua o               

raciocínio crítico e possa participar efetivamente das questões da vida pública. 
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1 LIÇÕES PROPEDÊUTICAS DE FILOSOFIA JURÍDICA 

 

São inúmeras as conceituações da palavra justiça e isso é decorrente de diversas             

variações no que tange os critérios éticos, morais, religiosos e filosóficos dos que a              

conceituaram. Os mais antigos registros sobre justiça são advindos da Grécia Antiga e já              

nestes primórdios havia controvérsias entre grandes pensadores sobre o tema. Para Guimarães            

(2010, p. 409), a justiça é definida como conformidade com o direito, o preceito legal.               

Equilíbrio perfeito que estabelecem a moral e a razão entre o direito e o dever. Poder de                 

julgar, de aplicar os dispositivos legais. 

Há quem diga que justiça seria a “igualdade perante a lei”, já alguns dizem “dar a cada                 

um o que lhe é devido” e outros alegam que é “tratar desigualmente os desiguais na medida de                  

sua desigualdade”, todos já nos deparamos com tais aforismos e apesar de nenhum destes              

parecer tão conclusivo, todos trazem conceitos filosóficos sintetizados que serão explorados a            

fundo neste ensaio. 

Neste primeiro momento, é importante a compreensão de que os conceitos           

apresentados, principalmente ao tratar da evolução histórica, não servem de base para a             

fundamentação de relativismo intelectual e moral. Segundo Popper (1998, p. 389), a principal             

enfermidade filosófica de nosso tempo é um relativismo intelectual e moral, baseando-se este             

último no primeiro, pelo menos em parte. 

A sociedade evoluiu ao longo do tempo e na mesma medida a justiça foi lapidada,               

torna-se necessário ter uma visão analítica sobre a evolução temporal do conceito, suas             

perspectivas e teorias, assim teremos uma base sólida para a construção do pensamento             

filosófico. 

Aprofundando na seara dos juízos de natureza inerentes à concepção da presente            

análise, é necessário ressaltar que a diferença entre Direito e justiça. Nesse pensamento,             

pretende-se contribuir para que haja a garantia de um delineamento intrínseco do que venha a               

ser propriamente o Direito e do que venha a ser a justiça numa visão corrente e acertada no                  

contexto do ordenamento jurídico. 

Direito é uma ideia correlata com justiça, mas não bastando apenas a dificuldade de              

conceituação de ambos os termos, é de ainda maior complexidade o estudo da relação entre               

direito e justiça por parte da filosofia jurídica, sendo necessário uma análise hermenêutica             

acerca do tema para elucidar sua definição. 
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Numa perspectiva teleológica, que é uma análise do fim para qual foi criado, o Direito               

existe para resguardar e assegurar que haja justiça. Na visão deontológica, que confere valor              

moral as ações, há a compreensão de que o Direito é coercitivo, regulador da conduta humana                

e está intrinsecamente relacionado com o dever. Por fim, a visão axiológica, que estuda              

valores, prevê que o Direito é resultado dos valores sociais. 

Da mesma maneira que a justiça, o Direito também não é algo imutável, este último               

sofre ainda mais com contestações e modificações ao longo do tempo. Tal mutabilidade não              

deve ser vista com com maus olhares, conceituar os institutos do Direito pode ser tarefa árdua,                

mas no caso em questão isso ocorre devido a contribuições progressivas e de suma              

importância para que o Direito atinja seu fim, independente da perspectiva adotada. Também             

ocorre pois na relação entre Direito e tempo, a Lei sempre está atrás do comportamento social. 

De tal perspectiva, Ferraz Jr. (2007, p. 21) leciona: 
O direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-lo é             
compreender uma parte de nós mesmos. É saber em parte por que obedecemos, por              
que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos a mudar em nome de              
ideias, por que em nome de ideias conservamos as coisas como estão. Ser livre é               
estar no direito e, no entanto, o direito também nos oprime e tira-nos a liberdade.  
 

O Direito é importante para a sociedade contemporânea que - principalmente devido            

ao fenômeno da globalização - aglomera pessoas de origens e culturas e, portanto, diferentes              

visões de mundo, assim crescem instrumentos intervencionistas do estado com objetivo de            

regular o bem comum.  

Porém o Direito não é um instrumento sistemático de justiça, ao menos do ponto de               

vista filosófico é um trabalho hercúleo a fundamentação do Direito com base em princípios de               

justiça quando nos abstemos de uma visão legalista, por mais que adotemos os imperativos              

que são compreendidos como direitos naturais.  

Seguindo essa lógica, o Direito não é produto direto da filosofia da justiça, mas sim               

dos aspectos sociais e culturais de um povo, incluindo a moral e os costumes que podem ser                 

moldados meramente na tradição. não tendo relação alguma com princípios de justiça. 

A subjetividade de tais conceitos faz com que o ordenamento diversas vezes priorize             

interesses particulares em detrimento do interesse comum ou coletivo, que ocorre muitas            

vezes através da intervenção do Estado na vida privada. 

A função jurisdicional do Estado pode fundamentar-se na questão do interesse público,            

é o exercício do poder jurisdicional que garante a ordem pública na sociedade, porém a               
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fundamentação da função jurisdicional não quer dizer que o ordenamento positivado tenha            

por base fundamentos de justiça, assim como leciona Machado (2004, p. 21), a definição do               

Direito certamente fica a depender da postura filosófica que adotarmos. E com certeza não              

será possível uma definição razoavelmente satisfatória se não levarmos em conta o fim a que               

o Direito se destina. Para o qual existe. 
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2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CONCEITO DE JUSTIÇA 

 

Para entendermos o paradigma atual e como se dá a influência do sentimento social na               

conceituação da justiça, torna-se de suma importância uma análise epistemológica acerca de            

sua concepção em diversas sociedades ao longo do tempo. Não temos o interesse aqui de criar                

novos conceitos ou oferecer novidades sobre o tema, mas sim de fazer uma análise sobre               

como se dá o sentimento de justiça e sua construção ao longo do tempo e da civilização. 

Começando na pré história, quando surge, mesmo que embrionariamente, um modelo           

social e, portanto, um modelo do que seria justo, passando pela Idade antiga e pelos primeiros                

registros de leis codificadas. Posteriormente, estudaremos a Grécia Antiga, onde surgiram os            

primeiros registros históricos passaremos por idéias de pensadores no chamado berço da            

filosofia. Na Idade Média, será apresentado o chamado Direito Natural e por fim chegaremos              

à Idade Moderna e ao surgimento do positivismo jurídico. 

 

2.1 PRÉ HISTÓRIA 

 

Ocorre comumente o equívoco de confundir o Direito, no sentido teleológico, com a             

escrita, mas na realidade a Lei é apenas uma das fontes do Direito, este por sua vez é                  

precedente ao surgimento da escrita. Aqui tratamos da noção de justiça na humanidade pré              

histórica, porém, povos ágrafos não possuem tempo determinado, podem ser humanos que            

viveram milhares de anos atrás ou tribos de nossa própria idade contemporânea que vivem              

isolados. 

Jaime Pinksy (2011, p. 10) é preciso ao dizer que, da perspectiva natural, o homem é                

um dos seres mais inadequados no planeta terra, ao mesmo tempo em que é o mais poderoso                 

de todos os animais. Um dos principais fatores que confere tal poder ao ser humano é a                 

capacidade de se organizar socialmente, o ser humano teve de desenvolver o hábito da              

cooperação para garantir sua sobrevivência. 

Os seres humanos começam, em determinado momento, a se organizar em pequenos            

grupos e assim teria surgido uma estrutura que posteriormente viria a ser uma sociedade. 

De tal estrutura primordial, os autores Pissarra e Fabbrini (2009, p. 7) suscitam: 
Primeiro, os homens descobriram suas diferenças individuais. Depois, notaram ser          
impossível fundar sobre essas diferenças suas normas de conduta. E foi assim que             
chegaram a descobrir a necessidade de buscar um princípio que ficasse acima dessas             
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diferenças. Dessa forma, a noção de justiça surgiu da necessidade de instaurar            
normas capazes não apenas de fixar os limites do uso da força e do exercício do                
poder, como também de restabelecer o equilíbrio nas relações entre pessoas. 

 

Assim haveria se tornado comum entre os membros do grupo a ideia de que é               

necessário estabelecer parâmetros para regularizar o convívio, por tal motivo surge um            

sistema jurídico embrionário, sendo as fontes do direito numa tribo os costumes, os             

precedentes e a decisão do chefe. De tal modo nasceria a ideia primordial do que seria justo,                 

podendo em tal contexto ser compreendido como a manutenção do grupo. 

 

2.2 IDADE ANTIGA 

 

Acredita-se que a escrita tenha sido criada por volta de 4.000 A.C, simultaneamente no              

Egito, com a hieroglífica que inscrevia os hieróglifos nas paredes de seus templos,             

entalhando-os na pedra ou por meio de pinturas e na Mesopotâmia, quando os sumérios              

desenvolveram a escrita cuneiforme, que era realizada com o auxílio de objetos em formato              

de cunha. A partir de tal ponto na história humana, cresce exponencialmente a quantidade de               1

registros histórico aos quais temos acesso. 

Tais civilizações desenvolveram um sistema jurídico amplo para regulamentar uma          

sociedade que já era relativamente avançada tecnologicamente, havendo agricultura e          

pecuária, impostos, registros contábeis e afins. Os sistemas jurídicos desenvolvidos em tal            

época são representados pelos códigos. 

O Código Estela dos Abutres que é o mais antigo codigo do mundo, é datado de 2.450                 

A.C. e pertinente ao acordo pós guerra entre duas cidades-estados, Lagash e Umma, que teve               

Lagash como vencedora. Após ele temos o Código de Urukagina Lagash, escrito por volta de               

2350 a.C. pelo Rei Urukagina, é mais antigo texto normativo que se têm dados, tido como o                 

primeiro exemplo registrado de reforma do governo, buscava alcançar a igualdade e            

liberdade. 

De acordo com Samuel Noah Kramer (1971, p. 79): 
Por volta de 2350 a.C., durante o reinado de Urukagina de Lagash, temos um dos               
documentos mais preciosos e reveladores da história do homem e sua luta perene e              
implacável para libertar-se da tirania e da opressão. Este documento registra uma            
reforma radical de toda uma série de abusos, a maioria dos quais pode ser atribuída a                

1 Acerca da Idade Antiga, seguimos os escritos de KRAMER em sua obra “The sumerians: their history, culture, 
and character”, MELLA na obra “Dos sumérios a Babel - Mesopotâmia: História, Civilização e Cultura” e 
também de GAVAZZONI na obra “História do direito: dos sumérios até a nossa era”. 
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uma burocracia onipresente e desagradável, que consiste no governante e em seu            
círculo palaciano; ao mesmo tempo, fornece uma imagem sombria e sinistra da            
crueldade do homem em relação ao homem em todos os níveis - social, econômico,              
político e psicológico.  2

 

O Còdigo de Urukagina deixa um legado para a civilização, utiliza-se a liberdade             

como conceito de justiça e estabelece mecanismos de limitação dos poderes do clero e Estado,               

além de garantir a dignidade de pessoas socialmente vulneráveis, como pobres, viúvas e             

enfermos (MELLA, 2000, p. 108). 

Encontrado no século passado Código de Ur-Nammu versa sobre todos os assuntos            

possíveis de serem tratados num Código, Ur-Nammu tinha como pretensão reprimir a            

violência e o instinto natural humano de vingança (GAVAZZONI, 2002, p. 34). Neste código              

é possível encontrar a previsão de penas pecuniárias para diversos delitos e também             

dispositivos que adotam o princípio da reparabilidade, atualmente chamado de danos morais. 

O quarto código, escrito em 1930 a.C. não possui o nome relacionado ao seu              

legislador, mas sim à cidade de Eshnunna. O Código de Eshnunna possui 60 artigos que estão                

em duas colunas de pedra, foi utilizado como base para a elaboração do código de               

Hammurabi. As penas são predominantemente pecuniárias e a pena capital se manifesta            

apenas em 5 artigos, o código trata de muitas matérias, incluindo o funcionamento do reino, a                

intervenção estatal na economia, os casamentos e a escravidão. 

Escrito durante o período do reinado de Hammurabi e, portanto, carregando seu nome,             

o mais famoso código da época é o Código de Hammurabi, foi criado no século XVIII a.C. e                  

possui uma conotação muito mais autoritária que seus antecedentes. No prólogo consta que os              

deuses haviam instruído Hammurabi a fazer justiça, destruir o mal e fazer com que os fortes                

não pudessem oprimir os fracos (KRAMER, 1969, p. 53). 

Hammurabi utilizou a instituição da propriedade privada para organizar a Babilônia,           

estabelecendo um sistema de organização social de ordem hierárquica semelhante ao           

feudalismo. Também regulou comércio, família, propriedade, herança, escravidão e         

principalmente os crimes. 

Discute-se ainda se a civilização egípcia teve códigos, não foram encontrados registros            

palpáveis que fundamentassem o fato, tem-se que o faraó seria a encarnação da divindade e a                

justiça emanaria dele. Na mitologia egípcia a justiça era simbolizada pela deusa Maat,             

2 (KRAMER, 1971, tradução nossa). 
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representada por uma balança, a lei de Maat pode ser encontrada no capítulo 125 do Livro dos                 

Mortos dos egípcios antigos, também conhecida como as "42 leis de Maat". 

A jurisdição estava subordinada ao critério de justiça divina, o faraó que era tido como               

uma divindade deveria ter zelo por tal critério, deveria velar pelos princípios de Maat e               

estabelecer paz, equilíbrio e justiça. 

 

2.3 IDADE CLÁSSICA 

 

Idade Clássica aqui se refere ao período compreendido entre o século IIIV a.C. até a               

queda do império romano no século V d.C, tendo como suas civilizações mais marcantes a               

Roma e Grécia.  

É notório que houve extrema produção intelectual na época, as questões suscitadas por             

filósofos clássicos foram extremamente influentes e movimentam o debate filosófico até hoje,            

os próprios manuais de Direito estão impregnados pela influência do direito romano, este por              

sua vez, é dotado de grande influência helênica. 

Os grandes pensadores da época nos presentearam com um debate riquíssimo sobre            

justiça, e não apenas com códigos. Seguindo a ordem cronológica, estudaremos o pensamento             

de Platão e posteriormente a conceituação de Aristóteles sobre o tema. 

No livro inicial da República, Platão tem como uma de suas motivações é derrubar os               

sofistas, que por sua vez tinham conceitos dotados de certo relativismo moral rejeitado por              

Platão. Já no segundo livro, Platão apresenta seu próprio pensamento acerca da justiça. 

O conceito platônico de justiça tem um só objetivo, que não varia de acordo com               

perspectivas particulares ou pelo modo como determinados coletivos se organizam, Platão           

conclui que justas são as ações que garantem a manutenção e sucesso da pólis perfeita,               

injustas são as ações que são contrárias a tal modelo de organização sócio-política que é justo                

e bom. 

De acordo com Platão (2001, p. 358-359): 
- Ora pois! Concordais que não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer              
sobre a cidade e a constituição; que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis,              
mas não de outra maneira que não seja a que dissemos, quando os governantes, um               
ou vários, forem filósofos verdadeiros, que desprezem as honrarias actuais, por as            
considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor, mas, por outro             
lado, que atribuem a máxima importância à rectidão e às honrarias que dela derivam,              
e consideram o mais alto e o mais necessário dos bens à justiça, à qual servirão e                 
farão prosperar, organizando assim a sua cidade? 
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Justiça então está relacionada a “um mundo dos atos perfeitos”, a conduta humana             

deve se adequar a conduta que do ser humano se espera. Pode-se considerar justa ou injusta a                 

conduta de acordo com o consenso social, aqui deve-se atentar ao fato de que os valores na                 

filosofia platônica são imutáveis. A teoria platônica do “mundo dos atos perfeitos” verifica a              

justiça enquanto fruto da racionalidade, tendo como conceitos indissociáveis valores como           

verdade e felicidade. 

De acordo com Morrison (2006, p. 41): 
Platão parece seguro de que alguns podem entender o que o bem comum realmente              
implica, e mostra-se bastante predisposto a defender a coerção e a manipulação para             
chegar a tais fins. A justiça, então, significa algo como “o que é necessário para o                
funcionamento do bem comum”. A democracia tem o apelo da liberdade de            
pensamento, mas esta é também a razão de sua autodestruição. A democracia            
desposa a “liberdade” por meio da qual “todo indivíduo é livre para agir como bem               
lhe aprouver”. 
 

Pode-se concluir que Platão adota uma visão comunitarista, o bem individual se            

assemelha ao bem da comunidade política em que ele está inserido, e alega ainda, que é                

necessário uma sociedade com indivíduos intelectualmente treinados para que haja harmonia           

no contexto social e por fim, ter uma sociedade com condutas éticas e uníssonas ao               

governante e Estado no sentido teleológico, visando o bem maior. 

Acerca da justiça em Platão, leciona Nader (2010, p. 109): 
A ideia de justiça havia sido a pedra angular do sistema filosófico de Platão, que a                
concebera como a máxima virtude do indivíduo e do Estado. Sem chegar a defender              
um determinismo social, mas convencido das desigualdades humanas, armou o seu           
raciocínio a partir da premissa de que cada indivíduo é dotado de uma aptidão              
própria. Assim é que uns nascem para governar e outros para serem comerciantes,             
artistas, militares, agricultores, auxiliares, entre outras profissões. Todo indivíduo,         
por imperativo de justiça, deveria dedicar-se apenas à atividade para qual possuísse            
qualidades. A fórmula de justiça consistiria em que os homens se limitassem apenas             
aos afazeres que lhes competissem. 

 
A visão comunitarista é também admitida por Aristóteles, porém este parte de uma             

perspectiva diversa ao idealismo platônico, o pensador discorda da visão objetiva de Platão e              

argumenta que a ideia de justiça modifica-se em razão de costumes, crenças, moral e demais               

elementos subjetivos de um povo, portanto, percebe-se um esforço por parte do autor para              

resolver questões problemáticas da teoria platônica. 

O filósofo ainda utiliza a sociedade como principal parâmetro ao estabelecer conceitos            

de justiça distributiva e retributiva ou corretiva. Tais conceitos são essenciais no pensamento             

aristotélico, justiça distributiva entende-se como a distribuição equânime dos bens entre os            
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membros da sociedade, enquanto justiça retributiva refere-se a elaboração e aplicação de            

sanções de forma a garantir a aplicação da justiça distributiva. 

O autor, em sua obra “A Política”, define o ser humano como “animal político”. Se o                

humano é um ser político o convívio social é necessário, sendo assim, também é necessário               

que tal convívio siga regras de conduta para a preservação do mesmo.  

Nas palavras de Aristóteles (2004, p. 14): 
É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é                
naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que,             
por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma               
cidade, é um ser vil ou superior ao homem. 
 

Aristóteles explica, na obra “Ética a Nicômaco”, que a justiça é bilateral na medida              

em que se espera na conduta alheia algo presente na própria conduta do indivíduo e portanto,                

relacionada a práxis na medida em que ela remete à necessidade do indivíduo ter condutas               

justas. 

Na concepção de Aristóteles (1996, p. 195): 
A justiça é a forma perfeita de excelência moral porque ela é a prática efetiva da                
excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem o            
sentimento de justiça podem praticá-la não somente a si mesmas como também em             
relação ao próximo. 
 

Na obra aristotélica o conceito de justiça segue uma perspectiva supraindividual, a            

causa disso é, em primeiro momento, o caráter teleológico da ética na visão de Aristóteles,               

partindo do pressuposto de que toda ação humana possui uma finalidade que serve de padrão               

para julgamento moral da ação. A segunda causa é que, segundo Aristóteles, a qualificação              

das condutas como boas ou más só pode ocorrer dentro de um contexto social, seria a ideia de                  

justiça como virtude social; a ação que tende ao bem da coletividade é justa e a que lhe for                   

prejudicial é injusta. 

Sobre o exposto, aponta Martins, (2008, p. 30): 
No contexto da filosofia realista de Aristóteles, a justiça se apresenta como            
exigência imediata da natureza (physis) segundo a qual o homem é um ser             
necessariamente social, o que impõe regras de igualdade, de conformidade com           
relações do todo com as partes (justiça distributiva) ou das partes entre si (justiça              
corretiva, depois melhor denominada comutativa). O mando que este tem por toda a             
parte a mesma “força, por não depender das opiniões e dos decretos dos homens,              
expressão que é da natureza racional do homem”. 

 

Aristóteles conclui, baseando-se num diapasão entre razão e justiça, que          

independentemente das variáveis particulares de cada caso, justiça sempre consistirá num           
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equilíbrio entre dois valores extremos, porém este equilíbrio só poderá ser determinado diante             

do caso concreto. 

 

2.4 IDADE MÉDIA 

 
As questões suscitadas por Platão e Aristóteles foram perpetuadas por centenas de            

anos no campo filosófico sem que houvesse realmente uma contestação palpável, até que tais              

ideias se depararam com o cristianismo. 

A Idade Média, se dá início com a queda do último imperador romano no Ocidente no                

ano de 476. Neste período é perceptível que o conceito de justiça sofre forte influência da                

Igreja Católica, a Lex Divina era o topo hierárquico, subordinando toda a sociedade. A ideia               

de justo e injusto estava condicionada a vontade da Igreja e a Lei dos homens não poderia                 

contrariar a Lei de Deus (Lei Natural). 

No campo da ética, foram Santo Agostinho e Tomás de Aquino que contribuíram             

extensivamente para a discussão filosófica, trazendo a concepção teológica. Estes autores           

reforçaram a divisão entre Direito Positivo (Lei dos Homens) e Direito Natural (Lei Divina). 

A concepção agostiniana de justiça é herdeira do pensamento clássico. Seguindo a            3

lógica dualista de Platão, Agostinho estabelece dois mundos; o mundo ideal - aqui tido como               

o mundo de Deus - e o mundo terreno que seria o mundo dos homens. É necessária a                  

abordagem sobre os conceitos da justiça absoluta e Sumo Bem para entender a concepção de               

justiça. 

Para Agostinho, a justiça só pode ser acessível através do espírito, é pela alma que se                

realiza o conhecimento da realidade inteligível e assim torna-se possível definir o que é justo.               

Assim, há a perspectiva de que num primeiro momento a justiça, antes de ser uma virtude                

social, realiza-se dentro do indivíduo a par da vontade divina. 

O preceito cristão de amor divino em relação ao homem se conecta com a filosofia               

agostiniana e por fim com a concepção de justiça, tornando-a transcendente. No entanto, a              

visão da transcendência divina consiste, em outras palavras, que o entendimento do que é              

Deus ultrapassa a própria razão humana, pois esta é variável, efêmera e corruptível não              

havendo categoria do pensamento capaz de apreender a essência divina, que pode ser             

3 Neste momento seguimos a obra Santo Agostinho: Mestre do Ocidente. História da Filosofia Cristã de 
BOEHNER e GILSON, que aborda de maneira abrangente a obra de Santo Agostinho.  
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entendida, ainda que de forma imperfeita, como imutável, eterna e incorruptível (BOEHNER,            

P.; GILSON, E, 1998, p. 173). 

Sobre a incapacidade da compreensão humana acerca do divino, Agostinho pontua: 
desta maneira havemos de procurar entender a Deus, se pudermos e o quanto             
pudermos: como um ser bom sem qualidade, grande sem quantidade, criador sem            
privação, presente sem lugar determinado, tudo contendo sem por nada ser contido,            
inteiro em tudo mas não de modo local, sempiterno sem tempo, agente que tudo              
muda sem se mudar em nada. 

 
Por outro lado, por mais que a divindade seja incompreensível perante o intelecto             

humano, ela não é incognoscível. Cabe ao intelecto humano estabelecer a conexão entre             

humano e divino, através da razão e da fé. Da mesma forma é possível a compreensão da                 

justiça divina transcendental. 

A partir do ensinamento bíblico de que o mal é concebido como a privação do bem,                

Agostinho pondera sua concepção do bem levando em consideração o princípio criacionista:            

Deus criou todas as coisas, tudo que foi criado é mantido por sua sabedoria e bondade. Deus é                  

o Sumo Bem e o mal é a privação do caminho de Deus. 

Por meio do livre arbítrio homens cometem o mal, buscando o que é inferior a Deus,                

assim o homem reveste a justiça de um valor relativo, passando a amar mais o que deve ser                  

menos amado e a valorizar o que não deve ser valorizado. Em Santo Agostinho, a busca pelo                 

Sumo Bem é a diretriz para uma vida virtuosa, caminhando em direção a Deus, caminho este                

revelado pela fé através da razão. 

Um senso de justiça apurado só pode ser alcançado por meio da graça, que é um dom                 

divino concedido pelo amor de Deus e é necessária para estabelecer o vínculo do homem com                

Deus. Sem a graça não há justiça, nem mesmo se tratando da justiça temporal (SANTO               

AGOSTINHO, 1998, p. 23). 

Também ponderando a justiça entre fé e razão, seguindo as escrituras sagradas e o              

pensamento de Aristóteles, Tomás de Aquino estabelece a chamada doutrina tomista. Para o             

pensador, a justiça é uma virtude entendida como a constante e perpétua vontade de dar ao                

outro o que lhe pertence. 

A virtude, concebida como aquela que faz com que os atos humanos sejam bons, é               

própria da justiça. Em seu Tratado de justiça, Aquino indica que o sentido original da palavra                

direito (jus) é o que é justo. De acordo com o Aquino (2002, p. 47): 
Por vezes acontece o costume ir distorcendo o sentido original das palavras, que             
passam a significar outras coisas; [...] a palavra direito (jus), primeiramente           
significava o justo; mas depois desviou -se o seu significado para indicar a arte pela               
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qual sabemos o que é justo; assim costuma-se dizer, por exemplo, que um homem              
“comparece diante do direito” (ou melhor diante da justiça); e também se diz que              
“exerce o direito” aquele a quem cabe, por ofício, o exercer a justiça, mesmo quando               
é injusto o que determina. 

 
Tomás de Aquino apresenta a temática de que a justiça é uma virtude e a               

exteriorização de tal virtude se relaciona ao direito, admitindo leis que seriam divididas entre              

eternas, naturais e humanas. Portanto, o homem dotado em si de leis naturais (virtudes da               

justiça) promove reflexos em suas relações sociais, daí se dizer que as leis humanas são               

desenvolvidas pelo homem em face de suas relações sociais e estão intimamente ligadas às              

leis naturais, ou seja, as leis humanas não podem se desvincular das leis naturais.  

Tomás de Aquino conceitua também a lei eterna, que seria o plano de deus que regula                

o comportamento de todos os seres. Cada criatura possui um lugar determinado no projeto              

divino. Assim explica Tomás de Aquino (2002, p. 1510): 
As coisas que em si mesmas não existem, existem em Deus, enquanto por ele pré               
conhecidas e pré ordenadas, conforme aquilo da Escritura (Rm 4, 17) : Que chama             4

as coisas que não são como as que são. Assim, pois, o conceito eterno da lei divina                 
tem a natureza de lei eterna, enquanto ordenada por Deus para o governo das coisas               
por ele preconhecidas. 
 

Essa lei eterna é a causa de todas as demais leis, sendo que todas as leis são motivadas                  

pela eterna, a verdade e a justiça são reguladas pela lei eterna e toda finalidade de lei que visa                   

o bem comum é objeto da lei eterna. Sendo deus o criador de todas as coisas e o primórdio do                    

universo, a lei eterna invade toda obra do criador. Enquanto os seres irracionais recebem a lei                

eterna virtualmente, os seres racionais se relacionam com a lei eterna através do intelecto. 

Também é notório que Aquino põe a Igreja num patamar mais elevado que o Estado,               

visto o direito natural é inerente ao homem em razão das virtudes que lhe foram dadas por                 

Deus, portanto o direito do Estado não pode se opor ao direito natural. 

Através da justiça, pode se fazer o bem e é ela a virtude que concede o bem às ações                   

humanas, o Homem é justo quando age em conformidade com a virtude, a justiça se expressa                

através do ato “bom”. Seguindo tal pensamento, é possível identificar que, ao ordenar o bem               

comum, a justiça torna-se uma virtude geral, todos os demais atos devem estar submetidos a               

tal.  

4 Conforme a Bíblia, Romanos 4, 17: Como está escrito: “Eu o constituí pai de muitas nações”. Ele é nosso pai 
aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, 
como se existissem. 
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Ainda seguindo tal lógica, a justiça particular é o ato de justiça próprio de dar a cada                 

um o que lhe pertence de modo equânime, ou seja, dando-lhe o que lhe é devido. Já a injustiça                   

tem por objeto o desprezo pelo bem comum, ao passo em que deprecia-se o bem comum, o                 

homem pode ser levado pelo pecado, a injustiça se põe a justiça particular e ocorre, por                

exemplo quando um homem quer acumular mais riquezas e ter menos trabalho em detrimento              

dos outros. 

 

2.5 IDADE MODERNA 

 

Com a decadência do modelo econômico do feudalismo que ocorre em diversos            

Estados nos séculos XII, XIV e XV para dar lugar ao mercantilismo, entramos no período               

compreendido como Idade Moderna, marcado principalmente pelo Antigo Regime e pela           

filosofia iluminista, tal período é extremamente marcado pela contribuição de inúmeros           

pensadores, mas no presente trabalho teremos a evidência do nascimento do contratualismo            

com Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. 

O Antigo Regime tem como uma de suas características mais marcantes um sistema             

social e político aristocrático e um regime centralizado e absolutista. A origem da burguesia              

teve forte influência na centralização política, houve um enfraquecimento da classe nobre e,             

em contrapartida, o poder se acumulou nas mãos dos reis. 

Nesse período o homem passa a substituir os valores da Idade Média, dá-se lugar ao               

chamado Renascimento e nasce uma valorização de princípios como Humanismo,          

Racionalismo e Individualismo. Cresce a racionalidade, enaltecendo a ciência e a natureza,            

colocando o ser humano em evidência. 

A centralização do poder por parte dos soberanos entrou em decadência após muitos             

anos, diversos foram os fatores para tal, principalmente as irregularidades administrativas,           

divisões eclesiásticas, os abusos cometidos pelo monarca, a insatisfação da nobreza que            

perdeu o poder e por fim a burguesia que se dividiu e camponeses que acabavam por ter de                  

sustentar um Estado extremamente inflado e repleto de mordomias para a corte. 

Um dos conflitos de suma importância da época foi a Revolução Inglesa, motivada por              

diversas insatisfações com a monarquia e por ideias renascentistas, após anos de guerra civil              

foi instaurado na Inglaterra um parlamento fixo. 
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Durante tal período, Thomas Hobbes escreveu sua magnum oppus Leviatã. Em tal            

obra o autor defende o contrato social e a necessidade de que seja estabelecido um governo                

absolutista. O livro divide-se em duas partes, a primeira acerca do homem e a segunda               

tratando do estado. 

Na primeira parte, Hobbes teoriza o homem em seu estado de natureza. Para o autor, o                

homem nasce egoísta e tem por objetivo apenas a satisfação de seus interesses, sendo que para                

tal um homem impor seu domínio sobre outro a modo de saciar seus desejos, sem que haja                 

noções de Lei e Justiça. 

Se não há Lei e justiça e tendo em mente que os recursos são limitados, os homens,                 

que são egoísta e cruéis, estão fadados a entrar em competição por recursos e por fim em                 

haverá conflito, havendo conflito haverá desconfiança e portanto, um estado permanente de            

insegurança. Hobbes chama tal situação de “estado de guerra”, e permanecendo em tal estado              

a raça humana seria extinta. 

Hobbes (2003, p. 109) se manifesta sobre o estado de guerra da seguinte maneira: 
Portanto, tudo aquilo que se infere de um tempo de guerra, em que todo homem é                
inimigo de todo homem, infere-se também do tempo durante o qual os homens             
vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida pela sua própria              
força e pela sua própria invenção. Numa tal condição não há lugar para o trabalho,               
pois o seu fruto é incerto; conseqüentemente, não há cultivo da terra, nem             
navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar; não há             
construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que           
precisam de grande força; não há conhecimento da face da Terra, nem cômputo do              
tempo, nem artes, nem letras; não há sociedade; e o que é pior do que tudo, um medo                  
contínuo e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, miserável,              
sórdida, brutal e curta. 

 
Para que acabe o estado de guerra e o caos entre os homens, na visão do autor é                  

necessário que haja um pacto social através do qual os direitos de toda a coletividade serão                

restringidos em prol de uma autoridade soberana, um leviatã que organizará a sociedade e              

distribuirá os recursos de acordo com a possibilidade, garantindo a paz. Assim fundamenta-se             

que é imprescindível a figura do Estado Leviatã para a pacificação dos conflitos e manutenção               

da ordem social. 

O seguinte trecho do Leviatã sumariza de forma perspicaz a formação do contrato             

social e o surgimento do Estado na perspectiva de Hobbes (2003, p. 147), vejamos: 
A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões               
dos estrangeiros e dos danos uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança            
suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam               
alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a                 
uma assembléia de homens, que possa reduzir todas as suas vontades, por            
pluralidade de votos, a uma só vontade. Isso equivale a dizer: designar um homem              
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ou uma assembléia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e            
reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que assim é              
portador de sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à                
paz e à segurança comuns; todos submetendo desse modo as suas vontades à             
vontade dele, e as suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento ou                
concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa,             
realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é                
como se cada homem dissesse a cada homem: Autorizo e transfiro o meu direito de               
me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a                
condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira            
semelhante todas as suas ações.  

 
Pode-se perceber em todo o exposto a dualidade entre o estado de natureza e o estado                

civil. Para o filósofo, é quando o homem passa de seu estado de natureza, renunciando seus                

direitos naturais, é que nasce a concepção de justiça hobbesiana. Se um homem através de um                

ato voluntário estabelece um pacto com outro homem, é de se esperar que ambos cumpram o                

pacto, caso o contrário há de se cair em injustiça. 

Portanto, o posicionamento de Hobbes quanto a justiça é baseada no cumprimento dos             

pactos, o que somente é assegurado através do Estado, segundo Hobbes (2003, p. 118): 
Onde não há república nada é injusto. De modo que a natureza da justiça consiste no                
cumprimento dos pactos válidos, mas a validade dos pactos só começa com a             
constituição de um poder civil suficiente para obrigar os homens a cumpriIos, e é              
também só aí que começa a haver propriedade. 
 

Concluindo o pensamento, podemos verificar que a conceituação de justiça em           

Thomas Hobbes é a obediência à Lei do soberano, a qual todos os homens se submeteram de                 

maneira livre quando pactuaram pelo surgimento do Estado e, portanto, nenhum homem pode             

dizer que sente-se injustiçado em cumprir a Lei. 

No mesmo período, porém com posicionamento que divergente do de Hobbes, John            

Locke afirma que o homem é naturalmente bom e por tal motivo caminha para constituir uma                

sociedade de benefício mútuo que vai de encontro a paz social. 

Como os demais contratualistas, Locke parte da concepção de que os indivíduos no             

estado de natureza unem-se para a constituição da sociedade civil através do contrato social.              

Uma das principais concepções na obra de Locke é o conceito de propriedade, o pensador via                

a propriedade como um direito natural que não pode ser violado pelo Estado, nessa corrente               

tal direito é um dos motivos pelos quais o ser humano se une em sociedade. 

Locke observa que o ser humano é proprietário de si mesmo e utiliza o bem comum                

(os recursos naturais) para garantir sua sobrevivência, agregando-lhe trabalho. Quando o           
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homem agrega trabalho aos bens comuns, ele apropria-se de tais bens, portanto, o trabalho é o                

fundamento da propriedade. 

Observa Locke (2003, p. 38): 
Embora a terra e todos os seus frutos sejam propriedade comum a todos os homens,               
cada homem tem uma propriedade particular em sua própria pessoa; a esta ninguém             
tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de seus braços e a obra das suas                
mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele. Seja o que for que ele retire da              
natureza no estado em que lho forneceu e no qual o deixou, mistura-se e superpõe-se               
ao próprio trabalho, acrescentando-lhe algo que pertence ao homem e, por isso            
mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a           
natureza o colocou, agregou-lhe com seu trabalho um valor que o exclui do direito              
comum de outros homens. Uma vez que esse trabalho é propriedade exclusiva do             
trabalhador, nenhum outro homem tem direito ao que foi agregado, pelo menos            
quando houver bastante e também de boa qualidade em comum para os demais.             
Aquele que se alimenta das bolotas colhidas debaixo de um carvalho ou da maçãs              
apanhadas nas árvores da floresta, com toda certeza delas se apropriou para si. 
 

No entendimento de Locke, os homens no estado de natureza estão em igualdade e,              

portanto, não estão num estado libertino ou licencioso, não podem destruir as dádivas da              

natureza justificando-se em sua ilimitada liberdade pois se encontram submetidos a certas leis             

que seriam de responsabilidade do próprio homem; não violar a saúde, a propriedade e a vida.  

Nas palavras de Locke (2003, p. 385-386): 
E para que todos os homens sejam impedidos de invadir direitos alheios e de              
prejudicar uns aos outros, e para que seja observada a lei da natureza, que quer a paz                 
e a conservação de toda a humanidade, a responsabilidade pela execução da lei da              
natureza é, nesse estado, depositada nas mãos de cada homem, pelo que cada um              
tem o direito de punir os transgressores da dita lei em grau que impeça sua violação.                
Pois a lei da natureza seria vã, como todas as demais leis que dizem respeito ao                
homem neste mundo, se não houvesse alguém que tivesse, no estado de natureza, um              
poder para executar essa lei e, com isso, preservar os inocentes e conter os              
transgressores. E se qualquer um no estado de natureza pode punir a outrem, por              
qualquer mal que tenha cometido, todos o podem fazer, pois, nesse estado de             
perfeita igualdade, no qual naturalmente não existe superioridade ou jurisdição de           
um sobre outro, aquilo que qualquer um pode fazer em prossecução dessa lei todos              
devem necessariamente ter o direito de fazer. 

 
Embora seja de conhecimento dos homens que eles devem agir de acordo com as              

“normas” da lei natural, pode ocorrer que haja transgressão delas devido a influência das              

paixões e dos valores subjetivos do homem, assim configura-se uma agressão ao convívio em              

comunidade, pois sendo o indivíduo que comete ou sofre atos o próprio julgador e executor               

das leis, as mesmas poderão ser utilizadas de modo imparcial. De acordo com Locke (2003, p.                

496-497): 
Carece o estado de natureza de um juiz conhecido e imparcial, com autoridade para              
solucionar todas as diferenças de acordo com a lei estabelecida. Pois sendo cada um,              
nesse estado, juiz e executor da lei da natureza ao mesmo tempo, e por serem os                
homens parciais em favor de si próprios, a paixão e a vingança tendem a levá-los               
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muito longe, e com ardor demasiado, em seus próprios pleitos, da mesma foram que              
a negligência e a indiferença os tornam demasiado descuidados quando se trata de             
terceiros. 
 

Para superar a insegurança que existe no estado de natureza, os indivíduos organizam             

uma sociedade política através do pacto social para superar o estado de incerteza, assim nasce               

a sociedade civil. As pessoas abdicam de suas liberdades irrestritas para que haja uma lei               

clara, de conhecimento geral e para que haja um juiz imparcial para aplicá-las, legitimado              

para aplicar as sanções. Assim tem que o objetivo do Estado é a garantia da vida, da liberdade                  

e da propriedade. 

Observa Locke (2003, p. 468-469): 
Sendo todos os homens, como já foi dito, naturalmente livres, iguais e            
independentes, ninguém pode ser privado dessa condição nem colocado sob o poder            
político de outrem sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual uma              
pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade natural e revestir-se dos elos da             
sociedade civil é concordando com outros homens em juntar-se e unir-se em uma             
comunidade, para viverem confortável, segura e pacificamente uns com os outros,           
num gozo seguro de suas propriedades e com maior segurança contra aqueles que             
dela não fazem parte. Qualquer número de homens pode fazê-lo, pois tal não fere a               
liberdade dos demais, que são deixados, tal como estavam, na liberdade do estado de              
natureza. Quando qualquer número de homens consentiu desse modo em formar           
uma comunidade ou governo, são, por esse ato, logo incorporados e formam um             
único corpo político, no qual a maioria tem o direito de agir e deliberar pelos               
demais. 

 
Em Locke, o conceito de justiça relaciona-se diretamente com a propriedade, e aí entra              

a propriedade de bens e de direitos como vida e liberdade. justiça é a garantia da propriedade                 

e a finalidade do governo é a manutenção da justiça. 

Outro importante filósofo que disserta acerca do estado de natureza é Jean-Jacques            

Rousseau. Para este autor, diferente dos anteriores, o estado de natureza na realidade é apenas               

uma percepção da natureza do homem e não uma etapa para a constituição da sociedade civil.                

O estado de natureza do homem seria o ser humano sem as imposições morais de conduta                

social. 

Novamente divergindo dos outros autores, para Rousseau o homem em seu estado de             

natureza não é “bom” nem “ruim”, pois está num estado de selvageria e o ser humano só                 

pode ser dotado de tais características através da razão, assim como propusera Platão. Os              

conflitos ocorriam devido a lutas individuais pela autopreservação. 

Na perspectiva de Rousseau, o homem no estado de natureza teve de aprender a              

cooperar para que houvesse a manutenção de sua sobrevivência e para que os obstáculos              

naturais pudessem ser superados. Mudando seu modo de vida, o animal humano tornou-se             
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homem soberano, assim, o homem, devido a suas necessidades sociais, passa a abdicar de              

seus direitos individuais em prol de uma sociedade organizada politicamente.  

Nas palavras de Rousseau (1983, p. 36): 
Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que frui da natureza, ganha outras              
de igual monta: suas faculdades se exercem e se desenvolvem, suas idéias se             
alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda a sua alma se eleva a tal ponto, que,               
se os abusos dessa nova condição não o desagradassem frequentemente a uma            
condição inferior aquela donde saiu, deveria sem cessar bendizer o instante feliz que             
dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser               
inteligente e um homem. 
 

Diante do exposto, podemos observar que o homem perde sua independência, mas            

adquire uma forma de liberdade superior, em sociedade o homem pode aprimorar suas             

potencialidades e desenvolver sua racionalidade, sendo que apenas em sociedade o homem            

começa a ter consciência de seus elementos morais. 

A partir do momento em que os homens pactuam o contrato social, estabelece-se uma              

sociedade igualitária e as ações individuais passam a ter de respeitar a lei que leva em                

consideração a vontade geral. Para Rousseau, essa vontade geral está diretamente ligada à             

organização política da sociedade, se opondo à vontade própria dos indivíduos no estado de              

natureza. Desejos individuais são colocados em segundo plano perante a vontade coletiva e as              

leis estabelecidas pela soberania.  

De acordo com Rousseau (1983, p. 93): 
Nesse sentido, deve-se compreender que aquilo que generaliza a vontade é menos o             
número de vozes manifestas que o interesse comum que as une: nessa instituição             
cada um se submete necessariamente às condições que impõe aos outros, acordo            
admirável do interesse e da justiça que dá às deliberações comuns um caráter de              
equidade, que dissipa na discussão de todo problema particular, resultado de um            
interesse comum que una e identifique a posição do juiz com a da parte. 
 

Em tal posicionamento reside a noção de justiça em Rousseau, estabelecer liberdade e             

justiça entre os homens é possível a partir da vontade soberana e da participação de todos na                 

esfera pública, são as leis emanadas da vontade geral. 

É importante ressaltar que a vontade geral a que se refere o autor não se confunde                 

com vontade da maioria ou com unanimidade, mas sim com uma vontade que conta todas as                

contribuições e discordâncias de um todo, Rousseau (1983, p. 90) afirma que há muita              

diferença entre a vontade de todos e a vontade geral, esta olha apenas o interesse comum, a                 

outra olha o interesse privado e é só uma soma de vontades particulares. 
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3 TEORIAS DE JUSTIÇA 

 

Por que não devemos levar nossas convicções morais e religiosas para sustentar            

o discurso público sobre justiça e direitos? De acordo com Rawls (1993, p. 58), que defende a                 

neutralidade liberal:  
É importante enfatizar que, de outros pontos de vista, como o da moralidade pessoal,              
por exemplo, o dos membros de uma associação, ou o da doutrina religiosa ou              
filosófica de um indivíduo, vários aspectos do mundo e da relação do indivíduo com              
ele podem ser apreciados de maneira diferente. Em geral, esses outros pontos de             
vista não devem entrar na discussão política sobre os fundamentos constitucionais e            
as questões básicas da justiça.  
 

Dentro dessa perspectiva, a neutralidade liberal nasce da necessidade de tolerância às            

concepções morais e religiosas dos indivíduos, mas também da necessidade de separar a             

identidade do cidadão de suas convicções morais e religiosas, para se ater a razão ao tratar de                 

justiça. 

Então nasce uma questão essencial, como saber se nossos argumentos políticos           

atendem aos requisitos da razão pública, devidamente despojados de qualquer fundamentação           

em conceitos morais ou religiosos? 

Ainda de acordo com Rawls, para responder tal pergunta devemos visualizar nosso            

argumento como se fosse a opinião proferida por um juíz da suprema corte. Na perspectiva de                

Rawls apud Sandel (2012, p. 242): 
Os juízes não podem, evidentemente, invocar as próprias noções pessoais de           
moralidade, tampouco os ideais e virtudes da moralidade em geral. Estes devem ser             
considerados irrelevantes. Eles não podem, da mesma forma, invocar visões          
religiosas ou filosóficas, deles próprios ou de outras pessoas. 

 
Divergindo de Rawls, o próprio Sandel (2012, p. 251) ao apresentar sua própria             

perspectiva comenta que: 
Se uma sociedade justa requer um raciocínio conjunto sobre a vida boa, resta             
perguntar que tipo de discurso político nos conduziria nessa direção. Não tenho uma             
resposta satisfatória para essa questão, mas posso dar algumas sugestões ilustrativas.           
Primeiramente, uma observação: hoje, a maioria de nossas discussões políticas gira           
em torno do bem-estar e da liberdade — desenvolvimento econômico e respeito aos             
direitos do indivíduo. Para muitos, falar de virtude em política faz lembrar os             
conservadores religiosos ensinando às pessoas como elas deveriam viver. Mas essa           
não é a única maneira pela qual as concepções da virtude e do bem comum podem                
informar a política. O desafio é imaginar uma política que leve a sério as questões               
morais e espirituais, mas que as aplique a interesses econômicos e cívicos, e não              
apenas a sexo e aborto. 
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Sempre é possível indagar na esfera pública se uma decisão é justa, se uma Lei é justa,                 

se o Direito ou o Estado são justos, ou até mesmo na vida privada se suas ações e objetivos                   

são justos, eis a função da filosofia jurídica que conforme Nader (2010, p. 13), transcende o                

plano meramente normativo, para questionar critérios de justiça. 

Segundo Popper, apud Fontana (2008, p. 11): 
A revolução copernicana no âmbito da ética está contida em sua doutrina da             
autonomia, em que diz que não podemos obedecer cegamente ao comando de uma             
autoridade, que não devemos sequer submeter-nos a uma autoridade supra-humana          
como um legislador moral. Quando nos confrontarmos com o comando de uma            
autoridade, somos sempre apenas nós que, a partir de nossa própria           
responsabilidade, decidimos se esse comando é moral ou imoral. 
 

Quanto à ideia de justiça, é importante fazer um questionamento mais aprofundado de             

maneira a permitir um amadurecimento do que possa ser considerado razoável dentro do             

conceito que se dá à “justiça”, especialmente numa perspectiva suscitada pela sociedade            

contemporânea.  

As teorias de justiça apresentadas seguem principalmente o entendimento de Michael           

J. Sandel em sua obra “Justiça: o que é fazer a coisa certa”, através do qual o autor procura                   

utilizar da filosofia política para abordar tanto questões cotidianas quanto a jurisprudência e             

até mesmo eventos históricos. 

Através do processo de abordagem utilizado, Sandel apresenta diversas concepções          

filosóficas éticas como fundamentos de justiça, trabalhando autores como Immanuel Kant,           

John Stuart Mill, Robert Nozick, John Rawls e muitos outros. 

De acordo com Sandel (2012, p. 14): 
Essas questões não dizem respeito apenas à maneira como os indivíduos devem            5

tratar uns aos outros. Elas também dizem respeito a como a lei deve ser e como a                 
sociedade deve se organizar. São questões sobre justiça. Para responder a elas,            
precisamos explorar o significado de justiça. Na verdade, já começamos a fazer isso.             
Se você prestar atenção ao debate, notará que os argumentos a favor das leis              
relativas ao abuso de preços e contra eles giram em torno de três ideias: aumentar o                
bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude. Cada uma dessas ideias aponta             
para uma forma diferente de pensar sobre justiça. 
 

Sandel apresenta ao leitor três principais correntes da filosofia política que serão            

abordadas no presente trabalho, são elas o Utilitarismo, o Libertarianismo e o Liberalismo. O              

Comunitarismo e a Perspectiva Igualitária são decorrentes de divergências e concordâncias de            

seus expoentes com a filosofia das três perspectivas apresentadas anteriormente. 

5 Neste trecho, Michael J. Sandel se refere às questões levantadas quando o furacão Charley devastou a Flórida 
no verão de 2004, as vítimas enfrentaram preços extorsivos em diversas situações e tal fato gerou um intenso 
debate. 
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3.1 UTILITARISMO 

 

Uma das teorias morais consequencialistas mais influentes é a filosofia utilitarista de            

Jeremy Bentham, este filósofo dedicou sua vida ao estudo da moral. O maior princípio do               

utilitarismo reside numa concepção simples: maximizar o bem-estar geral ou a felicidade            

coletiva ou o balanço do prazer sobre o sofrimento. 

Para Bentham (1973, p. 9) a natureza humana colocou o gênero humano sob o              

domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que                 

devemos  fazer,  bem  como  determinar  o  que  na  realidade  faremos. 

Bentham chega nesse princípio seguindo o raciocínio de que todos somos governados            

pela dor e pelo prazer, então nosso sistema moral deve levar isso em consideração e a maneira                 

pelo qual isso deve ser feito é maximizando a felicidade ou “utilidade”, fazendo o maior bem                

para o maior número de pessoas.  

Ao decidir política, leis e até mesmo decisões individuais, o que os legisladores e              

cidadãos devem ter em mente que o correto é se tal ação maximiza o balanço geral de                 

felicidade sobre a dor, é necessário ressaltar que a felicidade significa o bem e a dor significa                 

o mal na filosofia utilitarista. 

O princípio da utilidade é definido por Bentham (1973, p. 10) da seguinte forma: 
Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova           
qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da               
pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos,                
segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade. Digo            
qualquer ação, com o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer              
ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo              
[...]. Ou, em outros termos, o princípio da utilidade é explicado da seguinte forma;              
[...] O princípio que estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo interesse             
está em jogo, como sendo a justa e adequada finalidade da ação humana, e até a                
única finalidade justa, adequada e universalmente desejável; da ação humana, digo,           
em qualquer situação ou estado de vida, sobretudo na condição de um funcionário ou              
grupo de funcionários que exercem os poderes do governo. 
 

O utilitarismo possui caráter consequencialista e preconiza que deve-se avaliar em           

cada caso o efeito das ações no que tange o prazer e a dor que elas causam, as ações devem                    

considerar todos os interesses e também devemos levar em consideração o número de pessoas              

atingido pelas ações. Quando tratamos do balanço geral na filosofia utilitarista, significa que             

há situações em que mesmo uma ação causando dor a certas pessoas, ela pode ser considerada                

moral caso ela dê mais felicidade ou prazer para outras. 

 



31 

Bentham utiliza os princípios utilitaristas para discorrer acerca dos instrumentos de           

coerção tanto da ética quanto do direito. Na ética a coerção ocorre a quando um membro de                 

destaque da comunidade desaprova uma ação que proporcionou mais dor que prazer no             

balanço geral. No campo do direito o instrumento coercitivo é a punição legal. 

O utilitarismo foi criticado por diversos motivos como, por exemplo, a ideia de que a               

qualidade do prazer apenas é determinada por sua intensidade e duração, os prazeres             

“elevados” ou “nobres” são meramente os que produzem um prazer mais intenso e             

prolongado. Temos ainda o fato de que existem alguns bens - a vida, por exemplo - que não                  

podem ser transformados em valores para um cálculo utilitarista, podemos perceber também            

que uma perspectiva utilitarista fundamenta facilmente o desrespeito por direitos e garantias            

individuais. 

Quem aprimorou a filosofia utilitarista foi John Stuart Mill, este autor verificou se o              

cálculo utilitário poderia ser modificado para que houvesse respeito a preocupações           

humanitárias e aos direitos individuais. O autor conceitua o chamado Utilitarismo Liberal            

através de suas obras “Liberdade” e “Utilitarismo”. 

Em “Liberdade”, Mill estabelece o princípio de que as pessoas devem ser livres em              

suas ações desde que não façam mal aos outros, assim, o governo não deve interferir na                

liberdade individual a fim de proteger uma pessoa de si mesma ou para impor algum tipo de                 

valor social. Em “Utilitarismo”, o autor propõe sua perspectiva filosófica do utilitarismo com             

a aplicação de seu princípio de liberdade. 

A partir do momento em que Mill estabelece as liberdades individuais, a sua              

concepção utilitarista passa a reconhecer o valor dos indivíduos e assim assume-se uma             

postura menos consequencialista, o caráter é importante na filosofia do autor. 

Nas palavras de Mill (2000, p. 200): 
As faculdades humanas de percepção, julgamento, sentimento discriminativo,        
atividade mental e até mesmo a preferência moral só são exercitadas quando se faz              
uma escolha. Aquele que só faz alguma coisa porque é o costume não faz escolha               
alguma. Ele não é capaz de discernir nem de desejar o que é melhor. As capacidades                
mentais e morais, assim como as musculares, só se aperfeiçoam se forem            
estimuladas (...). Quem abdica de tomar as próprias decisões não necessita de outras             
faculdades, apenas da capacidade de imitar, como os macacos. Aquele que decide            
por si emprega todas as suas faculdades. 

 
Pode-se concluir que é necessário promover o bem-estar a longo prazo, assim, o             

cálculo utilitarista deve ter em consideração seus efeitos ao longo do tempo e não apenas uma                

perspectiva imediatista, permitir que houvesse imposição aos dissidentes e aos livres           
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pensadores poderia maximizar a utilidade hoje, mas seria prejudicial a longo prazo. De tal              

modo valida-se a perspectiva da liberdade na medida em que indivíduos livres geram mais              

bem estar e uma sociedade mais desenvolvida. 

Mill não discorda das premissas de Bentham, mas argumenta que é possível dentro da              

perspectiva utilitarista a distinção entre prazeres elevados e prazeres baixos. Para o autor, os              

prazeres elevados são relacionados a capacidades distintamente humanas, necessitam de um           

elemento cognitivo complexo e exigem habilidades racionais, enquanto prazeres inferiores          

exigem mera senciência. A felicidade humana estaria diretamente relacionada a obtenção           

destes prazeres superiores. 

Acerca das qualidades dos prazeres, Mill (2000, p. 189) se manifesta: 
Se me perguntarem o que quero dizer com diferença de qualidade entre os prazeres,              
ou o que torna um prazer mais valioso do que outro – entendido como mero prazer -,                 
exceto ser em maior quantidade, só me caberá dar a única resposta possível. De dois               
prazeres, se houver um que seja claramente preferido por todos ou quase todos os              
que experimentam um e outro, independentemente de qualquer sentimento ou          
obrigação moral a preferi-lo, este será o prazer mais desejável. 

 
Por fim é apresentado o conceito de justiça em Mill, há uma distinção entre justiça e                

moralidade, é necessário entender diferença entre dois tipos de ações que estão relacionadas a              

dois tipos de obrigações: perfeitas e imperfeitas.  

Obrigações perfeitas são as que podemos tomar como deveres legais e, portanto,            

devem ser tornar direitos. A obrigação de não assassinar é uma obrigação moral perfeita, pois               

contém uma posição elevada quando a analisamos a partir do princípio da utilidade, se maior               

felicidade é produzida e dores são evitadas quando inocentes não são assassinados, tal             

obrigação é útil. As obrigações imperfeitas, ser caridoso por exemplo, são justas, mas não há               

justificativa para exigir que todas as pessoas as cumpram, sob o argumento de interferir na               

liberdade. 

Observa Mill (2000, p. 143): 
O indivíduo não é responsável perante a sociedade por suas ações, enquanto estas             
não afetarem os interesses de nenhum outro além dele mesmo. Conselhos, instrução,            
persuasão e isolamento, caso julguem necessário recorrer a este último meio para            
seu próprio bem, são as únicas medidas pelas quais a sociedade pode com justiça              
exprimir seu desagrado. 
 

Mill conclui que a justiça é formada pelas exigências morais mais elevadas na             

perspectiva utilitária, correlacionando-se com a utilidade, portanto, é o conjunto de noções            

morais das obrigações perfeitas. 
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3.2 LIBERALISMO 

 

Liberalismo é a concepção de filosofia moral que tem por base a liberdade, mas é               

importante compreender qual o conceito de liberdade do qual está sendo tratado, o autor que               

explica tal conceito é Immanuel Kant em sua obra “Fundamentos da Metafísica dos             

Costumes”. A liberdade conceituada por Kant é posteriormente utilizada na fundamentação           

teórica de John Rawls, que trata justiça como equidade em sua obra “Uma Teoria da Justiça” 

Kant acredita que os indivíduos são dotados de dignidade e por tal motivo são              

merecedores de respeito, baseando-se na ideia de que os seres humanos são dotados de              

racionalidade. Entende-se por racionalidade não apenas a capacidade de raciocinar, mas           

também a capacidade de agir e escolher livremente. 

A capacidade racional, na visão do autor, não é a única que possuímos, também temos               

a capacidade de sentir dor e prazer, satisfação e sofrimento. Apesar de rejeitar o utilitarismo,               

Kant concorda que procuramos evitar a dor e buscar o prazer, então admite que os utilitaristas                

estavam parcialmente corretos, mas nega a concepção de que prazer e dor são nossos              

soberanos. Esse é um ponto importante para a fundamentação da liberdade kantiana. 

É comum a concepção de que liberdade é a capacidade de fazer o que quisermos, mas                

esse não é o conceito de Kant acerca do tema, para ele liberdade possui um conceito muito                 

específico. Nós, assim como os animais, buscamos evitar o sofrimento, mas quando tomamos             

tal atitude não estamos agindo livremente, estamos sendo escravos de nossas necessidades. 

De acordo com Kant (2007, p. 94): 
A liberdade, se bem que não seja uma propriedade da vontade segundo leis naturais,              
não é por isso desprovida de lei, mas tem antes de ser uma causalidade segundo leis                
imutáveis, ainda que de uma espécie particular; pois de outro modo uma vontade             
livre seria um absurdo. A necessidade natural era uma heteronomia das causas            
eficientes; pois todo o efeito era só possível segundo a lei de que alguma outra coisa                
determinasse à causalidade a causa eficiente; que outra coisa pode ser, pois, a             
liberdade da vontade senão autonomia, i. é a propriedade da vontade de ser lei para               
si mesma? Mas a proposição: «A vontade é, em todas as acções, uma lei para si                
mesma», caracteriza apenas o princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima            
que não seja aquela que possa ter-se a si mesma por objecto como lei universal. 
 

Assim, Kant alega que agir autonomamente é agir conforme uma lei que o indivíduo              

impõe a si mesmo, não conforme as leis da natureza e de causa e efeito como se alimentar,                  

por exemplo. Nas palavras do autor, agir conforme tais leis é agir com heteronomia, enquanto               

agir com autonomia é agir livremente conforme as leis que os indivíduos determinam para si               

mesmos. 
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Ao agir heteronomamente, o indivíduo age como instrumento e não como autor dos             

propósitos que lhe são atribuídos, em contrapartida, a determinação autônoma faz com que o              

indivíduo deixe de ser um instrumento e passe a ser um fim em si mesmo. É essa habilidade                  

de agir livremente que dá dignidade ao ser humano, respeitar a dignidade significa enxergar              

os indivíduos como fins em si próprios, portanto é errado utilizar as pessoas como meios e                

não fazer valer seus direitos. 

Diante do exposto, é possível começar a ter uma ideia de como a liberdade se relaciona                

com a moralidade. Para Kant, o que dá valor moral a uma ação não é a consequência ou                  

resultado, mas sim a motivação, a qualidade da vontade, a intenção, é fazer a coisa certa pelo                 

motivo certo. A ação deve ser executada conforme a lei moral e em prol da lei moral. 

O que confere valor moral a uma ação é a intenção do dever de fazer a coisa correta.                  

Só quando a intenção de agir é motivada pelo dever, quando o indivíduo resiste a suas                

inclinações ou interesse próprio que o indivíduo está sendo realmente livre.  

Conforme Kant (2007, p. 84): 
A moralidade é pois a relação das acções com a autonomia da vontade, isto é, com a                 
legislação universal possível por meio das suas máximas. A acção que possa            
concordar com a autonomia da vontade é permitida; a que com ela não concorde é               
proibida. A vontade, cujas máximas concordem necessariamente com as leis da           
autonomia, é uma vontade santa, absolutamente boa. A dependência em que uma            
vontade não absolutamente boa se acha em face do princípio da autonomia (a             
necessidade moral) é a obrigação. Esta não pode, portanto, referir-se a um ser santo.              
A necessidade objectiva de uma acção por obrigação chama-se dever.  
 

Kant demonstra em sua obra, e é de suma importância para entendimento de sua              

filosofia, que apenas existe uma lei moral, a qual todos os indivíduos podem chegar através do                

exercício da razão, pois todos os indivíduos são dotados dessa mesma capacidade de             

raciocínio. 

Um dos principais pontos da filosofia de kantiana se concentra no conceito que o autor               

denomina “imperativo categórico”. Imperativo por ser uma obrigação, categórico pela ação           

ser válida em si mesma, através da razão, e não ter dependência de outro propósito. 

Nas palavras de Kant (2007, p. 70): 
É assim que o homem se representa necessariamente a sua própria existência; e,             
neste sentido, este princípio é um princípio subjectivo das acções humanas. Mas é             
também assim que qualquer outro ser racional se representa a sua existência, em             
virtude exactamente do mesmo princípio racional que é válido também para mim; é             
portanto simultaneamente um princípio objectivo, do qual como princípio prático          
supremo se têm de poder derivar todas as leis da vontade. 
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São apresentadas três versões do imperativo categórico. A primeira é a fórmula da lei              

universal, pela qual devemos agir conforme a máxima de que o indivíduo age conforme pode               

desejar que tal ação se torne universal. A segunda é a lei da humanidade, não se deve buscar o                   

imperativo categórico em interesses particulares, visto que o imperativo seria relativo apenas            

à pessoa a qual pertencem estes fins, sendo que todo ser racional já é um fim em si mesmo,                   

deve-se agir de forma a sempre tratar o indivíduo como um fim e jamais como meio. A                 

terceira é a do legislador universal, a noção de dever advém da noção de que o indivíduo é um                   

legislador universal, e suas ações devem ser ações motivadas por objetivos universalizáveis. 

A aplicação da teoria moral de Kant é sua teoria política, para o autor as leis justas                 

surgem de um contrato social, mas esse contrato é de natureza excepcional. Não é um contrato                

que acontece quando um grupo se reúne e decide os termos, o contrato que gera justiça é um                  

ideal da razão. Indivíduos reais possuem valores e objetivos diferentes que resultam em             

deliberações de interesse próprio, devido a diferença de poder entre indivíduos na política. 

De acordo com Kant (1793, p. 29): 
Eis, pois, um contrato originário no qual apenas se pode fundar entre os homens uma               
constituição civil, portanto de todo legítima, e também uma comunidade. – Mas este             
contrato (chamado contractus originarius ou pactum sociale), enquanto coligação de          
todas as vontades particulares e privadas num povo numa vontade geral e pública             
(em vista de uma legislação simplesmente jurídica), não se deve de modo algum             
pressupor necessariamente como um facto (e nem sequer é possível pressupô-lo);           
como se, por assim dizer, houvesse primeiro de se provar a partir da história que um                
povo, em cujo direito e obrigações entrámos enquanto descendentes, tivesse um dia            
de haver realizado efectivamente semelhante acto e nos houvesse legado oralmente           
ou por escrito uma notícia segura ou um documento a seu respeito, para assim se               
considerar ligado a uma constituição civil já existente. Mas é uma simples ideia da              
razão, a qual tem todavia a sua realidade (prática) indubitável: a saber, obriga todo o               
legislador a fornecer as suas leis como se elas pudessem emanar da vontade             
colectiva de um povo inteiro, e a considerar todo o súbdito, enquanto quer ser              
cidadão, como se ele tivesse assentido pelo seu sufrágio a tal vontade. 

 
Então ocorre que Kant é, tecnicamente, um contratualista, mas ele não atribui a origem              

da Lei a um contrato social real, resta a dúvida de qual a força moral de um contrato                  

hipotético, o filósofo que aborda tal questão é John Rawls em seu livro “Uma Teoria da                

Justiça”. A filosofia de Rawls é semelhante à de Kant em pontos importantes, ambos são               

críticos do utilitarismo por acreditar que os indivíduos possuem direitos inerentes que devem             

ser respeitados e ambos acreditam que a justiça pode derivar de um contrato social hipotético. 

Rawls trabalha o conceito do “véu da ignorância”, ele consiste em imaginar que os              

indivíduos se reúnem para estabelecer os princípios pelos quais a sociedade irá se submeter,              

mas sem que os indivíduos tenham conhecimento de suas próprias características. 
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Para Rawls, quando os indivíduos se reúnem para deliberar acerca de princípios de             

justiça, as propostas são derivadas do interesse pessoal dos indivíduos, já se os indivíduos              

utilizam do véu da ignorância que elimina as distinções como as de classe social, raça e a                 

posição social dos indivíduos, os princípios que seriam elaborados seriam realmente           

princípios de justiça. 

Nas palavras de Rawls (2008, p. 57): 
Eles não conhecem o seu lugar na sociedade nem o seu status social, não conhecem               
tampouco o seu quinhão na distribuição de talentos e de dons naturais.            
Pressupor-se-à igualmente que não conhecem sua própria concepção de bem, isto é,            
seus fins últimos particulares e, para concluir, que ignoram suas tendências e suas             
disposições psicológicas específicas. 
 

Num contrato real, os termos não se auto justificam, isso significa que um contrato não               

é autossuficiente e sempre é possível indagar se os termos contratuais são justos. O que               

confere força moral a um contrato é um ato voluntário de consentimento e a reciprocidade, a                

troca de obrigações entre os contratantes. 

Rawls (2000, p. 129-130) disserta sobre definição da posição original: 
A posição original é definida de modo a ser um status quo no qual qualquer               
consenso atingido é justo. É um estado de coisas no qual as partes são igualmente               
representadas como pessoas dignas, e o resultado não é condicionado por           
contingências arbitrárias ou pelo equilíbrio relativo das forças sociais. Assim, a           
justiça como equidade é capaz de usar a idéia de justiça procedimental pura desde o               
início. Fica claro, então, que a posição original é uma situação puramente hipotética.  
 

Ao contrário do cenário ideal, no cenário real consentimento e reciprocidade muitas            

vezes acabam não sendo exercidos da maneira adequada devido a diversos fatores, seja poder              

econômico, conhecimento ou outra distinção entre as partes. Já no contrato hipotético, todas             

essas distinções são colocadas de lado e conceitos como consentimento e reciprocidade são             

garantidos em totalidade, portanto esse é o único modo de pensar realmente em princípios de               

justiça. 

As pessoas na posição originária do véu da ignorância tem conhecimento de que a vida               

real começa após a remoção desse véu, cada indivíduo quer ser tratado com dignidade, ter               

liberdade e direitos fundamentais, então é possível concluir que nenhum desses indivíduos            

não arriscaria a chance de, após remover o véu, se ver numa posição social que não tem seus                  

direitos respeitados. 
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Rawls também defende o chamado “princípio da diferença”, através do qual           

desigualdades socioeconômicas são permitidas para beneficiar os menos favorecidos, de          

acordo com o autor, tais desigualdades seriam aceitas por trás do véu da ignorância. 

Tal princípio é sustentado pelo argumento de que riqueza, oportunidades e afins são             

baseados em fatores moralmente arbitrários. Nascer numa família abastada, ter pais que            

apoiam o desenvolvimento intelectual e lhe deu oportunidades, todos são fatores arbitrários do             

ponto de vista moral e possuem grande influência no sucesso de um indivíduo. 

Então para Rawls, de acordo com a perspectiva de que indivíduos logram êxito em              

suas vidas por meio de fatores moralmente arbitrários, o princípio da diferença é estabelecido              

para que todos os indivíduos possam se beneficiar do sucesso dos que possuem sorte. 

De tal modo pontua Rawls (2008, p. 73): 
Primeiro: 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; Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar            
dispostas de tal modo que tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se             
estabeleçam em benefícios de todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições             
acessíveis a todos. 
 

Pode-se perceber que perspectiva liberal de Rawls é demonstrada através do véu da             

ignorância e do princípio da diferença, o enfoque não é meramente a criação de uma               

sociedade igualitária, mas sim de uma sociedade que garanta a todos os indivíduos,             

independente de suas diferenças inatas e naturais, a garantia de liberdade para perseguirem             

seus próprios objetivos de vida. 

 

3.3 LIBERTARIANISMO 

 

O libertarianismo é batizado dessa maneira pois parte da premissa de que o direito              

individual fundamental é a autopropriedade. Os indivíduos são seres autônomos e detentores            

de direitos, possuem uma importância intrínseca e devem ser respeitados, portanto, não se             

deve falar em justiça e direitos se baseando apenas numa mera ponderação de valores e               

preferências. 

Se os indivíduos são autônomos e possuem o direito fundamental à liberdade, eles não              

estão à disposição da sociedade ou governo, ou seja, os seres que possuem a liberdade tem o                 

direito de escolher livremente como viver, essa é a ideia fundamental do libertarianismo, o              
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grande expoente desse pensamento é Robert Nozick em sua obra “Anarquia, Estado e             

Utopia”. 

Nozick defende os direitos libertários de forma irrestrita, principalmente utilizando a           

figura do Estado Mínimo como forma de garantir os direitos individuais, sendo que o Estado               

deve se preocupar apenas com segurança pública e garantir o cumprimento dos contratos, de              

acordo com Nozick (2011, p. 9): 
Nossas principais conclusões sobre o Estado são que um Estado mínimo, que se             
restrinja às estritas funções de proteção contra a violência, o roubo, a fraude e a               
coerção de contratos, e assim por diante é justificado; que qualquer Estado mais             
abrangente violará os direitos de as pessoas não serem obrigadas a fazer            
determinadas coisas, o que não se justifica; e que o Estado mínimo é ao mesmo               
tempo inspirador e justo. 
 

Para entender a teoria política de Nozick é necessário falar sobre sua teoria moral,              

filosofia política é filosofia moral aplicada. Nas palavras de Nozick (2011, p. 6): 
A filosofia moral determina as bases e os limites da filosofia política. O que as               
pessoas podem ou não fazer umas com as outras estabelece os limites daquilo que              
podem fazer por meio do aparelho do Estado, ou o que podem fazer para estabelecer               
esse aparelho. 
 

Os direitos são fundamentais na teoria de Nozick e devem ser entendidos como             

restrições morais indiretas, e não como objetivos. Tratar um direito como objetivo significa             

que ele pode ser sacrificado se outro objetivo for julgado mais importante. Tratar um direito               

como restrição moral significa restringir a forma com que os objetivos humanos podem ser              

alcançados, de modo que tais direitos são invioláveis.  

Para o autor, teorias morais pautadas por objetivos são problemáticas pois não            

respeitam a inviolabilidade das pessoas, portanto é da própria natureza dessas teorias que em              

certos casos elas necessitam que sacrifiquemos direitos individuais em prol de outros            

objetivos. 

Nessa concepção, o Estado não deve se preocupar com uma legislação paternalista,            

moral ou qualquer tipo de lei acerca de taxação e redistribuição de renda. Indivíduos não               

devem ser coagidos pois utilizar da coerção significa tratá-los como meios e não como fins.               

Tratar o indivíduo como um fim em si mesmo significa respeitar suas escolhas e não interferir                

em sua liberdade. Essas alegações se justificam por meio de uma concepção kantiana dos              

direitos. 

 Observa Nozick (2011, p. 37) 
As restrições indiretas à ação refletem o princípio kantiano implícito de que os             
indivíduos são fins e não simplesmente meios; não podem ser sacrificados ou usados             
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para a realização de outros fins sem o seu consentimento. Os indivíduos são             
invioláveis. 

 
Avançando mais um pouco, Nozick trata de sua teoria da titularidade, que consiste em              

três partes: (i) princípios de justiça na aquisição; (ii) princípios de justiça na transferência; e               

(iii) princípios de justiça na retificação.  

Princípios de justiça na aquisição delimitam a condição de apropriação de recursos            

sem dono. Princípios de justiça na transferência tratam da forma como as posses podem ser               

justamente transferidas de uma pessoa para outra, ou podem retornar a condição de sem dono.               

Princípios de justiça na retificação trata da reparação de injustiças cometidas no passado, ou              

seja, da reparação por violação dos outros dois princípios. Esses três princípios agem em              

conjunto para determinar que uma distribuição particular é justa. 

Nozick critica as concepções padronizadas de justiça, baseada em pressupostos          

implícitos de que bens “cairiam do céu”, questionando o tratamento dos bens como se eles               

não houvessem de ser ser produzidos. A produção dá origem a titularidade, a titularidade              

proíbe a distribuição. O principal argumento contra as concepções padronizadas de justiça é             

que a liberdade frustra tais padrões. 

Padrões só se mantém com a proibição de atos que os frustrem ou pela constante                

redistribuição para que haja repadronização, como por exemplo, a proibição das transferências            

voluntárias. De acordo com Nozick (2011, p. 214-215), os princípios distributivos           

padronizados não dão às pessoas aquilo que o princípio da titularidade lhes dariam, apenas              

mais bem distribuídos, uma vez que eles não dão o direito de escolher o que fazer com aquilo                  

que se tem  

O grande problema das teorias padronizadas é que elas só consideram pessoas como             

receptoras de recursos, mas não que elas fazem uso deles, nesse ponto, tais teorias entram em                

contradição. Se há restrição e interferência no uso dos recursos, se não é possível utilizar os                

recursos da forma como cada indivíduo achar conveniente em prol da manutenção do padrão,              

perde-se uma das principais razões pelas quais os indivíduos desejavam tais recursos 

Outro meio de manter o padrão é a taxação de renda proveniente do trabalho, acerca de                

tal taxação Nozick (2011, p. 221) tece uma ferrenha crítica, comparando-a uma condição             

moderna de escravidão ao dizer que os princípios padronizados de justiça social envolvem a              

apropriação das ações de outras pessoas. Confiscar o resultado do trabalho de alguém             

equivale a confiscar horas de sua vida obrigando-o a exercer várias atividades 
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Tomar o produto do trabalho de alguém é forçar essa pessoa a trabalhar em prol de                

algo que ela não escolheu, dar direito em relação ao produto do trabalho de alguém ao Estado                 

ou a outras pessoas equivale a dar propriedade parcial sobre este indivíduo, contrariando a              

tese central libertária de autopropriedade. 

 

3.4 COMUNITARISMO 

 

O comunitarismo nasce da crença de que o valor das comunidades não são é              

devidamente reconhecido dentro das perspectivas liberais de justiça, diferentemente de tais           

perspectivas, os comunitaristas possuem um ideal comunitário que deve ser resguardado. A            

comunidade, que se entende como tradições e valores sociais e culturais, já existe e deve ser                

preservada, seguindo uma percepção pluralista. 

As preocupações comunitaristas concernem a manutenção de laços de solidariedade          

moral e de comunidade política numa era de direitos individuais e com ampla diversidade              

cultural; a construção de uma identidade nacional que respeita a diversidade étnica e religiosa;              

a promoção de sentimentos de confiança e solidariedade numa sociedade em que as pessoas              

não compartilham características. 

É necessário ressaltar que, assim como em outras perspectivas filosóficas, há diversas            

linhas do pensamento comunitarista, que possuem bases próprias e com raros debates entre si,              

o comunitarismo a que se destina o presente estudo é o que recupera a tradição aristotélica e                 

põe o sujeito em comunidade, enfatizando as identidades sociais e concebe justiça como a              

virtude na aplicação de regras de acordo com as situações intersubjetivas. Os principais             

expoentes do pensamento comunitarista são Alasdair MacIntyre e Charles Taylor. 

Alasdair MacIntyre procura através de sua obra “Justiça de quem? Qual           

racionalidade?” definir a racionalidade a partir da revisão da tradição aristotélica para            

explicar crenças sobre a racionalidade prática nas visões de justiça e estabelecendo sua             

conexão com a lei. 

O autor tece críticas aos pensadores do Iluminismo através da premissa de que             

questões de justiça não são abordadas como temas de ciência através de metodologia             

científica e pesquisa racional, mas sim através do debate no domínio público. MacIntyre alega              

que o Iluminismo colocou a razão numa posição de autoridade mesmo sabendo que os              

próprios iluministas, na prática, não chegavam em consenso sobre os princípios racionais. 
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Nas palavras de MacIntyre (2001, p. 17): 
Conseqüentemente, o legado do Iluminismo é a provisão de um ideal de justificação             
racional que se mostrou impossível atingir. É daí principalmente que decorre a            
inabilidade, dentro de nossa cultura, de unir convicção e justificação racional.           
Dentro do tipo de filosofia acadêmica, herdeiro das filosofias do Iluminismo, a            
pesquisa sobre a natureza da justificação racional tem continuado com refinamento e            
divergência crescentes. Na vida cultural, política, moral e religiosa a convicção           
pós-iluminista adquiriu efetivamente uma vida própria, independente da pesquisa         
racional. 
 

Assim torna-se necessário uma perspectiva que ofereça recursos para resgatar a           

convicção em temas como justiça e racionalidade, a resposta dada pelo autor é a pesquisa               

racional constituída e constitutiva da tradição. 

Assim propõe MacIntyre (2001, p. 21): 
O que pretendo mostrar é que aquilo para o que o Iluminismo nos cegou, e que agora                 
precisamos recuperar, é uma concepção da pesquisa racional incorporada numa          
tradição; uma concepção de acordo com a qual os próprios padrões da justificação             
racional avultem e façam parte de uma história na qual eles sejam exigidos pelo              
modo como transcendem as limitações e fornecem soluções para as insuficiências de            
seus predecessores, dentro da história dessa mesma tradição. 
 

Para a compreensão do conceito de pesquisa racional que é inseparável das tradições             

sociais e intelectuais, MacIntyre exemplifica que o conceito de justificação racional é            

histórico e variável de acordo com o contexto e alega que são extratos culturais. Para               

fundamentar tal alegação o autor traz a releitura do que diz serem algumas tradições, num               

primeiro momento, trabalhando com a visão aristotélica sobre justiça e racionalidade prática            

que posteriormente vem a ser desenvolvida por São Tomás de Aquino na Suma Teológica, em               

sequência trata do calvinismo de Santo Agostinho e do pensamento de Hume na obra              

“Tratado da Natureza Humana”  e passa para a tradição liberal. 6

MacIntyre (2001, p. 430) conclui sua obra com questionamentos acerca da justiça e             

racionalidade: 
Nós, quem quer que sejamos, só podemos começar a pesquisa a partir da perspectiva              
oferecida por nossa relação com um passado social e intelectual, específico, através            
do qual nos afiliamos a uma tradição particular de pesquisa, continuando a história             
dessa pesquisa até o presente, como uma história aristotélica, agostiniana, tomista,           
humiana, liberal pós-iluminista ou qualquer outra. Conseqüentemente, para cada um          
de nós, a questão agora é: a que questões, no debate contemporâneo, nos remete essa               
história particular? Que recursos nossa tradição particular nos oferece nessa          
situação? Podemos, através desses recursos, compreender as realizações e os          
sucessos, os fracassos e esterilidades de tradições rivais mais adequadamente do que            
seus próprios adeptos? Mais adequadamente, também segundo os deles? É à medida            
que as histórias narradas neste livro nos remetem a respostas a essas questões que              

6 Na obra publicada em 1740, David Hume, influenciado por pensadores como Bacon, Galileu e Newton, 
procura aplicar o método de observação e raciocínio experimental à natureza humana. 

 



42 

elas podem também sustentar a promessa de responder às seguintes questões: justiça,            
de quem? Qual racionalidade?  
 

Para Charles Taylor, a identidade humana se divide em dois aspectos pessoal e social.              

No primeiro caso a identidade é formada através do autoconhecimento que é resultante da sua               

interação com os demais e do descobrimento de cada um sobre si, e no segundo caso, requer                 

do indivíduo um reconhecimento contínuo e igualitário em relação aos outros. 

O autor propõe a ampliação do campo tradicional das descrições morais legítimas e             

faz a análise das linguagens subjacentes, formando a base das obrigações morais            

reconhecidas. Após são apresentadas as instituições morais e espirituais contemporâneas que           

tendem a ser ignoradas pela filosofia, fazendo uma análise através de uma concepção ampla              

da moral que inclui conceitos tradicionais como respeito, bem-estar, dignidade e justiça, mas             

também conceitos sobre o que torna a vida significativa.  

Assim, de acordo com Taylor (1997, p. 23), em relação aos primeiros conceitos que              

geram reações morais, há a necessidade de tratar nossos mais profundos instintos morais,             

nosso senso inerradicável de que a vida humana deve ser respeitada, como nossa forma de               

acesso ao mundo em que as afirmações ontológicas são discerníveis e podem ser discutidas e               

analisadas racionalmente. 

No que tange os segundos conceitos, o autor alega que estão relacionados a dúvidas              

em torno do sentido da vida que ocorrem em qualquer cultura cuja configuração auxilie na               

definição de exigências para que se tenha uma vida dita como plena, ou até mesmo dúvidas                

que surjam da inexistência de tal configuração. 

Nas palavras de Taylor (1997, p. 39-40): 
Não ter uma configuração é cair numa vida espiritualmente sem sentido. Logo, a             
busca é sempre uma busca de sentido. Mas a invocação do sentido também decorre              
de nossa consciência de quanto a busca envolve articulação. Descobrimos o sentido            
da vida articulando-a. E os modernos adquiriram a consciência aguda de que o grau              
de sentido que existe para nós depende de nossos próprios poderes de expressão.             
Aqui, descobrir depende de inventar, e ambos se entrelaçam. Encontrar um sentido            
para a vida depende de construir expressões significativas adequadas. Há, portanto,           
algo particularmente apropriado à nossa condição da polissemia da palavra          
“sentido”: vidas podem tê-lo ou carecer dele quando têm ou carecem de um             
objetivo; ao mesmo tempo em que a palavra também se aplica à língua e a outras                
formas de expressão. Nós, modernos, alcançamos cada vez mais o sentido na            
primeira acepção, quando o conseguimos, mediante sua criação na segunda 
 

Na perspectiva apresentada pelo autor são incorporadas distinções qualitativas no que           

tange o modo de vida dos indivíduos de determinada comunidade, assim são rejeitados o              
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naturalismo e utilitarismo na medida em que tais concepções rejeitavam a noção de distinção              

qualitativa e colocavam os objetivos humanos em pé de igualdade. 

Taylor propõe o resgate da identidade moderna, estabelecendo a compreensão do que            

é ser humano, assim o autor estabelece três facetas identitárias, a interioridade moderna,             

afirmação da vida cotidiana e por fim, a natureza.  

Taylor (1997, p. 636) utiliza tal subdivisão para demonstrar sua influência: 
Só com uma perspectiva em profundidade da história conseguimos mostrar o que            
está implícito, mas ainda em atividade, na vida contemporânea: os temas românticos            
ainda vividos no modernismo, disfarçados às vezes pela postura anti-romântica dos           
modernistas; ou a importância crucial da afirmação da vida cotidiana que, em alguns             
aspectos, é tão entranhada que nem a percebemos; ou as raízes espirituais do             
naturalismo, que o modernismo em geral se sente forçado a suprimir. 
 

O autor tem como objetivo demonstrar que a moralidade moderna surge através de             

uma noção padronizada de liberdade, justiça, igualdade, mas as fontes desta padronização são             

distintas e variam por estarem intrinsecamente relacionadas com a noção do indivíduo sobre             

suas facetas identitárias. Então por mais que a filosofia adote ideais em que as concepções               

individuais não interfiram no pensamento, são refletidos os ideais cuja identidade foi            

construída. 

Assim propõe Taylor, (1997, p. 662): 
A adoção de uma perspectiva secular despojada, sem qualquer dimensão religiosa ou            
esperança radical na história, não é uma forma de evitar o dilema, embora possa ser               
uma boa maneira de conviver com ele. Não o evita porque isso também envolve sua               
“mutilação”. Envolve que sufoquemos em nós a resposta a algumas das aspirações            
espirituais mais profundas e poderosas que os seres humanos já conceberam. Esse            
também é um preço muito alto a pagar. 
 

Assim o autor demonstra seu objetivo central que é mostrar como a construção             

identitária do indivíduo na modernidade molda a visão da moralidade e tem forte influência              

sobre conceitos como justiça. 

 

3.5 PERSPECTIVA IGUALITÁRIA 

 

A concepção igualitária de justiça tem como seu principal expoente Ronald Dworkin,            

este autor procura, através de sua filosofia jurídica e política, demonstrar que liberdade e              
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igualdade se complementam através de pressupostos liberais fundamentais, essa corrente          

seria, portanto, denominada de igualitarismo liberal . 7

É necessário pontuar a crítica que Dworkin faz ao bem-estar, para ele as pessoas              

atingem diferentes níveis de bem estar a partir da mesma quantidade de distribuição de              

recursos, devido ao fato de que os seres humanos respondem de forma distinta aos mesmos               

fatos, segundo essa lógica, nenhuma teoria de bem-estar é capaz de determinar uma             

distribuição justa de recursos a ponto de garantir uma igualdade de bem-estar.  

Ao mesmo tempo em que Dworkin incorpora aspectos tanto do liberalismo quanto do             

igualitarismo, outros são rejeitados. Tal perspectiva difere do igualitarismo puto na medida            

em que aceita a premissa de que a distribuição de riquezas sociais expressa a escolha das                

pessoas e que a distribuição idêntica de riquezas não é necessariamente justa, e difere do               

liberalismo ao defender que desigualdades materiais - as que não são provenientes das             

escolhas individuais - devem passar pelo processo da justiça distributiva. 

Para Dworkin (1995, p. 259) os recursos distribuídos: 
Devem de algum modo figurar como parâmetros porque não podemos descrever o            
desafio de viver bem sem fazer algumas pressuposições sobre os recursos que devem             
estar disponíveis para uma boa vida. Os recursos não podem contar apenas como             
limitações porque não podemos fazer sentido da melhor vida possível abstraindo           
completamente de suas circunstâncias econômicas. 
 8

Igualdade na perspectiva de Dworkin pode ser traduzida em forma de recursos que os              

indivíduos devem dispor para realizar suas escolhas de vida, é abordada tão somente a              

igualdade de recursos e a distribuição dos recursos que podem ser utilizados pelo indivíduo              

para que ele melhore sua vida e possa realizar suas decisões. 

O aspecto da igualdade e distribuição de recursos na teoria de Dworkin é baseada em               

dois princípios, o da igual importância e o da responsabilidade especial. Igual importância se              

compreende na concepção de que os indivíduos são diferentes, mas que na esfera pública              

todos os cidadãos devem ser tratados objetivamente de maneira igualitária e tendo sua             

liberdade respeitada, sendo que respeitar a liberdade é indispensável à vida política. 

Responsabilidade especial é o princípio que relaciona escolha e responsabilidade na           

distribuição dos bens de uma sociedade, a partir do ponto em que o indivíduo possui liberdade                

para escolher como seguir sua vida ele deve assumir a responsabilidade pelas suas escolhas,              

7 Seguindo a obra de DALL’AGNOL: “O igualitarismo liberal de Dworkin”, em que o autor aborda os 
principais componentes da filosofia política de Dworkin. 
8 (DWORKIN, 1995, tradução nossa) 
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assim, seria injusto tirar recursos de quem escolheu trabalhar e repassá-los a quem decidiu não               

fazê-lo. 

Em sua obra “A Virtude Soberana”, Dworkin (2005, p. 455) denota a importância da              

escolha e responsabilidade: 
Assumimos responsabilidade por nossas escolhas de variadas maneiras. Quando         
essas escolhas são feitas livremente, e não ditadas ou manipuladas por outros, nós             
nos culpamos se concluímos que deveríamos ter escolhido de modo diverso. [ ]             
Nossas circunstâncias são outra história: não faz sentido assumir responsabilidade          
por elas a não ser que sejam o resultado de nossas escolhas. Ao contrário, se estamos                
insatisfeitos com nossos recursos pessoais e não nos culpamos por nenhuma escolha            
que afetou nossa parcela nesses recursos, é natural que reclamemos dos outros            
geralmente os oficiais de nossa comunidade foram injustos conosco. A distinção           
entre escolha e circunstância é não só familiar, mas fundamental na ética em             
primeira pessoa. [...] Não podemos planejar ou julgar nossas vidas senão pela            
distinção entre aquilo sobre o que devemos assumir responsabilidade, porque o           
escolhemos, e aquilo sobre o que não devemos porque vai além de nosso controle. 
 

Na filosofia de Dworkin, cabe ao governo realização de uma política distributiva que             

permita uma alocação igualitária de bens, recursos e oportunidades de escolha para todos os              

indivíduos, mas cabe somente ao indivíduo realizar as decisões de como utilizará os recursos              

que lhe foram atribuídos e como conduzir sua vida, neste ponto reside o caráter liberal da                

filosofia de Dworkin. 

Perante os princípios de liberdade, o Estado deve assumir uma posição moral            

substantiva e tratar de maneira neutra as diferentes concepções éticas de viver bem, então há               

uma distinção entre moral e ética na filosofia do autor, para Dworkin (2014, p. 291) os                

padrões morais prescrevem como devemos tratar os outros; os padrões éticos, como nós             

mesmos devemos viver. 

O princípio moral da neutralidade ética guia o governo para que esse ofereça igual              

importância e respeito aos indivíduos e legítima atividade do Estado na promoção de políticas              

públicas que garantam a liberdade ética ao passo em que restringe decisões que discriminem              

cidadãos no sentido de lhes restringir a participação ativa na vida pública.  

Ainda segundo Dworkin (2014, p. 386) nos tornamos ao mesmo tempo liberais éticos             

e políticos, assim pode o Estado negar a liberdade ética por questões de justiça, mas nunca por                 

motivações particulares do que seria a “boa vida”. A ética liberal afirma que a boa vida deve                 

ser escolhida pelo indivíduo e nunca imposta a ele. 

A perspectiva de Dworkin dá grande importância a igualdade de recursos para que             

haja oportunidades, e não que todos alcancem seus objetivos, pois o autor afirma que o               
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alcance dos indivíduos perante seus objetivos está relacionado com as escolhas e atitudes que              

cada um realiza ao longo de sua vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo a análise da justiça através da perspectiva,             

histórica e filosoficamente, a importância do tema é ressaltada diversas vezes ao longo deste              

estudo. É demonstrado que, mesmo havendo uma intrínseca relação entre o Direito e a justiça,               

tais conceitos nem sempre andam lado a lado, podendo ocorrer injustiça dentro do Direito ao               

mesmo passo em que pode ocorrer justiça fora do ordenamento jurídico. 

Adentrando a filosofia jurídica, é necessário a noção da complexidade do mundo, da             

ciência e das relações sociais, a ciência jurídica é de extrema complexidade e visa realizar a                

utopia da justiça, que é um dos valores fundamentais da vida social. 

Para que seja possível entender o Direito e se posicionar perante as questões da vida               

pública, é necessário ter a compreensão do que é justiça, entender como se fundamenta uma               

perspectiva de justiça. 

E no que tange a compreensão da justiça, as diferentes perspectivas geram uma forte              

acumulação cultural em torno do conceito, de modo em que a conceituação de uma              

perspectiva de justiça guarda diversos aspectos sociais de determinada sociedade, portanto,           

analisar justiça não é apenas a análise de um conceito abstrato, mas também uma análise               

social e cultural. 

Não causa estranheza a alegação de que a justiça é um objetivo utópico, talvez              

realmente seja, mas ter a justiça como um ideal utópico também serve como norteador da               

sociedade para que o conceito seja lapidado. 

Sendo de fundamental importância o entendimento de justiça para a vida política, o             

estudo procurou garantir uma efetiva compreensão do tema, a análise histórica ajuda na             

percepção e no entendimento de perspectivas fundamentais da filosofia, como as de            

Aristóteles e Platão, por exemplo. As contribuições de tais pensadores são amplamente            

estudadas até hoje e se relacionam fortemente com a filosofia da sociedade contemporânea. 

A relação da perspectiva de justiça estudada ao longo da perspectiva histórica com as              

bases principiológicas nas teorias de justiça modernas é de fácil percepção. Assim, conceitos             

como virtude, bem-estar e liberdade que já eram abordados na filosofia clássica, continuam             

gerando frutos na filosofia moderna. 

Na abordagem das teorias de justiça moderna, foram apresentadas diversas          

perspectivas: utilitarismo, libertarianismo, liberalismo, comunitarismo, além da perspectiva        
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igualitária. Cada uma dessas perspectivas possui como base principiológica um ou mais dos             

conceitos de virtude, bem-estar e liberdade, cada uma das perspectivas abordadas também            

possui um objetivo, maximizar o bem-estar, garantir a liberdade, promover a virtude, dentre             

outros. 

É necessário destacar a importância do uso da razão no presente tema, as perspectivas              

de justiça apresentadas são fortes e persuasivas, cada uma de modo singular, mas mesmo              

assim todas compartilham do fato de terem sido elaboradas conforme a razão e princípios de               

argumentação lógica. As perspectivas apresentadas foram desenvolvidas e refinadas através          

do debate racional. 

Feitas as devidas ponderações acerca do Direito e da justiça, apresentadas as diversas             

concepções filosóficas e teorias políticas sobre o tema e a importância do mesmo para a               

formação de indivíduos capazes de um debate racional crítico, resta cumprido o objetivo do              

deste estudo. 
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