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Resumo 

 

O objetivo central do trabalho se concentra em oferecer uma análise acurada das 

concepções de justiça de Kant e Rawls. Mais especificamente: (1) o princípio supremo de 

moralidade e as formulações do imperativo categórico, as diferenças entre moral, ética e 

direito, a justiça como coexistência de liberdades externas; (2) a concepção de justiça como 

equidade (justice as fairness), o conceito de pessoa e as suas qualidades morais, o 

procedimento da posição original e, em última instância, o problema da fundamentação moral 

de uma teoria política de justiça. 

A filosofia moral kantiana postula um imperativo categórico formal, que é condição 

para que uma ação, motivada por uma vontade, seja efetivamente moral se ela for por puro 

respeito ao dever. Ademais, para Kant, o critério que define uma ação como autenticamente 

justa é, de acordo com leis universais, a coexistência de liberdades externas: o imperativo 

categórico do direito. Também é importante destacar que Kant emprega um conceito moral do 

direito, embora nos direitos de equidade e de necessidade ele simplesmente não faça uso de 

tal matriz fundacional comum – ética e direito como subclasses da lei moral. 

Por outro lado, Rawls procura estabelecer uma concepção política de justiça, dado o 

pluralismo razoável sobre concepções do bem, para a estrutura básica da sociedade. Destarte, 

ele se afasta de uma ética utilitarista – como o cálculo e a otimização das preferências ou 

interesses racionais dos cidadãos –, de uma ética teleológica – que opera finalisticamente em 

direção a um bem excelente – e, evidentemente, de doutrinas religiosas sobre o bem. A 

proposta de Rawls se orienta a enunciar princípios de justiça a partir de um procedimento, a 

posição original, onde pessoas, nas qualidades morais de razoáveis e racionais, possam 
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admitir um mininum acordo como condição de possibilidade de uma cooperação social 

equitativa. 

A metodologia empregada na pesquisa procedeu do seguinte modo: leitura dos textos 

dos autores mencionados e de papers publicados em revistas especializadas e análise crítico-

reflexiva dos argumentos e conceitos. Assim, a pesquisa permitiu uma compreensão mais 

clara das concepções de justiça de Kant e Rawls, estabelecendo um diálogo fecundo entre 

eles. Por fim, sem pretender esgotar as possibilidades, conclui-se que, ainda que Rawls fale 

em uma prioridade do justo sobre o bem, a sua teoria da justiça admite algumas ideias sobre o 

bem: o bem como racionalidade, os bens primários, entre outros. 


