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RESUMO 

 

A tese principal a ser demonstrada neste trabalho é a de que o aprimoramento cognitivo por 

meio do uso de fármacos pode ser incluído como um bem primário dentro do pensamento de 

Rawls. Para isso, o texto estrutura-se em duas partes. A primeira parte pretende descrever a 

teoria da justiça como equidade em seus elementos diretamente relacionados com os bens 

primários. A primeira informação a ser constatada é a unidade da noção de bens primários em 

toda a obra de Rawls. Alguns elementos são modificados, como por exemplo a distinção entre 

bens primários naturais e sociais. Os bens primários naturais são: a inteligência, a saúde, a 

imaginação, o vigor e a oportunidade (sorte) e os bens primários sociais são: direito e liberdade, 

oportunidades e poder, renda e riqueza e as bases sociais do autorrespeito. A percepção de 

alguns talentos como a inteligência também sofreu alteração, passando de ‘maior inteligência’ 

para uma ‘inteligência educada’. Isso ressalta a educação como bem primário que perpassa toda 

a obra de Rawls em perspectivas diferentes. A liberdade e o autorrespeito são bens primários 

sociais que também serão aprofundados. Na segunda parte apresenta-se a definição de 

aprimoramento e como a distinção entre aprimoramento e tratamento é polêmica. Assim 

aprofundamos os  problemas relacionados a prática do aprimoramento (enhancement) 

mostrando como os conceitos de bens primários de Rawls como a liberdade e o autorrespeito 

não estão em oposição a prática do aprimoramento, particularmente do aprimoramento 

cognitivo (cognitive enhancement). Mostramos, ao contrário, que a proibição do 

aprimoramento cognitivo poderia levar a negação desses bens primários. Mas como poderíamos 

considerar o aprimoramento cognitivo como um bem primário social?  O que fazemos nesta 

tese é mostrar como o aprimoramento cognitivo é importante para garantir que os bens 

primários sejam acessíveis aos cidadãos, bem como reconstituímos o processo que Rawls utiliza 

para a escolha de seus bens primários e verificarmos que o aprimoramento cognitivo através de 

fármacos poderia perfeitamente ser inserido como tal. 

 
Palavras-chave: Justiça como equidade. Aprimoramento cognitivo. Bens primários sociais.  
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ABSTRACT 

 

The main thesis to be demonstrated in this work is that cognitive enhancement through the use 

of drugs can be included as a primary good within Rawls' thinking. To develop such notion, the 

text is structured in two parts. The first part intends to describe the theory of justice as equity 

in its elements directly related to primary goods. The first information to be verified is the unity 

of the notion of primary goods in all of Rawls' work. Some elements are modified, for example 

the distinction of natural and social primary goods. Natural primary goods are intelligence, 

health, imagination, vigor and chance (luck) and social primary goods are law and liberty, 

opportunity and power, income and wealth and the social fundaments of self-respect. The 

perception of some talents such as intelligence has also undergone changes, being altered from 

"higher intelligence" to "educated intelligence". Such fact highlights education as a primary 

good that permeates all of Rawls' work in different perspectives. Freedom and self-respect are 

social-primary goods that will also be deepened. The second part presents the definition of 

improvement and as to show that the distinction between enhancement and treatment is 

controversial. The part presents the definition of improvement and as the distinction between 

enhancement and treatment is controversial. Thus, we have deepened the problems related to 

practice improvement (enhancement) showing how the concepts of Rawls' primary goods as 

freedom and self-respect are not in opposition to the practice of improvement, particularly 

cognitive enhancement. We have shown, instead, that the ban of cognitive improvement could 

lead to denial of these primary goods. But how could we consider cognitive improvement as a 

primary social good? What we have done in this thesis is to show how cognitive enhancement 

is important to ensure that primary products are accessible to citizens, and we rebuilt the process 

that Rawls uses for choosing his primary goods to test that cognitive enhancement through 

drugs could perfectly be introduced as such. 

 
Key words: Justice as fairness. Cognitive enhancement. Primary social goods. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, a tese principal a ser demonstrada é a de que o 

aprimoramento cognitivo por meio do uso de fármacos pode ser incluído como 

um bem primário social, dentro do pensamento de Rawls. Para isso, o texto 

estrutura-se em duas partes. A primeira parte pretende descrever a teoria da justiça 

como equidade em seus elementos diretamente relacionados com os bens 

primários, possibilitando, assim, a demonstração da tese defendida. A segunda 

parte ocupa-se diretamente da relação entre a justiça de Rawls e o aprimoramento 

cognitivo. 

No estudo sobre os bens primários, presente na primeira parte do texto, 

entende-se que a principal contribuição ocorre com a compreensão de como 

Rawls concebe os bens primários em sua obra (1968 a 2001), já que é necessário 

tornar claro esse conceito, para que se possa propor o aprimoramento cognitivo 

como um de seus elementos. 

Assim, no capítulo destinado ao estudo dos bens primários, intitulado “Os 

bens primários”, propõe-se o estudo de sua definição e problematiza-se tanto a 

lista de bens que Rawls cita em sua obra como as diferenças que ocorrem durante 

esse período. O texto visa a interpretar essas mudanças como elementos que 

confirmam a tese, ou seja, a possibilidade de o aprimoramento cognitivo poder 

ser incluído como um bem primário social.  

Entre os bens primários sociais que Rawls cita em sua lista, são destacados 

dois: a liberdade e o autorrespeito, que apresentam mais afinidade com a 

argumentação a favor da tese. Isto porque a perda de liberdade seria um dos 

argumentos contrários ao aprimoramento e, com o estudo da liberdade, se 

pretende mostrar que, ao invés de restringi-la, o aprimoramento cognitivo poderia 

ampliá-la. 

Considerando-se que o autorrespeito é importante na construção da tese, 

uma vez que Rawls considera-o como o maior dos bens primários sociais, 
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pretende-se, com o estudo deste, mostrar a possibilidade que o aprimoramento 

cognitivo oferece para o seu provimento. 

Assim, este primeiro capítulo ocupa-se de responder à seguinte pergunta: 

“Como se alcançam os bens primários?”. Neste tópico, ainda no capítulo sobre os 

bens primários, pretende-se mostrar como Rawls alcança os bens primários, 

seguindo um método e critérios específicos, que ele apresenta, mas que não testa 

em sua obra, ou seja, não demonstra claramente que cada bem primário social de 

sua lista poderia adequar-se ao método que ele mesmo propõe para definir o que 

seria escolhido racionalmente. Nesse item, pretende-se mostrar como isso seria 

favorável para a inclusão do aprimoramento cognitivo como bem primário social. 

Na segunda parte do texto, no capítulo “O aprimoramento cognitivo como 

bem primário ou instrumento de justiça social”, pretende-se mostrar como este 

poderia ser incluído como um bem primário, segundo a visão de Rawls. 

Inicialmente apresenta-se a discussão atual sobre a definição do aprimoramento, 

destacando-se o fato de que ela é mais polêmica quando associada ao 

aprimoramento genético do que quando associada ao cognitivo através de 

fármaco.  

Assim, aprofunda-se a questão do aprimoramento cognitivo, tentando 

mostrar sua viabilidade, mas também os seus problemas, no sentido de já sinalizar 

que eles seriam resolvidos ou perderiam validade, caso fossem aplicados os 

conceitos de justiça como equidade, de John Rawls. Devido à sua possível 

contribuição e relação com o aprimoramento cognitivo, o tema aprimoramento 

moral vem recebendo especial atenção. No entanto, se realmente a tese se 

confirmar e o aprimoramento cognitivo puder ser incluído como um bem 

primário, haverá alterações no pensamento de Rawls? Essa é uma pergunta que 

também se coloca, de modo que, por meio dela, se chega à principal pergunta da 

tese: o aprimoramento cognitivo através de fármacos pode ser considerado um 

bem primário?  
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A resposta esperada é que seria possível e bastante oportuno para a 

discussão sobre o aprimoramento cognitivo através de fármacos. Por isso, passa-

se a explicar como ele pode ser incluído. A possibilidade dar-se-ia pela sua 

aproximação com os bens primários listados por Rawls, a exemplo da educação. 

Isso seria bastante oportuno, pois orientaria o debate sobre essa questão, tão 

polêmica, por meio de uma teoria de base sólida e respeitada. 

O estudo baseia-se nas obras de Rawls, de 1968 a 2001, tendo como fonte 

a coletânea de artigos Collected Papers (1999a), que reúne trabalhos, desde 1958 

até 1987, e os seus livros principais, como Theory of justice (1971 e 1999b), 

Political liberalism (2005) e Justice as fairness: a restatement (2003). Além das 

obras-fonte, o estudo faz uso de outras obras de comentadores, que são 

diretamente relacionadas à noção de aprimoramento. 

Outra informação importante a ser colocada diz respeito ao autor e a 

importância da tese dentro do autor. John Rawls foi um filósofo norte-americano 

que se ocupou de questões de filosofia política e ética, tendo como principal livro 

“Uma teoria da justiça” (1971). 

 

*** 

 

John Rawls (1922-2002) foi um pensador norte-americano essencialmente 

político. Toda sua vida foi dedicada a pensar questões relacionadas ao exercício 

da justiça social. Sua principal obra intitulada “Theory of justice” data de 1971 e 

propõe sua principal teoria que ficou conhecida como ‘teoria da justiça como 

equidade’. É importante, também, ressaltar que Rawls foi considerado o maior 

filósofo político da segunda metade do século XX e tinha várias particularidades 

interessantes. Uma delas é a sua preocupação com a reflexão das questões práticas 

de sua época, tais como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Outra é a sua 

sensibilidade para as críticas recebidas, o que o levam a rever muitos de seus 

conceitos em obras/artigos anteriores. Rawls faleceu em 2002 quando ainda não 
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haviam estudos sobre o aprimoramento moral mas já havia o debate sobre o 

enhancement, onde entre os bioconservadores e os pós-humanistas ele se 

manifestou várias vezes a favor dos pós-humanistas. 

Em seu pensamento os conceitos se entrelaçam de forma bastante 

sistemática. Neste trabalho vamos abordar alguns conceitos de seu pensamento 

que são os seguintes. O conceito de posição original é composto da ideia do véu 

de ignorância, que tem como pressuposto um conceito de pessoa moral que teria 

duas características morais: o senso de justiça e a capacidade de agir conforme 

um conceito de bem. Na posição original também se aceita a ideia de que os 

indivíduos representantes possuem as ideias de razoável e racional, ela é uma das 

condições para se alcançar os dois princípios de justiça que orientarão a primeira 

e limitarão a segunda dessas ideias. Além de permitir alcançar a lista de bens 

primários sociais. O seu pressuposto de pessoa moral, aceita um conceito fraco de 

natureza humana que não impede seu projeto de uma teoria política e não 

metafísica. Somente uma teoria política poderia permitir alcançar um consenso 

sobreposto entre as diferentes teorias abrangentes, mediante um conceito de razão 

pública. 

O seu conceito de posição original se insere dentro da tradição 

contratualista e tem semelhanças com a ideia de estado de natureza de Rousseau 

e Locke. Uma diferença clara que Rawls coloca é que seu estado de natureza é 

hipotético, não pretende afirmar que ele tenha existido. E também não pretende 

que o contrato social tenha por objeto uma forma de governo, como pensa Locke, 

mas os dois princípios da justiça como equidade. Dentro dessa perspectiva a 

posição original seria somente um procedimento de representação/experimento 

mental que permitiria criar as condições de imparcialidade necessárias para se 

alcançar os dois princípios da justiça. E para isso ele se utiliza da ideia do véu de 

ignorância. 

O véu de ignorância é uma condição dos indivíduos na posição original. 

Nesta condição eles não têm conhecimento sobre seus próprios talentos, nem 
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sobre sua condição social e seus conceitos de bem. E assim se garantiria uma 

condição de imparcialidade, que permitiria a descoberta de princípios de justiça 

como equidade. Porém eles teriam a consciência de que eles têm um conceito de 

bem, ao qual teria como condição de realização os bens primários. De posse 

dessas informações eles instituem os dois princípios da justiça como equidade que 

orientarão todas as decisões dessa sociedade. 

O primeiro princípio da justiça como equidade é o princípio da igualdade. 

Neste todos os indivíduos têm direitos iguais a uma liberdade que possa ser 

compartilhada com todos os cidadãos. O segundo princípio é o princípio da 

diferença. Este é dividido em duas partes, o princípio da igualdade de 

oportunidades e o princípio da diferença propriamente dito. O princípio da 

igualdade de oportunidades, estabelece que todos os indivíduos devem ter iguais 

oportunidades de acesso aos cargos públicos. O princípio da diferença aceita as 

diferenças sociais e econômicas desde que elas beneficiem os menos favorecidos 

da sociedade. 

Os bens primários são os bens que todo indivíduo necessita seja qual for o 

seu plano de vida. Rawls também considera os bens primários sociais como certas 

características de instituições ou de situações dos cidadãos em relação a elas. 

Apesar da mudança de definição a lista de bens primários sociais permanece em 

sua obra quase inalterada. Os bens primários cumprem um papel bastante 

importante na teoria da justiça de Rawls uma vez que eles são os bens que devem 

ser distribuídos conforme os critérios definidos nos dois princípios da justiça. 

Assim uma sociedade que se pretenda justa deve seguir os dois princípios e por 

meio deles aplicar a distribuição dos bens primários.  
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1 Os bens primários 

 

A discussão sobre os bens primários insere-se no contexto da definição de 

justiça como equidade, de John Rawls. Sua importância deve-se ao fato de que 

ele define os bens a serem distribuídos. Nesse sentido, uma primeira questão que 

se coloca é a da uniformidade de uma teoria da justiça. Em seguida, trata-se de 

entender se há uma unidade nas concepções de bem primário no pensamento de 

Rawls. Para discutir essa questão, é importante entender quando o termo aparece 

na obra desse autor, a importância que assume nas suas diferentes obras e quais 

são os elementos nomeados como bens primários. Neste primeiro momento, 

vamos entender quais são os elementos nomeados como bens primários nas 

principais obras de Rawls (1968 a 2001), observando as mudanças que sofreram, 

e se há uma unidade nas concepções. 

 

 

 

1.1 A lista dos bens primários 

 

Os bens primários aparecem pela primeira vez em 1968, em Distributive 

justice: some addenda (1999a)1. Nesse artigo, Rawls retoma várias discussões do 

artigo de 1967, Distributive justice (1999a)2, aprofundando várias temáticas 

referentes principalmente ao segundo princípio, como por exemplo, esclarecendo 

a ambiguidade da expressão “vantajoso para todos”, presente na primeira parte do 

segundo princípio. Estes são os dois princípios na primeira formulação no 

pensamento de Rawls:  

A concepção de justiça a qual eu quero desenvolver pode ser afirmada 

na forma de dois princípios como segue: primeiro, cada pessoa 

participante na prática, ou afetada por ela, tem um igual direito a mais 

extensiva liberdade igual compatível para todos; e segundo, 

                                                           
1 RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge: Harvard University Press, 1999a. Nessa obra, há vários textos do 

autor publicados entre 1955 e 1988. 
2 Ibid. 
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desigualdades são arbitrárias a menos que seja razoável se esperar que 

elas contribuirão para a vantagem de cada um, e dadas as posições e 

serviços (habilidades) a elas ligados, ou a partir dos quais eles são 

obtidos, sejam abertos a todos.3  

 

Também faz a primeira citação da lista dos bens primários: liberdade e 

oportunidade, renda e riqueza, saúde e inteligência educada.4 Cita também o 

autorrespeito5. É importante perceber que, neste momento, o estudioso não se 

preocupa em dizer por que estes são considerados bens primários, mas apenas em 

listá-los. Além disso, antes dessa listagem dos bens primários, explica que estes 

não devem obedecer aos desejos e necessidades do indivíduo particular, mas às 

regras conhecidas das ciências políticas, econômicas e psicológicas, abstraindo-

se de qualquer aspecto individual6. 

Um item que aparece aqui e é bastante importante é a educação, que seria 

um dos bens primários citados na sua lista, na forma de inteligência educada. A 

educação é tão valorizada, que Rawls continua, um pouco adiante7, a apresentar a 

importância desta, quando está discutindo a segunda interpretação possível para 

o segundo princípio da justiça, mostrando que a interpretação da igualdade liberal 

aceitaria a visão de inclusão da educação, como um bem primário. 

Apesar de não ser essa interpretação do segundo princípio que o autor vai 

assumir, devido ao fato de a igualdade de oportunidades restringir-se a um ponto 

inicial, a educação terá um papel importante dentro da perspectiva dos bens 

primários. Nessa perspectiva, o autor continua apresentando a importância do bem 

primário da educação, quando está discutindo as vantagens/diferenças8 do 

segundo princípio da justiça sobre o princípio de correção (principle of redness), 

                                                           
3 “The conception of justice which I want to develop may be stated in the form of two principles as follows: first, 

each person participating in a practice, or affected by it, has an equal right to the most extensive liberty compatible 

with a like liberty for all; and second, inequalities are arbitrary unless it is reasonable to expect that they will work 

out for everyone’s advantage, and provided the positions and offices to which they attach, or from which they may 

be gained, are open to all.” RAWLS, 1999a, p. 48. 
4 Cf. Ibid, p. 157.  
5 Este será desenvolvido em tópico específico logo abaixo. 
6 Cf. Ibid, p. 157. 
7 Cf. Ibid, p. 161. 
8 Cf. Ibid, p. 166. 
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para demonstrar que o benefício dos menos favorecidos deve ocorrer 

principalmente por meio de investimentos em educação, que deve estar voltada 

não apenas para a produtividade, mas, também e fundamentalmente, para a 

capacitação do indivíduo em participar dos bens culturais da sociedade e em lhe 

fornecer um sentido seguro de sua dignidade própria9. 

A partir da importância dada à educação nesse trecho e da importância dada 

na primeira lista dos bens primários ao autorrespeito, como o maior dos bens 

primários, poder-se-ia inferir que a educação é a base para o bem primário do 

autorrespeito, que, apesar de mais importante (mais final), teria como passo 

necessário o bem básico da educação. 

Essa ideia pode-se confirmar com base em Pogge10 (1994), que diz que 

Rawls inclui como resíduos do autorrespeito os outros bens primários, mas não 

diz quais são. Apesar de Pogge (1994) não incluir nessa lista a educação, incluí-

la como um dos resíduos do bem primário do autorrespeito poderia explicar a 

ausência da educação11 na lista de bens primários nas outras obras de Rawls. 

A próxima vez que o autor apresenta os bens primários é em Theory of 

Justice (1971)12 (doravante TJ). Após uma apresentação preliminar dos princípios 

da justiça, esse autor passa a discutir os bens primários e os define como as coisas 

que toda pessoa racional presumivelmente quer, seja qual for seu plano de vida. 

Dada a definição, apresenta uma lista de bens primários disponíveis na sociedade: 

direitos e liberdades, poder e oportunidades, renda e riqueza.13  

Nesse momento, chama esses bens primários de valores sociais, o que será 

investigado posteriormente. Mais à frente, no texto, apresenta os bens primários, 

destacando o autorrespeito, como tendo um papel central e acrescentando que 

                                                           
9 “And in making this decision, the value of education should not be assessed only in terms of its productivity 

effects, that is, its realizing a person’s capacity to acquire wealth. Equally important, if not more so, is the role of 

education in enabling a person to enjoy the culture of his society and to take part in its affairs, and in this way to 

provide each man with a secure sense of his own worth.” Ibid, p. 166. 
10 Cf. POGGE, 1994, p. 73. 
11 Outra explicação para o silêncio de Rawls sobre a educação como bem primário pode ser a falta da necessidade 

de insistir na educação como um bem primário, devido ao consenso sobre o tema. 
12 RAWLS, John. Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971. 
13 Cf. Ibid, p. 62. 
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existem outros bens primários, que são naturais, como a saúde e o vigor, a 

inteligência e a imaginação. Ele considera que estes bens, apesar de terem sua 

posse natural, recebem influência da sociedade, a qual não tem o controle da 

distribuição dos bens. Rawls afirma:  

Para simplificar, assumo que os principais bens primários à disposição 

da sociedade são direitos e liberdades, poderes e oportunidades, renda 

e riqueza. Esses são os bens primários sociais. Outros bens primários 

tais como a saúde e o vigor, inteligência e imaginação, são bens 

naturais; ainda que sua posse seja influenciada pela estrutura básica, 

eles não estão tão diretamente sob seu controle.14 

  

Esta apresentação dos bens primários difere da realizada em 196815 e 

merece atenção por dois motivos. Primeiro, porque Rawls faz uma nítida 

diferenciação entre bens primários sociais e bens primários naturais, admitindo 

que os últimos sofrem uma determinada influência da sociedade, mas não estão 

sob seu controle. E segundo, porque não cita a inteligência educada, ou seja, a 

educação, como bem primário, o que ocorre em 1968, como já foi apresentado, 

talvez como ele próprio diz, para simplificar.  

Ainda em TJ (1971), Rawls volta a tratar dos bens primários, mas agora 

analisa como eles podem ser úteis para a definição dos menos favorecidos. A 

definição dos bens primários contribui para simplificar a base das comparações 

interpessoais, uma vez que permite definir as expectativas de bens primários 

sociais16, que ele vai chamar de índex dos bens primários. Cita novamente a 

definição de bens primários e os bens primários sociais: direitos e liberdades, 

oportunidades e poder, renda e riqueza.  

Rawls esclarece que o índex desses bens não se refere aos bens primários 

naturais, apesar de anteriormente ter reconhecido que, mesmo a sociedade não 

tendo controle sobre eles, ela os influencia. Fala ainda de um sentido de dignidade 

                                                           
14 “For simplicity, assume that the chief primary goods at the disposition of society are rights and liberties, powers 

and opportunities, income and wealth. These are the social primary goods. Other primary goods such as health and 

vigor, intelligence and imagination, are natural goods; although their possession is influenced by the basic 

structure, they are not so directly under its control.” Ibid, p. 62. 
15 Cf. Id, 1999b, p. 157. 
16 Cf. Id, 1971, p. 92. 



20 
 

própria de que vai tratar mais adiante no livro. O estudioso continua justificando 

a lista dos bens primários, como sendo necessários para todos, independentemente 

do projeto de vida de cada um. Cita novamente alguns bens primários naturais e 

sociais, para mostrar como eles seriam desejados por todos, como meios para 

qualquer objetivo da vida que a pessoa escolher.  

Rawls afirma: “Mas qualquer que seja o sistema de fins, os bens primários 

são meios necessários. Maior inteligência, saúde e oportunidade, por exemplo, 

permitem uma pessoa alcançar os fins que poderia racionalmente contemplar.”17.  

É interessante perceber que o autor fala de maior inteligência (greater 

intelligence), mesmo tendo falado anteriormente18 em inteligência, como bem 

primário natural e, inicialmente, em 1968, em inteligência educada19, sem ainda 

distinguir entre bens primários naturais e sociais. 

Rawls ainda retoma a discussão sobre o índex dos bens primários sociais, 

dizendo que este tema seria simplificado com a correta utilização dos dois 

princípios de justiça20, ou seja, os bens primários da igualdade são sempre iguais 

na sua distribuição, e, consequentemente, a oportunidade obedeceria a uma 

igualdade equitativa. Acrescenta que a liberdade e os direitos não são passíveis de 

serem reduzidos para o benefício de qualquer outro bem ou valor. Os outros bens 

primários sociais, como o poder, a autoridade, a renda e a riqueza são passíveis 

de distribuição desigual. Em outras palavras, os bens primários que originariam o 

primeiro princípio, direito e liberdades, deveriam ser iguais, como define o 

princípio.  

                                                           
17 “But whatever one’s system of ends, primary goods are necessary means. Greater intelligence, wealth and 

opportunity, for example, allow a person to achieve ends he could not rationally contemplate otherwise.” Ibid, p. 

93. 
18 Cf. Ibid, p. 62. 
19 Cf. Id, 1999a, p. 157. 
20 Os dois princípios de justiça aparecem formulados pela primeira vez em 1958: “primeiro, cada pessoa 

participando em uma prática, ou afetado por uma, tem um direito igual à mais extensiva liberdade compatível com 

uma igual liberdade para todos; e segundo, desigualdades são arbitrárias a menos que é razoável esperar que elas 

trabalhariam para cada um dos menos desenvolvidos e forneceria posições e cargos aos quais eles alcançariam, ou 

dos quais eles poderiam alcançar, são abertos para todos.” Id, 1999a, p. 48. 
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Apesar dessa evidência, os bens primários sociais que originariam o 

segundo princípio, poder, autoridade, renda e riqueza, por sua vez, admitem uma 

diferença em sua distribuição21. O autor acrescenta que a dificuldade de medir os 

bens primários poderia persistir quando se fosse definir o índex para os menos 

favorecidos. Porém, se os dois princípios da justiça forem concebidos 

corretamente, isso não ocorreria, devido à expectativa de os mais favorecidos 

beneficiarem os menos favorecidos, o que garantiria os bens para os menos 

favorecidos. 

Outra questão que se coloca é como definir a quantidade dos bens definidos 

no índex dos bens primários para os menos favorecidos. Aqui Rawls permite 

utilizar a intuição, ao afirmar que  

Nós tentamos fazer isso tomando o ponto de vista do indivíduo 

representativo desse grupo e perguntando que combinação de bens 

primários sociais seria racional para ele preferir. E fazendo isso nós 

admitimos depender de nossas capacidades intuitivas.22  

 

Além disso, chama a atenção o fato de o autor não tratar dos bens primários 

naturais, mas apenas dos sociais. Isto talvez se explique, devido ao seu objetivo 

de mostrar como é possível a distribuição desigual de bens, ou como o índex de 

bens primários pode permitir a diferença sem ser injusto, e como os bens 

primários naturais não podem ser distribuídos, não os aborda nesse momento. 

Rawls discute ainda, no texto a teoria do bem, que justificaria a escolha 

universal dos bens primários, que, por sua vez, justificariam a origem dos dois 

princípios da justiça. Retoma os bens primários já citados, para ressaltar o 

conceito de bens primários, acrescentando uma dúvida sobre a maior importância 

do autorrespeito e da confiança segura de sua própria dignidade. Rawls afirma: 

“Outra coisa igual, eles preferem uma maior liberdade e oportunidade a uma 

                                                           
21 Cf. Lehning, 2009, p. 54. 
22 “We try to do this by taking up the standpoint of the representative individual from this group and asking which 

combination of primary social goods it would be rational for him to prefer. In doing this we admittedly rely upon 

our intuitive capacities.” RAWLS, 1971, p. 93. 
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menor, e compartilhar uma maior quantidade de riqueza e renda do que uma 

menor.”23  

O segundo elemento, “a confiança segura de sua própria dignidade”, é um 

elemento novo que vem mostrar como Rawls parece querer explicar o que entende 

por autorrespeito. O que mais chama a atenção é o fato de ele afirmar ser 

necessário incluir outros tipos de bens primários e, para isso, seria necessário 

utilizar-se de uma teoria mitigada do bem. Vejamos:  

Assim a definição inicial de expectativa somente pela referência a tais 

coisas como a liberdade e a riqueza é provisória; é necessário inclui 

outros tipos de bens primários e isso permite aprofundar algumas 

questões. Obviamente um relato do bem é requerido para isso; e ele 

deve ser uma teoria magra”. 24 

 

Reforça a necessidade de uma teoria mitigada do bem, para se alcançarem 

os bens primários e, por conseguinte, os dois princípios de justiça, sendo que tais 

bens alcançados são os mesmos arrolados no texto. Rawls afirma que  

As pessoas na posição original (daniel – explicar os conceitos) 

assumem que aceitam essa concepção de bem, e portanto, que elas 

tomam por estabelecido que elas desejam as maiores liberdades e 

oportunidades e os mais extensivos meios para alcançar seus fins. Com 

esses objetivos em mente, tão bem quanto aqueles de assegurar o bem 

primário do autorrespeito (par. 67), elas desenvolvem o conceito de 

justiça disponível para eles na posição original.25 

 

Apresenta o autorrespeito ainda como possibilidade de ser o mais 

importante bem primário, mas sendo demonstrado pela concepção de bem como 

racionalidade. Para o autorrespeito, ele coloca duas condições26: 1) o senso da 

pessoa de seu próprio valor, de que seu plano de vida é digno de ser percorrido; 

2) a confiança na própria habilidade dentro de um poder, para realizar uma 

                                                           
23 “Other things equal, they prefer a wider to a narrower liberty and opportunity, and a greater rather than a smaller 

share of wealth and income.” Ibid, p. 396. 
24 “Thus the initial definition of expectations solely by reference to such things as liberty and wealth is provisional; 

it is necessary to include other kinds of primary goods and these raise deeper questions. Obviously an account of 

the good is required for this; and it must be the thin theory.” Ibid, p. 396. 
25 “The persons in the original position are assumed to accept this conception of the good, and therefore they take 

for granted that they desire greater liberty and opportunity, and more extensive means for achieving their ends. 

With these objectives in mind, as well as that of securing the primary good of self-respect (par 67), they evaluate 

the conceptions of justice available to them in the original position.” Ibid, p. 433. 
26 Cf. Ibid, p. 440. 
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intenção. Esse primeiro aspecto do autorrespeito, a “confiança segura de sua 

própria dignidade”, já aparece anteriormente na sua discussão ao lado do próprio 

autorrespeito27 e é aprofundado agora28. Esse aspecto teria duas condições: 1) ter 

um plano racional de vida, em particular, um que satisfaça o princípio 

aristotélico29,30, e 2) encontrar nossas pessoas e atos valorizados e confirmados 

por outros que são distintamente estimados e suas associações. 

Continua apresentando o princípio aristotélico e uma educação que permita 

ao indivíduo desenvolver seus talentos31 de forma a realizar atividades complexas 

que serão admiradas pela comunidade. Aqui fica claro o quanto o autor valoriza 

a educação como um elemento inserido no desenvolvimento do autorrespeito. 

Diante da dificuldade de satisfazer essa condição do autorrespeito, o estudioso 

esclarece32 que ela vai depender de variáveis, como os talentos do indivíduo e a 

comunidade à qual este indivíduo pertence. 

Resumindo, em Theory of Justice (1971), Rawls aperfeiçoa o conceito de 

bens primários, excluindo alguns elementos, tais como a saúde e a educação, 

definindo um índex de bens primários e distinguindo os bens primários entre 

naturais e sociais. 

No seu trabalho Reply to Alexander and Musgrave, de 1974 (RAWLS, 

1999a), o autor responde à crítica de Alexander33. Essa crítica, denominada The 

Conflation Problem, leva-nos a entender a teoria da justiça como equidade, como 

um tipo de utilitarismo do interesse racional34,35. Depois de citar as liberdades 

mais importantes, retoma a discussão sobre os bens primários36, enfatizando sua 

                                                           
27 Cf. Ibid, p. 396. 
28 Cf. Ibid, p. 440. 
29 O chamado princípio aristotélico é um princípio de motivação que Rawls atribui a Aristóteles. Segundo esse 

princípio as pessoas se realizam enquanto pessoas quando desenvolvem suas capacidades e necessidades e isso 

motiva-as cada vez mais a se desenvolver. 
30 Cf. Ibid, p. 440. 
31 O talento é entendido como algo que é dado por natureza, independente de atividade social. 
32 Cf. Ibid, p. 441. 
33 Cf. Id, 1999a, p. 242.  
34 Cf. Ibid, p. 242. 
35 Essa crítica e sua resposta não serão objeto de discussão neste momento do texto, que se limita a observar os 

bens primários de Rawls. 
36 Cf. Ibid, p. 240. 
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importância dentro da noção de posição original, devido à teoria estreita (thin) do 

bem. Rawls afirma que 

Agora uma característica importante dos dois princípios é que eles 

calculam a estrutura básica em termos de certos bens primários: 

direitos, liberdades e oportunidades, renda e riqueza, e as bases sociais 

do autorrespeito. 37 

 

Novamente, cita os bens primários listados em TJ (1971) como sendo 

sociais, mas sem indicar essa distinção, o que seria um sinal de que Rawls vai 

entender como bens primários apenas os bens sociais, sem nenhum acréscimo em 

tais bens. Assim, trata apenas da sua importância para a definição do índex de 

bens primários na comparação entre as pessoas e ressalta que esta comparação 

não obedece ao critério da satisfação. 

Nesse texto de 1974, o autor confirma que o índex dos bens primários deve 

ser definido no estágio legislativo38, o que já tinha definido anteriormente39. No 

entanto, não chama a intuição40 para ajudar a definir a quantidade necessária de 

bens definidos no índex de bens a serem distribuídos. Acrescenta também que não 

pressupõe que os cidadãos tenham desejos e fins iguais41, mas diversos e 

contrários. Por outro lado, o índex diz respeito aos bens primários que são, por 

definição, os bens necessários para qualquer projeto de vida. 

No texto, Rawls discute a objeção de Musgrave referente à ausência de 

lazer e, em relação à pergunta sobre se o “lazer” poderia ser incluído entre os bens 

primários, diz Rawls:  

Enquanto a noção de lazer parece para mim necessitar de 

esclarecimento, pode existir boas razões para incluí-lo entre os bens 

primários e portanto no index como Musgrave propõe, e fazendo isso 

pode ser que os bens primários dependam de uma melhor compreensão 

desses bens e da plausibilidade de contar o lazer entre eles.42  

                                                           
37 “Now an important feature of the two principles is that they assess the basic struture in terms of certain primary 

goods: rights, liberties, and opportunities, income and wealth, and the social bases of self-respect.” Ibid, p. 241. 
38 Cf. Ibid, p. 241. 
39 Cf. Id, 1971, p. 199. 
40 Cf. Ibid, p. 93. 
41 Cf. Id, 1999a, p. 251. 
42 “While the notion of leisure seems to me to call for clarification, there may be good reason for including it 

among the primary goods and therefore in the index as Musgrave proposes, and doing this may among the primary 
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Afirma também que, para responder a essa pergunta, deveria rever os bens, 

porém não faz uma revisão da teoria, mas continua discutindo outras objeções de 

Musgrave, por exemplo, a taxação de habilidades naturais. Rawls faz uma 

discussão importante em relação à inteligência, quando parece questioná-la como 

bem primário natural ou reforçar a importância do meio social ou dos bens 

primários sociais sobre os bens primários naturais em geral e sobre a inteligência 

de modo particular, já que ela depende de forma significativa e complexa de 

muitas condições sociais. Rawls afirma:  

Mas inteligência, por exemplo, é dificilmente uma habilidade fixada de 

forma nativa. Ela deve ter indefinidamente muitas dimensões que são 

modeladas e nutridas por diferentes condições sociais: até mesmo como 

um potencial, como oposto ao realizado, uma capacidade 

comprometida que tem muito significativamente pouco entendimento e  

formas complexas. E entre os elementos afetados nessas capacidades 

são as atitudes sociais e instituições diretamente relacionadas com o 

treino e reconhecimento.43 

 

Rawls, na nova edição de Theory of Justice (1999b)44, como ele mesmo 

indica no prefácio, realiza várias mudanças em relação à obra de 1971. Aqui 

indicamos algumas mudanças no que diz respeito aos elementos que comporiam 

os bens primários. 

Ao discutir os dois princípios de justiça nessa edição, realiza uma alteração 

que chama a atenção. Em 1971, não admite, em nenhum caso, situações em que a 

perda de direitos básicos seja compensada com ganhos econômicos45, enquanto 

                                                           
goods depends on a better understanding of these goods and the feasibility of counting leisure among them.” Ibid, 

p. 253. 
43 “But intelligence, for example, is hardly any one such fixed native ability. It must have indefinitely many 

dimensions that are shaped and nurtured by different social conditions; even as a potential, as opposed to a realized, 

capacity it is bound to vary significantly in little understood and complex ways. And among the elements affecting 

these capacities are the social attitudes and institutions directly concerned with their training and recognition.” 

Ibid, p. 253. 
44 Rawls, John. A theory of justice. Revisited edition of 1971. Massachusetts, USA: The Belknap press of 

University Press Cambridge, 1999b.   
45 Id, 1971, p. 62. 
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que, em 1999, permite tais trocas em situações especiais46. Aqui se percebe uma 

maior relativização de Rawls sobre a importância de tais bens, como a liberdade. 

Em 1975, Rawls escreve Fairness to goodness (1999a), respondendo às 

críticas de Nagel47 (1973) e outros, revendo a posição original. Rawls afirma: 

(daniel, são neutros) 

Mas parece existir obstáculos para satisfazer essas condições: primeiro, 

a garantia de unanimidade, as partes são privadas de informações 

morais ostensivamente relevantes – em particular, informações sobre 

sua concepção de bem; e em segundo, em ordenar o que as partes podem 

escolher do todo, eles estão assumindo que tem um desejo de bens 

primários – que é, por certo as liberdades básicas, direitos e 

oportunidades, renda e riqueza e finalmente, as bases sociais do 

autorrespeito.48 

  

Dentro dessa revisão, inclui a resposta à crítica sobre os bens primários: 

apesar de eles serem necessários para qualquer plano/projeto de vida, não são 

necessários da mesma forma, o que leva à conclusão de que favorecem mais 

algumas concepções do que outras. O único bem primário que seria igualmente 

necessário para todos os planos de vida seria o autorrespeito. No desenvolvimento 

dessa crítica, o autor vai mostrar que os bens primários são definidos de acordo 

com uma teoria magra (thin) do bem, que atende a outras condições, tais como 

generalidade, publicidade e finalidade, mas não poderia realmente ser neutra, uma 

vez que já assume uma concepção de bem. Rawls afirma:  

Tanto quanto possível alguém assume somente um conhecimento da 

teoria mitigada do bem, uma teoria fundada sobre os fatos da psicologia 

e colocada fora (setting out) da estrutura geral dos desejos e fins 

humanos.49 [...] E é claro que a posição original como um todo não é 

neutra entre as concepções de bem no sentido de que os princípios da 

justiça adotados permitem todas igualmente.50 

                                                           
46 Id, 1999b, p. 55. 
47 Id, 1999a, p. 267. 
48 “But there seem to be obstacles to satisfying these conditions: first, to guarantee unanimity, the parties are 

deprived of ostensibly relevant moral information – in particular, information about their conceptions of the good; 

and second, in order that the parties can choose at all, they are assumed to have a desire for primary goods – that 

is, for certain basic liberties, rights and opportunities, for income and wealth, and finally, for the social bases of 

self-respect.” Ibid, p. 267. 
49 “So far as possible one assumes only a knowledge of the thin theory of the good, a theory founded on the facts 

of psychology and setting out the general structure of human desires and ends.” Ibid, p. 269. 
50 “And, of course, the original position as a whole is not neutral between conceptions of the good in the sense that 

the principles of justice adopted permit them all equally.” Ibid, p. 270. 
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Assumindo que os bens primários não são neutros em relação às teorias do 

bem, Rawls se pergunta se eles seriam neutros em relação a uma posição 

equitativa dos indivíduos concebidos como pessoas morais. Para demonstrar que 

são, mostra como não favorecem uma concepção individualista em relação aos 

valores comunitários. Para isso, trata da principal objeção que poderia ser 

colocada nesse sentido em relação aos elementos dos bens primários: a riqueza. 

 O estudioso mostra que a riqueza é um bem primário, assim considerado 

em todas as sociedades, não somente nas individualistas, mas também em 

sociedades socialistas, dizendo que o desejo de “riqueza” é diferente do desejo de 

“ser rico”, que não é um bem primário. Nas palavras de Rawls, “[…] o desejo de 

renda e riqueza é distinto do desejo de ser rico, e ser rico, não é um bem-

primário.”51  

Assim conclui que o bem primário riqueza não seria um elemento parcial 

que romperia com a equidade exigida dos bens primários. Rawls afirma que  

Entendido nesse sentido, é difícil ver como a riqueza pode falhar em ser 

um bem-primário; mas se nós temos um controle sob tais itens, nós não 

podemos deixa-la fora de nossos planos. Para ser claro, uma forma 

particular de riqueza, um tipo de coisas que compreende o estoque 

acumulado de meios, difere de uma sociedade ou época para alguma 

outra. Mas isso não afeta a ideia de bens primários. Pois qualquer forma 

que eles tomem, os recursos naturais e os meios de produção, ou os 

direitos de controlá-los, tanto quanto os direitos aos serviços são 

riquezas.52 

 

Imediatamente, quase automaticamente, inclui também a renda, por 

considerar que a esse elemento aplica-se o mesmo raciocínio. Rawls diz que  

O desejo por renda e riqueza (renda torna-se um fluxo e riqueza seria 

um estoque), entendido como um controle (legal) sobre os meios que 

                                                           
51 “[…] that the desire for income and wealth is distinct from the desire to be wealthy, and being wealthy is not a 

primary good.” Ibid, p. 273. 
52 “Understood in this sense, it is hard to see how wealth can fail to be a primary good; for if we have on command 

over such items, we cannot carry out our plans. To be sure, the particular forms of wealth, the sorts of things that 

comprise the accumulated stock of means, differ from one society or epoch to another. But this does not affect the 

idea of primary goods. For whatever form they take, natural resources and the means of production, and the rights 

to control them, as well as rights to services, are wealth.” Ibid, p. 272. 
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podem ser trocados para satisfazer as necessidades e interesses 

humanos, é uma característica das sociedades em geral. 53 

 

Continuando a desenvolver a questão da riqueza, Rawls reforça que o índex 

de bens primários não depende da teoria do bem-estar social, acrescentando que 

esse índex depende do controle dos membros das associações e grupos. Nas suas 

palavras, “O relato dos bens primários não requer que o index do bem-estar de 

grupos sociais seja computado somente nos termos dos quais nós pensamos, como 

a renda pessoal e a riqueza privada.”54 Ou seja, afirma que os bens primários 

seriam definidos pela sociedade, tais como a riqueza e, além disso, a sociedade 

definiria o que seriam esses elementos, como o que se entende por riqueza. Rawls 

afirma que “Esse index também depende do controle sobre o estoque e produção 

dos meios que as pessoas compartilham como membros de associações e grupos, 

incluindo seus papeis como cidadãos.”55  

Convém frisar que isso lembra as outras condições que os bens primários 

devem atingir, tais como a publicidade. Rawls pontua ainda a sua maneira de 

entender o poder como bem primário, em nota de rodapé56, corrigindo a 

interpretação de que ele incluiria o poder político e econômico como bem 

primário. Feito isso, trata de como se alcançariam os bens primários, por meio dos 

princípios da psicologia e da sociologia57, que serão aprofundados em outro 

momento. 

No texto Kantian construtivism in moral theory, de 1980, (RAWLS, 

1999a), Rawls, entre outras coisas, apresenta a construção do sujeito autônomo, 

segundo a teoria de Kant, e retoma a lista de bens primários58, desenvolvida no 

                                                           
53 “The desire for income and wealth (income being a flow, wealth a stock), understood as the (legal) command 

over exchangeable means for satisfying human needs and interests, is characteristic of societies generally.” Ibid, 

p. 272. 
54  “The account of primary goods not require that the index of well-being of social groups be computed solely in 

terms of what we think of as personal income and private wealth.” Ibid, p. 272. 
55 “This índex also depends on the control over the stock and flow of means that people share in as members of 

associations and groups, including their role as citizens.” Ibid, p. 272. 
56 Ibid, p. 273, nota 8. 
57 Cf. Ibid, p. 276. 
58 Cf. Ibid, p. 313–314. 
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que se refere às liberdades, citando as liberdades de pensamento e de consciência, 

liberdade de movimento e de livre escolha de ocupação, poderes e posições de 

responsabilidade, renda e riqueza, além das bases sociais do autorrespeito. 

Acrescenta que, apesar de várias críticas a essa lista poderem ser feitas, elas 

poderiam ser dirimidas diante da realidade que pressupõe uma vida humana em 

circunstâncias normais e uma sociedade democrática59.  

Ainda nesse texto de 1980, o autor trata da segunda distinção entre o 

intuicionismo e o construtivismo kantiano, citando a lista de bens primários, já 

colocada na primeira parte, para confirmar a sua utilidade na comparação 

interpessoal. Rawls afirma que  

Essas comparações são feitas em termos de bens primários (como 

definidos no primeiro discurso), os quais são, tanto quanto possíveis 

certas características públicas das instituições sociais e das situações 

pessoais com respeito a elas mesmas, tais como seus direitos, liberdade 

e oportunidades e sua renda e riqueza, entendida amplamente.60  

 

As explicações de Rawls despertaram nossa atenção, no momento em que 

este trata da riqueza, pois acrescenta a expressão ‘entendimento amplo’ (broadly 

understood), o que deixa claro que faz referência à discussão feita anteriormente 

sobre esse bem primário61. 

Rawls escreve, em 1982, Social Unity and primary goods, para responder 

à crítica de Herbert Hart (1973) sobre as liberdades básicas e sua prioridade em 

TJ. Ele vai rever a noção de bens primários, apresentada em TJ, e explicar a noção 

de bens primários e certas concepções de pessoa, que conduzem a certa concepção 

de unidade social62. Tratando sobre os bens primários, acrescenta que estes são 

confirmados por uma concepção de pessoa moral, citando os bens que tem listado 

desde 1971. Rawls afirma que  

                                                           
59 Cf. Ibid, p. 314. 
60 “These comparisons are to be made in terms of primary goods (as defined in the first lecture), which are, so far 

as possible certain public features of social institutions and of people’s situations with respect to them, such as 

their rights, liberties and opportunities, and their income and wealth, broadly understood.” Ibid, p. 349. 
61 Cf. Ibid, p. 272. 
62 Cf. Ibid, p. 359. 
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É suficiente que os cidadãos vejam eles mesmos como movidos pelas 

duas mais altas-ordens de interesses da personalidade moral (como 

explicado anteriormente), e que suas concepções particulares de bens, 

contudo distingam seus objetivos e lealdades finais, requeridas para 

avanço aproximado para os mesmos bens primários, por exemplo, os 

mesmo direitos, liberdades e oportunidades, tão bem quanto certos 

meios para todos os objetivos tais como a renda e a riqueza.63 

  

Mas, logo depois, Rawls apresenta uma lista de bens primários em ordem 

decrescente de importância para os menos favorecidos, ou seja, do mais para o 

menos importante. No entanto, de forma muito estranha, os menos importantes 

são as bases sociais do autorrespeito, que ele, em outros momentos64, definiu 

como um dos bens primários mais importantes. Ainda acrescenta que essa 

desigualdade permitida deve-se à própria prioridade léxica. Rawls afirma que,   

Dada a prioridade ao primeiro princípio sobre o segundo, e da parte (b) 

sobre a parte (a), todos os cidadãos em uma sociedade bem-ordenada 

tem as mesmas liberdades básicas iguais e desfrutam de uma igualdade 

equitativa de oportunidades. A única diferença permissível entre os 

cidadãos é seu compartilhamento dos bens primários em (c), (d) e (e).65  

 

O autor acrescenta aqui uma justificativa/esclarecimento sobre o segundo 

princípio, dizendo que este está em sua forma simples (simplest form), 

combatendo a crítica de Allan Gibbard66, de que, nessa forma, o princípio da 

diferença seria incompatível com o princípio de Pareto, qual seja, que um grupo 

é ótimo quando é impossível que qualquer um de seus membros se torne melhor 

do que está sem que outro membro fique pior. Simplesmente diz que o princípio 

de Pareto seria menos importante que os bens definidos pela justiça como 

equidade. Reforça novamente a importância do segundo princípio para 

                                                           
63 “It is enough that citizens view themselves as moved by the two highest-order interests of moral personality (as 

explained below), and that their particular conceptions of the good, however distinct their final ends and loyalties, 

require for their advancement roughly the same primary goods, for example, the same rights, liberties, and 

opportunities, as well as certain all-purpose means such as income and wealth.” Ibid, p. 361. 
64 Cf. Id, 1971, p. 62. 
65  “Given the priority of the first principle over the second, and of part (b) of the second principle over part (a), 

all citizens in a well-ordered society have the same equal basic liberties and enjoy fair equality of opportunity. The 

only permissible difference among citizens is their share of the primary goods in (c), (d), and (e).” Id, 1999a, p. 

363. 
66 Ibid, p. 363, nota 4. 
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estabelecer o índex de bens primários para os menos favorecidos e não para 

todos67. 

A definição de bens primários parece mudar nessa obra, de modo que estes 

passam a ser definidos como certas características de instituições ou de situações 

dos cidadãos em relação a elas. Nas palavras de Rawls, “Primeiro, os bens 

primários são certas características de instituições ou de situações dos cidadãos 

relacionadas a elas.”68.  Esta definição não seria essencialmente diferente da que 

o autor tem trabalhado69, pois distingue-se apenas em seu enfoque, não mais na 

justificativa do que seriam os bens primários, porém agora na funcionalidade de 

como seriam fornecidos/viabilizados. 

Nessa caracterização dos bens primários, acrescenta que os menos 

favorecidos são definidos através do índex desses bens, ou seja, são os que têm o 

menor índex. Assim, conclui que a mobilidade social não é considerada como 

um bem primário. Essa exclusão é essencial para a negação do neoliberalismo que 

justificaria a exploração com base na possibilidade de mobilidade social, 

acrescentando que esta está contemplada no princípio da igualdade de 

oportunidade, mas que este não entra como elemento a ser pesado no índex de 

bens primários. Nas palavras de Rawls,  

Terceiro, os menos-favorecidos são definidos como aqueles que tem o 

mais baixo index de bens primários, quando suas perspectivas são vistas 

em uma vida completa. Essa definição implica que a mobilidade social 

não é considerada como um bem-primário.70  

 

Nesse artigo de 1982, quando tenta mostrar que o consenso sobre os bens 

primários é alcançado por meio de um acordo sobre a concepção de pessoa, Rawls 

cita novamente os mesmos bens que tem apresentado71, mas acrescenta um tipo 

                                                           
67 Ibid, p. 363. 
68 “First, primary goods are certain features of institutions or of the situation of citizens in relation to them.” Ibid, 

p. 363. 
69 Cf. Id, 1971, p. 62. 
70 “Third, the least advantaged are defined as those who have the lowest index of primary goods, when their 

prospects are viewed over a complete life. This definition implies that social mobility is not considered a primary 

good.” Id, 1999a, p. 364. 
71 Cf. Ibid, p. 362. 
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de justificativa para cada um dos bens, com base em sua relação com o conceito 

de pessoa. Portanto, na opinião de Rawls, 

(i) As liberdades básicas (liberdade de pensamento e liberdade de 

consciência, etc.) são as instituições fundamentais necessária para o 

desenvolvimento e exercício da capacidade de decidir e revisar, e 

racionalmente perseguir, uma concepção de bem. Similarmente, essas 

liberdades permitem o desenvolvimento e exercício do senso de direito 

e justiça sob condições políticas e sociais de liberdade.72  

 

Conclui essa argumentação dizendo que o acordo sobre os bens primários 

ocorre pela sua própria natureza prática, como podemos ver nas suas palavras: 

Aqui nós invocamos a natureza prática dos bens primários. Por isso eu 

quero dizer que nós podemos na realidade fornecer um esquema de 

liberdades básicas iguais às quais, quando fazem parte da constituição 

política e são instituídas na estrutura básica da sociedade (como matéria 

do primeiro princípio de justiça), asseguram a todos os cidadãos o 

desenvolvimento e exercício de seus dois interesses da mais alta ordem, 

dado que todos os meios para todos os objetivos são equitativamente 

assegurados para todos.73 

 

O autor trata das questões relacionadas aos bens primários e, nesse 

tratamento, confirma o que já havia afirmado, de que sua teoria considera apenas 

as pessoas sem necessidades especiais de saúde. No entanto acrescenta um novo 

elemento: os recursos destinados à saúde normal e aos cuidados médicos dos 

cidadãos, que podem ser decididos no estágio legislativo74. Com isso pode-se 

perceber que, apesar de Rawls não citar mais a saúde na lista de bens primários75, 

parece admitir que ainda o seja, pois mostra que os bens primários podem também 

ser definidos fora da posição original76, desde que estejam em seu estágio 

apropriado, no caso da saúde, o estágio legislativo.  

                                                           
72 “[…] (i) The basic liberties (freedom of thought and liberty of conscience, etc.) are the background institution 

necessary for the development and exercise of the capacity to decide upon and revise, and rationally to pursue, a 

conception of the good. Similarly, these liberties allow for the development and exercise of the sense of right and 

justice under political and social condition are free.” Ibid, p. 365. 
73 “Here we invoke the practical nature of primary goods. By this I mean that we can actually provide a scheme of 

basic equal liberties which, when made part of the political constitution and instituted in the basic structure of 

society (as the first subject of justice), ensures for all citizens the development and exercise of their highest-order 

interests, provided that certain all-purpose means are fairly assured for everyone.” Ibid, p. 367. 
74 Cf. Ibid, p. 368. 
75 A saúde aparece como bem primário em 1968 e 1971. 
76 O que até agora tinha sido sua principal argumentação. 
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Acrescenta, em nota77, como os bens primários não precisam ser definidos 

na posição original; e se aí forem podem ainda ser modificados em outros 

momentos, quando há um conhecimento mais detalhado de suas partes. Nesse 

sentido, indica Sen (1980)78, no tratamento de capacidades básicas (basic 

capabilities), para complementar o índex dos bens primários no que diz respeito 

às necessidades médicas especiais. Essa capacidade de regular e rever seus fins e 

preferências em relação a suas expectativas de bens primários está implícita na 

sua compreensão de pessoa moral. 

Por meio da noção de pessoa moral, Rawls demonstra que seu conceito de 

bem primário não depende das preferências do indivíduo, mas atribui 

responsabilidades aos cidadãos para alcançarem seus próprios objetivos79; 

alteração que admite ter realizado graças às críticas de Scanlon (1973) e Scheffler 

(1979)80. Apesar de ceder às críticas, Rawls não aceita que o índex de bens 

primários seja definido de forma naturalista nem convencionalista, que são os dois 

tipos de interpretação da urgência que Scanlon (1973) apresenta, mas seriam 

definidos apenas pelo conceito de pessoa moral. Ainda na definição das 

responsabilidades do indivíduo, acrescenta que todos são responsáveis por 

manterem as liberdades básicas iguais e as condições equitativas de oportunidade. 

Para fundamentar sua definição, Rawls argumenta que  

Esse conceito inclui o que nós podemos chamar de divisão social de 

responsabilidade: uma sociedade, os cidadãos como um corpo coletivo, 

aceitam a responsabilidade de manter as liberdades básicas iguais e a 

igualdade equitativa de oportunidades, e por fornecer um conjunto de 

outros bens primários compartilhados equitativamente para todos 

dentro dessa estrutura, enquanto cidadãos (como indivíduos) e 

associações aceitam a responsabilidade por revisar e ajustar seus fins e 

aspirações em vista dos meios para todos os objetivos que eles podem 

esperar, dado seu presente e situações previstas no futuro.81 

                                                           
77 Cf. Ibid, p. 367, nota 8. 
78 SEM, Amartya. Equality of what?” in Tanner Lectures on Human Values. Cambridge: Cambrige University 

Press, 1980. Vol. I, ed. S. McMurrin apud RAWLS, 19991, p. 369. 
79 RAWLS, 1999a, p. 370. 
80 Ibid, p. 370, nota 9. 
81 “This conception includes what we may call a social division of responsibility: society, the citizens as a collective 

body, accepts the responsibility for maintaining the equal basic liberties and fair equality of opportunity, and for 

providing a fair share of the other primary goods for everyone within this framework, while citizens (as 
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Assim, Rawls alcança o objetivo desse capítulo, que seria vincular os bens 

primários com a unidade social, ou seja, os bens primários são aqueles que 

concordamos que devem ser comuns a todos, de modo que todos somos 

responsáveis por mantê-los. 

Em 1988, Rawls publica The priority of right and ideas of the good 

(RAWLS, 1999a) e novamente cita a lista dos bens primários, sem alterações 

significativas. Na sua exposição, mostra que  

A lista básica dos bens primários (aos quais nós podemos acrescentar 

deve se mostrar necessária) tem cinco títulos: (i) direitos básicos e 

liberdades, dos quais uma lista pode também ser dada; (ii) liberdade de 

movimento e livre escolha de ocupação diante de uma disposição de 

oportunidades diversas; (iii) poderes e prerrogativas de cargos e 

posições de responsabilidade nas instituições políticas e econômicas da 

estrutura básica; (iv) renda e riqueza; e finalmente, (v) as bases sociais 

do autorrespeito.82  

 

O único ponto em que ele avança nesse momento é em relação à 

apresentação de como seria possível acrescentar novos bens primários, apesar de 

apenas citar alguns e não aprofundá-los. O tempo de lazer83 e certos estados 

mentais, como a ausência de dor, também poderiam, por exemplo, ser 

acrescentados. Em relação a esse tema, Rawls afirma que,  

Dadas as devidas precauções tomadas, contudo, nós podemos em 

princípio expandir a lista para incluir outros bens, por exemplo, o tempo 

de lazer, e até certos estados mentais tais como a ausência da dor física. 

Esses temas eu não devo tratar aqui.84 

 

                                                           
individuals) and associations accept the responsibility for revising and adjusting their ends and aspirations in view 

of the all-purpose means they can expect, given their present and foreseeable situation.” Ibid, p. 373. 
82 “The basic list of primary goods (to which we may add should it prove necessary) has five heading: (1) basic 

rights and liberties, of which a list may also be given; (ii) freedom of movement and free choice of occupation 

against a background of diverse opportunities; (iii) powers and prerogatives of offices and positions of 

responsibility in the political and economic institutions of the basic structure; (iv) income and wealth; and finally, 

(v) the social bases of self-respect.” Ibid, p. 454.  
83 Já discutido em seu artigo Reply to Alexander and Musgrave (RAWLS, 1999a, p. 253), é entendido como 24 

horas sem trabalhar. 
84 “Provided due precautions are taken, however, we can in principle expand the list to include other goods, for 

example, leisure time, and even certain mental states such as the absence of physical pain. These matters I shall 

not pursue here.” Ibid, p. 454. 
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Na sequência da discussão, passa a caracterizar os bens primários e reforça 

novamente a ideia de que eles não servem para uma comparação de maximização 

do bem-estar. Salienta também que não parte do princípio de que os bens 

primários sejam intrinsecamente bens (que seria um valor perfeccionista) dos fins, 

mas adota a visão da compatibilidade com os princípios de justiça. Para tal, Rawls 

retoma o conceito de justiça e afirma que 

Justiça como equidade rejeita a Ideia de comparar e maximizar o bem-

estar de todos em material de justiça política. Nem tenta estimar a 

extensão pela qual os indivíduos tem sucesso no avanço de suas formas 

de vida – seu esquema geral de objetivos finais – ou julgar a dignidade 

intrínseca (ou o valor perfeccionista) daqueles fins (assim somente se 

são compatíveis com os princípios da justiça).85 

 

Esse posicionamento de Rawls tem levantado várias objeções, tais como a 

de Sen, que afirma que os bens primários dizem respeito não a algum valor moral, 

mas apenas a algum valor básico para a vida humana. Rawls acrescenta que o 

índex de bens primários não obedece a um valor moral específico de uma doutrina 

compreensiva, mas de fato tem apenas um papel político, devido pluralismo. 

Assim, Rawls explica que, 

Em resposta, um index de bens primários não é pretendido como uma 

aproximação daquilo que é o mais importante como especificado por 

uma doutrina compreensiva particular com seu relato de valores morais. 

De fato, ele não deve ser entendido assim em vista de seu papel na 

concepção política.86  

 

Esta ideia se completa quando o autor esclarece que o índex dos bens 

primários pode ser feito no estágio constitucional e legislativo. Para aprofundar a 

discussão, Rawls afirma que, 

Enquanto um index desses bens pode ser feito mais especificamente nos 

estágios constitucional e legislativa, e interpretado mais 

especificamente no estágio judicial, o index não pretende aproximar-se 

                                                           
85 “Justice as fairness rejects the Idea of comparing and maximizing overall well-being in matters of political 

justice. Nor does it try to estimate the extent to which individuals succeed in advancing their way of life – their 

overall scheme of final ends – or to judge the intrinsic worth (or the perfectionist value) of those ends (so long as 

they are compatible with the principles of justice).” Ibid, p. 455. 
86 “In reply, an index of primary goods is not intended as an approximation to what is ultimately important as 

specified by any particular comprehensive doctrine with its account of moral values. Indeed, it must not be so 

understood in view of its role in a political conception.” Ibid, p. 456. 
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da ideia de vantagem racional ou bem, especificada pela concepção 

(compreensiva) não-política.87  

 

Essa informação vem confirmar a ideia de que esses bens não seriam dados 

na posição original. Essa mudança já aparece anteriormente88, mas, neste texto de 

1988, Rawls acrescenta o estágio constitucional, talvez devido ao fato de não 

tratar especificamente do bem da saúde. 

No texto Political Liberalism (2005)89, Rawls reúne vários escritos da 

década de 1980, fazendo algumas modificações na teoria da justiça como 

equidade, proposta em Theory of justice (1971). Aqui vamos focar nas questões 

referentes aos bens primários. 

No início do texto, o autor cita pela primeira vez os bens primários, que têm 

um papel importante para alcançar o consenso sobreposto entre as teorias 

abrangentes90. Para Rawls, os bens primários, já que são acordados por todas as 

pessoas racionais, seriam como orientadores para se alcançar o consenso, uma vez 

que se partiria de algo com que todos estão de acordo, por concordarem com os 

dois princípios da justiça. De forma que, por concordarem com os dois princípios 

da justiça e com os bens primários, as teorias abrangentes poderiam alcançar um 

consenso entre si, que orientaria suas decisões em comum. Para ele, a ideia do 

consenso sobreposto (overlapping consensus) era facilmente mal compreendida 

(década de 1990), e, para alcançar a compreensão correta, faz referência à lista de 

bens primários que vai citar mais adiante no texto, limitando-se a apresentar 

inicialmente como os bens primários são alcançados91. 

Rawls continua mostrando a importância de definir os bens primários como 

elementos que devem ser garantidos a todos os indivíduos, para que estes possam 

                                                           
87 “While an index of these goods may be made more specific at the constitutional and legislative stages, and 

interpreted even more specifically at the judicial stage, the index is not intended to approximate to an Idea of 

rational advantage, or good, specified by a nonpolitical (comprehensive) conception.” Ibid, p. 457. 
88 Cf. Ibid, p. 368. 
89 RAWLS, John. Political liberalism. Expanded edition. New York: Columbia University Press, 2005. 
90 Cf. Ibid, p. 39. 
91 Isso será tratado mais profundamente nos próximos itens. 
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se apropriar das capacidades básicas humanas: o senso de justiça, o exercício do 

entendimento e as ações, conforme o princípio de justiça adotado92. Logo após, 

cita os bens primários que deveriam ser garantidos, porém diz que vai desenvolvê-

los mais adiante93: a liberdade de movimento e a liberdade de escolha de 

ocupação, a renda, a riqueza e as bases sociais do autorrespeito94. Aqui se pode 

observar uma diferença entre as liberdades citadas anteriormente, a liberdade de 

expressão e a liberdade política. 

Apresenta, então, cinco ideias de bem contidas na justiça como equidade, 

uma das quais é a de bens primários95. Estes, porém, já são objeto de estudo de 

outros conceitos de bem, encontrados na justiça como equidade, a exemplo do 

bem como racionalidade, discutido em outro momento no texto96. Afirma que esse 

conceito de bem como racionalidade, junto com a concepção de pessoa moral e 

fatos básicos da vida social, além das condições de crescimento e nutrição permite 

que se alcance a lista de bens primários citada anteriormente97. Rawls aprofunda 

essa ideia, ao afirmar que 

Essa concepção política das pessoas, com seus relatos de poderes 

morais e interesses da mais alta ordem, juntos com a estrutura de bem 

como racionalidade e dos fatos básicos da vida social e as condições do 

crescimento e nutrição humanos, que fornecem o requisito de fundo 

para especificar as necessidades e requisições dos cidadãos. Tudo isso 

habilita-nos a chegar a uma lista de bens primários executável, como 

nós vimos em II:5.3.98 

 

Com o intuito de mostrar também como as diferentes teorias abrangentes 

concordariam com os mesmos bens primários em uma situação de consenso 

sobreposto, Rawls afirma que,  

                                                           
92 Cf. Ibid, p. 75. 
93 Cf. Ibid, p. 76. 
94 Cf. Ibid, p. 76. 
95 Cf. Ibid, p. 176. 
96 Cf. Ibid, p. 178. 
97 Cf. Ibid, p. 76.  
98 “It is this political conception of persons, with its account of their moral powers and higher-order interests, 

together with the framework of goodness as rationality and the basic facts of social life and the conditions of 

human growth and nurture, that provides the requisite background for specifying citizens’ needs and requirements. 

All this enables us to arrive at a workable list of primary goods, as we saw in II: 5.3.” Ibid, p. 178. 
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Muito embora os cidadãos não afirmem a mesma concepção 

(permissível), completam com todos seus objetivos finais e lealdades, 

duas coisas bastam para uma ideia compartilhada de vantagem racional: 

primeiro, que os cidadãos afirmam a mesma concepção política deles 

mesmos como pessoas livres e iguais; e segundo, que suas concepções 

(permissíveis) de bem, apesar de distintas em seu conteúdo e em suas 

relações com a religião e doutrinas filosóficas, requerem para seu 

desenvolvimento aproximadamente os mesmos bens primários, que 

são, os mesmos direitos básicos, liberdades e oportunidades, e os 

mesmos meios para todos objetivos tais como a renda e a riqueza, como 

tudo deles suportado pelas mesmas bases sociais do autorrespeito.99 

  

Finalmente elenca a lista de bens primários: a) liberdades e direitos básicos; 

b) liberdade de movimento e livre escolha de ocupação contra um fundo de 

oportunidades diversas; c) poder e prerrogativas de cargos e posições de 

responsabilidade e instituições econômicas da estrutura básica; d) renda e riqueza; 

e, finalmente, e as bases sociais do autorrespeito100. 

O autor ainda esclarece que estes bens básicos são, principalmente, 

características de instituições, como já afirmou na alteração do conceito de bem-

social primário, apenas o autorrespeito soma a isso a ideia de cultura política 

pública, tais como o reconhecimento e aceitação pública dos princípios da 

justiça101. Essa informação ajuda a compreender como o autor pensa os bens 

primários vinculados a instituições e não a indivíduos, ou seja, são as instituições 

que devem favorecer esses bens. Apenas o autorrespeito ainda precisaria de um 

critério de igualdade dado pela cultura política pública. Para fazer uma 

advertência de que não pretende que essas ideias de bens sejam uma teoria dos 

valores básicos da vida humana, mas apenas das suas posses essenciais, Rawls 

afirma que, 

Quando vemos os direitos, liberdades e oportunidades, como os meios 

gerais para todos os objetivos, os bens primários não estão claros com 

                                                           
99 “Even though citizens do not affirm the same (permissible) conception, complete with all its final ends and 

loyalties, two things suffice for a shared Idea of rational advantage: fist, that citizens affirm the same political 

conception of themselves as free and equal persons; and second, that their (permissible) conceptions of the good, 

however distinct their content and their related religious and philosophical doctrines, require for their advancement 

roughly the same primary goods, that is, the same basic rights, liberties, and opportunities, and the same all-purpose 

means such as income and wealth, with all of these supported by the same social bases of self-respect.” Ibid, p. 

180. 
100 Cf. Ibid, p. 181. 
101 Ibid, p. 181. 
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base na ideia de todos com valores básicos humanos e nem é assim 

entendida, contudo é essencial sua posse.102 

 

Quando discute sobre The basic liberties and their priority, Rawls volta a 

tratar dos bens primários. Essa parte do texto é um aperfeiçoamento de outro texto 

homônimo, publicado em 1981, com algumas diferenças. Primeiro, a primazia 

dada às liberdades políticas e à liberdade do discurso é dada aqui à família das 

liberdades como um todo103. O autor não escolhe uma ou outra liberdade, mas faz 

referência a outra lista de liberdades básicas104: liberdade de pensamento e 

liberdade de consciência, liberdade política e livre associação, liberdade e 

integridade da pessoa e, finalmente, os direitos e liberdades cobertos pelas leis105; 

acrescentando que não existe uma liberdade mais importante que outra. Como 

fundamento da listagem acima, Rawls afirma que  

Nenhuma prioridade é atribuída à liberdade como tal, como se o 

exercício de alguma coisa chamada ‘liberdade’ tivesse um valor 

preeminente e fosse o principal se não o único fim da justiça política e 

justiça.106  

 

Com base nas explicações supra, ele organiza os bens primários em cinco 

grupos e indica seu artigo Social unity and primary goods (1982), como sendo 

uma fonte de informações mais completas sobre o tema. Feito isso, faz um recorte 

em suas idéias, afirmando que vai se ocupar aqui com a questão geral: por que as 

pessoas escolheriam esses bens primários e por consequência os dois princípios 

da justiça, apenas no que se refere às liberdades básicas. E logo em seguida vai 

tratar da liberdade de consciência, igualdade da liberdade política, liberdade de 

pensamento e livre associação107. 

                                                           
102  “When seen as rights, liberties, and opportunities, and as general all-purpose means, primary goods are clearly 

not anyone’s Idea of the basic values of human life and must not be so understood, however essential their 

possession.” Ibid, p. 187. 
103 Ibid, p. 290, nota 1. 
104 Ibid, p. 181. 
105 Ibid, p. 291. 
106 “No priority is assigned to liberty as such, as if the exercise of something called ‘liberty’ has a preeminent value 

and is the main if not the sole end or political and social justice.” Ibid, p. 291. 
107 Ibid, p. 309. 
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Rawls só volta a tratar sobre os bens primários em Justice as fairness: a 

restatement (2003)108. Essa obra é composta de palestras suas, proferidas nos anos 

80, que visavam à complementação de ideias do TJ (1971), já que a segunda 

edição só foi publicada em 1999, nos EUA. O autor ainda adverte que, nesse texto, 

procura mostrar as conexões entre a edição de 1971 e a de 1999, que começou a 

ser modificada em outros países desde 1975109. 

A obra praticamente não trata da lista dos bens primários, mas tenta mostrar 

como a estrutura básica é um objeto primário da justiça como equidade e 

acrescenta algo importante para a compreensão dos bens primários. Rawls cita 

três tipos de contingências que afetam um prospecto de uma vida completa, como 

é pensado no índex dos bens primários: a) a classe social de origem; b) os talentos 

de nascimento; c) sua boa ou má sorte (durante a vida)110. Estas são contingências 

respectivamente afetadas pelo social, natural e fortuito. 

No tópico em que pergunta “Quem são os menos favorecidos” (Who are 

the least advantaged?), procura respostas retomando a definição de bens 

primários, porém, dentro de um novo ponto de vista, entendendo a teoria da justiça 

como equidade como sendo uma concepção política e não uma teoria 

abrangente111. Essa definição muda completamente em relação à definição de 

bens primários, dada em 1971112, quando os bens primários estavam relacionados 

aos objetos que todos os indivíduos racionalmente querem, independentemente de 

seu plano de vida. 

Agora Rawls define os bens primários como sendo as coisas que as pessoas 

necessitam, dentro de uma concepção política de pessoa, ou seja, como membros 

cooperativos da sociedade e não somente como seres humanos à parte de alguma 

                                                           
108 RAWLS, John. Justice as fairness: a restatement. Cambridge, Massachusetts: The Belknap press of Harvard 

University Press, 2003. 
109 Ibid, p. xv. 
110 Ibid, p. 55. 
111 Ibid, p. 57. 
112 Id, 1971, p. 62. 
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concepção normativa, como parece que acontece em 1971. Feitas estas 

observações, Rawls sintetiza a idéia, afirmando que  

Os bens primários são coisas necessárias e requeridas pelas pessoas 

vistas à luz da concepção política das pessoas, como cidadãos que são 

membros plenamente cooperativos da sociedade e não somente como 

seres humanos a parte de alguma concepção normativa. Esses bens são 

coisas que os cidadãos necessitam como pessoas livres e iguais vivendo 

uma vida completa; eles não são coisas que é simplesmente racional 

querer ou desejar, ou preferir ou até aspirar.113 

 

Fica assim muito claro que ele desvincula os bens primários de um “querer 

racional” e os vincula às “necessidades”. Para não depender de uma doutrina 

compreensiva para definir as necessidades, como, de certa forma, dependia para 

definir o “querer racional”, vincula as “necessidades” a uma concepção política 

de homem como sendo um ser igual a todos os seus semelhantes, livre e parte de 

uma sociedade. Nessa nova perspectiva, conclui que os bens primários variam de 

acordo com a necessidade e as habilidades humanas e logo especifica que se refere 

às fases normais do homem114. 

Apesar dessa mudança na definição do conceito de bens primários, a lista 

de bens não sofreu alteração, uma vez que Rawls ainda continua vinculado a um 

conceito estrito de plano racional de vida, que estaria livre das ambiguidades de 

TJ. Assumindo esta perspectiva, Rawls afirma: 

Nós distinguimos cinco tipos de tais bens: (i) Os direitos e liberdades 

básicos: liberdade de pensamento e liberdade de consciência e as outras 

(par. 13). Esses direitos e liberdades são condições institucionais 

essenciais requeridas para o desenvolvimento adequado e completo e 

exercício completo dos dois poderes morais (nos dois casos 

fundamentais (par. 13-4)). (ii) A liberdade de movimento e a livre 

escolha de ocupação sob a disponibilidade de oportunidades diversas, 

cujas oportunidades permitem perseguir uma variedade de fins e 

conseguir de fato decidir, revisar e alterar as decisões. (iii) Os poderes 

e prerrogativas de cargos e posições de autoridade e responsabilidade. 

(iv) renda e riqueza, entendidas como os meios para todos os objetivos 

(tendo um valor de troca) geralmente necessários para alcançar um 

                                                           
113 “Primary goods are things need and required by persons seen in the light of the political conception of persons, 

as citizens who are fully cooperating members of society, and not merely as human beings apart from any 

normative conception. These goods are things citizens need as free and equal persons living a complete life; they 

are not things it is simply rational to want or desire, or to prefer or even to crave.” RAWLS, 2003, p. 57. 
114 Ibid, p. 58. 
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amplo espectro de fins aos quais as pessoas podem ter. (v) As bases 

sociais do autorrespeito, entendido como aqueles aspectos de 

instituições básicas normalmente essenciais se os cidadãos têm o 

sentido claro de sua dignidade como pessoas e são capazes de avançar 

em seu fim como auto-confidente.115 

 

Apenas cita o entendimento do termo “riqueza”, já realizado em 1975116. 

No tratamento dos bens primários, comenta que o autorrespeito, entendido em TJ, 

é ambíguo, por não fazer a distinção entre o autorrespeito como atitude, como a 

preservação do interesse fundamental, e como base social, que ajuda a suportar 

tal atitude117. Neste momento, reforça a importância do autorrespeito como 

atitude118. Outro elemento interessante é que o autor resgata também o cuidado 

com a saúde como parte das bases do autorrespeito. 

Rawls discute ainda a objeção de Sen, de que o índice de bens primários da 

teoria da justiça como equidade é demasiado inflexível para ser equitativo. Nessa 

discussão, define as duas faculdades morais da pessoa, como as capacidades 

básicas dos cidadãos, afirmando que, para a realização dessas capacidades, há os 

bens primários e cita esses bens, porém não cita todos eles, excluindo as bases 

sociais do autorrespeito e os poderes e prerrogativas de cargos e posições de 

autoridade e responsabilidade. Nas suas palavras:  

Nós dizemos: (i) As liberdades políticas iguais, e liberdade de discurso 

e liberdade de assembleia e a igualdade, são necessárias para o 

desenvolvimento e exercício do senso de justiça dos cidadãos e são 

requeridas se os cidadãos fazem julgamentos racionais na adoção dos 

objetivos políticos justos e em sua procura de políticas sociais 

efetivas.(ii) As liberdades civis, liberdade de consciência e liberdade de 

associação, e a livre escolha de ocupação e a igualdade, são necessária 

para o desenvolvimento e exercício das capacidades dos cidadãos para 

                                                           
115 “We distinguish five kinds of such goods: (i) The basic rights and liberties: freedom of thought and liberty of 

conscience, and the rest (par. 13). These rights and liberties are essential institutional conditions required for the 

adequate development and full and informed exercise of the two moral powers (in the two fundamental cases (par. 

13-4)). (ii) Freedom of movement and free choice of occupation against a background of diverse opportunities, 

which opportunities allow the pursuit of a variety of ends and give effect to decisions to revise and alter them. (iii) 

Powers and prerogatives of offices and positions of authority and responsibility. (iv) Income and wealth, 

understood as all-purpose means (having an exchange value) generally needed to achieve a wide range of ends 

whatever they may be. (v) The social bases of self-respect, understood as those aspects of basic institutions 

normally essential if citizens are to have a lively sense of their worth as persons and to be able to advance their 

ends with self-confidence.” Ibid, p. 58. 
116 Id, 1999a, p. 272. 
117 Id, 2003, p. 60, nota 27. 
118 Ibid, p. 60. 
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uma concepção de bem: vistas como importantes na vida humana, como 

entendidas à luz de uma doutrina compreensiva (completa ou 

parcialmente) religiosa, filosófica ou moral. (iii) Renda e riqueza são 

meios em geral requeridos para todos os objetivos de alcançar os mais 

amplos espectros de fins (permitidos), quaisquer que possam ser, e em 

particular, o fim de realizar os dois poderes morais e desenvolver os fins 

da concepção (completa) de bem que os cidadãos afirmam ou 

adotam.119 

 

A apresentação dos outros três grupos de bens básicos: liberdade política 

igual, liberdade de consciência e liberdade de associação e renda e riqueza é feita 

na sua relação com as capacidades básicas da pessoa, de forma que não seria 

inflexível. 

Depois, trata da segunda objeção de Sen, a de que os indivíduos não 

possuem necessidades e exigências semelhantes. Para responder a essa objeção, o 

primeiro passo consiste em mostrar que as diferenças no desenvolvimento e 

exercício das duas faculdades morais e de talentos naturais realizados estão acima 

do mínimo exigido para que os indivíduos sejam considerados membros 

plenamente cooperativos da sociedade120, ou seja, essas diferenças não são 

importantes para o uso/gozo dos bens primários. Para argumentar em favor da 

ideia acima, Rawls nos convida para a seguinte reflexão:  

Considere as diferenças nas capacidades de julgar as virtudes 

mencionadas acima: dentro de um alcance normal, essas diferenças não 

afetam a forma que os dois princípios aplicam-se aos cidadãos como 

livres e iguais. Todos ainda têm os mesmos direitos e liberdades básicos 

e oportunidades equitativas, e todos são cobertos pela garantia do 

princípio de diferença.121 

                                                           
119 “We say: (i) The equal political liberties, and freedom of speech and freedom of assembly and the like, are 

necessary for the development and exercise of citizens’ sense of justice and are required if citizens are to make 

rational judgment in the adoption of just political aims and in the pursuit of effective social policies. (ii) The equal 

civil liberties, liberty of conscience and freedom of association, and free choice of occupation and the like, are 

necessary for the development and exercise of citizens’ capacity for a conception of the good: views as worthwhile 

in human life, as understood in the light of a (fully or partially) comprehensive religious, philosophical or moral 

doctrine. (iii) Income and wealth are general all-purpose means required to achieve a wide range of (permissible) 

ends, whatever they may be, and in particular, the end of realizing the two moral powers and advancing the ends 

of the (complete) conceptions of the good that citizens affirm or adopt.” Ibid, p. 169. 
120 Ibid, p. 170. 
121 “Consider the differences in the capability for the judicial virtues mentioned above: within the normal range, 

these differences do not affect the way the two principles apply to citizens as free and equal. All still have the same 

basic rights and liberties and fair opportunities, and all are covered by the guarantees of the difference principle.” 

Ibid, p. 171. 
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O segundo passo diz respeito a indivíduos que, temporariamente, ficam 

abaixo das capacidades essenciais mínimas de um membro normal e plenamente 

cooperativo da sociedade, devido à necessidade de cuidados médicos especiais. 

Essa mudança de perspectiva de Rawls é bastante interessante, pois, em toda sua 

obra anterior, adiou essa discussão que apresenta agora; é importante também 

porque volta a considerar a saúde como um dos bens primários, apesar de toda a 

restrição desse bem.  

Antes de tratar sobre isso, retoma três aspectos considerados nos índices de 

bens primários: (1) na posição original o índice de bens primários não é pensado 

e assim deve ser desenvolvido nas etapas seguintes: constitucional, legislativa e 

judiciária; (2) a riqueza do indivíduo e também a da associação e a do estado 

devem estar disponíveis para o cuidado com a saúde de pessoas especiais; (3) o 

índice de bens primários é pensado para a vida toda122. Rawls acrescenta que essas 

questões relacionadas à saúde são pensadas no estágio legislativo123.  

Para simplificar, pensa a inclusão da saúde como bem primário, 

inicialmente, apenas para os menos favorecidos, procurando fixar um provimento 

para os cuidados com a saúde, que são incluídos no mínimo definido pelos bens 

primários. Sobre esse tema, vejamos as palavras de Rawls:  

Dentro desse guia do princípio de diferença, as previsões podem ser 

feitas para cobrir essas necessidades do ponto onde previsões adicionais 

diminuiriam as expectativas dos menos favorecidos. Esse paralelo 

racional está em fixar um mínimo social (Theory, par. 44: 251f). A 

única diferença é que agora a expectativa de uma previsão assegurada 

de cuidados com a saúde em um certo nível (calculado por estimativa 

de custos) é incluída como parte daquele mínimo.124 

 

 

                                                           
122 Ibid, p. 172–173. 
123 Ibid, p. 173. 
124 “Within the guidelines of the difference principle, provisions can be made for covering these needs up to the 

point where further provision would lower the expectations of the least advantaged. This reasoning parallels that 

in fixing a social minimum (Theory, par. 44: 251f). The only difference is that now the expectation of an assured 

provision of health care at a certain level (calculated by estimated cost) is included as part of that minimum.” Ibid, 

p. 173. 
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Acrescenta então que os cuidados com a saúde, nesses casos já definidos, 

são tidos como bens primários e são meios gerais para garantir a igualdade de 

oportunidades e o exercício de nossos direitos e liberdades básicos, que, por isso, 

devem ser garantidos normal e completamente para os membros da sociedade em 

toda a sua vida125. 

Essa grande valorização dos cuidados com a saúde parece permitir o 

seguinte questionamento: ele não seria o mais importante bem primário, uma vez 

que seria condição para os outros? Rawls não afirma isso, mas faz uma hierarquia 

dos cuidados médicos que deveriam ser priorizados, quais sejam, os necessários 

para restaurar a saúde essencial para o indivíduo ser membro cooperativo da 

sociedade e os que estariam fora de questão, como os usos cosméticos. Sobre essa 

divisão, Rawls afirma que,  

Assim, reconhecendo o primeiro, o tratamento que restitui à pessoa uma 

boa saúde, habilitando-a a retomar sua vida normal como um membro 

cooperativo da sociedade, tem uma grande urgência – mais exatamente, 

a urgência especificada pelo princípio da igualdade equitativa de 

oportunidades; enquanto que a medicina cosmético, digo, não é muito 

importante como necessário a todos.126 

 

Rawls lista as principais instituições em uma democracia dos cidadãos 

proprietários: a) provisões para assegurar o valor equitativo das liberdades 

políticas; b) provisões para realizar uma igualdade equitativa de oportunidades na 

educação e no treinamento de diferentes tipos; c) um nível básico de cuidados 

com a saúde garantido a todos127. É interessante o fato de ele retomar o cuidado 

com a educação que tinha abandonado desde 1971. 

Ao discutir sobre Addressing Marx’s critique of liberalism (Rawls, 2003), 

vai apresentar a defesa para as principais críticas de Marx. Na defesa da primeira 

crítica, sobre os direitos e liberdades básicos, afirma que a propriedade privada 

                                                           
125 Ibid, p. 174. 
126 “Thus, regarding the first, treatment that restores persons to good health, enabling them to resume their normal 

lives as cooperating members of society, has great urgency – more exactly, the urgency specified by the principle 

of fair equality of opportunity; whereas cosmetic medicine, say, is not offhand a need at all.” Ibid, p. 174. 
127 Ibid, p. 176. 
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dos meios de produção não é um direito básico, mas é permitida de acordo com 

as condições existentes. 

Inclui, no texto, alguns comentários sobre o tempo de lazer, algo em torno 

de dezesseis horas por dia, na tentativa de inseri-lo no índex dos bens primários128. 

A inclusão do tempo de lazer pressupõe também inserção do tempo de trabalho e 

do trabalho frutífero, questões bastante complicadas, que Rawls não vai trabalhar. 

Dessa forma, concluímos a análise dos elementos que esse autor cita em 

sua lista de bens primários. Alguns desses elementos são, de certa forma, mais 

importantes e exigem um tratamento em separado. Esses bens são a liberdade e o 

autorrespeito, dos quais passamos a tratar. 

 

 

1.1.1. Liberdade 

 

A liberdade sempre aparece em primeiro lugar na lista de bens primários. 

Apesar disso, o autorrespeito é considerado o mais importante dos bens primários, 

além de constituir o primeiro princípio da justiça de Rawls, em todas as suas 

diferentes formulações129. Esses dois aspectos deixam bastante clara a 

importância desse tema para a teoria desse autor. A “liberdade” tem um 

tratamento bastante vasto e talvez se deva focar no que diz respeito à sua 

definição, aos seus tipos, a uma possível hierarquia entre ela e as suas condições 

de realização/restrição. 

                                                           
128 Ibid, p. 179. 
129 Os princípios da justiça de Rawls são dois. O primeiro chamado princípio da igualdade estabelece a igualdade 

entre os direitos e deveres e o segundo pode ser dividido em duas partes. A primeira afirma que as desigualdades 

de riqueza e autoridade só são justas se resultarem em benefício para os menos favorecidos. Enquanto que a 

segunda parte afirma que os cargos e posições devem estar abertos para todos. Pogge (1986, p. 12) afirma que os 

dois princípios de justiça de Rawls mesmo que não sejam aplicáveis são muito importantes como orientação para 

as instituições, que é o que ele propõe em várias de suas obras. Em relação à orientação oferecida pelos princípios 

Rawls apresenta a ordem léxica, ou seja, a ordem de prioridade que devem ser satisfeitos esses princípios. Dentro 

dessa perspectiva o primeiro princípio tem precedência sobre o segundo. O primeiro princípio segundo Freeman 

(2007, p. 44) trabalha dentro de uma concepção rousseauniana de democracia como cidadãos livres para deliberar 

sobre a justiça e o bem comum. Segundo Lehning (2009, p. 47) Rawls não alterou de forma significativa seu 

princípio em toda sua obra. 
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A primeira questão em relação à liberdade refere-se à sua importância 

dentro do sistema de pensamento de Rawls, que se ocupa dela como que para 

justificar a sua teoria da justiça como equidade. 

Já em 1958, em Justice as fairness (1999a), Rawls apresenta um primeiro 

esboço dos dois princípios da justiça e, assim, coloca a liberdade em discussão. 

Nesse momento, a liberdade tem importância para esse estudioso, por justificar a 

sua teoria enquanto opção diante do utilitarismo, que não teria essa 

preocupação130, ou mesmo permitiria vários desrespeitos à própria liberdade do 

indivíduo, como a escravidão131. 

Em sua teoria, Rawls não afirma que o utilitarismo defenderia a 

escravidão132, mas que adotar o princípio da eficiência poderia permitir a 

possibilidade de aceitar a escravidão como a decisão mais eficiente a ser tomada 

e, portanto, moralmente aceitável. Para não permitir essa conclusão seria 

necessário negar o próprio princípio da eficiência, o que, em outras palavras, seria 

negar a essência do utilitarismo propondo outro sistema moral. 

Assim, para não correr o risco de desrespeitar a liberdade dos indivíduos, é 

necessário um novo princípio moral/político que seria a sua teoria da justiça como 

equidade. Essa preocupação com a liberdade e dignidade do indivíduo parece ser 

aumentada pela sua ampliação do conceito de pessoa, ou seja, Rawls considera 

“pessoa” não somente os indivíduos humanos, mas as nações, províncias, 

empresas, igrejas, times etc.133  

Partindo-se do princípio de que “pessoa” pode ter esses dois sentidos, que 

podem ser classificados no sentido comum, enquanto indivíduo, e, no sentido 

mais amplo, enquanto instituição, teríamos também vários sentidos para a 

liberdade da pessoa: ora no sentido estrito e ora no sentido mais amplo. Desta 

                                                           
130 Cf. Id, 1999a, p. 69. 
131 Cf. Ibid, p. 67. 
132 Cf. Lehning, 2009, p. 48. 
133 Cf. Ibid, p. 49. 
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ideia, surge então a questão da relação entre a liberdade entendida como da 

pessoa-indivíduo e da pessoa-instituição.  

Uma primeira forma de se entender essa relação é pensar que a liberdade 

da pessoa, entendida no sentido mais amplo, seria decorrente da garantia da 

liberdade das pessoas no sentido mais estrito. A outra forma de se entender seria 

a contrária, ou seja, que a liberdade das pessoas em sentido mais amplo garantiria 

a liberdade das pessoas em sentido mais estrito. A segunda interpretação parece 

mais coerente com o próprio pensamento de Rawls, como se demonstra a seguir.  

A sociedade bem-ordenada é aquela cuja estrutura básica respeita ou tenta 

aplicar os dois princípios de justiça134. A estrutura básica refere-se às relações 

entre as instituições dentro da sociedade. Se as instituições que esse autor cita são 

as mesmas que ele diz que podem ser referidas pelo conceito de “pessoa”135, a 

conclusão a que se chega é a de que a justiça como equidade trata da justiça entre 

pessoas entendidas como instituições (indivíduos representativos) e não como 

indivíduos, ou seja, do respeito às liberdades das instituições.  

Nas suas palavras, “Em algumas ocasiões significariam indivíduos 

humanos, mas em outras ele pode se referir a nações, províncias, empresas, 

igrejas, times e assim por diante.”136 Essa conclusão pode ser confirmada pela 

própria proposta da justiça em Rawls, que pretende um princípio que estabeleça a 

justiça em nível de instituições e não de indivíduos137.  

Isso já é vislumbrado por ele, em 1958, e será confirmado no decorrer de 

seus escritos. Além disso, é importante perceber que nesse ano, já não considera 

possível salvar o utilitarismo138 de suas objeções, como tentou fazer em 1955, no 

texto Two concepts of rules (1999ª)139.  

                                                           
134 Cf. Ibid, p. 48. 
135 Cf. Id, 2005, p. 29, nota 31.  
136 “On some occasions it will mean human individuals, but in others it may refer to nations, provinces, business 

firms, churches, teams, and so on.” Id, 1999a, 49. 
137 Cf. Ibid, p. 47. 
138 Cf. Ibid, p. 50. 
139 Cf. Ibid, p. 33. 
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A segunda questão em relação à liberdade diz respeito aos seus tipos e às 

características de cada uma delas. 

Em 1963, Rawls escreve Constitutional liberty and the concept of justice 

(1999a), que confirma a impressão dada em 1958 de que os dois princípios da 

justiça seriam a melhor alternativa para uma sociedade democrática que mantenha 

uma igualdade de determinadas liberdades, que ele vai chamar de 

constitucionais140, quais sejam a liberdade da pessoa, a liberdade de consciência 

e de pensamento, a liberdade política, a liberdade de movimento e a igualdade de 

oportunidades141. Aqui é importante diferenciar liberdades constitucionais de 

liberdades fundamentais. 

Rawls considera liberdades fundamentais aquelas garantidas pelo primeiro 

princípio: a liberdade da pessoa, de consciência, de pensamento e política. A 

liberdade de movimento e a igualdade de oportunidades seriam garantidas pelo 

segundo princípio. Isso vai ficar mais claro em outras obras, mas é importante 

para que se entenda que a liberdade de pensamento seria mais importante que a 

própria liberdade de movimento, seguindo a ordem lexical. Porém essa 

importância diz respeito apenas à ordem de realização, ou seja, a liberdade de 

pensamento deve ser realizada antes da liberdade de movimento.  

Aqui chama a atenção o termo “igualdade” de oportunidade como uma 

liberdade constitucional, uma vez que o segundo princípio estabelece apenas uma 

abertura de cargos para todos em 1958 e 1963, mas não uma igualdade. Afirma 

Rawls em 1958:  

O conceito de justiça que eu quero desenvolver pode ser afirmado na 

forma de dois princípios como segue: primeiro, cada pessoa 

participando na prática, ou afetado por uma, tem um direito igual à mais 

extensiva liberdade compatível com uma igual liberdade para todos; e, 

segundo, as desigualdades são menos arbitrárias se é razoável de 

esperar que elas trabalhariam ou pela vantagem de todos e forneceriam 

                                                           
140 É importante perceber que algumas dessas liberdades não se constituem como liberdades básicas, tais como a 

liberdade de movimento e a igualdade de oportunidades. Então, Rawls não utiliza o termo “liberdades 

constitucionais” como sinônimo de “liberdades básicas”. 
141 Cf. Ibid, p. 74. 
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posições e cargos aos quais todos eles podem alcançar, ou dos quais 

eles podem ser beneficiados, são abertos para todos.142 

 

E em 1963 Rawls afirma que  

O conceito de justiça que eu devo usar pode ser afirmado, por um 

momento, na forma de dois princípios: primeiro, cada pessoa 

participando de uma instituição ou afetada por ela tem um igual direito 

à mais extensiva liberdade compatível com uma igual liberdade para 

todos; e, segundo, se as desigualdades são definidas por uma estrutura 

institucional ou promovidas por ela, é razoável esperar que trabalharão 

para a vantagem de todos e fornecerão posição e cargos aos quais eles 

possam alcançar ou dos quais eles possam ser beneficiados, que são 

abertos para todos.143 

 

Assim é como se Rawls estivesse defendendo alguma liberdade que seu 

próprio princípio não prevê, a menos que ele, nesse ano de 1963, apresentasse 

outra formulação dos dois princípios de justiça, o que não acontece. Em 1971, 

entretanto, vai deixar claro que essa igualdade de oportunidades é equitativa. 

No artigo de 1963, a primeira apresentação refere-se às liberdades 

fundamentais, especificamente, à liberdade da pessoa. Para isso, ele analisa o 

sistema de castas, mostrando que este não garante a liberdade da pessoa144,145, 

assim como o utilitarismo146, de forma que apenas a justiça como equidade seria 

capaz de garantir a igualdade de liberdade da pessoa. 

Aqui é importante lembrar que Rawls não vai tratar da pessoa entendida em 

sentido particular ou de suas ações147, mas sim da pessoa entendida em sentido 

amplo. A segunda liberdade tratada é a de consciência148, exemplificada pela 

                                                           
142 “The conception of justice which I want to develop may be stated in the form of two principles as follows: first, 

each person participating in a practice, or affected by it, has an equal right to the most extensive liberty compatible 

with a like liberty for all; and second, inequalities are arbitrary unless it is reasonable to expect that they Will work 

or for everyone’s advantage, and provided the positions and offices to which they attach, or from which they may 

be gained, are open to all.” Ibid, p. 48.  
143 “The concept of justice which I shall use may be stated, for the moment, in the form of two principles: first, 

each person participating in an institution or affected by it has an equal right to the most extensive liberty 

compatible with a like liberty for all; and, second, inequalities as defined by the institutional structure or fostered 

by it are arbitrary unless it is reasonable to expect that they Will work out to everyone’s advantage and provided 

that the positions and offices to which they attach or from which they may be gained are open to all.” Ibid, p. 75. 
144 Discute a objeção aos dois princípios através do sistema de castas (RAWLS, 1999a, p. 80-86). 
145 Cf. Ibid, p. 84. 
146 Cf. Ibid, p. 86. 
147 Cf. Ibid, p. 73. 
148 Cf. Ibid, p. 86. 
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escolha da religião. Um líder religioso é livre, mesmo que não possa expressar 

suas opiniões e deva dizer o que a religião exige dele. Isso porque as pessoas são 

livres para seguir uma ou outra religião, de forma que se o líder escolheu 

livremente tal religião, tal exigência não fere sua liberdade de consciência. E 

conclui o artigo sem tratar das outras liberdades. 

Em 1964, em Legal obligation and the duty of fair play (1999a), Rawls vai 

se ocupar da moralidade de obedecer às leis que comporiam o dever de fair play, 

relacionadas à manutenção de uma sociedade democrática justa. Ou seja, mesmo 

que existam certas anomalias nas leis, elas devem ser obedecidas, do ponto de 

vista do dever de manutenção da sociedade. No início dessa discussão, cita as 

liberdades149: liberdade da pessoa, liberdade de pensamento e liberdade de 

consciência e as igualdades políticas, tais como o voto e o direito de participar do 

processo político. Chama a atenção para o fato de não incluir nessa lista a 

liberdade de movimento e a igualdade de oportunidades, que tinha incluído nas 

liberdades constitucionais em 1963, consideradas, inclusive, como deveres de 

uma democracia constitucional. Isso confirma a distinção apresentada entre as 

liberdades fundamentais e as liberdades constitucionais. 

Em 1968, em Distributive justice: some addenda (1999a), Rawls faz uma 

revisão de sua teoria até então apresentada, para esclarecer o segundo princípio e 

assim apresenta novamente a lista das liberdades150: os direitos políticos 

principais, liberdade de consciência e liberdade de pensamento, os direitos civis 

básicos e o gosto. Nessa lista, percebemos que as liberdades citadas são mais uma 

vez diferentes. Agora ele não inclui a liberdade da pessoa, mas inclui os direitos 

civis básicos, que ficam a serem esclarecidos, e inclui o “gosto”, que também 

carece de esclarecimento. 

Em 1969, em The justification of civil disobedience (1999a), Rawls reforça 

a importância da igualdade das liberdades, quando afirma que apenas quando elas 

                                                           
149 Cf. Ibid, p. 118. 
150 Cf. Ibid, p. 156. 
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são garantidas é possível discernir com maior segurança a violação da justiça, que 

justificaria essa desobediência151. Isso parece reforçar a ideia de que, se a pessoa 

não tem liberdade, não é capaz de perceber isso, pois, quando ela tem, pode 

perceber claramente quando esta é violada, e, quando não tem, não pode perceber 

claramente.  

Isso leva a um problema na sua teoria, devido ao fato de que quem não tem 

liberdade não sente sua falta. Assim se deve supor que as pessoas tenham a 

liberdade na posição original ou a consciência dela. Isso poderia se estender aos 

bens primários, para, assim, se questionar sua imparcialidade, ou seja, como a 

liberdade é um bem primário considerado necessário para qualquer projeto de vida 

racional, só faz falta para quem a tem, e, talvez, se as pessoas não a tivessem, não 

sentiriam sua falta.  

Essa ideia confirma que as pessoas na posição original têm que ter algumas 

pressuposições ou experiências que não podem abandonar para alcançar os bens 

primários que Rawls deseja. Porém, esse problema é evitado como ele propõe, se 

se pensa em nível representativo e não no indivíduo real, mas no indivíduo 

representativo que pode ser, nesse caso, algo ou alguém que não tenha esse 

problema, ou restrição de liberdade devido à sua falta. Parece então retomar um 

dos aspectos de 1964 sobre a desobediência às leis e aprofundá-lo. E inova em 

dois aspectos, o primeiro é incluir a liberdade de consciência e de pensamento 

como liberdades civis, ou seja, até então as liberdades civis não tinham um sentido 

claro e a liberdade de consciência e de pensamento eram citadas de forma 

independente. O segundo é retomar a igualdade de oportunidades como uma das 

liberdades incluídas em 1963 e não mencionada em 1964. 

Em 1971, no texto Justice as reciprocity (1999a), Rawls trata da liberdade 

de escolha, que se aproxima bastante da liberdade de consciência. Aquela não 

tinha ainda sido tratada, a menos que se considere que estivesse dentro da 

                                                           
151 Cf. Ibid, p. 183. 
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igualdade equitativa de oportunidades. No texto, o tratamento dessa liberdade não 

é feito dentro de um esclarecimento da liberdade constitucional, mas diante de sua 

utilidade, para justificar a importância dos dois princípios como seus 

garantidores152 em relação à realidade do utilitarismo. Nesse momento, ele já tem 

elaborados os dois princípios da forma que vai prevalecer na maior parte de sua 

obra, ou seja, o segundo princípio expressa o critério maximin da equidade e a 

igualdade equitativa de oportunidades. Com relação a este princípio, Rawls afirma 

que  

1. Cada pessoa tem um direito igual ao mais extensivo esquema de 

liberdades básicas iguais compatível com um esquema similar de 

liberdades para todos. 2. Desigualdades sociais e econômicas devem 

atender a duas condições: elas devem (a) ter mais expectativa de 

benefícios para os menos favorecidos da sociedade (o critério maximin 

de equidade) e (b) alcance de cargos e posições abertos para todos sob 

condições de igualdade equitativa de oportunidades.153  

 

Então, cita as liberdades: liberdade de pensamento e liberdade de 

consciência, liberdade da pessoa e liberdade política, mas sem a intenção de 

esclarecê-las, apenas de explicar a composição do primeiro princípio. Com esse 

propósito, Rawls afirma:  

Mas eles assumem que eles têm tais interesses e também que as 

liberdades básicas necessárias para sua proteção (por exemplo, 

liberdade de pensamento e liberdade de consciência, liberdade da 

pessoa e liberdade política) são garantidas pelo primeiro princípio de 

justiça.154 

 

No mesmo ano, na sua obra clássica Theory of Justice (1971), Rawls 

desenvolve os pontos que foram mencionados nos parágrafos anteriores. Um dos 

objetivos principais do tratamento da liberdade nessa obra é mostrar como ela é 

                                                           
152 Cf. Ibid, p. 213. 
153 “[…] 1. Each person has an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a 

similar scheme of liberties for all. 2. Social and economic inequalities are to meet two conditions: they must be (a) 

to the greatest expected benefit of the least advantaged members of society (the maximin equity criterion) and (b) 

attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.” Ibid, p. 227. 
154 “But they do assume that they have such interests and also that the basic liberties necessary for their protection 

(for example, freedom of thought and liberty of conscience, freedom of the person, and political liberty) are 

guaranteed by the first principle of justice.” Ibid, p. 227. 
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melhor garantida pela sua teoria da justiça como equidade155. Ao falar dos dois 

princípios de justiça, acrescenta uma preocupação em relação às liberdades: o 

problema de saber qual das liberdades é mais importante, apesar de não tratar 

disso nesse momento. Cita, entretanto, as seguintes liberdades: liberdade política 

(o direito de votar e ser elegível para cargo público), liberdade de expressão e 

reunião (assembly), liberdade de consciência e liberdade de pensamento, 

liberdade de propriedade pessoal e liberdade de não ser preso arbitrariamente156. 

 Aqui Rawls traz muitos elementos que não constavam em outras obras, tais 

como a liberdade de propriedade da pessoa e de não ser preso arbitrariamente. 

Talvez elas se incluam no que ele chama de liberdades civis. Além disso, 

apresenta a forma como essas liberdades são alcançadas, qual seja, são escolhidas 

entre inúmeras outras possíveis, de acordo com a lei pública da estrutura básica.  

Apresenta a primeira preocupação em definir a liberdade, um conceito de 

liberdade que não se pretende de forma nenhuma metafísico, mas bastante 

político: liberdade é um padrão de formas sociais definidas pela instituição maior 

da sociedade. Nas palavras de Rawls,  

Primeiro de tudo, os direitos e liberdades referidos por esses princípios 

são aqueles que são definidos pelas regras públicas da estrutura básica. 

Se os homens são livres é determinado pelos direitos e deveres 

estabelecidos pelas instituições maiores da sociedade. A liberdade é um 

padrão de formas sociais.157 

  

Trata, então, da liberdade de outra forma, ou seja, da relação entre as 

diferentes liberdades e se preocupa em conceituá-las. Ao discutir esse conceito de 

liberdade, apresenta as diferentes liberdades e diz que considera mais importante 

do que tratar do conceito de liberdade, o que englobaria a controvérsia das 

liberdades positivas ou negativas, discutir as relações entre as liberdades quando 

                                                           
155 Cf. Id, 1971, p. 243. 
156 Cf. Ibid, p. 61. 
157  “First of all, the rights and liberties referred to by these principles are those which are defined by the public 

rules of the basic structure. Whether men are free is determined by the rights and duties established by the major 

institutions of society. Liberty is a certain pattern of social forms.” Ibid, p. 63. 
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elas entram em conflito158. Nesse sentido, a liberdade de pensamento e liberdade 

de consciência, liberdade da pessoa e liberdades civis não devem ser sacrificadas 

pela liberdade política, por uma livre participação igual dos negócios políticos159.  

Nessa preocupação de administrar o conflito entre as liberdades, fica 

implícita uma hierarquia entre elas, o que até então Rawls não tinha deixado claro. 

Nesse caso, é como se a liberdade política não fosse tão importante como outras, 

tais como a liberdade de pensamento e de consciência, por exemplo. Mas, apesar 

de não considerar a questão da definição tão importante quanto a relação entre as 

liberdades, ele esboça uma definição para todas. 

Isso permite compreender que a sua intenção é simplesmente isentar-se da 

discussão entre as liberdades positivas e negativas que estariam implicadas em 

uma definição mais completa das liberdades; permite também fornecer um 

conceito mais amplo e simples das liberdades, apenas para uma sistematização 

das suas relações.  

Assim, por considerar essa questão de definição como auxiliar, apresenta-

a de forma simplificada, por meio de três elementos: os agentes livres, as 

restrições ou limitações dos agentes livres e o que os agentes livres podem ou não 

fazer160. Em seguida, para explicar cada um desses itens, Rawls faz a seguinte 

exposição:  

A descrição geral de liberdade, então, tem a forma seguinte: esta ou 

aquela pessoa (ou pessoas) é livre (ou não livre) deste ou daquele limite 

(ou conjunto de limites) de fazer (ou não fazer) isso ou aquilo. 

Associações tanto quanto pessoas naturais podem ser livres ou não 

livres e limitadas pelo alcance dos deveres e proibições definidos pela 

lei das influências coercivas surgidas da opinião pública e da pressão 

social. Na maior parte eu devo discutir a liberdade em conexão com 

restrições legais e constitucionais. Nesses casos a liberdade é uma certa 

estrutura de instituições, um certo sistema de regras públicas definindo 

direitos e deveres. Feito esse pano de fundo, a liberdade sempre tem a 

forma das três partes acima. Além disso, somente como existem vários 

tipos de agentes que podem ser livres – pessoas, associações e estados 

– também existem muitos tipos de condições que os limitam e 

inumeráveis tipos de coisas que eles são ou não livres de fazer. Nesse 
                                                           
158 Cf. Ibid, p. 201. 
159 Cf. Ibid, p. 201. 
160 Cf. Ibid, p. 202. 
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sentido existem muitas diferentes liberdades as quais na ocasião pode 

ser útil de distinguir. Ainda essa distinção pode ser feita sem introduzir 

diferentes sentidos de liberdade.161 

 

A liberdade é considerada como certa estrutura das instituições, um sistema 

definido de regras públicas determinando direitos e deveres162. Desta forma, são 

as leis que garantem as liberdades, por isso, o que elas garantem constitui 

liberdade, que é o conceito que formulou. Isso reforça a sua pretensão de um 

conceito prático de liberdade. Para deixar isso mais claro, Rawls apresenta a 

liberdade de consciência como exemplo da aplicação desse conceito de liberdade, 

composto de três elementos. 

Assim, se a liberdade de consciência consiste de não ser obstruído de fazer 

ou não fazer uma determinada opção moral, filosófica ou religiosa, as leis devem 

garantir que outras pessoas ou o governo não vão induzir nem atrapalhar a opção 

de determinada pessoa, garantindo seu direito de escolha mediante leis. Aqui 

ainda fica indefinido a qual grupo pertencem as liberdades civis e quais seriam 

estas. 

Rawls faz, em seguida, uma ressalva em relação à hierarquia dos tipos de 

liberdade, pois, apesar de existir uma liberdade mais importante que outra, que é 

fundamental para se resolverem conflitos entre elas, a liberdade deve ser tomada 

como um sistema único, ou seja, todas devem ser garantidas por uma constituição 

ou legislação163. Isso, a princípio, para que elas não colidam entre si, ou seja, deve 

haver regras que determinem quem pode falar primeiro e quando, para que a 

liberdade de discurso possa ser exercida. 

                                                           
161  “The general description of liberty, then, has the following form: this or that person (or persons) is free (or not 

free) from this or that constraint (or set of constraints) to do (or not to do) so and so. Associations as well as natural 

persons may be free or not free, and constraints may range from duties and prohibitions defined by law to the 

coercive influences arising from public opinion and social pressure. For the most part I shall discuss liberty in 

connection with constitutional and legal restrictions. In these cases liberty is a certain structure of institutions, a 

certain system of public rules defining rights and duties. Set in this background, liberty always has the above three-

part form. Moreover, just as there are various kinds of agents who may be free – persons, associations, and states 

– so there are many kinds of conditions that constrain them and innumerable sorts of things that they are or are not 

free to do. In this sense there are many different liberties which on occasion it may be useful to distinguish. Yet 

these distinction can be made without introducing different senses of liberty.” Ibid, p. 202. 
162 Cf. Ibid, p. 202. 
163 Cf. Ibid, p. 203. 
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Outra questão que ele insere aqui é a do direito à liberdade e da real 

experiência da liberdade, fazendo a distinção entre direito e dignidade de 

liberdade164. O legislador165 deve organizar as liberdades para formar o melhor 

sistema de liberdades iguais para todos, como pede o primeiro princípio, que 

define a liberdade igual para todos, mas não a dignidade de liberdade igual para 

todos.  

Rawls faz essa distinção, para explicar como, apesar de a legislação garantir 

a mesma igualdade para todos, alguns usufruem mais dela. Assim o uso da 

liberdade que se dispõe é caracterizado como dignidade de liberdade, que vai 

depender de situações sociais, como autoridade e riqueza. Com mais autoridade e 

riqueza, geralmente se usufrui mais do direito de liberdade que é igual para todos, 

portanto tem-se mais dignidade de liberdade. Essa diferença dada pela dignidade 

da liberdade não se constitui de uma injustiça, se o segundo princípio for 

satisfeito. 

Assim se expressa o autor sobre o papel do segundo princípio nessa relação: 

“Tomando esses dois princípios juntos, a estrutura básica está organizada para 

maximizar a dignidade dos menos favorecidos do esquema completo de 

liberdades iguais compartilhadas por todos. Isso define o fim da justiça social.”166 

Dessa forma, fica claro que Rawls não pretende uma igualdade de 

oportunidades, mas uma igualdade equitativa de oportunidades, tema que ele vai 

explorar em outros momentos nesse texto de 1971. Em outras palavras, a 

igualdade não precisa ser absoluta, como deve ocorrer com os direitos e 

liberdades, mas ela pode ser justa se atender ao segundo princípio da justiça, ou 

seja, trazer vantagens aos menos favorecidos. 

Discutindo então sobre Equal liberty of conscience, ele apresenta a relação 

da liberdade de consciência com o primeiro princípio, mostrando como dentro do 

                                                           
164 Cf. Lehning, 2007, p. 55. 
165 Cf. Rawls, 1971, p. 203. 
166 “Taking the two principles together, the basic structure is to be arranged to maximize the worth to the least 

advantaged of the complete scheme of equal liberty shared by all. This defines the end of social justice.” Ibid, p. 

204. 
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véu de ignorância, na posição original, as pessoas aceitariam a liberdade de 

consciência. Por esse raciocínio, mesmo as pessoas não tendo consciência da sua 

opção moral, política, filosófica e religiosa, elas sabem que devem ter uma, e 

assim estabelecem direitos de liberdade igual para todas as opções. 

Um tema interessante que Rawls coloca é o direito de escolha dos filhos. 

Os filhos teriam o direito de escolha, uma vez que os pais, em geral, escolhem 

pelos filhos? Diante disso, pensa que o direito de escolha dos filhos é respeitado, 

mesmo quando os pais escolhem por eles, pois, se os pais fazem a escolha com 

base no que crêem sobre como os filhos escolheriam quando fossem maduros167. 

Dentro dessa perspectiva, esse autor estabelece o paternalismo como sendo 

permitido, desde que se respeite a própria integridade dos descendentes, o que 

seria a mesma coisa que agir conforme os dois princípios de justiça ou orientado 

pelo benefício dos bens primários, que são consensualmente bons para todos. 

No texto, Rawls apresenta a liberdade política em suas várias dimensões. 

Interessa particularmente a relação que ele estabelece entre essa liberdade e as 

outras. Explica que a liberdade política é a que sofre maiores variações, estando 

diretamente relacionada ao papel da maioria na constituição do país em que 

ocorre168. Outra relação com as liberdades é que a liberdade política pressupõe 

não só a liberdade de expressão e de reunião, mas também a liberdade de 

consciência e pensamento, mais próximas do primeiro princípio169. 

No tratamento da liberdade política, que tem como principal elemento o 

princípio de participação, o direito dos cidadãos terem cargos eletivos estabelece 

algumas medidas preventivas, para que esse princípio não se restrinja às mãos dos 

ricos. Com isso, pretende controlar o que chamou de dignidade de liberdade, de 

forma que ela seja a máxima possível para os menos favorecidos. 

                                                           
167 Cf. Ibid, p. 209. 
168 Cf. Ibid, p. 224. 
169 Cf. Ibid, p. 225. 
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Continua tratando da liberdade política e apresenta uma discussão sobre a 

importância da liberdade política170. Apesar das diferentes posições possíveis, ou 

seja, a afirmação de que (1) a liberdade política deve ser defendida em relação a 

outras liberdades e, sua contrária, de que (2) as outras liberdades não devem ser 

sacrificadas em nome da liberdade política, ele parece tender à segunda 

alternativa. Isso teria sido dito implicitamente em trechos anteriores171. 

Continua, porém, nesse parágrafo, a tratar da liberdade política mostrando 

a contradição da regra da maioria, que estaria contida na liberdade política por 

permitir o sacrifício de outras liberdades. Isso deixa claro que a preocupação em 

limitar a liberdade política deve-se ao fato de querer proteger as outras liberdades, 

e não propriamente em dizer que as outras são mais importantes que esta. 

Rawls ainda afirma que, se alguma liberdade deve ser sacrificada em nome 

de outra, esta deve ser a liberdade política. Além disso, essa liberdade não seria 

injustamente diminuída, se isso resultasse em um aumento de outras liberdades, 

assim como é afirmado nos dois princípios. Nas palavras de Rawls,  

Nós devemos agora dar razão à perspectiva daqueles que tem a menor 

liberdade política. Uma desigualdade na estrutura básica deve sempre 

ser justificada para aqueles que estão em posição de desvantagem. Isso 

vale qualquer que seja o bem primário social e especialmente para a 

liberdade. Portanto a prioridade da regra requer que nós mostremos que 

a desigualdade do direito seria aceita pelos menos favorecidos em troca 

de maiores proteções de suas outras liberdades que resultaram dessa 

restrição.172 

 

Rawls vai analisar como lidar com a injustiça causada pelas liberdades 

desiguais e pela prioridade das liberdades. Também comenta a questão do 

paternalismo que já discutiu anteriormente, parecendo acrescentar o fato de que o 

princípio do paternalismo ocorre dentro da posição original com o objetivo de 

                                                           
170 Cf. Ibid, p. 229. 
171 Cf. Ibid, p. 201. 
172 “We must now reason from the perspective of those who have the lesser political liberty. An inequality in the 

basic structure must always be justified to those in the disadvantaged position. This holds whatever the primary 

social good and especially for liberty. Therefore the priority rule requires us to show that the inequality of right 

would be accepted by the less favored in return for the greater protection of their other liberties that results from 

this restriction.” Ibid, p. 231. 
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proteger o indivíduo contra as fraquezas da razão e da vontade na sociedade173. 

Assim, quando o indivíduo não pode perceber o seu próprio bem, entendido 

dentro da lista de bens primários, é permitido o paternalismo. 

Em seguida, apresenta as influências de Kant sobre sua teoria, o que, dentro 

do con(texto do que já foi discutido, parece pretender justificar as ações 

paternalistas, segundo os princípios obtidos na posição original. Uma informação 

interessante que ele acrescenta diz respeito à única restrição possível da liberdade 

na posição original, que é a de que os indivíduos tenham um plano de vida 

razoável. Não se pode pressupor que esses indivíduos sejam altruístas, pois já 

seria uma restrição de sua liberdade, já que, como Rawls explica,  

Acima de tudo, se as partes são concebidas como altruístas, ou 

perseguindo certos tipos de prazeres, então os princípios escolhidos se 

aplicariam, tanto quanto o argumento que eu teria mostrado, somente a 

pessoa cuja liberdade foi restringida pode escolher entre a 

compatibilidade do altruísmo ou hedonismo.174 

 

Rawls descreve as instituições adequadas para garantir o princípio da 

justiça como equidade dentro de um sistema capitalista democrático organizado, 

e nessa descrição inclui a lista das liberdades básicas a serem garantidas. As 

liberdades devem ser iguais, principalmente a liberdade de consciência e de 

pensamento; a liberdade política, por sua vez, deve ser equitativa, como já foi 

discutido. Acrescenta que o governo deve garantir iguais chances de educação e 

cultura para as pessoas similarmente dotadas e motivadas, o que deixa muito clara 

a importância de garantir os bens primários para que se garanta a própria liberdade 

não apenas no sentido formal. Rawls sintetiza essa ideia, ao firmar que  

Esses meios que em adição para a manutenção do tipo usual de capital 

para despesas sociais, o governo tenta assegurar iguais chances de 

educação e cultura para pessoas similarmente talentosas e motivadas ou 

                                                           
173 Cf. Ibid, p. 249. 
174 “Moreover, if the parties were conceived as altruists, or pursuing certain kinds of pleasures, then the principles 

chosen would apply, as far as the argument would have shown, only to person whose freedom was restricted to 

choices compatible with altruism or hedonism.” Ibid, p. 253. 
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pelos subsídios de escolas privadas ou pelo estabelecimento do sistema 

de escolas públicas.175 

  

Assim, a igualdade de oportunidades implica a garantia de iguais chances 

de educação e cultura, ou seja, é um pré-requisito para as liberdades iguais, seja 

de consciência ou de pensamento. Ou ainda, se uma pessoa não teve condições de 

estudar como outro indivíduo, a sua liberdade de pensamento está sendo 

desrespeitada, uma vez que ele não pode conhecer a cultura que lhe está 

disponível. Outro elemento interessante é que Rawls considera que o governo 

deve garantir um mínimo social para as pessoas, por meio da ajuda financeira à 

família ou de um gradual suplemento de renda176. 

Apresentada essa visão geral dos compromissos do governo, Rawls passa, 

então, a explicar que o governo deve se firmar em quatro estruturas. Uma delas é 

chamada de distributiva, e refere-se à manutenção da justiça aproximada pela 

distribuição de bens, por meio de taxas e o necessário ajuste dos direitos de 

propriedade177. Essa regulação da parte distributiva do governo teria como 

finalidade manter a riqueza dentro de certos limites, de forma que não prejudique 

a liberdade política. 

Nesse momento, Rawls resolve uma possível controvérsia sobre o fato de 

sua igualdade de liberdade ser apenas formal, ou seja, a liberdade política, que já 

foi bastante discutida, agora apresenta um limite para a distribuição de riquezas, 

que até então não tinha sido colocada. Deste modo, ela ajuda a deixar mais claro 

o favorecimento dos menos favorecidos, à medida que impõe um limite à 

desigualdade com os mais favorecidos, em nome de uma igualdade política mais 

equitativa178.  

                                                           
175 “This means that in addition to maintaining the usual kinds of social overhead capital, the government tries to 

insure equal chances of education and culture for persons similarly endowed and motivated either by subsidizing 

private schools or by establishing a public school system.” Ibid, p. 275. 
176 Ao qual podemos ver alguma aproximação com o Programa Bolsa Família. 
177 Cf. Ibid, p. 277. 
178 Essa reflexão é uma contribuição do texto de Freeman, 2008, p. 63. 
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Um ponto interessante é que Rawls estabelece uma relação bastante 

profunda da riqueza com a inteligência, um bem social primário e um bem natural 

primário, como se um fosse resultado do outro. Assim, nas suas próprias palavras,  

A desigualdade inerente à riqueza não é inerentemente mais injusta do 

que a desigualdade inerente à inteligência. É verdade que a primeira é 

presumivelmente mais facilmente sujeita ao controle social; mas a coisa 

essencial é que tanto quanto possível as desigualdades fundam-se ou 

devem satisfazer ao princípio da diferença.179 

  

Rawls considera que a inteligência influencia bastante a posse de riquezas 

e, por isso, não considera mais injusta a desigualdade de riquezas do que a 

desigualdade de inteligência, ou seja, como a natureza não pode ser considerada 

injusta por dotar alguns de maior inteligência que outros, a desigualdade de 

riqueza também não poderia ser assim considerada. Mas como ele mesmo diz, já 

que a última pode sofrer alterações sociais deve ser considerada justa desde que 

respeite o segundo princípio. 

Discutindo a posição socialista, ele confirma a sua visão de natureza 

humana, a de que ele não pressupõe que os homens sejam altruístas, que seria a 

pressuposição necessária ao socialismo, mas apenas estabelece os limites e a força 

das motivações sociais e altruístas180. Esclarece que isso não implica que os 

homens sejam egoístas, mas apenas que a teoria da justiça busca conciliar e 

harmonizar os interesses individuais com os interesses sociais, de forma que o 

respeito aos interesses sociais seja motivado pelo benefício aos interesses 

individuais181. 

Ao tratar da justiça entre as gerações, coloca a questão da poupança 

(saving) e diz que há várias formas de realizar essa justiça, e uma delas é através 

da educação182. Isso devido ao papel que a educação ocupa na garantia das 

                                                           
179 “The unequal inheritance of wealth is no more inherently unjust that the unequal inheritance of intelligence. It 

is true that the former is presumably more easily subject to social control; but the essential thing is that as far as 

possible inequalities founded on either should satisfy the difference principle.” Ibid, p. 277. 
180 Cf. Ibid, p. 281. 
181 Cf. Ibid, p. 281. 
182 Cf. Ibid, p. 285. 
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liberdades, particularmente da igualdade equitativa de oportunidades, motivo pelo 

qual se poderia dizer que ela é essencial para a garantia das liberdades básicas.  

É interessante como esse autor explica que “saving” não consiste em deixar 

as gerações posteriores mais ricas, mas em uma condição que deve ser realizada 

para garantir a justiça das instituições e o valor equitativo da liberdade183, 

afirmando que o que os homens querem é um trabalho significativo em associação 

livre com os outros184. Por fim, conclui que o princípio da diferença não se aplica 

à justiça entre as gerações. Essa conclusão Rawls sintetiza nos seguintes dizeres:   

Agora é claro porque o princípio da diferença não se aplica ao problema 

da poupança. Não existe maneira das gerações posteriores 

desenvolverem a situação dos menos favorecidos das gerações 

anteriores.185 

 

No tópico The Ground for the priority of liberty de TJ (1971), parece 

necessário explicar um conceito de bem fraco, que já foi explicitado e parece 

carecer de maiores esclarecimentos. Rawls retoma a argumentação sobre a 

prioridade da liberdade, agora no que ele chama de argumento geral, e acrescenta 

que a única condição de restrição da igualdade da liberdade é quando ela é 

necessária para um aprimoramento da qualidade da civilização que ocasione uma 

liberdade igual para todos186. 

Enfim, em TJ (1971), apresenta toda a sua teoria da liberdade em suas 

diferentes relações, seja em relação à prioridade, tipos ou definições, deixando 

claro o seu papel de fundamento, justificativa e ordenação dentro da sua teoria da 

justiça como equidade.  

Em 1974, em Some reasons for the maximin criterion (1999a), Rawls faz 

novamente uma afirmação das vantagens da teoria da justiça como equidade, 

diante da realidade do utilitarismo. Para isso, novamente recorre à proteção que 

sua teoria faz da liberdade. Mostra, porém, que, mesmo estando os indivíduos 

                                                           
183 Cf. Ibid, p. 290. 
184 Cf. Ibid, p. 290. 
185 “It is now clear why the difference principle does not apply to the saving problem. There is no way for later 

generations to improve the situation of the least fortunate first generation.” Ibid, p. 291. 
186 Cf. Ibid, p. 542. 
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sujeitos às contingências tais como sua família, classe social e dons naturais, a sua 

liberdade não é violada, mas deve ser garantida na forma de igual liberdade e 

igualdade equitativa de oportunidades187. 

Aqui ele chama a atenção para o realce dos talentos naturais e da classe 

social, ou seja, esses elementos, já que não podem ser alterados, não impedem a 

consideração dos indivíduos como livres, mesmo não estando sujeitos à escolha. 

Para além disso, afirma que o critério maximin permite que todas as habilidades 

naturais individuais sejam vistas como um bem coletivo, garantindo, assim, que 

as expectativas desiguais de vida não ameacem a igualdade de liberdades e moral 

das pessoas188. 

Em 1975, no texto A kantian conception of equality (1999a), Rawls 

apresenta muitas explicações que ajudam a entender seu conceito de liberdade. 

Um primeiro esclarecimento diz respeito à definição de liberdade, que seria 

dividida em duas partes: a liberdade propriamente dita e a responsabilidade189. 

Cita novamente a lista de liberdades: liberdade de pensamento e de consciência, 

liberdade da pessoa e liberdade política190. 

Acrescenta que é impossível dar uma definição completa dessas liberdades 

independentemente das circunstâncias particulares, sociais, econômicas e 

tecnológicas191. Isso parece deixar o conceito de liberdade um tanto incerto, uma 

vez que sua teoria pretende dar uma resposta para todas as sociedades 

independentemente das circunstâncias, a menos que aqui se entenda apenas que 

Rawls não pretende que a definição de liberdade seja muito rigorosa, como 

apresentou em 1971, mas uma definição simples de liberdade.  

O autor explica que, apesar de poder incluir novas liberdades, pelo menos 

hipoteticamente, algumas nunca podem ser básicas, como por exemplo, alguns 

tipos de propriedade, como dos meios de produção e a liberdade do contrato, 

                                                           
187 Cf. Id, 1999a, p. 230.  
188 Cf. Ibid, p. 230. 
189 Cf. Ibid, p. 239. 
190 Cf. Ibid, p. 239. 
191 Cf. Ibid, p. 239. 
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entendida pela doutrina do laissez-faire192, mas apenas aquelas protegidas pelo 

primeiro princípio. 

Na obra Political liberalism (RAWLS, 2005), o autor apresenta mais 

detalhes sobre como o cidadão é entendido como livre, o que nos ajuda a entender 

a liberdade civil, ou seja, a que pertence aos cidadãos. A primeira demonstração 

da liberdade dos cidadãos é a possibilidade de ter uma concepção de bem 

independente mesmo de fins últimos. Rawls justifica seus dizeres, ao afirmar que,  

Como pessoas livres, cidadãos reivindicam o direito de ver suas pessoas 

como independentes e não identificadas com nenhuma concepção 

particular ou com seu esquema de fins finais. Dado seus poderes morais 

de formar, revisar e racionalmente perseguir uma concepção de bem, 

sua identidade pública como pessoas livres não é afetada pelas 

mudanças sobre o tempo em sua determinada concepção de bem.193 

  

Em outras palavras, a pessoa pode, a qualquer momento, mudar sua 

concepção de bem, por exemplo, de religião. O segundo aspecto em que as 

pessoas se mostram livres como cidadãos diz respeito ao direito de fazer 

reivindicações a suas instituições194, o que não é concedido aos escravos. O 

terceiro aspecto dessa liberdade é o de assumir responsabilidade por seus 

objetivos195. Rawls então acrescenta um aspecto que tinha deixado de lado, o de 

que as pessoas são consideradas como livres e iguais, por possuírem, no grau 

mínimo, as duas faculdades da personalidade moral: a capacidade de ter um senso 

de justiça e a capacidade de ter uma concepção de bem196. 

No texto, apresenta a lista das liberdades relacionadas ao primeiro princípio 

e, por isso, chamadas de básicas: liberdade de pensamento e de consciência, as 

liberdades políticas e a liberdade de associação, assim como as liberdades 

                                                           
192 Cf. Ibid, p. 239. 
193  “As free persons, citizens claim the right to view their persons as independent from and not identified with any 

particular such conception with its scheme of final end. Given their moral power to form, revise, and rationally 

pursue a conception of the good, their public identity as free persons is not affected by changes over time in their 

determinate conception of it”. Id, 2005, p. 30. 
194 Cf. Ibid, p. 32. 
195 Cf. Ibid, p. 33. 
196 Cf. Ibid, p. 34. 
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especificadas pela liberdade e integridade da pessoa; e, finalmente, os direitos e 

liberdades abarcados pelo império da lei (rule of law)197.  

Na exposição o autor mostra que não deve haver nenhuma prioridade de 

alguma liberdade específica. Aqui coloca uma questão interessante que não tinha 

colocado até então, ao discorrer sobre a acusação de que não seria próprio da 

filosofia tratar da lista das liberdades, mas apenas dos dois princípios de justiça. 

Apesar disso, afirma que a lista das liberdades serve aos dois princípios de justiça 

confirmando-os, ou seja, à medida que ele mostra que essas liberdades seriam 

alcançadas e garantidas pelos dois princípios, a lista de liberdades serve como 

argumento a seu favor. Nas palavras de Rawls,  

Note, contudo, que se nós podemos encontrar uma lista de liberdades 

às quais, quando fazem parte dos dois princípios de justiça, conduzem 

as partes na posição original a concordar com esses princípios mais do 

que com outros princípios de justiça disponíveis a eles, então o que nós 

podemos chamar de ‘objetivo inicial’ da justiça como equidade foi 

atingido.198 

 

O estudioso apresenta as formas de se construir uma lista de liberdades: a 

primeira é histórica, observar as constituições que tenham funcionado bem199. 

Esta posição não está disponível na posição original, mas está para nós. Rawls 

esclarece também que, na posição original, é suficiente que a forma e o conteúdo 

geral das liberdades fundamentais sejam esboçados200. 

O autor trata ainda da liberdade de consciência201 e relaciona-a com o 

conceito de pessoa, no que se refere à capacidade de buscar e alcançar o que a 

pessoa considera como bem. Discute também a importância das liberdades em 

relação ao desenvolvimento da primeira característica da personalidade moral, o 

senso de justiça202. A importância da relação entre a liberdade e a personalidade 

                                                           
197 Cf. Ibid, p. 291. 
198 “Note, however, that if we can find a list of liberties which, when made part of the two principles of justice, 

leads the parties in the original position to agree to these principles rather than to the other principles of justice 

available to them, then what we may call ‘the initial aim’ of justice as fairness is achieved.” Ibid, p. 292. 
199 Cf. Ibid, p. 292. 
200 Cf. Ibid, p. 298. 
201 Cf. Ibid, p. 310. 
202 Cf. Ibid, p. 316. 
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moral para a segunda característica, bem como a capacidade de ter e realizar uma 

concepção de bem ou plano de vida devem-se ao fato de a pessoa ter como 

condição a liberdade de consciência. A relação entre a liberdade e a primeira 

característica da personalidade moral, o senso de justiça, permite que os 

indivíduos adotem os dois princípios que garantem as liberdades básicas. Nesse 

sentido, a liberdade é um resultado do senso de justiça.  

Assim, o conceito de liberdade e o conceito de pessoa como personalidade 

moral têm uma relação intrínseca, respectivamente, como condição e resultado, o 

senso de justiça é condição para a percepção da noção de liberdade, e por 

consequência, esta é seu resultado, ou seja, o senso de justiça é condição para o 

desenvolvimento das liberdades básicas. Mas essa relação pode ser estendida até 

o autorrespeito. Se a liberdade política é a base para o autorrespeito e o senso de 

justiça é a base da liberdade política, por consequência, o senso de justiça é a base 

para o autorrespeito203. 

No texto, Rawls retoma a questão da distinção entre a liberdade e o valor 

da liberdade204, para mostrar que tal distinção não resolve a questão das 

formalidades. Ele diz também que a igualdade equitativa da liberdade política 

deve ser garantida, mas que isso não deve indicar que esta é mais importante que 

as outras liberdades205. Então, esclarece como a maior ou menor importância de 

uma determinada liberdade dá-se pelo maior ou menor envolvimento do 

desenvolvimento das duas capacidades da personalidade moral206. 

Trata ainda da liberdade de imprensa, que estaria incluída na liberdade de 

pensamento, que não tinha sido discutida207. Diz, em seguida, que vai discutir 

várias liberdades associadas ao segundo princípio da justiça: publicidade. Nas 

palavras de Rawls, 

                                                           
203 Cf. Ibid, p. 318, nota 29. 
204 Cf. Ibid, p. 383. 
205 Cf. Ibid, p. 386. 
206 Cf. Ibid, p. 335. 
207 Cf. Ibid, p. 340. 
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Para clarificar mais a noção do significado das liberdades básicas eu 

devo brevemente discutir várias liberdades associadas com o segundo 

princípio de justiça. Os exemplos que eu considero são relacionados à 

publicidade; e embora algumas dessas liberdades sejam inteiramente 

importantes, elas não são liberdades básicas, desde que elas não tenham 

o papel de requisito e significado nos dois casos fundamentais.208 

 

É interessante perceber que Rawls não considera essas liberdades como 

fundamentais. Rawls admite como objetivo explicitar, no texto, como as 

liberdades básicas se articulam aos dois princípios da justiça209. 

No artigo de 1982, Social unity and primary goods (RAWLS, 1999a), 

acrescenta algo que ajuda a entender como ele vê a hierarquia entre as liberdades. 

Em 1971, fica clara a posição da liberdade política como menos importante que 

as outras liberdades fundamentais, como a de pensamento e a de consciência, mas 

sem hierarquizar as liberdades entre si. 

Nesse artigo de 1982, quando vai tratar dos bens primários, parece criar 

uma espécie de hierarquia entre as liberdades, mesmo entre as fundamentais ou 

básicas. Cita primeiramente a liberdade de pensamento e a de consciência, a 

liberdade de associação e a liberdade definida pela liberdade e integridade da 

pessoa, a liberdade dada pela rule of Law, e, finalmente, pelas liberdades 

políticas210, que seriam as liberdades básicas ou fundamentais. 

Em seguida, cita as outras liberdades, como liberdade de movimento e 

escolha de ocupação contra um pano de fundo de oportunidades diversas, que 

poderiam ser chamadas de liberdades constitucionais. Estas devem ser atendidas 

logo depois das fundamentais ou básicas. 

No prefácio de TJ da edição francesa, escrita em 1987, Rawls (1999a) 

apresenta várias críticas a sua própria teoria, dizendo que há falhas que não 

escreveria se fizesse de novo. Algumas críticas referem-se à sua compreensão de 

                                                           
208 “To clarify further the notion of the significance of the basic liberties I shall briefly discuss several liberties 

associated with the second principle of justice. The examples I consider are related to advertising; and although 

some of these liberties are quite important, they are not basic liberties, since they do not have the requisite role and 

significance in the two fundamental cases.” Ibid, p. 363. 
209 Cf. Ibid, p. 368. 
210 Cf. Ibid, p. 362. 
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bens primários, mas não mudam substancialmente sua compreensão da liberdade, 

mesmo que entendida como bem primário. A discussão que se coloca é diante da 

definição de bens primários como vinculados à necessidade ou a preferências, em 

que estas vão se vincular à necessidade. Nas palavras de Rawls,  

Infelizmente aquele relato deixa ambíguo se alguma coisa sendo um 

bem primário depende somente dos fatos naturais da psicologia humana 

ou se ela depende também da concepção moral da pessoa que incorpora 

um certo ideal. Essa ambiguidade é resolvida em favor da última: as 

pessoas são vistas como tendo dois poderes morais (aqueles 

mencionados acima) e como tendo o mais alto interesse em desenvolver 

e exercitar esses poderes.211 

  

Acrescenta uma mudança na democracia dos cidadãos-proprietários com o 

objetivo de fortalecer a defesa da igualdade equitativa de oportunidades e da 

liberdade política, do risco que representa o estado de bem-estar social212. 

Em Theory of Justice (RAWLS, 1999b)213, em geral não faz grandes 

modificações na sua concepção de liberdade esboçada em 1971. Vamos enfocar 

então algumas modificações que consideramos importantes. 

Há modificações pertinentes sobre a concepção de liberdade ou de sua 

importância. Uma primeira mudança significativa seria a expressão clara das 

exceções em que seriam permitidas as restrições da liberdade em troca de ganhos 

econômicos e sociais. Na edição de 1971, ele não oferece nenhuma exceção à 

prioridade das liberdades básicas. Na de 1999, novamente apresenta uma visão 

mais aberta em relação às liberdades básicas, e acaba reforçando que pode haver 

alguns casos em que, mesmo a restrição de liberdade não ajudando os menos 

favorecidos, ainda seria possível ser aceita214, por exemplo, nos acidentes naturais, 

apesar de ser por pouco tempo e em poucos casos. 

                                                           
211 “Unhappily that account left it ambiguous whether something’s being a primary good depends solely on the 

natural facts of human psychology or whether it also depends on a moral conception of the person that embodies 

a certain ideal. This ambiguity is to be resolved in favor of the latter: persons are to be viewed as having two moral 

powers (those mentioned above) and as having higher-order interests in developing and exercising those powers.” 

Ibid, p. 417. 
212 Cf. Ibid, p. 419. 
213 RAWLS, John. Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999b. 
214 Cf. Ibid, p. 217. 
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Em Justice as fairness: a restatement (2003), Rawls cita as liberdades 

básicas como o direito de votar e participar da política, a liberdade de pensamento 

e associação, a liberdade de consciência, bem como as proteções aos the rule of 

law215. Ao discutir os dois princípios de justiça, cita as liberdades: liberdade de 

pensamento, de consciência, políticas, de associação, e direito e liberdades 

especificadas pela liberdade e integridade (física e psicológica) da pessoa216. 

Ressalta que a mudança visa demonstrar que nenhuma liberdade caracteriza a 

liberdade em si, mas são várias as liberdades217. 

Nesse texto, parece confirmar que não pretende mais estabelecer uma 

hierarquia entre as liberdades básicas e constitucionais. No entanto, já que não 

tem como evitar uma hierarquia necessária para resolver os conflitos entre as 

liberdades, submete-as aos fatos psicológicos, sociais e históricos218, e, em 

seguida, cita-as dentro da lista dos bens primários. 

Depois parece negar a possibilidade de que as liberdades básicas possam 

ser restringidas ou sacrificadas em nome de vantagens sociais e econômicas219. 

Afirma também que os critérios usados em TJ para administrar a prioridade da 

liberdade fundamental sobre a outra são contrários entre si, um propõe a maior 

extensão de liberdades e outro que a liberdade constitucional seja alcançada na 

sequência de quatro estágios e, por isso, vai propor outro critério220.  

Acrescenta o terceiro grupo de liberdades necessárias para a garantia das 

liberdades básicas e constitucionais, a liberdade e integridade (física e 

psicológica) da pessoa e os direitos e liberdades garantidos pelo estado de 

direito221. Acrescenta ainda um aspecto importante que são os direitos básicos: o 

direito de ter e fazer uso exclusivo da propriedade pessoal222. Logo em seguida 

                                                           
215 Cf. Id, 2003, p. 28. 
216 Cf. Ibid, p. 44. 
217 Cf. Ibid, p. 44. 
218 Cf. Ibid, p. 82. 
219 Cf. Ibid, p. 156. 
220 Cf. Ibid, p. 158. 
221 Cf. Ibid, p. 159. 
222 Cf. Ibid, p. 160. 
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apresenta os elementos que não podem se constituir em propriedades privadas: 1) 

os recursos naturais e os meios de produção em termos gerais; 2) o direito de 

participar do controle dos meios de produção e dos recursos naturais. 

Rawls confirma que as liberdades podem variar em importância, de acordo 

com o contexto histórico. Faz isso comparando a sociedade antiga, que valoriza 

mais a liberdade política, com a sociedade moderna, que valoriza mais a liberdade 

de pensamento e de consciência, com muitos cidadãos se abstendo da participação 

ativa na política. Apesar da menor valorização da liberdade política nos filósofos 

modernos, afirma que ela deve ser garantida institucionalmente de forma igual, 

para que as outras liberdades possam se sustentar223. 

Acrescenta um elemento bastante interessante, que é uma distinção entre 

liberdades básicas e valor das liberdades, dizendo que as liberdades básicas são 

as mesmas para todos, enquanto que o valor das liberdades não é. E ainda mostra 

que as liberdades políticas têm um valor equitativo224. 

Apresenta como a garantia dos bens primários é importante para o 

desenvolvimento da personalidade moral da pessoa dentro do conceito fraco de 

bem. Assim afirma que as liberdades políticas iguais, a liberdade de expressão e 

de associação e outras são necessárias para o desenvolvimento e exercício do 

senso de justiça225. As liberdades civis iguais, a liberdade de consciência e de 

associação e a livre escolha de ocupação são necessárias para o desenvolvimento 

e exercício da capacidade dos cidadãos em elaborar uma concepção do bem226. 

 

 

1.1.2. Autorrespeito 

 

                                                           
223 Cf. Ibid, p. 202. 
224 Cf. Ibid, p. 213. 
225 Cf. Ibid, p. 239. 
226 Cf. Ibid, p. 240. 
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O autorrespeito já foi apresentado de forma indireta no tratamento dos bens 

primários, o objetivo de tratar novamente deste bem primário é aprofundar as suas 

características e entender por que este recebe, em Rawls, tamanha importância. 

Essa compreensão justifica-se, dada a importância dos bens primários para a 

teoria da justiça e do autorrespeito para a lista de bens primários. 

Para o esclarecimento do autorrespeito como bem primário, recordamos 

antes os sentimentos morais trabalhados por Rawls em 1963, quando ainda não 

havia formulado a teoria dos bens primários, apesar de já começar a ensaiar a 

teoria da justiça como equidade227. Ele está tratando sobre a culpa (guilt) como 

que para explicar como as pessoas na posição original alcançariam os dois 

princípios da justiça como equidade. 

O autorrespeito é um bem primário que, a princípio, na obra Distributive 

justice: some addenda de 1968 (RAWLS, 1999a), não aparece na lista de bens 

primários. Contudo, aparece logo depois no texto, onde o autor atribui a esse bem 

a maior importância na lista de bens primários228. Nesse artigo de 1968, Rawls 

não desenvolve o autorrespeito, apenas o cita229 com seus elementos relacionados: 

uma convicção do sentido do próprio valor e uma firme certeza de que é capaz de 

realizar o seu plano de vida, que, por ser racional, é digno de ser realizado. 

Explica, ainda, que o autorrespeito contribui para a fundamentação dos dois 

princípios da justiça como equidade. Na defesa dessa contribuição, Rawls 

argumenta que,  

Depois disso, o bem do autorrespeito toma uma parte em mostrar os 

méritos dos dois princípios; mas para a simplicidade da discussão é 

frequente em termos de outros bens primários. Assim eu devo dizer que 

quando uma pessoa representativa pode razoavelmente esperar um 

maior index de bens primários, digo um padrão preferido de liberdade 

e oportunidade, renda e riqueza, ele está em melhores condições.230 

 
                                                           
227 Cf. Id, 1999a, p. 97. 
228 Cf. Ibid, p. 157. 
229 Cf. Ibid, p. 157. 
230 “Later on, the good of self-respect plays a part in showing the merits of the two principles; but for simplicity 

the discussion is often in terms of the other primary goods. Thus I shall say that when a representative person can 

reasonable expect a larger index of primary goods, say a preferred pattern of liberty and opportunity, income and 

wealth, he is better off.” Ibid, p. 157. 
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Em 1971, Rawls apresenta a grande importância dos dois princípios da 

justiça para o autorrespeito e a efetividade da cooperação social231, o que já foi 

predito em 1968, acrescentando apenas a efetividade da cooperação social. Chama 

a atenção o fato de que aqui o autor não trata o autorrespeito como bem primário, 

mas como argumento para fortalecer os dois princípios232. Assim assume que o 

autorrespeito é um consenso maior do que os seus dois princípios da justiça e que 

este, confirmando-os, demonstra sua importância. 

Começa assim a explicar um pouco sobre o autorrespeito. Continua o 

entendimento de que autorrespeito tem a ideia do próprio valor e acrescenta que 

autorrespeito normalmente depende do respeito dos outros. Além disso, afirma 

que o respeito mútuo é um dever natural e conclui que o autorrespeito é 

reciprocamente autossuportação233. 

Na tentativa de reforçar o autorrespeito pela sua importância para a 

afirmação dos dois princípios de justiça, Rawls mostra como os dois princípios 

permitem o desenvolvimento da autoestima234. Isso esclarece a relação do 

autorrespeito com a autoestima, já que aquele precede esta, como dever natural, e 

também aos dois princípios de justiça. Estes, uma vez alcançados, dão suporte 

para o surgimento da autoestima e do autorrespeito e, por isso, são considerados 

válidos. Para reforçar essa ideia do autorrespeito, cita a formulação do imperativo 

categórico na sua segunda formulação235, a dos meios, apesar de não explicá-la 

no texto. 

Nas suas palavras, “Uma outra forma de colocar isso é dizer que os 

princípios de justiça manifestam na estrutura básica da sociedade os desejos dos 

                                                           
231 Cf. Id, 1971, p. 178.  
232 A ideia de que os bens primários antecedem os dois princípios de justiça está expressa em Rawls (1971, p. 395). 
233 Rawls considera que o autorrespeito inclua em si a tolerância de um indivíduo para com o outro a fim de 
que possa desenvolver seus talentos, daí a expressão ‘autossuportação’. 
234 Cf. Ibid, p. 179. 
235 Kant apresenta diferentes formulações do imperativo categórico segundo Paton (1947), a que Rawls faz 
referência é apenas a formulação chamada da humanidade: “Age de tal modo que uses a humanidade tanto na 
tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente 
como meio.”.  
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homens de tratar um ao outro não simplesmente como meio mas também como 

fim em si mesmos.”236. Completa dizendo que o contrato dos dois princípios torna 

possível esse imperativo, pela compreensão de que os homens na posição original 

tratam a si mesmos como iguais. Conclui que os dois princípios seriam escolhidos 

como forma de assegurar o autorrespeito entre as pessoas237. 

No texto, Rawls vai defender os deveres naturais, sendo um deles o “dever 

de respeito mútuo”, apresentado como compondo o autorrespeito. Define o dever 

do respeito mútuo, como afirma: “É um dever mostrar a uma pessoa o respeito o 

qual é devido a ele como um ser moral, que é, como um ser com um senso de 

justiça e uma concepção de bem.”238. Diz que esse respeito mútuo revela-se de 

várias formas: na nossa vontade de ver a situação dos outros do ponto de vista de 

sua concepção de bem e quando estamos preparados para dar razões de nossas 

ações quando os interesses dos outros são materialmente afetados. Cada uma 

dessas formas trata de um dos dois aspectos de uma pessoa moral, já 

apresentados239. 

Rawls justifica o dever do respeito mútuo com base no conhecimento que 

todos têm de que é necessário que as pessoas tenham estima entre si para garantir 

sua associação. Apesar de uma pessoa não se preocupar necessariamente com o 

interesse dos outros, seu autorrespeito e sua confiança no valor de seu próprio 

sistema de fins dependem da não indiferença aos fins dos outros.  

Deste modo, todos são beneficiados, se o dever do respeito mútuo é honrado 

e o autorrespeito é constituído. Como afirma Rawls, “Agora a razão pela qual esse 

dever seria entendido é que por meio das partes na posição original o interesse de 

                                                           
236 “Another way of putting this is to say that the principles of justice manifest in the basic structure of society 

men’s desire to treat one another not as means only but as ends in themselves.” Ibid, p. 179. 
237 Cf. Ibid, p. 180. 
238 “This is the duty to show a person the respect which is due to him as a moral being, that is, as a moral being, 

that is, as a being with a sense of justice and a conception of the good.” Ibid, p. 337. 
239 Cf. Ibid, p. 337. 



75 
 

cada um não é interesse do outro, eles sabem que na sociedade eles precisam ser 

assegurados pela estima de suas associações.”240 

Rawls deixa claro que os bens primários são anteriores aos princípios da 

justiça e, antes dos primeiros, há uma teoria mitigada do bem que se pretende 

apresentar no texto. Nas suas palavras, “Esse relato de bem que eu chamo de teoria 

magra: seu objetivo é assegurar as premissas sobre os bens primários requeridos 

para alcançar os princípios de justiça.”241 

Aqui ele cita que o autorrespeito e a confiança na noção do próprio valor 

talvez sejam os bens primários mais importantes242. Vincula sua compreensão de 

autorrespeito à concepção de bem como racionalidade. De início, parece igualar 

o autorrespeito à autoestima, classificando-os em dois aspectos: um que inclui o 

senso da pessoa de seu próprio valor e outro, que seria a confiança firme de que 

suas habilidades lhe permitirão alcançar suas intenções. Rawls afirma: “É claro 

então por que o autorrespeito é um bem primário. Sem ele nada pode parecer 

digno de ser feito, ou se alguma coisa tem valor para nós, nos falta a vontade de 

se esforçar para conseguí-la.”243 

Por isso, reafirma a importância de a sociedade garantir as condições do 

autorrespeito, de modo que a justiça como equidade dê suporte à autoestima. Aqui 

Rawls não faz distinção entre autorrespeito e autoestima, relação que fica mais 

clara no decorrer do texto, como nas discussões anteriores, nas quais a autoestima 

é claramente parte do autorrespeito. 

É importante ressaltar como esse autor pensa a questão do seu próprio valor, 

que seria um dos aspectos da autoestima, como vinculado a (1) ter um plano 

racional de vida e (2) ter pessoas e fatos apreciados e confirmados pelos outros 

                                                           
240  “Now the reason why this duty would be acknowledged is that although the parties in the original position take 

no interest in each other’s interests, they know that in society they need to be assured by the esteem of their 

associates.” Ibid, p. 337. 
241 “This account of the good I call the thin theory: its purpose is to secure the premises about primary goods 

required to arrive at the principles of justice.” Ibid, p. 395. 
242 Cf. Ibid, p. 396. 
243 “It is clear then why self-respect is a primary good. Without it nothing may seem worth doing, or if some things 

have value for us, we lack the will to strive for them.” Ibid, p. 440. 
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que lhes têm estima e por suas associações244. Como o desenvolvimento dos 

talentos e habilidades do indivíduo são importantes para satisfazer essas duas 

condições, a educação, como um meio de promover esse desenvolvimento é 

bastante importante. Essa ideia se elucida, nas próprias palavras de Rawls, quando 

este nos ensina que, 

Colocando essas notas juntas, as condições para uma pessoa respeitar a 

si mesmo e um outro seria requerer que seus planos comuns sejam 

ambos racionais e complementares: eles pressupõem que seus talentos 

sejam educados e despertem em cada um o sentimento de maestria, e 

eles se organizam juntos em um esquema de atividade que todos 

apreciem e gostem.245 

 

Na sequência, o autor apresenta outra condição como base social do 

autorrespeito, o respeito público aos fins/planos dos indivíduos e a possibilidade 

de manifestar sua opinião publicamente. Sobre este assunto, Rawls afirma:  

Assim o que é necessário é que deve existir para cada pessoa pelo 

menos uma comunidade de interesses compartilhados aos quais ele 

pertence e onde ele encontra seu esforço confirmado por seus 

associados. E para a maior parte sua promessa é suficiente quando a 

vida pública dos cidadãos, respeita os fins uns dos outros e adjudicam 

suas reivindicações políticas de forma que também suportam sua 

autoestima. Isso é precisamente sua condição de fundo que é mantida 

pelos princípios da justiça.246 

 

Feito isso, reto ma o objetivo de sua discussão que é apresentar as relações 

entre o autorrespeito, as excelências e a culpa, e distingue vergonha (shame) de 

remorso (regret). Explica que o último seria o sentimento de ter falhado em 

relação ao seu plano de vida, que seria a base de sua autoestima, ou seja, o remorso 

prejudicaria a autoestima247. A vergonha seria uma emoção evocada pelo choque 

                                                           
244 Cf. Ibid, p. 440. 
245  “Putting these remarks together, the conditions for persons respecting themselves and one another would seem 

to require that their common plans be both rational and complementary: they call upon their educated endowments 

and arouse in each a sense of mastery, and they fit together into one scheme of activity that all can appreciate and 

enjoy.” Ibid, p. 440. 
246 “Thus what is necessary is that there should be for each person at least one community of shared interests to 

which he belongs and where he finds his endeavors confirmed by his associates. And for the most part this 

assurance is sufficient whenever in public life citizens respect one another’s ends and adjudicate their political 

claims in ways that also support their self-esteem. It is precisely this background condition that is maintained by 

the principles of justice.” Ibid, p. 441. 
247 Cf. Ibid, p. 442. 
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de nosso autorrespeito, com um tipo especial de bem248. Chama a atenção aqui o 

fato de Rawls começar a distinguir o autorrespeito da autoestima que, antes249, 

não tinham sido distinguidos, e continua apresentando esses elementos em suas 

distinções, que de certa forma já foram apresentadas. 

Apresenta a excelência como sendo o conjunto das características e 

habilidades de uma pessoa, de modo que estas são racionais para todos, incluindo 

nós mesmos, ou seja, as excelências são boas porque elas nos habilitam a ter mais 

satisfação no plano de vida, aprimorando nosso senso de mastery. Cita alguns 

bens que fariam bem a nós e aos outros, que seriam exemplos de excelências: 

imaginação e sagacidade, beleza e graça. Como o próprio Rawls explica,  

Por um lado, imaginação e perspicácia; a beleza e a graça, e outros dons 

naturais e habilidades da pessoa são bens para outros também: eles são 

agradáveis para nossos associados tão bem quanto para nós mesmos 

quando mostramos e exercitamos adequadamente.250 

  

Chama a atenção o fato de Rawls incluir a imaginação como uma 

excelência, isso porque ela foi incluída como um bem primário natural nesse 

mesmo texto251. Daí surgem várias dúvidas e possibilidades de resposta a algumas 

questões. Uma dúvida repousa no questionamento sobre se os bens primários 

naturais seriam a mesma coisa que as excelências. Uma pista para resolver essa 

dúvida é que a definição de excelência aproxima-se bastante da própria definição 

de bens primários, distinguindo-se por não se tratar de “coisas”, mas de 

“características e habilidades”, ou seja, pertencem ao indivíduo e não estão fora 

dele. Dessa forma, talvez as excelências sejam um aprimoramento do conceito de 

bens primários naturais. Desta conexão entre excelências e bens primários, surge 

outra dúvida: as excelências poderiam também ser distribuídas em “naturais” e 

“adquiridas”? Se assim fosse, é claro que o texto ganharia em exatidão, mas ainda 

                                                           
248 Cf. Ibid, p. 442. 
249 Cf. Ibid, p. 440. 
250 “On the hand, imagination and wit, beauty and grace, and other natural assets and abilities of the person are 

goods for other too: they are enjoyed by our associates as well as ourselves when properly displayed and rightly 

exercised.” Ibid, p. 443. 
251 Cf. Ibid, p. 62. 
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podemos questionar se os outros elementos que Rawls citou inicialmente como 

bens primários naturais poderiam ser nomeados como “excelências naturais”, mas 

ele, simplesmente, não chamou a atenção para isso252. Por fim, e talvez mais 

importante, fica a indagação se essa possível identificação dos bens primários 

naturais com as excelências poderia explicar a ausência da citação dos primeiros 

em todas as outras obras posteriores a 1971. 

Essas questões ganham importância, uma vez que a apreciação dessas 

excelências em nós pelas pessoas que nos rodeiam dá suporte à autoestima. No 

tocante a esse tema, Rawls explica que  

Essa classe de bens constitui as excelências: elas são as características 

e habilidades das pessoas, que é racional para todos (incluindo nós 

mesmos) querer. De nosso ponto de vista, as excelências são bens desde 

que elas habilitam-nos a obter uma maior satisfação no plano de vida 

desenvolvendo nosso sentimento de maestria. Ao mesmo tempo esses 

atributos são apreciados por aqueles com os quais nós nos associamos 

e o prazer que eles causam em nossas pessoas e no que nós fazemos 

suporta nossa autoestima.253 

 

Nesse aspecto, as excelências são condições do florescimento humano 

(human flourishing); elas são bens de todos os pontos de vista254. É interessante 

perceber que as excelências teriam todas as características para serem 

enquadradas como bens primários, mas não o são diretamente, apenas compõem 

as bases sociais do autorrespeito, à medida que elas contribuem para a autoestima 

e para a confiança no próprio valor255. 

Após o tratamento das excelências e do seu papel constituinte dentro da 

autoestima, Rawls parece querer esclarecer os empecilhos para o 

desenvolvimento da autoestima e passa a tratar da vergonha e do remorso. No 

tratamento da vergonha natural (natural shame), ressalta que ela não surge 

                                                           
252 E isso será trabalhado de forma mais profunda na segunda parte do texto relacionada com o aprimoramento. 
253 “This class of goods constitutes the excellences: they are the characteristics and abilities of the person that it is 

rational for everyone (including ourselves) to want us to have. From our standpoint, the excellences are goods 

since they enable us to carry out a more satisfying plan of life enhancing our sense of mastery. At the same time 

these attributes are appreciated by those with whom we associate, and the pleasure they take in our person and in 

what we do supports our self-esteem.” Ibid, p. 443. 
254 Cf. Ibid, p. 443. 
255 Cf. Ibid, p. 443. 
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somente da ausência de bens, mas também de danos a nossa autoestima, causados 

pela nossa falta de exercício ou na falha da execução de certas excelências256.  

Isso, mais uma vez, vem ressaltar a importância das excelências para a 

autoestima. Seria o remorso que estaria relacionado com a falta de bens 

primários257. Apesar da falta de algumas excelências, como a beleza e a 

inteligência258, poderem prejudicar a autoestima, esse prejuízo pode ser reparado 

pelas características que os indivíduos pleiteiam de acordo com o seu plano de 

vida. O autor acrescenta que a falta destas excelências normalmente não é 

voluntária, por isso, os indivíduos não podem ser considerados culpados por causa 

dela. 

Explica que a culpa surge do próprio objetivo de vida que traçamos, ou seja, 

se desejamos ser músicos e não temos nenhuma habilidade musical, sentimos 

culpa. Isso é bem interessante porque mostra que Rawls não entende as 

excelências (habilidades e características) apenas no âmbito moral, mas em 

sentido geral. Também é interessante porque mostra que quem determina as 

excelências importantes para si é o próprio indivíduo, pelo seu plano de vida. 

Portanto, todos concordam que devem ter excelências, apesar da decisão de quais 

excelências poderiam variar de indivíduo para indivíduo. 

No decorrer do texto, Rawls dá uma compreensão geral sobre a noção de 

autorrespeito já apresentada. O autorrespeito aparece ao lado da liberdade de 

consciência e de pensamento, como sendo uma segunda razão para a prioridade 

do interesse fundamental em determinar nosso plano de vida259. Após tratar sobre 

a liberdade, volta a tratar do autorrespeito, quando fala da questão do status e 

quando coloca em questão a maior importância do autorrespeito sobre os outros 

bens primários, o que não tinha feito em 1968260.  

                                                           
256 Cf. Ibid, p. 444. 
257 Cf. Ibid, p. 444.  
258 Essa inclusão da beleza e da inteligência vem reforçar a impressão que apresentamos no parágrafo anterior, 

baseado em Rawls (1971, p. 443).  
259 Cf. Ibid, p. 543. 
260 Cf. Ibid, p. 544. 
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Ressalta o motivo da sua maior importância, a influência que ele tem na 

nossa percepção dos outros bens primários e de seus valores. Esse status diz 

respeito a uma forma de reconhecimento público da pessoa261 em relação à 

liberdade, principalmente, política e civil, sem discriminação cultural e étnica.  

O autor, então, mostra como o autorrespeito está vinculado à autoestima, 

com o objetivo de explicar como o autorrespeito é distribuído na sociedade. A 

princípio, o autorrespeito, entendido como status, seria maior para as pessoas que 

tivessem maior renda e riqueza. A tentativa de igualar esse status levaria a igualar 

o autorrespeito, o que eliminaria as diferenças e assim impediria que estas 

contribuíssem para uma sociedade melhor para todos. 

 Assim, Rawls afirma que o autorrespeito não precisa ser igual, mas as 

condições para este, como a liberdade, devem ser iguais e estas permitiriam a 

construção das bases sociais da estima, ou seja, a autoestima, que comporia o 

autorrespeito, seria igual, à medida que frui de liberdades iguais, do primeiro 

princípio; e o status seria desigual enquanto elemento próximo da renda e riqueza, 

elementos do segundo princípio262. 

Parece que, para evitar o problema da inveja, ele admite que o autorrespeito 

pode ter alguns ajustes no estágio legislativo, de modo que seja incluído na lista 

dos bens primários apenas como autoestima263, não incluindo o status para não 

despertar a questão da inveja social. 

Enfim, na obra de 1971, Rawls esclarece as “bases sociais” do 

autorrespeito, que ainda não estavam claras em 1968, identificando-as com a 

própria autoestima. Nesse sentido, o autorrespeito seria dividido em bases sociais 

do autorrespeito e simplesmente autorrespeito. Entendido da primeira forma, seria 

igual à autoestima, se aproximaria da liberdade e seguiria o primeiro princípio, ou 

seja, deveria ser igual para todos. Entendido da segunda maneira seria próximo 

                                                           
261 Cf. Ibid, p. 545. 
262 Cf. Ibid, p. 545. 
263 Cf. Ibid, p. 546. 
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do status, se aproximaria da renda e da riqueza e seguiria o segundo princípio, ou 

seja, admitiria a desigualdade. 

Chama a atenção o fato de que, sempre que Rawls cita a lista dos bens 

primários nessa obra e nas posteriores e inclui o autorrespeito, fala em “bases 

sociais do autorrespeito”, o que permite concluir que a parte do autorrespeito mais 

importante seria a autoestima. Essa conclusão poderia ser confirmada pela própria 

ordem léxica, em que o primeiro princípio tem prioridade sobre o segundo, de 

forma que a parte do autorrespeito que tem relação com o primeiro princípio (a 

autoestima) teria prioridade sobre a que tem relação com o segundo (o status). 

Em 1974, Rawls escreve um texto com o objetivo de explicar o conceito de 

igualdade em Kant, para deixar mais claros os dois princípios da justiça. Em um 

dos itens do texto, em que ele trata sobre a responsabilidade como parte da 

liberdade, acrescenta um aspecto interessante sobre a autoestima e o autorrespeito, 

dizendo que estes não são a mesma coisa em aspectos importantes264. Isso 

confirma o que nós já tínhamos percebido em 1971, quando ele procura 

diferenciar os dois termos. 

Em relação à abordagem sobre os bens primários tratados, chama a atenção 

o fato de esse autor não fazer nenhuma mudança significativa na sua compreensão 

do autorrespeito, desde a obra de 1968 até 2001. Esse dado denota a grande 

importância que esse conceito tem para a sua teoria, particularmente no que se 

refere às bases sociais do autorrespeito. 

Em 2001, em Justice as fairness: a restatement, Rawls vai explicar o 

conceito de menos favorecido e, antes disso, apresenta os bens primários, entre 

eles as “bases sociais do autorrespeito”. A explicação do autorrespeito é feita a 

partir da percepção de que há uma ambiguidade no entendimento de autorrespeito 

em TJ265. O autor distingue duas partes no autorrespeito: a atitude e as bases 

sociais do autorrespeito, dizendo que apenas no último sentido o autorrespeito é 

                                                           
264 Cf. Id, 1999a, p. 260. 
265 Não diz a qual edição de Theory of Justice faz referência, o que não faz diferença uma vez que não há mudança 

de pensamento entre as edições de 1971 e 1999. 
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um bem primário. Isso é claramente diferente do que já tinha afirmado se 

pudermos entender o autorrespeito como “atitude”, no sentido de status. Isso não 

justifica excluí-lo da lista de bens primários, uma vez que a riqueza e a renda ainda 

permanecem na lista.  

Esta explicação só é possível se entendermos o sentido de “atitude” como 

diferente do de status. Diante da preocupação com a subjetividade, o sentido que 

Rawls se preocupa em esclarecer é que autorrespeito não pode ser entendido como 

um elemento egoísta e o mesmo sentido de “as bases sociais do autorrespeito” não 

pode ser entendido tendo em si um elemento egoísta, ou vinculado a necessidades 

egoístas, mas apenas a características que são objetivamente comuns a todos, no 

que diz respeito às “bases sociais do autorrespeito”. 

 

 

1.2. Como se alcançam os bens primários?  

 

O primeiro conceito de bens primários é dado em 1971, quando Rawls está 

explicando os dois princípios de justiça e é entendido como o que todo indivíduo 

racional presumivelmente quer.266 Assim teríamos que aprofundar o que ele 

entende por um indivíduo racional e como entende o querer/interesse. 

Rawls apresenta o que entende por racionalidade, que esclarece o conceito 

de bem primário, entendido como o que é mais eficiente na satisfação de seus 

interesses. Nas palavras de Rawls, 

Assim na forma usual, uma pessoa racional é pensada como tendo um 

conjunto coerente de preferências entre as opções abertas para ela. Ela 

dispõe essas opções de forma que seja melhor para seus objetivos; ela 

segue o plano que satisfará mais seu desejo e que tem mais chance de 

ser executado com sucesso.267  

 

                                                           
266 Cf. Id, 1971, p. 62. 
267 “Thus in the usual way, a rational person is thought to have a coherent set of preferences between the options 

open to him. He ranks these options according to how well they further his purposes; he follows the plan which 

will satisfy more of his desires rather than less, and which has the greater chance of being successfully executed.” 

Id, 1999a, p. 143. 
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Duas questões ficam em aberto: a primeira diz respeito aos interesses, que 

seriam dignos de serem alcançados, mas isso será tratado depois; a outra é se esses 

interesses se referem ao indivíduo concreto ou a um indivíduo representativo. Para 

isso, Rawls discorre sobre a questão da inveja, vergonha e humilhação268, 

mostrando como esses conceitos devem ser entendidos para um indivíduo 

representativo. Assim, conclui269 que esse conceito é aplicado prioritariamente na 

posição original e em indivíduos teoricamente definidos. 

Ele continua tratando sobre os bens primários e esclarece mais a questão da 

racionalidade presente nos interesses. Para isso assume que precisamos de uma 

teoria mitigada do bem, para explicar a preferência racional pelos bens primários 

e também a ideia da racionalidade, que fundamenta a escolha dos princípios na 

posição original270.  

Nesse trecho ele esclarece que a racionalidade ou eficiência seria dada pela 

correspondência em alcançar o bem definido pela teoria mitigada do bem271. 

Para explicar os bens primários, é preciso restringir-se apenas à definição 

mitigada do bem e ao conceito de bem, utilizado para classificar alguns elementos 

como bens primários. Assim, considerar o senso de justiça como sendo um bem 

seria parte da teoria mitigada do bem, mas isso é o mesmo que a definição de 

pessoa moral, ou seja, ter um senso de justiça e a capacidade de perseguir um 

conceito de bem. A teoria mitigada do bem, portanto, define como bem a 

personalidade moral, de modo que as coisas que racionalmente e eficientemente 

permitem o desenvolvimento dessa personalidade moral são chamadas bens 

primários. 

                                                           
268 Cf. Ibid, p. 144-146. 
269 Cf. Ibid, p. 147. 
270 Cf. Ibid, p. 397. 
271 Uma questão relacionada a isso é uma possível circularidade para demonstrar os bens primários, através de uma 

teoria mitigada do bem, em relação à teoria da justiça. E esclarece que: “Indeed, even rational plans of life which 

determine what things are good for human beings, the values of human life so to speak, are themselves constrained 

by the principles of justice. But clearly, to avoid moving in a circle, we must distinguish between the thin and the 

full theory, and always keep in mind which one we are relying upon.” Ibid, p. 397. Ou seja, ele esclarece que 

parece circular, no sentido de que os bens primários justificam os dois princípios de justiça e que os dois princípios 

de justiça são a base para os bens primários. Essa circularidade só seria evitada pela distinção entre a teoria magra 

e a teoria completa. (erico - desenvolver) 
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Rawls vai apresentar três estágios para a definição do conceito de bem, e 

isso é ilustrativo para entendermos a capacidade de pensar e buscar um conceito 

de bem, que é uma das características que definem a personalidade moral, que, 

por sua vez, define a teoria mitigada do bem, para, assim entendermos como são 

pensados os elementos que compõem os bens primários272. 

Na explicação desses três estágios conseguimos entender como ele chega à 

capacidade de ter e buscar um conceito de bem, que é uma das duas características 

da personalidade moral. Na explicação do primeiro estágio, ele afirma que não 

vai trabalhar com o conceito de bem no sentido tradicional como uma análise273, 

ou seja, como a formulação da identidade de um conceito, como no exemplo: o 

relógio é ‘bom’ quando cumpre ‘bem’ sua definição. Sublinha que a 

racionalidade, por definição, ‘é adotar meios eficazes para atingir objetivos’. 

Então a definição tradicional do bom relógio de pulso, seria o que dá a hora certa. 

Porém, Rawls não vai utilizar o conceito analítico, no sentido de que não vai 

questionar, se os enunciados que expressam o que se entende por bem são 

analíticos, mas apenas vai utilizar os dois conceitos procurando a correspondência 

deles com os fatos cotidianos. 

Assim temos que o ‘bem’ de algo será quando esse algo cumpre bem o que 

se propõe ou que se espera dele, utilizando-se de meios eficazes para isso 

(racionalmente). Ou seja, o que Rawls quer fazer é não reduzir o conceito de ‘bem’ 

a recursos lógicos, mas observar a vida cotidiana, ou seja, não se prender à função 

para a qual o objeto é definido, mas observar o uso que se pretende dele. Assim 

conclui: “Sempre permanece no fundamento o ponto de vista de que um artefato, 

                                                           
272 “Thus I suppose the definition to have three stages as follows (for simplicity these stages are formulated using 

the concept of goodness rather than that of better than): (1) A is a good X if and only if A has the properties (to a 

higher degree than the average or standard X) which it is rational to want in an X, given what X’s are used for, or 

expected to do, and the like (whichever rider is appropriate); (2) A is a good fo X for K (where K is some person) 

if and only if A has the properties which it is rational for K to want in an X, given K’s circumstances, abilities, and 

plan of life (his system of aims), and therefore in view of what He intends to do with an X, given K’s circumstances, 

abilities, and plan of life (his system of aims), and therefore in view of what He intends to do with an X, or 

whatever; (3) the same as 2 but adding a clause to the effect that K’s plan of life, or that part of it relevant in the 

present instance, is itself rational.” RAWLS, 1999a, p. 399. 
273 Cf. Ibid, p. 401. 
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uma parte funcional, ou uma função está sendo considerada, embora seja claro 

que esse ponto de vista pode não estar explícito.”274 

Rawls vai tratar do senso de justiça e vai atribuir a sua origem às três leis 

psicológicas. Sem querer aprofundar essas leis psicológicas, seria importante 

apenas delas tomar conhecimento: (1) tendemos a amar as pessoas que nos amam 

e cuidam de nós, por exemplo, a obediência aos pais por amor, e os filhos os amam 

porque são cuidados por eles e valorizados como pessoa275; (2) aqueles envolvidos 

em um sistema de cooperação social costumam agir com a evidente intenção de 

cumprir suas normas justas (ou equitativas), e assim laços de amizade e confiança 

mútua tendem a surgir entre eles, comprometendo-os ainda mais fortemente com 

o esquema de cooperação276; (3) realizadas as duas outras leis psicológicas, o 

reconhecimento de que nós e aqueles com quem nos preocupamos somos 

beneficiários de uma instituição consagrada e duradoura tende a engendrar em nós 

o correspondente senso de justiça277. 

Aqui chegamos ao senso de justiça, que Rawls pensa se desenvolver de 

forma natural278. Ou seja, no próprio desenvolvimento da pessoa em seu aspecto 

moral surgiria a consciência do ‘bem’, que é possuir determinadas coisas para 

todas as pessoas. Daí nasce o senso de justiça, qual seja, todos deveriam ter se eu 

quero ter, o que permitiria alcançar a lista de bens primários e também 

fundamentar os dois princípios de justiça. 

Depois de explorar o desenvolvimento do senso de justiça, Rawls passa a 

explicar o que seria um sentimento moral do qual aquele faz parte. Nas palavras 

de Rawls: 

Retornando o primeiro desses assuntos, eu deveria explicar que eu devo 

usar o termo mais velho “sentimento” para famílias ordenadas 

permanentemente pela disposição de governar, tais como o senso de 

justiça e o amor da humanidade (par. 30), e pela conquista permanente 

                                                           
274 “There always stands in the background a point of view from which an artifact, functional part, or role is being 

appraised, although of course this point of view need not be made explicit.” Ibid, p. 402. 
275 Cf. Ibid, p. 463.  
276 Cf. Id, 1999a, p. 469. 
277 Cf. Ibid, p. 473. 
278 Cf. Ibid, p. 477. 
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de indivíduos particulares ou associações que têm um lugar central na 

vida da pessoa.279 

 

Em seguida, mostra que o senso de justiça é de tal forma básico que àqueles 

em quem esse senso é ausente falta algo próprio da ideia de humanidade, de forma 

que, mesmo que combine elementos naturais e sociais, não é um conceito 

arbitrário280. Ou seja, Rawls está se defendendo de uma possível acusação de focar 

apenas aspectos naturais, incluindo com limites a influência social. O fato de dizer 

que o senso de justiça contém elementos naturais parece gerar um conceito de 

homem dependente de um conceito de natureza, ou um conceito de natureza 

humana, porém isso não parece ser um conceito forte, o que geraria algum 

problema de justificativa. Mas ao contrário parece um conceito fraco que seria 

confirmado socialmente na própria compreensão da humanidade, ou seja, não 

precisaria de muita justificativa, pois estaria quase implícito na ideia de 

humanidade. 

Disso podemos concluir que os bens que Rawls elenca como primários são 

os únicos que ele pensa que deveriam ser alcançados281. Mas ele não apresenta 

nenhum argumento para demonstrar que eles seriam os únicos alvos possíveis 

dessas duas características, mas apenas as cita como se fossem. Ou seja, ele não 

chega a esses bens utilizando o conceito de racionalidade desenvolvido como se 

fosse um cálculo, mas esses bens são tomados como resultado desses conceitos.  

Isso poderia nos abrir um espaço para pensar se outros bens poderiam ser 

incluídos, como a tentativa de inclusão do tempo de lazer282 e a sua preocupação 

com a inclusão de novos bens primários ou de liberdades, isso porque, incluir mais 

                                                           
279 “Turning to the first of these matters, I should explain that I shall use the older term “sentiment” for permanent 

ordered families of governing dispositions, such as the sense of justice and the love of mankind (par. 30), and for 

lasting attachments to particular individuals or associations that have a central place in a person’s life.” Ibid, p. 

479. 
280 Cf. Ibid, p. 488. 
281 Dessa forma o que pode ser pensado é que a lista de bens primários de Rawls apesar de seguir a teoria mitigada 

do bem pode ser alcançada de forma quase intuitiva, sendo que a possibilidade que ele oferece para justificá-las 

não seria suficiente, mas não seria necessária. Essa crítica intuicionista será desenvolvida posteriormente na tese. 
282 Cf. Ibid, p. 253. 
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liberdades básicas poderia prejudicar o alcance daquelas que já se consideram 

aceitáveis. 

  



88 
 

2 O aprimoramento cognitivo como bem primário ou instrumento de justiça 

social 

 

A busca pela inclusão do aprimoramento cognitivo como um bem primário 

social seguirá três estratégias. A primeira é a apresentação e o estudo dos 

problemas relacionados com o aprimoramento cognitivo, cuja análise é feita por 

temas e seus consequentes problemas. A segunda será a correlação do 

aprimoramento cognitivo com os bens primários sociais já reconhecidos, como 

por exemplo, a educação até 1971 e, depois, o autorrespeito. A terceira estratégia 

consiste na tentativa de mostrar, seguindo o método de inclusão de bens primários 

sociais segundo Rawls, como o aprimoramento cognitivo se configuraria em mais 

um bem primário social. 

 

 

2.1. Em busca de uma definição do aprimoramento e o aprimoramento a 

partir de Rawls 

 

Antes de iniciar a primeira etapa, é importante apresentar a problemática 

referente à definição do aprimoramento e mostrar como Rawls contribui para isso. 

Um método geralmente utilizado é a comparação do aprimoramento com o 

tratamento/terapia. 

Um primeiro autor importante para discutir esta questão é Eric Juengst, em 

Can enhancement be distinguished from prevention in genetic medicine (1997), 

que se ocupa da distinção entre o aprimoramento e a terapia, para se focar no 

aprimoramento genético, tratando da distinção entre células somáticas e germ-

line. Ele coloca o problema de diferenciar quando há o aprimoramento e quando 

existe a terapia. Para isso, mostra como os limites entre o aprimoramento e o 

tratamento são bastante difíceis de definir em casos em que o aprimoramento é 

utilizado para prevenir doenças.  
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O problema é ilustrado com o método de tratamento do câncer, quando se 

tentam aprimorar certas células (T-lumphocites) que matam as células 

cancerígenas, dificultando a diferenciação entre tratamento e aprimoramento. Ele 

adverte, porém, que não vai considerar o mérito moral de cada um deles, mas fica 

claro em todo o texto que ele vai se ocupar da distinção entre a 

prevenção/tratamento por meio da genética e o aprimoramento genético para 

defender a possibilidade da primeira diante da reprovação do segundo. Adianta 

que, para isso, é necessário complementar a concepção de doença de Boorse 

(1977) e Daniels (1986). 

Norman Daniels, em Just health care (1995), considera a doença como algo 

que desvia o funcionamento normal típico da espécie, que é dado pelo sexo, idade 

etc. Esse conceito permite a distinção clara entre o tratamento e o aprimoramento, 

uma vez que tudo que vai além do normal diz respeito ao aprimoramento e não 

faz parte dos cuidados com a saúde ou da responsabilidade da medicina. Mas essa 

teoria do funcionamento normal não pode sustentar sozinha a necessidade dos 

cuidados de prevenção a doenças e resolver o problema colocado acima. 

Para demonstrar essa insuficiência, mostra casos de medicina preventiva e 

até de aprimoramento genético que funcionariam como uma medicina preventiva. 

O exemplo mais interessante é dado por LeRoy Walters e Julie Palmer, qual seja, 

que a vacina aprimora a capacidade do sistema imunológico. Se ela é considerada 

legítima, o aprimoramento genético do sistema imunológico seria considerado 

legítimo. Essa é uma posição difícil de sustentar em uma concepção de medicina 

como ‘funcionamento normal’. Isso se dá, entre outras razões, pela dificuldade de 

escolher entre as muitas diferenças humanas, que deveriam contar como legítimas 

de serem amenizadas, ou seja, a dificuldade consiste em como escolher quais das 

características normais devem ser aprimoradas, com o intuito de preservar as 

próprias características normais. 

Juengst propõe então uma interpretação ontológica da doença, que seria 

entendê-la de uma forma ‘metafisicamente real’ em si mesma. Essa forma seria 



90 
 

contrária a um reducionismo da doença às leis da fisiologia, compreensão 

depreendida de Boorse e de Daniels. Assim, Juengst é contrário à escola 

fisiologista que considera seus pacientes como reais e as doenças como descrições 

relativamente artificiais dos processos corporais de seus pacientes, quando em 

mau funcionamento. Propõe que as doenças sejam reais, ou seja, entidades, assim 

como os seus pacientes, de forma que elas são suscetíveis do mesmo tipo de 

análise que as ciências naturais usam, o isolamento de entidades naturais do fluxo 

do fenômeno, mesmo se elas não podem existir independentemente dos pacientes 

que se mostram (Wimsatt, 1981). 

Com esse acréscimo, o problema do uso genético na prevenção de doenças 

estaria esclarecido, uma vez que a doença não precisaria se manifestar para ser 

constatada, pois, já com a existência do microrganismo ou outros fatores que 

causariam a doença, seria possível tomar as medidas de sua prevenção, resolvendo 

o problema colocado no início do texto, apesar de expandir a área do tratamento. 

Também estaria delimitada a área do tratamento e do aprimoramento, uma vez 

que ainda permaneceria a ideia do último, como algo que vai além do 

funcionamento normal do indivíduo. 

Outro autor que contribui para entender a questão teórica sobre o 

aprimoramento é Erik Parens, em Is better Always good? The enhancement 

project (1998). Ele, a exemplo de Juengst, vai tentar esclarecer o que seria o 

aprimoramento pelo viés da medicina, apesar de não concordar com a visão de 

Daniels e propor algumas modificações. O texto começa dizendo que não existe 

um consenso universal sobre os objetivos da medicina, e essa inexistência é 

motivada pela inexistência de um conceito universal de saúde, o que, 

consequentemente, impede um conceito sobre o aprimoramento.  

Um conceito de saúde seria o da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que define o termo como “um estado de completo bem estar físico, mental e 

social”. Em relação ao conceito de Daniels, a sua preocupação com a saúde, dada 

pela sua teoria do modelo da função normal, tem como objetivo o cuidado da 
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saúde para fornecer às pessoas “oportunidades iguais” para perseguirem seus 

objetivos de vida.  

O que chama a atenção nessa concepção é o fato de ela considerar como 

normal a desigualdade dada pela natureza, ao dotar uns com mais talentos que 

outros, ou seja, a loteria natural deve existir e, mesmo que pudesse ser evitada, 

não se deveria fazê-lo. Dessa forma, poderia ser permitida a definição de um 

pacote básico de cuidados com a saúde, evitando os excessos do aprimoramento. 

Por esse raciocínio, se poderia evitar a medicalização, ou seja, se uma 

característica como a timidez é causada por um distúrbio, ela deve ser combatida 

por medicamentos; porém, se ela é uma característica natural da pessoa, não deve 

ser combatida, pois se constituiria em um aprimoramento. Desse modo, Daniels 

critica a definição de saúde da OMS, pois permitiria uma medicalização e, assim, 

por consequência, um aprimoramento.  

Feito isso, Parens apresenta vários problemas na distinção entre 

aprimoramento e tratamento, seguindo o modelo de função normal. Um deles 

pode ser ilustrado no caso de Johnny e Billy. Johnny tem uma carência na 

produção do hormônio do crescimento (GH) e, se não for tratado, sua altura será 

de aproximadamente 1,6 m. Billy tem uma produção normal do hormônio do 

crescimento (GH) e sua altura será de 1,6 m, pois seus pais são baixos. Segundo 

o conceito de Daniels, apenas Johnny seria tratado, pois Billy tem suas funções 

normais. Para Parens, isso parece arbitrário, já que os dois teriam a mesma 

condição, que é a baixa estatura, distinguindo-se apenas porque os motivos têm 

‘fontes’ diferentes.  

Parens diz que Daniels admitiria que lidar com esses dois tipos de situação 

seria difícil, no sentido de justificar para cada indivíduo o porquê de um ter que 

ser tratado e outro não. Mas diz que ainda prevaleceria o seu modelo da função 

normal, uma vez que, se abrisse mão desse modelo, levaria a medicina a equalizar 

os indivíduos, o que geraria um problema ainda maior. Em outras palavras, deve 

existir a assim chamada loteria natural e as nossas diferenças devem existir, ou 
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seja, as funções normais manifestam-se de diferentes formas. Parens ainda afirma 

que mesmo a solução proposta por Juengst ao conceito de Daniels parece 

problemática, pois não resolveria a questão do ponto de vista de aspectos 

psicossociais, como a timidez por exemplo.  

Assim Parens propõe que a medicina não deveria se restringir a restabelecer 

as funções normais do indivíduo, mas se colocar a serviço da sociedade e analisar 

cada caso de forma individual. Na segunda parte, o autor procura então mostrar 

como distinguiria os casos passíveis de aprimoramento pela análise dos benefícios 

à sociedade. 

Em relação a esses benefícios, o texto vai afirmar que o aprimoramento 

poderia contribuir bastante para o seu aperfeiçoamento sobre vários pontos de 

vista. Para isso, ele mostra que a argumentação contrária, baseia-se em uma 

precaução, ansiedade e medo desnecessários em relação ao desenvolvimento da 

biotecnologia, que ele chama de argumento do precedente. 

A análise da sua influência sobre os benefícios da sociedade segue três 

temáticas: a desigualdade na distribuição de recursos; a cumplicidade com normas 

suspeitas e inautênticas ameaças ao autoentendimento. Em relação à desigualdade 

na distribuição de recursos, ele vai enfatizar que o aprimoramento da memória 

não gerará nada de novo, mas essa desigualdade já está presente na sociedade e 

nem é questionada por muitos. 

Desse modo, a mudança de sua causa, agora não mais com base em 

ferramentas que melhoram a capacidade competitiva de alguns frente a outros, 

mas no desenvolvimento das próprias capacidades, diretamente, não se constitui 

em um problema novo, mas, quando muito, em um problema antigo com nova 

roupagem. Em relação à cumplicidade com as normas suspeitas, com prejuízo da 

normalidade, ele apresenta vários autores, entre os quais Maggie Little (1999), 

que tratam de uma ética da cumplicidade. Esta seria definida por uma preocupação 

em não se tornar cúmplice de regras sociais que prejudiquem o indivíduo e de 

objetivos da medicina com concepções sociais prejudiciais de normalidade.  
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Neste sentido, a ética da cumplicidade deveria abranger não somente a 

relação médico-paciente, mas vendedor-consumidor. Parens analisa vários casos 

em que ocorre uma relação inautêntica com prejuízo para a sociedade. No 

primeiro caso, não há uma regra inautêntica, mas uma preferência social (queixo 

pequeno); no segundo caso, há um preconceito social e intolerância (dificuldades 

auditivas). E, em um terceiro caso, há uma tentativa de fugir de situações 

problemáticas criadas socialmente (negros e mulher magra). Nesses três casos, 

particularmente no terceiro, fica claro que o aprimoramento não deve ser 

realizado, mas o indivíduo como agente deve assumir a responsabilidade por sua 

vida e lutar a favor da mudança da sociedade, uma vez que o aprimoramento 

poderia confirmar uma regra suspeita, ou seja, que não condiz com a justiça e 

deturpa a normalidade. 

Em relação à questão da autenticidade, as opiniões parecem se dividir. 

Elliot defende que o aprimoramento não deveria ser utilizado para combater 

problemas que exigem um aperfeiçoamento pessoal, com a pena de, resolvido o 

problema, não se ter mais a mesma pessoa, pois ela mudou à custa de remédios. 

Outros, como Peter Kramer, defendem que o médico deve respeitar o objetivo de 

vida do indivíduo, que seria a sua maior prova de autenticidade. O medicamento 

analisado é o uso ou não do prozac. Em todo caso, Parens lembra que o problema 

da perda de autenticidade com o uso de medicamentos não é novo, e apenas está 

sendo aperfeiçoado com o aprimoramento283. 

Ainda no campo da definição do aprimoramento, podemos ressaltar a 

contribuição de Daniels, em Normal functioning and the treatment-enhancement 

distinction (2000). O texto é, no geral, bem coerente, pois não se limita a permitir 

ou proibir o aprimoramento em geral, mas parece condicionar a sua aprovação à 

análise de cada caso. Para essa análise propõe um princípio que seria a igualdade 

equitativa de oportunidades. Assim define tratamento: “serviços ou intervenções 

                                                           
283 Cf. Parens, 1998, p. 16. 
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significando condições de prevenção ou cura (ou outro aperfeiçoamento) ao que 

nós consideramos como doenças ou desabilidades”. Já o aprimoramento é 

definido como sendo as “intervenções que desenvolvem as condições do que nós 

consideramos como uma função normal ou uma característica dos membros de 

nossa espécie”.284  

Segundo Daniels, essa distinção depende do conceito de ‘necessidades 

médicas’ que está definido na legislação ou no DSM. O autor resgata o exemplo 

de Johnny e Billy285 e considera que os dois devem ter acesso ao hormônio do 

crescimento, sob pena de serem injustiçados do ponto de vista da justiça de 

Aristóteles, no que se refere a não poder tratar de modo diferente os semelhantes. 

Assim, fica claro que a deficiência é definida pela legislação, ou seja, a pessoa 

baixa em razão da falta de hormônio do crescimento é considerada deficiente e 

assim pode receber o hormônio do crescimento. Para Daniels, nesse exemplo, não 

seria só o doente, no caso Johnny, mas também Billy que mereceria atenção 

especial, o que incluiria no tratamento não só o doente, mas também casos que 

não afetem o funcionamento normal do organismo. 

Isso, porém, levanta algumas sérias objeções. A primeira seria a dificuldade 

em se distinguir o tratamento do aprimoramento que é a base para a decisão sobre 

os serviços de saúde moralmente obrigatórios. No exemplo de Johnny e Billy, 

parece que Billy, mesmo não se enquadrando como doente e assim não merecendo 

a mesma atenção, merece algum tipo de atenção e, por isso, é necessário definir 

algum tipo de critério que determine como resolver essa questão, sem a qual a 

distinção parece arbitrária. Assim, pode-se entender doença como “algum tipo de 

desvantagens de que o indivíduo não tem culpa.” Poderíamos, portanto, enquadrar 

tanto Johnny como Billy no tratamento com o hormônio do crescimento. 

                                                           
284 “[…] services or interventions meant to prevent or cure (or otherwise ameliorate) conditions that we view as 

diseases or disabilities” e aprimoramento: “interventions that improve a condition that we view as a normal 

function or feature of members of our species.”  
285 Este exemplo já foi citado, o primeiro é baixo por deficiência hormonal e o segundo por sua herança genética.  
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Dado o exemplo de Johnny e Billy, que deve perpassar os serviços de saúde, 

a questão é como, protegendo as funções normais, se protegem as oportunidades 

abertas para todos. Ou seja, Daniels propõe que seja aplicado o critério de Rawls, 

para se definirem quais casos devem ser tratados, independente da distinção entre 

tratamento e aprimoramento.  

Assim, não só o caso de Billy deveria receber atenção, mas também outras 

questões que limitam as oportunidades, como as relacionadas à tecnologia, à 

educação, riqueza e a outros fatores culturais286.  Por exemplo, o aperfeiçoamento 

da memória perdida com a idade e o aumento da capacidade do sistema 

imunológico. 

Sara Goering (2000), em Gene therapies and the pursuit of a better human, 

também coloca a questão da definição do aprimoramento, tentando esclarecer os 

casos em que este seria permitido. É interessante que ela coloca uma espécie de 

questionamento em um dos exemplos básicos que vem sendo discutido desde 

Parens: o caso de Billy. Ela diz que a uma pessoa baixa por questões genéticas 

não deve ser oferecida uma espécie de 'tratamento' com hormônio de crescimento. 

Mas o desejo de ser mais alto é o resultado de um preconceito social contra os 

mais baixos.  

Assim, ela diz que a sociedade deve se transformar e não o corpo do 

indivíduo, de forma que não seria nem uma questão de necessidade médica como 

pensa Daniels. Para reforçar esse argumento, cita o exemplo das pessoas surdas 

que não se consideram doentes ou que, necessitando de alguma ajuda médica, não 

acedem às vantagens que a audição pode oferecer. Assim, a necessidade de 

definição do aprimoramento parece ainda não resolvida.  

Renova-se a necessidade da definição de critério para que as causas sociais 

de determinadas fragilidades não sejam enquadradas como doença. Como a 

pessoa doente, no caso, parece ser identificada como a pessoa disfuncional, ela 

                                                           
286 Cf. Daniels, 2000, p. 315. 
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defende que se deve recorrer ao véu de ignorância287 de Ralws, para se identificar 

o que realmente seria doença e, assim, distinguir o tratamento do aprimoramento. 

Ou seja, o véu de ignorância garante que se superem os conceitos de doença 

baseados em características que favoreceriam grupos particulares em sociedades 

particulares. 

Deste modo, nem a cor da pele, nem a surdez, nem a altura poderiam ser 

características consideradas menos funcionais, que permitiriam um tipo de 

cuidado médico, ou até aprimoramento genético. Um exemplo interessante que 

usa para demonstrar como muitos valores são fruto de um preconceito social é a 

inteligência. Para isso, ela inova e compara a questão da surdez com a falta de 

inteligência. 

Em um mundo de “burros”, a falta de inteligência não seria vista como algo 

negativo, mas seria normal, da mesma forma que em um mundo de surdos a falta 

de audição não seria motivo de preconceito. Desse exemplo, pode-se considerar 

que até mesmo a inteligência não pode ser vista como algo que deve ser 

desenvolvido em todos os casos, ou, de outro modo, que seja um fator sempre 

bom de ser desenvolvido.  

Rawls não concordaria com a ideia de que a inteligência só seria válida em 

alguns casos, mas ele já reforçou várias vezes, no seu tratamento dos bens 

primários, que a inteligência seria necessária para todos os planos de vida. Aqui 

se pode ver como Rawls discordaria de Goering, que considera a inteligência um 

bem condicional a alguma sociedade específica e não como Rawls, como 

desejável por todos os seres racionais. 

Julian Savulescu, em Procreative beneficence: why we should select the 

best children (2001), apresenta um critério para orientar o aprimoramento 

genético que deveria ser utilizado pelos pais em seus filhos, chamado princípio da 

beneficência procriativa. O princípio é bem interessante, seja porque poderia se 

                                                           
287 Cf. Ibid, p. 335. 
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aproximar de uma escolha na condição da posição original, seja porque se 

aproxima bastante da ideia do paternalismo apresentada por Rawls. 

Basicamente, o princípio defende que os pais devem ter o direito e o dever 

de escolher ter os melhores filhos dentre os que eles podem gerar pela sua carga 

genética. Assim, se os pais puderem, como ele prevê que será possível acontecer 

pela combinação das técnicas da fertilização in vitro (IVF), com o diagnóstico de 

pré-implantação (PGD), saber que, entre dois embriões A e B, B tem grandes 

chances de ter sérios problemas de asma, os pais têm o direito e o dever de 

escolher para implantação o embrião A. 

Como ele fundamenta a ideia de dever? Ele parte do princípio de que os 

pais ‘devem’ garantir a melhor vida possível para seus filhos. E que a ‘melhor 

vida’ é definida pela vida com o ‘maior bem-estar’. Sem esclarecer o que quer 

dizer com isso, fica subentendido que a princípio seria uma vida sem dificuldades 

adicionais dadas por condições precárias de saúde. Mesmo que pareça se referir a 

um critério utilitarista ou hedonista, por considerar valores calculáveis, ele 

defende que se baseia em critérios intuitivos, tais como “todos querem mais 

quando se pode querer mais”.  

Uma crítica de que Savulescu se preocupa em se defender diz respeito à 

possibilidade de seu critério se aproximar de uma possível eugenia. Esta ele 

considera como um aperfeiçoamento, com vistas a um benefício social, e atribui 

a isso o risco de se tornar algo coercitivo, de forma a restringir a liberdade 

procriativa dos pais. 

A beneficência procriativa deveria ser pautada pelo benefício do indivíduo, 

de forma que não poderia haver pressões da sociedade. Aqui se pode ver como o 

pensamento de Rawls pode contribuir para fundamentar esse critério. O critério 

da beneficência procriativa, de certa forma, se aproximaria do modo como Rawls 

pensa que os pais aplicariam o princípio da justiça como equidade na tomada de 

decisões por seus filhos, ou seja, eles presumiriam o que é melhor para eles, com 

base no que acham que seus filhos considerariam como bom. 
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Com a apresentação das diferentes formas de se conceituar o 

aprimoramento, podemos perceber que vários elementos da teoria da justiça de 

Rawls contribuem, se não para uma definição do aprimoramento, para uma 

orientação de como usá-lo, seja pela igualdade de oportunidades (Daniels, 2000), 

pelo véu de ignorância (Sara Goering) ou pelo paternalismo (Savulescu, 2001). 

Mas existem outros autores que mesmo não recorrendo aos conceitos de Rawls 

na discussão sobre a definição do aprimoramento, utilizam seus conceitos.  

William Soderberg, em Genetic enhancement of a child’s memory – a 

search for a private and public morality (2011)288, propõe o véu de ignorância de 

Rawls como um critério para julgar a justiça do aprimoramento genético da 

memória dos filhos, realizada pelos pais. Eva Orlebeke Caldera, em Cognitive 

enhancement and theories of justice (2008)289, apresenta as relações do 

aprimoramento cognitivo com as teorias da justiça disponíveis: contratualismo 

social (Rawls), libertarismo (Nozick) e comunitarismo (Sandel). 

Caldera conclui o texto mostrando que é a favor do aprimoramento 

cognitivo, que precisa, porém, de alguns desenvolvimentos. Em relação a Rawls, 

ela apresenta alguns problemas que são bastante oportunos. Um primeiro 

problema que ela coloca é a dúvida sobre a sustentação do princípio da justiça 

como equidade de Rawls. Em um mundo hipotético onde as pessoas tivessem 

acesso ao aprimoramento cognitivo, seja genético ou por meio de fármacos, e 

podendo assim compensar a falta de talentos naturais, o compromisso com os 

menos favorecidos ainda se sustentaria? Para Caldera, Kurt Vonnegut (1968) 

também reforça a sua posição e considera que a teoria da justiça de Rawls tem 

como grande pressuposto a loteria natural, enfrentando grandes dificuldades, caso 

ela possa ser neutralizada. (erico) 

                                                           
288 SODERBERG, William. Genetic enhancement of child’s memory. Consultado em 20 de outubro de 2011: 

http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Moral%20Issues%20in%20Medicine/Reproduction/Genetic%2

0Enhancement.html. 
289 JOURNAL OF EVOLUTION AND TECHNOLOGY. CALDERA, Eva Orlebeke. Cognitive enhancement and 

theories of justice: contemplanting the malleability of Nature and self. Volume 1, issue 1, may 2008, p. 116-123. 

http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Moral%20Issues%20in%20Medicine/Reproduction/Genetic%20Enhancement.html
http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Moral%20Issues%20in%20Medicine/Reproduction/Genetic%20Enhancement.html
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Como poderíamos responder a essas dificuldades colocadas ao pensamento 

de Rawls? Antes de responder a essa questão é importante vermos como Rawls 

parece se posicionar em relação à questão da eugenia. Ele trata dessa temática 

explicitamente, em TJ (1971), como uma questão adicional aos dois princípios. 

Rawls defende seu ponto de vista, afirmando:  

Eu tenho assumido assim que a distribuição de dons naturais é um fato 

da natureza e que nenhuma tentativa é feita para mudar isso, ou até 

tomada nesse sentido. Mas para alguma extensão essa distribuição é 

certa de ser afetada pelo sistema social. Um sistema casual, por 

exemplo, tende a dividir a sociedade em populações biológicas 

separadas, enquanto uma sociedade aberta encoraja a mais ampla 

diversidade genética.290 

 

A questão da eugenia se insere na perspectiva da distribuição de talentos 

realizada pela natureza. Rawls considera a eugenia291 como uma política que 

oferece vários riscos, como a separação de populações pela caracterização 

biológica. Mas parece considerar que isso não ocorreria dentro de uma perspectiva 

de sociedade regida pelos seus princípios. Além disso, agora entramos nos 

problemas colocados, considera que os menos favorecidos de determinada 

sociedade não veem como positiva a redução dos talentos dos outros. (erico) Ao 

contrário, por aceitar o princípio de diferença, veem o aumento das habilidades 

como algo que pode ser utilizado para o bem comum. 

Rawls afirma que o aumento de capacidades aumenta o leque disponível no 

plano de vida. Ele está considerando isso dentro da perspectiva da posição 

original. Ou seja, na posição original, existe a consciência de que os pais querem 

os melhores genes para seus filhos. Essa ideia deve se inserir nos conhecimentos 

                                                           
290  “I have assumed so far that the distribution of natural assets is a fact of nature and that no attempt is made to 

change it, or even to take it into account. But to some extent this distribution is bound to be affected by the social 

system. A case system, for example, tends to divide society into separate biological populations, while an open 

society encourages the widest genetic diversity.” Rawls, 1971, p. 108. 
291 Em geral a eugenia é considerada como toda intervenção motivada pela carga genética do indivíduo. A eugenia 

positiva seria aquela que privilegia uma determinada característica definida por um determinado gene e para isso 

pode tomar várias medidas como a manipulação genética. Essa eugenia geralmente está mais relacionada a valores 

sociais. A eugenia negativa se preocupa em evitar um tipo de característica genotípica, geralmente associada a 

prevenção e cura de doenças. Rawls por si mesmo não objetaria a nenhuma das duas desde que seja obedecido 

seus dois princípios da justiça. O que é importante ficar claro é que ele seria contrário a qualquer tipo de privilégio 

genético motivado pela valorização de um povo em detrimento de outro, como por exemplo, o holocausto. 
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de psicologia, que Rawls admite que as pessoas no véu de ignorância podem 

possuir. 

Outra dificuldade em adotar o pensamento de Rawls em relação ao 

aprimoramento genético deve-se à falta de uma medida dos talentos naturais. Essa 

dificuldade, de certa forma, não ocorreria no que diz respeito ao aprimoramento 

cognitivo. E isso porque, em relação ao talento natural da inteligência, que pode 

se adequar ao aprimoramento cognitivo, Rawls estabelece um critério bastante 

claro, a possibilidade do alcance dos bens primários das bases sociais do 

autorrespeito. 

David DeGrazia, em Enhancement Technologies and human identity 

(2005)292, apresenta um conceito de identidade que se aproximaria ou seria 

compatível com o conceito de pessoa de Rawls, que permitiria o aprimoramento. 

Isso porque DeGrazia conclui que a objeção da mudança na identidade humana 

pela realização do aprimoramento tecnológico não é muito clara, o que significa 

que não seria suficiente. Portanto, como não há características invioláveis no 

homem, estas não constituem uma objeção ao aprimoramento. 

A maior preocupação que Grazia coloca é com relação à segurança e à 

distribuição desse aprimoramento, problemas para os quais a justiça como 

equidade de Rawls pode resolver. Isso porque a justiça como equidade, propondo 

um véu de ignorância, não permitiria que o aprimoramento agravasse as 

diferenças entre as pessoas, mas garantiria que serviria como um amenizador de 

diferenças impeditivas para a realização de um plano racional de vida. Os dois 

princípios de justiça pensados para uma sociedade democrática garantiriam uma 

sociedade estável pautada no autorrespeito e na tolerância às diferenças. 

Colin Farrelly, em Genes and social justice: a rawlsian reply to Moore 

(2002)293, por meio de vários conceitos de Rawls, apresenta a posição de Adam 

                                                           
292 JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY. DeGrazia, David. Enhancement technologies and human 

identity. Vol. 30, 2005, p. 261-283. 

293 BIOETHICS. Farrelly, Colin. Genes and social justice: a rawlsian reply to moore. Vol. 16, number 1, 2002. 

ISSN 0269-9792. 
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Moore sobre a manipulação genética. Finaliza dizendo que o aprimoramento 

genético leva a um repensar da justiça social, para o qual muito contribui a justiça 

social de Rawls, particularmente o seu segundo princípio, no que diz respeito à 

igualdade de oportunidades.  

Essa justiça serve como orientação para se pensar uma nova ética, seja 

usando seus conceitos como bens primários sociais regidos pelo primeiro 

princípio, seja para repensar o segundo princípio, no que diz respeito aos 

benefícios dos menos favorecidos. Isso porque Rawls, ao elaborar esse conceito, 

pensa nos bens primários sociais, como classe social e também nos talentos 

naturais e na sorte na vida. Se por meio do aprimoramento genético podemos 

resolver as deficiências no que diz respeito aos talentos naturais, o princípio da 

diferença precisa ser repensado, e não só ele, mas também o conceito dos menos 

favorecidos, que também inclui o conceito dos talentos naturais. 

Fritz Allhoff, em Germ-Line Genetic Enhancement and Rawlsian Primary 

Goods (2008)294, defende o aprimoramento genético de ‘germ-line’ para alguns 

casos, de acordo com a teoria de Rawls no tocante ao aumento de bens primários. 

E conclui que o aprimoramento genético é permitido, se, e somente se, aumentar 

a quantidade de bens primários. Podemos acrescentar, segundo o pensamento de 

Rawls, que o aprimoramento genético seria permitido, se aumentasse a quantidade 

de bens primários para todos, uma vez que este é a primeira condição de uma 

sociedade justa. 

Todos esses conceitos de Rawls utilizados por esses autores podem ganhar 

um novo sentido na orientação do aprimoramento com a tese proposta. Ou seja, 

segundo a tese proposta, a melhor forma de se orientar o uso do aprimoramento é 

tentar incluí-lo como um dos bens primários sociais. Esta seria a melhor forma, 

por pelo menos dois motivos. 

                                                           
294 JOURNAL OF EVOLUTION AND TECHNOLOGY. Allhoff, Fritz. Germ-Line genetic enhancement and 

rawlsian primary goods. Vol. 18 issue 1 – September 2008, p. 10-26. 
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O primeiro motivo é porque permitiria, ao mesmo tempo, conjugar todos 

os conceitos já utilizados por esses autores na orientação do uso do 

aprimoramento. Um segundo motivo é porque, sendo o aprimoramento cognitivo 

incluído como um bem primário social de Rawls, ele seria incluído dentro de um 

sistema filosófico ético e político que daria um suporte adequado à elaboração de 

políticas públicas dentro de um contexto social completo, podendo responder a 

inúmeras questões que possam vir a surgir dentro da sua expansão. 

 

 

2.2. O aprimoramento cognitivo através de fármacos e geneticamente 

 

O aprimoramento cognitivo pode ser entendido de duas formas. Uma 

primeira diz respeito ao uso de medicamentos que podem melhorar a cognição, 

que podemos chamar de aprimoramento cognitivo através de fármacos. Uma 

segunda relaciona-se as alterações genéticas, que constituem o aprimoramento 

genético da cognição295. 

O aprimoramento cognitivo pode ser associado ao uso de medicamentos 

para aumentar a capacidade cognitiva. Dentro dessa perspectiva, pode ser 

associado com o methylphenidate (Ritalin), que tem sido usado nas crianças, 

desde 1963, para combater o déficit de atenção. Um destes estudos é o de Eliot 

(1997), Effects of methylphenidate on spatialworking memory and planning in 

healthy young adults. Eliot trata do impacto do uso de methylphenidate em 

pessoas saudáveis, mostrando como ele ajuda a melhorar a memória espacial e o 

planejamento, mas não melhora a atenção e a fluência.  

Um estudo semelhante, When we enhance cognition with Adderall, do we 

sacrifice creativity? A preliminary study foi realizado por Farah (2009). Esse 

estudo aborda o uso de Adderall (amphetamine) (que são utilizadas para o déficit 

                                                           
295 Talvez seja mais adequado incluí-lo dentro de um tipo de aprimoramento genético, devido a aproximação com 

sua problemática. 
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de atenção e hiperatividade) e seu impacto sobre a criatividade. A autora apresenta 

um experimento com 16 pessoas, para avaliar as relações entre o Adderall e a 

redução da criatividade em jovens adultos saudáveis. Nesse experimento, ela 

chega à conclusão de que o uso do Adderall conduz a um aumento de criatividade 

em indivíduos que antes apresentavam um baixo poder criativo e causa uma 

diminuição de criatividade nos indivíduos que já tinham um alto nível criativo. 

Farah também menciona que esses resultados já foram encontrados em outros 

experimentos relacionados ao Adderall. 

À luz das contribuições de Rawls, o texto de Farah é bastante interessante, 

porque, na sua opinião, a droga seria um exemplo ideal de aplicação da igualdade 

de oportunidades, em nível de talentos naturais. E isso porque, aumentando o nível 

de criatividade das pessoas que têm um baixo nível, ela colocaria em nível de 

igualdade os de condição inferior. Em relação aos de condição superior, eles 

simplesmente não precisariam receber o medicamento, pois não haveria melhora 

e até mesmo poderia haver uma piora em seu desempenho. 

Outra reflexão que Farah desperta é que haveria limites no nosso aumento 

de criatividade. Ou seja, depois de atingido um certo nível, não seria possível 

aumentá-lo. Isso é bastante interessante, se pensarmos que a natureza humana tem 

seus próprios limites de aprimoramento. Seguindo esse mesmo raciocínio, pode-

se pensar que o aprimoramento cognitivo não seria ilimitado, tendo, após a 

ingestão de uma determinada quantidade de Adderall ou Ritalin, uma nulidade de 

melhora. Isso lança uma importante reflexão sobre o atual entendimento do 

aprimoramento. 

Uma segunda linha diz respeito aos pensadores que ressaltam uma validade 

do aprimoramento genético da cognição. Nessa linha, podemos citar Newson, em 

Should we undertake genetic research on intelligence (1999). Esse estudo 

pretende mostrar uma visão positiva do aprimoramento genético da inteligência, 

fazendo uma defesa do aprimoramento genético que serve, com muitos 
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argumentos, para a defesa do aprimoramento cognitivo. Um primeiro passo que 

Newson coloca e que contribui para nossa tese é seu conceito de inteligência:  

[...] inteligência é uma capacidade mental geral que, entre outras coisas, 

envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar 

abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e 

aprender da experiência... ela reflete uma ampla e profunda capacidade 

de compreensão das coisas ao redor de nós.296  

 

Em seguida, o autor coloca a discussão bastante polêmica sobre qual a 

influência genética e qual a influência social na formação da inteligência e 

apresenta vários problemas do aprimoramento genético que podem prenunciar os 

problemas possíveis com o aprimoramento cognitivo, apresentados no próximo 

item. 

Outro autor que pensa o aprimoramento cognitivo por meio de fármacos é 

John Harris, em Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the 

healthy (2008). Nesse texto, Harris pretende apresentar o aprimoramento 

cognitivo como positivo para a sociedade atual, desde que sejam tomadas certas 

medidas: uma pesquisa apropriada e uma regulação. O texto cita duas substâncias 

químicas utilizadas para o tratamento de doenças que têm sido usadas para o 

aprimoramento cognitivo, o Modafinil e Aricept (donepezil). 

O primeiro argumento na defesa do aprimoramento visa a demonstrar que 

nós devemos ver as tecnologias para o aprimoramento cognitivo como sendo da 

mesma categoria que os outros aprimoramentos, como a educação e os bons 

hábitos de saúde297. Para isso reconhece que o primeiro tem certa semelhança com 

os segundos, apesar de ter diferentes efeitos morais.  

Explica que os argumentos utilizados para negar o aprimoramento 

cognitivo por meio de drogas não são válidos, pois são argumentos vinculados aos 

                                                           
296 “[...] [intelligence is] a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, 

plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience… it 

reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings.” Newson, 1999, p. 328. 
297 Um ponto que chama a atenção é o fato de considerar a educação e os bons hábitos como aprimoramento. 

Apesar de essa aproximação não ser própria dos autores, mas ser usada também por Kass (apud p. 703, 1) ela tem 

um efeito benéfico na possível aceitação do aprimoramento cognitivo através de drogas, uma vez que o aproxima 

dos outros tipos de aprimoramento já conhecidos e aceitos como benéficos. 
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efeitos, e estes são os mesmos de outras práticas, que, por terem tais efeitos, não 

são consideradas inválidas. Por exemplo, os benefícios do sono não requerem 

esforço, os benefícios da alimentação envolvem a ingestão e, portanto, são 

invasivos e os benefícios da internet não são acessíveis a todos.  

 

 

2.3. O aprimoramento cognitivo e seus problemas 

 

Nessa perspectiva temos vários problemas relacionados a essa temática, 

como por exemplo: (1) a questão da perda de liberdade, (2) o aumento da injustiça 

social. O que faremos aqui é relacionar esses problemas com conceitos da teoria 

da justiça de Rawls. (1a) A questão da perda de liberdade poderá se relacionar 

com o conceito de pessoa de Rawls. (2a) O aumento da injustiça social pode ser 

rebatido com a aplicação dos princípios da justiça como equidade. 

 

 

2.3.1. A perda de liberdade 

 

A questão da liberdade é enfocada de uma forma interessante por William 

Gardner (1995)298. Para ele a liberdade não seria violada pelo aprimoramento, 

mas pela sua proibição. Assim o texto visa a mostrar como essa proibição acabaria 

por violar a liberdade dos indivíduos de forma inaceitável, portanto combate a 

ideia de que o aprimoramento genético deve ser proibido. Sua argumentação 

baseia-se na ideia de que a competitividade atual, exigida pelo sistema econômico, 

não poderia ser controlada e qualquer proibição seria vazia, já que há grande 

pressão/interesse por capital humano. Uma questão que se poderia colocar é se 

essa competitividade atual não feriria a liberdade do indivíduo. Em todo caso, 

                                                           
298 The journal of medicine and philosophy. Gardner, William. Can human genetic enhancement be prohibited? 

N. 20. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 1995, p. 65-84. 
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Gardner parece afirmar que o aprimoramento genético não feriria, mas a 

proibição deste seria claramente uma violação da liberdade. 

O texto afirma que o aprimoramento genético contribuiria para o 

aprimoramento cognitivo299 e seria justificado nesses casos. Afirma, inclusive, 

que seria mais benéfico do que o investimento em mais e melhores escolas300. 

Apesar de reconhecer a interação entre habilidades, genótipo e meio ambiente, ele 

reconhece que um melhor genótipo aumenta a possibilidade de desenvolver 

melhores habilidades, apesar de não dispensar a importância do meio no 

desenvolvimento dessas habilidades301.  

Essa afirmação de Gardner é bastante interessante, pois acrescenta um 

elemento a favor do aprimoramento dentro da própria teoria de Rawls. À medida 

que Rawls reconhece a importância de se garantirem igualdades equitativas de 

oportunidades para as pessoas, o que ocorre em parte pela garantia da igualdade 

dos bens primários sociais, assume que o meio social interfere no 

desenvolvimento das habilidades e precisa assim ser alterado para não impedir 

esse desenvolvimento em alguns e favorecer em outros, o que teria um prejuízo 

social e benefício individual claros, por outros motivos que não as contribuições 

possíveis.  

Se essa afirmação confirma que o aprimoramento genético diminui a 

dependência do meio para o desenvolvimento das habilidades, também mostra 

que ele aumenta a possibilidade de que as condições de justiça sejam de fato 

realizadas. Não me parece que isso afetaria de qualquer maneira a estrutura da 

justiça pensada por Rawls. 

Voltando ao tema principal do artigo, a ideia de que o aprimoramento 

genético seria necessário pela competição por capital humano entre os países, ele 

afirma que a proibição desse aprimoramento não seria eficiente. Ou seja, mesmo 

que, por meio de organismos internacionais, os Estados concordassem em não 

                                                           
299 Cf. GARDNER, 1995, p. 67. 

300 Cf. Ibid, p. 69. 

301 Cf. Ibid, p. 69. 
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realizar esse aprimoramento genético e o proibissem, esse acordo de fato não seria 

cumprido. Isso porque alguns congressistas derrubariam a validade desse acordo, 

pressionados por industrialistas biotecnológicos e cientistas proeminentes302.  

Por causa da competição, agora entre os próprios cidadãos, até os pais não 

respeitariam essa proibição e buscariam o aprimoramento genético em um 

mercado negro303. Logo, parece claro que o caminho não é a proibição. Para 

reforçar essa conclusão, ele acrescenta que os instrumentos e materiais 

necessários para o aprimoramento genético são basicamente os mesmos da terapia 

genética, o que impede que essa proibição seja garantida pela proibição de venda 

dos materiais necessários e, portanto, inviabiliza uma proibição real304. 

 Em relação a essas duas situações, Gardner apresenta pequenas 

possibilidades de amenização para aqueles que são contrários ao aprimoramento 

genético. Em relação ao medo dos riscos, ele diz que é possível calculá-los com 

base na terapia genética, que já é conhecida e é semelhante. E acrescenta305 que a 

proibição do acesso ao conhecimento, que seria outra alternativa, não previne que 

seu uso não vá levar a más descobertas. Ou seja, mesmo que se pense que o 

aprimoramento genético pode levar a causas danosas e por isso se evite torná-lo 

conhecido, isso não impediria que ele pudesse ser realizado e ainda para fins ruins. 

É como se a ignorância não fosse o melhor caminho. 

Aqui poderíamos acrescentar a ideia de que, mesmo que se promovesse um 

silêncio em relação ao aprimoramento genético com fins de evitar seu 

desenvolvimento e assim seu mau uso, isso seria inútil pela própria proximidade 

do aprimoramento genético com a terapia genética, o que está mais claro em 

outros textos. Assim, se adotasse o critério da ignorância, provavelmente o 

aprimoramento genético seria enquadrado como um tipo de terapia genética e 

poderia ser mal utilizado assim como pode acontecer com a terapia genética. 

                                                           
302 Cf. Ibid, p. 70. 

303 Cf. Ibid, p. 71. 

304 Cf. Ibid, p. 71. 

305 Cf. Ibid, p. 71. 
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Pelo que se tem visto até agora, o aprimoramento genético, que seria 

justificado pelo desenvolvimento do aprimoramento cognitivo, não violaria a 

liberdade do indivíduo, uma vez que é dessa forma que nossa sociedade está 

constituída, com base em competições sociais. 

Gardner afirma também que a forte competição pelos bens sociais como 

riqueza, sucesso, saúde e renda seria o motivo que os pais utilizariam para 

justificar o aprimoramento genético306. Nesse momento ele parece se contradizer 

com a ideia anterior307, quando parecia que o aprimoramento genético poderia ser 

usado para diminuir as desigualdades. Se existe essa contradição, o que prevalece 

no texto é a ideia da competitividade e, portanto, não poderia se pensar que ele 

cogita a ideia de o aprimoramento genético ser usado para diminuir a injustiça308, 

mas para evitar a injustiça maior, ou simplesmente para o indivíduo não ser 

excluído da sociedade.  

Dessa forma, parece que, na realidade, o autor não se preocupa com o fato 

de essa competitividade ser justa ou não, e por isso, parece deixar de lado uma 

possibilidade de reflexão sobre se esta não limita a própria liberdade, sobre a qual 

ele argumenta que seria ferida com a proibição do aprimoramento genético. Ou 

seja, seguindo a linha do raciocínio do autor, se o aprimoramento genético não 

pode ser proibido porque isso acarretaria a perda da liberdade das pessoas, se a 

competitividade acarreta essa perda da liberdade, ela deve ser proibida, mas ele 

não toca nesse assunto, nem diz que vai tratar disso em outro artigo. E por não 

pensar em regras para realizar um aprimoramento genético e admitir essa 

importância do mercado, pressupõe-se que ele pensa que o mercado regularia esse 

aprimoramento genético, o que é um critério bastante desastroso, como pensa 

Goerign309 (2000)310.  

                                                           
306 Cf. Ibid, p. 74. 

307 Cf. Ibid, p. 69. 

308 Cf. Ibid, p. 69. 

309 Cambridge quarterly of healthcare ethics, N. 9, 2000, Printed in the USA. Cambridge University Press. 

GOERING, SARA. Gene therapies and the pursuit of a better human, p. 330-341. 

310 Cf. Goering, 2000, p. 338. 
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Aqui podemos pensar que Gardner supervaloriza a competição, talvez mais 

do que deveria, considerando-a acima de qualquer agência reguladora, como o 

Estado ou a consciência humana. Talvez isso seja uma crítica possível ao 

argumento que parece levá-lo a afirmar que o aprimoramento genético é 

inevitável, dada a realidade econômica atual. Mas ele não considera que isso seja 

uma violação da liberdade do indivíduo ou, pelo menos, não levanta essa questão. 

O que chama a atenção é que, por considerar impossível a proibição do 

aprimoramento genético, Gardner admite que uma solução possível seria um 

enorme rigor nas fiscalizações, que deveriam atingir inclusive a relação entre os 

pais e os filhos, analisando a correspondência entre os DNA, sem que haja direito 

à resistência.  

Isso implica em uma clara violação de direitos, como o de reprodução, ou 

da liberdade, no sentido de a pessoa não ter direito sobre seu próprio corpo. 

Porém, o que o Estado poderia fazer com os pais que não cumprissem as regras? 

Ele mataria os filhos? Ou os excluiria da sociedade? E uma sociedade de tal forma 

poderia se manter? Enfim, se a sociedade pauta-se pela competição social, tentar 

barrar essa competição levaria a extremos de restrição de liberdade, de modo que 

o melhor é não chegar a tais níveis e procurar regular minimamente essa 

competição. 

Newson311 (1999) trata de alguns elementos relacionados com a liberdade 

que poderiam ser prejudicados pelo aprimoramento genético. O primeiro aspecto 

que ele coloca é a ideia do aumento da discriminação social312, o que parece ferir 

o que Rawls chamaria de igualdade equitativa de oportunidades. Além disso, 

Newson considera possível que o aprimoramento genético viole a natureza do 

indivíduo, só permitindo o nascimento de pessoas com boa predisposição genética 

ou submetendo os ‘inferiores’ a tratamentos compulsórios313. 

                                                           
311 BIOETHICS, Volume 13, N. 3/4, 1999. NEWSON, A & WILLIAMSON, R. Should we undertake genetic 

research on intelligence? p. 327-342. 

312 Cf. NEWSON, 1999, p. 333. 

313 Cf. Ibid, p. 333. 
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Por outro lado, rebate a objeção da discriminação, dizendo que ela não faria 

sentido, uma vez que os genes são próprios de um grupo, e assim os genes que 

permitem um aumento da inteligência, por exemplo, em um grupo, podem não 

fazer o mesmo em outro, já que não seria propriamente um gene, mas um grupo 

destes314. Outro argumento que Newson apresenta é a objeção ao aprimoramento 

genético, considerando que este, aplicado à inteligência, forçaria os pais a uma 

preconcepção dos filhos e assim reduziria sua autonomia315. Mas ele rebate essa 

objeção, dizendo que o aprimoramento genético não reduzirá mais a autonomia 

da criança do que os métodos de cuidados com crianças, que nem por isso são 

questionados, mas, ao contrário, são comumente aceitos. 

James Hudson (2000)316 apresenta vários argumentos a favor do 

aprimoramento, que nos levam a pensar sobre a questão da liberdade. Um 

primeiro rebate a objeção da homogeneização da sociedade. Para isso mostra que 

a defesa do aprimoramento com base na adaptação do indivíduo ao meio é 

circular, pois o ser humano sempre está se alterando e alterando o meio, de forma 

que sempre precisará de adaptação317. Trata então, com base na observação do 

mundo atual, do argumento de que o aprimoramento não seria uma forma de 

homogeneização da sociedade, pois a sociedade não se alteraria com o 

aprimoramento no que diz respeito às atitudes das pessoas, que continuariam 

sendo as mesmas. Ou seja, continuariam a viver em uma sociedade plural e 

competitiva. Isso porque, mesmo hoje, com a atual competição, o mercado não 

leva as pessoas a uma homogeneização. 

Hudson rebate o argumento da homogeneização em várias partes no texto 

e coloca uma questão interessante, que diz ser mais problemática que a questão 

da homogeneização, qual seja, o lugar ocupado pelos idosos nessa sociedade. 

Afirma que, nessa sociedade do aprimoramento, um benefício claro para os 

                                                           
314 Cf. Ibid, p. 334. 

315 Cf. Ibid, p. 338. 

316 Journal of applied philosophy, vol. 17, n. 2, 2000. HUDSON, James. What kinds of people should we create, 

p. 131-143. 

317 Cf. Hudson, 2000, p. 133. 
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indivíduos seria a maior longevidade318, porém isso não seria um benefício para a 

sociedade. Partindo desse pressuposto, pergunta se seria aceitável excluir o idoso 

para dar espaço para o mais jovem, que precisa de menos cuidados.  

Isso é um grave problema em relação à liberdade, que ele, porém, não vai 

discutir. Outra questão que ele coloca que parece uma amenização do problema é 

que, se o idoso se mantivesse em condições de trabalho pelo resto da vida, seria 

mais útil do que o jovem inexperiente. Porém, acrescenta que, para o indivíduo 

idoso, isso não faz sentido, ou seja, ele não quer passar a vida toda trabalhando, 

mas quer se aposentar um dia. 

Bostrom319 (2005) mostra, em duas etapas, como a liberdade humana não é 

perdida por meio do aprimoramento. Primeiro, ele apresenta alguns conceitos que 

serão importantes para o seu artigo e depois rebate os argumentos contrários ao 

aprimoramento. Começa a parte conceitual, estabelecendo a distinção entre dois 

tipos de liberdade e apresentando a definição do termo 'dignidade'. A primeira, a 

liberdade morfológica, é a liberdade de aplicar as tecnologias do aprimoramento 

em si mesmo. A segunda, a liberdade reprodutiva, é a liberdade de escolher as 

tecnologias disponíveis para ter seus filhos320. 

Em relação à liberdade morfológica, Bostrom tenta rebater o argumento de 

que o estado do aprimoramento poderia ser em si mesmo degradante. Para isso, 

critica a visão de natureza de que ela seja em si um critério de bem, de forma que 

qualquer mudança nesta seria má. Em relação à liberdade reprodutiva o medo 

seria de que os aprimorados escravizem ou sejam escravizados pelos não 

aprimorados.  

Diante disso, ele levanta o argumento de que não é a igualdade física que 

evita a escravização de um sobre o outro, mas é a validade das leis321. Ou seja, é 

a organização da sociedade, que protege os direitos dos indivíduos. Dessa forma, 

                                                           
318 Cf. Ibid, p. 134. 

319 BOSTROM, Nick. In defende of posthuman dignity. Bioethics. Vol. 19, n. 3, 2005. (ISSN: 1467-8519 – on-

line). 

320 Cf. BOSTROM, 2005, p. 203. 

321 Cf. Ibid, p. 207. 
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não se pode atribuir ao aprimoramento a responsabilidade por diminuir a liberdade 

das pessoas. Além disso, ele mostra como a sociedade tem tido progressos no que 

diz respeito à tolerância ao diferente, por exemplo, aos transexuais, o que 

confirmaria o argumento de que a sociedade tende mais à tolerância do que à 

escravização do diferente.  

Nesse momento, ele insere uma distinção no conceito de dignidade. Um 

primeiro sentido seria a dignidade como status moral: o direito inalienável de ser 

tratado com um nível básico de respeito. O segundo, como qualidade de ser 

dignificado ou honorável; dignidade, digno; honorável, excelente. A diferença 

básica entre os dois conceitos é que o primeiro não exige nenhuma qualidade 

admirável, mas a dignidade é conferida simplesmente pelo que é, independente 

do que seja, uma pessoa honrada, virtuosa etc. 

No segundo sentido, a dignidade exige um merecimento, por assim dizer, 

um esforço pessoal para merecer admiração, por exemplo, uma ação virtuosa. O 

primeiro sentido de dignidade ajuda a rebater as objeções, uma vez que a pessoa 

tem valor em si, sendo ou não aprimorada. O segundo sentido de dignidade serve 

para confirmar o aprimoramento uma vez que essa pessoa teria mais qualidades e 

assim a possibilidade maior de ser admirada. Portanto, Bostrom defende que o 

aprimoramento não violaria a liberdade das pessoas. 

Bostrom322 (2007) não apresenta muitos argumentos novos, porém faz uma 

conexão bastante interessante. Ele defende o aprimoramento cognitivo como uma 

contribuição importante para o exercício da liberdade das pessoas, em geral as 

que têm mais dificuldade. Essa posição baseia-se no pensamento de James 

Watson323, que parece considerar a possibilidade de curar a estupidez e, por isso, 

pensa que dez por cento da população deveria ter acesso a esse aprimoramento, 

como se a estupidez fosse questão de saúde. Ou seja, a estupidez, semelhante a 

                                                           
322 BOSTROM, Nick; ROACHE, Rebeca. Ethical issues in human enhancement. New waves in applied ethics, 

ed. Jesper Ryberg, (Palgrave Macmillan) in: www.nickbostrom.com; 2007. 
323 James Watson é um biologista que ganhou o prêmio nobel de Fisiologia e Medicina em 1962 pela teoria do 

‘modelo de dupla hélice’ para a estrutura da molécula de DNA.  

http://www.nickbostrom.com/
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uma doença, seria uma barreira à liberdade, de forma que deveria ser tratada, para 

não prejudicar a condução normal da vida do indivíduo e até melhorar a 

autonomia dos menos inteligentes.324 

Um elemento interessante para pensar a liberdade relaciona-se ao problema 

do paternalismo. Dentro dessa perspectiva Chan (2008) nos ajuda em sua defesa 

do aprimoramento genético. Para ela, a objeção central baseia-se na falta de 

conhecimento dos efeitos negativos e positivos desse aprimoramento. Assim, se 

já fossem conhecidos os efeitos do aprimoramento genético, não haveria objeções 

e, mesmo que os pais não fossem obrigados a realizá-los em seus filhos, é o que 

muito provavelmente fariam. 

A autora demonstra seu raciocínio de duas formas. A primeira se refere à 

ideia de que geralmente se recomenda às gestantes que não fumem, para não 

prejudicarem o feto. Ou seja, a mãe é impelida a não realizar uma determinada 

ação, para não prejudicar seu filho, o que seria o mesmo que dizer que a mãe é 

impelida a realizar uma ação (de não fumar), para o benefício de seu filho. E isso 

está na sua liberdade, mas também na liberdade do filho.  

A partir deste ponto, ela insere o segundo conceito importante, que seria o 

da responsabilidade. Os pais são responsáveis pelas escolhas que fazem pelos seus 

filhos e, em geral, o fazem da maneira que acreditam ser o melhor para os filhos; 

assim, se os pais descobrissem que o melhor é o aprimoramento genético, 

provavelmente o fariam, mesmo sendo livres para não fazê-lo. 

Em relação à liberdade morfológica, o indivíduo que é livre para fazer o 

que quiser com seu corpo, também deve ser livre para aperfeiçoar seus genes, 

mesmo que sejam células germ-line. Chan defende essa tese, com base na seguinte 

argumentação. Na opinião da autora, nós não podemos ser proibidos de mudar o 

nosso genoma somático (que são as células responsáveis pela nossa aparência), 

como não somos proibidos de mudar nosso corpo.  

                                                           
324 Cf. Bostrom, 2007, p. 18. 
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A autora ainda defende que, como o DNA é a incorporação das mudanças 

das células somáticas, também ele não pode ser proibido, já que a alteração das 

células somáticas é permitida. Assim, a conclusão é que, como podemos alterar 

nossa aparência (fenótipo), também deveríamos poder mudar nossa carga genética 

(genótipo), uma vez que os dois estão profundamente interligados. 

Harris rebate a ideia de que haveria uma redução da liberdade, devido à  

pressão de educadores, empregadores e até mesmo do mercado, para que os 

indivíduos utilizassem os medicamentos. Nesse caso vai defender uma legislação 

capaz de proteger os indivíduos de uma possível perda de liberdade. Algumas 

medidas capazes de resolver os problemas colocados seriam construídas com a 

participação das organizações profissionais mais afetadas325 pela realidade desse 

aprimoramento na formulação de orientações para seus membros em relação ao 

mesmo aprimoramento. 

Bostrom (2009) apresenta uma objeção pela qual o aprimoramento se 

constituiria em um prejuízo para a autenticidade. Esta relaciona-se com a noção 

de valor, que estaria associada à noção de esforço. Por esse motivo, uma 

habilidade comprada seria menos admirável ou teria menos valor do que uma 

habilidade natural. Assim dá exemplos de várias ‘ferramentas’ cujo uso não 

desmerece o valor da ação. É o caso do uso de sapatos que ajudam os esportistas 

e até mesmo o uso de calculadora em níveis maiores da complexidade escolar. 

Ou seja, são várias ferramentas que são consideradas/toleradas como algo que não 

diminui o valor do esforço do indivíduo, mas, pelo contrário, contribui para a sua 

autenticidade. 

Com base nesse argumento, ele vai defender que o problema não está nas 

ferramentas do aprimoramento, mas na cultura que faz uso dessas ferramentas. 

Assim mostra que o aprimoramento não constitui em si uma ameaça à 

autenticidade, mas, ao contrário, tem grandes possibilidades de tornar a pessoa 

                                                           
325 Médicos, educadores, empregadores e sindicatos. 
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mais independente e autônoma, contribuindo para o aumento da liberdade do 

indivíduo. 

Em relação à escolha procriativa e à eugenia, o texto de Bostrom apresenta 

reflexões interessantes. A primeira questão é a validade da capacidade de os pais 

selecionarem as características dos filhos. O autor, concordando com Savulescu 

(2001), aceita o princípio da beneficência procriativa, ou seja, os pais são capazes 

de selecionar o melhor prospecto para os filhos terem uma vida boa. 

Em resposta à objeção dos “designer babies”, ou seja, que o amor dos pais 

pelas crianças seria destruído, pois deixaria de ser incondicional, ele mostra que 

esses argumentos foram colocados à fertilização in vitro e não se confirmaram, 

portanto o argumento não seria válido. Apresenta outra objeção à qual não 

responde, qual seja, que o aprimoramento genético pode aumentar a 

discriminação para com pessoas deficientes, pois seriam consideradas como 

geneticamente anormais. 

 

 

2.3.2. O aumento da injustiça social 

 

Newson (1999) trata de algumas objeções ao aprimoramento genético 

dadas pelo possível aumento da injustiça social. A primeira objeção diz que o 

aprimoramento genético aumentaria as desigualdades na sociedade, porque 

algumas pessoas não teriam condições financeiras de usar essa tecnologia, não 

havendo, por isso, uma igualdade equitativa de oportunidades326. Porém ele 

afirma que, se essa objeção for verdadeira, deveria ser eliminada a educação 

privada, pois reduziria a igualdade equitativa de oportunidades da mesma forma 

que a alteração genética. 

Jonh Harris (2008), em Understandig the ethics of genetic enhancement, 

apresenta um argumento interessante em relação à ideia de que o aprimoramento 

                                                           
326 Cf. NEWSON, 1999, p. 339. 
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pode aumentar ou causar a injustiça. Para isso, utiliza uma ilustração dos esportes. 

Para ele o uso de drogas/fármacos seria muito mais justo que a sua falta, uma vez 

que a formação de uma equipe eficiente para um atleta é bastante cara e, por isso, 

não é acessível a todos.  

Para ele, o uso de fármacos seria bem mais acessível, aumentando assim a 

justiça dentro do esporte. Acrescenta que ele poderia se aplicar ao aprimoramento 

no mesmo caso da educação e da saúde, podendo assim ser garantido seu acesso 

para os menos favorecidos. 

Na relação com Rawls o texto apresenta vários elementos que demonstram 

uma posição indecisa entre o utilitarismo e a justiça como equidade. Um primeiro 

elemento é a sua preocupação com o possível aumento das desigualdades sociais 

e econômicas que é colocado em vários momentos do texto327 no qual ele mostra 

que essas desigualdades devem ser reguladas pelo Estado e não serem deixadas 

livres para a regulação do mercado. Aqui teríamos um elemento tanto utilitarista 

quanto rawlsiano.  

No entanto, quando ele compara o aprimoramento cognitivo por meio de 

fármacos com o uso de drogas no esporte, parece justificar os riscos desse 

aprimoramento cognitivo pelos benefícios que ele pode gerar para a humanidade 

ao contrário do esporte, apresenta uma argumentação utilitarista, a qual Rawls não 

poderia aceitar, uma vez que não aceitaria uma instituição que gerasse 

desigualdades de oportunidades e colocasse o indivíduo em risco para o bem de 

uma maioria. 

Um momento em que o texto parece exclusivamente utilitarista é quando 

admite que o uso desse aprimoramento por certos profissionais, como soldados e 

cirurgiões, poderia trazer um grande benefício para a sociedade, o que, de certa 

forma, parece querer implicar que, mesmo tendo riscos para o indivíduo, haveria 

um benefício para a maioria, o que justificaria o seu uso. O conceito de ‘risco’ 

                                                           
327 Cf. Harris, 2008, p. 702-704. 
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assim apresentado parece ser utilitarista, pois é dependente de uma avaliação dos 

benefícios, ou seja, se houver maiores ganhos do que possíveis perdas, o risco é 

menor.  

Outro elemento na relação com Rawls é o recurso ao debate com as 

diferentes organizações sociais diretamente envolvidas nos efeitos do 

aprimoramento. Este se verifica quando ele ressalta que elas, mais do que 

preocupadas com seus interesses pessoais, devem se ocupar da proteção da 

democracia liberal. 

Esse elemento lembra o consenso sobreposto, em que as diferentes teorias 

abrangentes são convidadas a procurar os seus pontos semelhantes para decidir 

questões fundamentais nas políticas públicas. Ou seja, sem abandonar seus 

próprios interesses, buscam chegar a um resultado comum ou majoritário pelo 

bem da comunidade como um todo. Outro elemento que ainda podemos utilizar 

nesse sentido é a expansão dos dois princípios da justiça como equidade, para a 

orientação das reflexões dessas organizações. 

Em outra perspectiva podemos analisar a questão do conhecimento por 

meio da capacidade mental. Nesse sentido, Bostrom (2009) afirma328 que a 

anatomia cerebral das pessoas com uma capacidade mental excepcional e as 

normais não apresenta diferenças sistemáticas, mas a diferença está nas áreas 

ativadas na memorização, que são relacionados à representação espacial e 

navegação, mesmo quando não se trata de números, faces e formas. 

Esse dado abre uma interpretação possível de que a diferença entre as 

pessoas é apenas de ‘software’, ou seja, com métodos adequados, as pessoas 

poderiam se igualar em suas capacidades mentais. Isso é bastante interessante para 

pensar como o aprimoramento cognitivo pode servir para diminuir as injustiças 

sociais. Assim, retoma a questão relacionada à educação, ou seja, como a 

educação não pode ou não tem conseguido atingir todas as pessoas em suas 

                                                           
328 Cf. Bostrom, 2009, p. 10. 
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particularidades e assim permitir esse progresso, talvez o aprimoramento 

cognitivo possa alcançar esse objetivo. 

Um efeito comprovado é que as drogas poderiam contribuir com o aumento 

da capacidade de retenção da memória329. Porém parece apresentar como efeito 

colateral de algumas drogas a perda do medo, que pode ser bastante importante 

para evitar danos330. Um tema que aparece relacionado ao aprimoramento 

genético, mas que poderia ser aplicado ao aprimoramento cognitivo é o fato de 

que o Estado deveria dar suporte aos pais que não tivessem condições de realizar 

o aprimoramento em seus filhos331 e deveria proibir intervenções prejudiciais, 

sem, contudo, infringir a liberdade reprodutiva dos pais. 

Assim, também nas intervenções do aprimoramento cognitivo, o governo 

deveria fornecer auxílio para os que não pudessem realizá-lo por meios próprios. 

Esse auxílio deveria se estender aos alunos da escola pública e privada, quando 

estes não tivessem condições de serem aprimorados. 

Na mesma obra, Bostrom discute o argumento de que o aprimoramento 

cognitivo poderia contribuir para exacerbar as desigualdades sociais, por 

acrescentar vantagens à elite332. Mas a questão da desigualdade deve ser vista 

dentro de um universo maior, ou seja, é bastante complexa, porque combina 

elementos naturais e sociais. O Estado só pode ser responsável pela redução das 

desigualdades sociais por meio de políticas públicas, de forma que, em relação ao 

aprimoramento cognitivo, políticas como o limite de acesso ou o aumento dos 

preços só contribuem para o crescimento do mercado negro e, consequentemente, 

o aumento da desigualdade. 

Outras políticas, como o incentivo à pesquisa, à compreensão pública e o 

subsídio ao acesso para os grupos menos favorecidos seriam exemplos de políticas 

que diminuiriam a desigualdade social, o que se aproxima da ideia de Rawls, no 

                                                           
329 Cf. Ibid, p. 13. 
330 Cf. Ibid, p. 16. 
331 Cf. Ibid, p. 30. 
332 Cf. Ibid, p. 37. 
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tocante ao benefício aos menos favorecidos. É interessante ressaltar que o 

aprimoramento cognitivo por meio de drogas não teria as mesmas 

implicações/gravidade do aprimoramento genético, isso porque o primeiro não 

criaria uma espécie pós-humana333.  

Ao contrário, o aprimoramento cognitivo, quando consegue uma melhora 

de um por cento do QI, já garante uma melhor sorte social e econômica do 

indivíduo, além de promover sua saúde334. Diante disso, Bostrom argumenta que 

a proibição do aprimoramento cognitivo não teria por que ser realizada e, se 

ocorresse, acabaria causando uma crescente medicalização e patologização pela 

medicina. 

Considerando-se que não há nenhuma política pública que pretenda limitar 

ou reduzir a capacidade cognitiva, e levando-se em conta que o uso de 

medicamentos, como o Ritalin, que melhoram a capacidade cognitiva em pessoas 

que não têm o déficit de atenção, é proibido335, as pessoas passam a se considerar 

como doentes. Essa restrição apenas a pessoas com o déficit de atenção acaba por 

gerar desigualdade, pois somente alguns, que têm acesso à boa informação e 

capital social para encontrarem médicos com uma mente aberta para prescrevê-

los, conseguem o medicamento336.  

Isso significa então, para Bostrom, que o aprimoramento cognitivo, da 

forma dissimulada que ocorre hoje com o Ritalin, contribui para aumentar as 

desigualdades sociais, e sua permissão e consequente inclusão nas políticas 

                                                           
333 Uma das objeções ao aprimoramento genético é o surgimento de outra espécie diferente da espécie humana. 

Vários pensadores consideram que a alteração no genoma humano pode gerar uma nova espécie não mais humana, 

que por ser posterior aos seres humanos, é chamado de pós-humana. Essa objeção não caberia ao aprimoramento 

cognitivo já que não faz alterações genéticas. 
334 Cf. Ibid, p. 40. 
335 Em geral o uso do ritalin é restrito ao tratamento de doenças psicossociais. No Brasil a Ritalina que tem por 

base o metilfenidato é classificado pela portaria 344 do Ministério da Saúde na lista das substâncias psicotrópicas. 

Nos EUA seu uso também é restrito pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH) que recomenda seu uso apenas para 

suas indicações de tratamento. De acordo com Ortega (2010) apesar do uso do metilfenidato não ser aprovada nem 

recomendada para outros usos a não ser o combate do Transtorno de Defícit de Atenção e Hiperatividade (ADDH) 

ele tem sido usado muitas vezes para o aprimoramento cognitivo. Esse uso ocorre principalmente nos EUA que 

respondem por cerca de 80% do consumo mundial. No Brasil o uso que se faz é apenas para o tratamento de 

ADDH. 
336 Bostrom, 2009, p. 43. 
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públicas poderia significar uma redução das desigualdades sociais. Ou seja, já que 

só teriam acesso ao aprimoramento cognitivo por meio de fármacos as pessoas 

que tivessem uma condição financeira mediana, e como o aumento das 

capacidades intelectivas tende a tornar o indivíduo mais capaz de aumentar sua 

renda, a proibição do uso do Ritalin para pessoas saudáveis contribui para tornar 

difícil o acesso a esse medicamento. 

Assim, somente aqueles que puderem pagar pela consulta com médicos que 

pensem de forma diferente e pelo medicamento de alto preço terão acesso. De 

modo que a proibição contribui para o aumento das desigualdades sociais337, já 

que somente os que têm condições financeiras melhores podem adquirir. A 

permissão ao uso do medicamento, após o conhecimento de sua eficiência, seria 

benéfica principalmente para as pessoas com baixo desenvolvimento, e com baixa 

renda, que poderiam receber auxilio do Estado, o que estaria de acordo com o 

pensamento de Rawls. 

 

  

2.4. O aprimoramento moral 

 

Um dos principais pensadores que discutem o aprimoramento moral é 

Thomas Douglas (2008), que, em Moral enhancement, propõe o aprimoramento 

moral como válido e exemplifica quais seriam suas formas. O . Entendendo que 

Douglas propõe que o aprimoramento moral permitiria o indivíduo avaliar melhor 

esses comportamentos, gerando uma inclinação para a aceitação das diferenças, 

no primeiro caso, e a reflexão sobre a melhor ação a ser tomada, no segundo 

exemplo. 

Savulescu (2008), em The perils of cognitive enhancement and the urgent 

imperative to enhance the moral character of humanity, apresenta o 

                                                           
337 Aqui é importante ressaltar que o uso do metilfenidato ainda não tem estudos comprovados de sua eficácia, e o 

argumento toma como pressuposto que seu uso é eficiente e recomendável. 
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aprimoramento cognitivo desenvolvido por meio do aprimoramento moral. O 

texto tem por objetivo defender um aprimoramento moral como mediador dos 

perigos presentes e futuros do aprimoramento cognitivo. Para isso, o autor começa 

tratando do aprimoramento cognitivo, e a primeira informação é que ele permite 

a melhor realização de nossos fins ou objetivos, porém do indivíduo e não da 

sociedade.  

Para isso, distingue entre fins prudenciais e morais, de forma que os fins 

dos indivíduos podem ser prudenciais e não morais, quando não favorecem a 

sociedade como um todo, mas apenas o interesse pessoal. Isso acarretaria uma 

contradição na própria justificativa do aprimoramento cognitivo, uma vez que, 

permitindo a maior realização dos objetivos de alguns indivíduos, impediria ou 

dificultaria a realização dos objetivos de outros. Reforça esse argumento, 

mostrando a fragilidade do argumento da maioria, pois, mesmo que beneficie a 

maioria, aumentaria o risco para todos. 

Passa então a apresentar os tipos de aprimoramento cognitivo (memória 

recente e duradoura) e os meios que eles podem utilizar (genético, medicamentos 

e tecnologias). Diz que, devido ao grande desenvolvimento da tecnologia, com o 

uso de supercomputadores, o aprimoramento cognitivo é inevitável, de forma que 

é urgente o aprimoramento moral, para que o conhecimento científico não caia 

em mãos erradas. 

Para reforçar essa necessidade, o autor argumenta que o conhecimento 

aumenta mais rapidamente o seu poder de destruição do que o de sobrevivência. 

Com o aprimoramento cognitivo, seriam disponibilizados meios pelos quais uma 

pessoa seria capaz de destruir toda a vida sobre a Terra. Desse modo, a única 

forma de sobrevivermos seria nos tornando menos agressivos (aggressive), o que 

seria um dos objetivos do aprimoramento moral. 

Para justificar uma intervenção biotecnológica no aprimoramento moral, 

Savulescu precisa mostrar que nossas disposições morais são baseadas em nossa 

biologia e não são um produto cultural, como a linguagem e as leis de uma 
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sociedade.  Observando as diferentes doutrinas morais religiosas, ele percebe que 

elas possuem um elemento em comum, qual seja a regra de ouro, que seria um 

sentimento de altruísmo, que ele atribui a um sentimento de justiça e equidade que 

seria expresso como “olho-por-olho”. 

Pressupondo que este é o centro de toda moral, vai tentar mostrar como esse 

sentimento está presente no homem na sua condição animal. Demonstrado essa 

componente natural do sentimento de justiça,  mostra que uma noção adequada 

do “olho-por-olho” seria importante para evitar tanto um estado de instabilidade 

social (causada por um sentimento de vingança – excesso de retribuição ao mal 

recebido) quanto um estado de não cooperação social (causada pela ausência do 

sentimento de reciprocidade – falta de retribuição ao bem recebido). 

O sentimento de reciprocidade seria aumentado por intervenções da 

biotecnologia. Mas esse aprimoramento não aprimoraria apenas as virtude do 

altruísmo e da gratuidade (erico), já que há grandes males que são causados pela 

negligência. Ele desenvolveria também as virtudes da conscienciosidade, da força 

de vontade, da firmeza de caráter, da coragem e da temperança.  

A conscienciosidade, apesar de ser uma virtude que ele chama de 

‘executiva’ (ou ser enquadrada como uma virtude intelectual, no sistema 

aristotélico) seria desenvolvida pelo aprimoramento moral, uma vez que se as 

pessoas são melhores moralmente, têm um maior altruísmo e, assim, uma maior 

preocupação com o outro, de forma que desenvolvem uma conscienciosidade, ou 

seja, mais atenção aos efeitos de sua ação sobre o outro, diminuindo assim a 

negligência. 

Demonstrando a possibilidade do aprimoramento moral por meios 

biotecnológicos, dado o fundamento natural da nossa moralidade, Savulescu vai 

rebater argumentos que deduziriam o aprimoramento moral do aprimoramento 

cognitivo. Estes têm por pressuposto que os males são fundados em ideologias e 

religiões; assim, eliminadas as ideologias, o aprimoramento cognitivo, eliminaria 

a origem dos males.  
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O autor, porém, discorda e mostra como há males que não têm origem nas 

ideologias, como por exemplo, a destruição dos recursos naturais para a satisfação 

de desejos egoístas, como conforto e entretenimento. Alerta também que os males 

podem estar ligados a grandes cientistas que, mesmo tendo muito conhecimento, 

possuem crenças religiosas fundamentalistas. Mas ele não nega a importância do 

aprimoramento cognitivo para o aprimoramento moral, à medida que admite que 

isso poderia ajudar a definir qual verdade moral e justificar as crenças morais. 

Na conclusão do texto, ele reforça o argumento de que o aprimoramento 

cognitivo deve ser acompanhado pelo aprimoramento moral e apresenta dois 

novos argumentos para demonstrar a principal premissa que justificaria esse 

argumento: ‘é mais fácil fazer o mal que o bem’. A primeira seria um exemplo de 

um jovem nos EUA que, em poucos minutos, matou 32 pessoas, e diz que seria 

difícil, em poucos minutos, salvar tantas pessoas. O outro é da teoria dos jogos e 

mostra como um pequeno risco de perder tudo não justifica grandes possibilidades 

de pequenos ganhos, ou seja, a pequena possibilidade de eliminação da 

humanidade não compensaria a grande probabilidade de termos pequenas 

melhoras em nosso aparato cognitivo. 

Outro elemento que chama atenção na sua conclusão é a ideia de que o 

aprimoramento moral deveria ser compulsório, assim como a educação e o flúor 

na água. 

Na relação com os outros autores que tratam do aprimoramento, ele 

apresenta vários pontos coincidentes. Em relação à importância da ingestão de 

ovos, no período pré-natal, para o desenvolvimento da memória, confirma a 

importância da alimentação no aprimoramento cognitivo, citada por Bostrom338. 

Porém, ele dá um tratamento diferente ao aprimoramento cognitivo, à medida que 

enfoca os meios de aprimoramento, enquanto Bostrom trata mais dos elementos 

que poderiam ser aprimorados. 

                                                           
338 Bostrom, 2008, p. 382. 
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Em relação ao aprimoramento moral Savulescu, Harris e Douglas 

defendem sua prioridade em relação ao aprimoramento cognitivo, e um 

argumento em que se baseiam é o racismo. Savulescu confirma que o racismo é 

uma ideia conhecida como falsa, já que não existem raças entre os humanos, 

porém, mesmo assim, existem muitas pessoas racistas. Ou seja, se fosse apenas 

uma questão de conhecimento, ele não deveria mais existir. Por isso ele afirma 

que o aprimoramento moral deve preceder o aprimoramento cognitivo. 

O primeiro elemento que poderíamos colocar na relação com Rawls é a 

justificativa do aprimoramento cognitivo, qual seja, a sua contribuição para o 

alcance dos fins (objetivos) do indivíduo ou da sociedade. Neste sentido podemos 

pensar que seria justificado na posição original, uma vez que este estabeleceria as 

condições adequadas para que cada um pudesse realizar sua concepção de bem, 

sem esquecer que esta deveria ser limitada pelos dois princípios da justiça e pela 

satisfação dos bens primários. 

No argumento para defender que o aprimoramento cognitivo deve ser 

acompanhado pelo aprimoramento moral, encontramos um sinal utilitarista, uma 

vez que ele nega o benefício que o primeiro poderia trazer para a maioria da 

população devido ao risco de prejuízo para toda a população e não porque não 

respeitaria o benefício de uma minoria excluída, como pensaria Rawls.  

Um elemento que chama a atenção é a preocupação com o meio social, já 

que ele defende que um meio-ambiente bem cuidado pode contribuir para o 

desenvolvimento do cérebro e o aumento da cognição. Isso é importante, porque 

Rawls também valorizaria o meio, mostrando que não é suficiente ter talentos 

naturais, mas ter um ambiente social que propicie seu desenvolvimento. Outro 

elemento é a sua preocupação em mostrar uma base biológica de nossas virtudes 

morais, isso também seria suportado pela teoria política de Rawls, uma vez que 

esta tolera as teorias abrangentes desde que sigam o critério da razoabilidade. 

Porém, enquanto Savulescu parte do indivíduo, Rawls parte das instituições 

que moldariam os indivíduos, e não propriamente de uma “natureza moral”. Ainda 
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nessas diferenças, o “olho-por-olho”, expressão do egoísmo evolucionista, 

revelaria uma racionalidade instrumental, a qual Rawls acrescentaria e limitaria 

pelo conceito de razoabilidade. 

Por fim, um terceiro elemento bastante interessante para a discussão é a 

compulsoridade do aprimoramento moral que, a princípio, seria negada por 

Rawls, uma vez que ele priorizaria a liberdade, assim como Mill e Kant. Isso seria 

exemplificado pela liberdade do indivíduo em dispor de bens primários 

disponibilizados pelas instituições, como a educação, não sendo o indivíduo 

obrigado, mas tendo um direito garantido.  

Na análise de casos particulares ou em ocasiões extremas, Rawls admitiria 

a redução da liberdade, como em casos de extrema escassez ou guerras, o que 

pode levar a pensar que, em alguns casos, se admitiria a possibilidade de se obrigar 

a se aprimorar, como se criminosos. Porém, uma posição condicional também 

pode ser admitida. Um exemplo seria condicionar a prática do ensino das artes 

marciais ao desenvolvimento de noções de respeito e harmonia, ou seja, exercícios 

de autodefesa e luta estariam condicionados à noção de equilíbrio e paz interior.  

Da mesma forma deveria ocorrer, para Savulescu, em relação ao 

aprimoramento cognitivo. As pessoas que se dispuserem a este deveriam primeiro 

realizar o aprimoramento moral. Rawls parece concordar com uma posição 

condicional, pois estaria dentro da liberdade do indivíduo escolher os seus fins e, 

consequentemente, deveria conhecer os meios para alcançá-lo, daí se pode pensar 

que o aprimoramento cognitivo deveria estar condicionado ao aprimoramento 

moral. E isso porque estaria dentro da liberdade do indivíduo, de acordo com seus 

fins últimos, avaliar a necessidade desse meio para alcançar os seus fins. 

 

 

2.4.1. Mudança no pensamento de Rawls devido ao aprimoramento cognitivo 
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Aqui podemos nos apoiar na lição de vida de Rawls, da constante mudança 

de seu pensamento, que assim quer nos mostrar a importância de constantemente 

analisar uma proposta que se considere válida. Essa forma de compreender é 

confirmada também por Pogge339 e essa parte é uma tentativa de adequar o 

pensamento de Rawls aos novos conhecimentos e tecnologias disponíveis para o 

aprimoramento. 

O primeiro conceito que necessitaria ser revisto em Rawls diz respeito, 

ainda na posição original, aos bens primários. Aqui, além de incluir o direito a 

educação, saúde e alimentação, deveria ser incluído o direito a ter as capacidades 

cognitivas em grau satisfatório, de forma que, como os outros bens, as instituições 

sociais deveriam se preocupar em desenvolver essas capacidades. Isso deveria 

ficar claro também na posição original, no uso de meios tradicionais e meios 

biotecnológicos, como o uso de fármacos para o aprimoramento cognitivo340. 

Uma outra mudança que se daria no pensamento de Rawls diz respeito ao 

véu de ignorância. Neste ele deveria incluir entre os conhecimentos presentes, o 

conhecimento de que meios biotecnológicos poderiam contribuir para a realização 

dos fins dos indivíduos341, não conhecendo especificamente quais são esses meios. 

De forma que o aprimoramento cognitivo através de fármacos pudesse ser 

alcançado como um bem primário social. 

Os dois princípios não teriam diferenças em sua formulação. Em relação ao 

primeiro princípio, o aprimoramento cognitivo faria parte dos bens primários aos 

quais os indivíduos teriam direito. Esse aumento das capacidades, como seria 

efetivo apenas para os menos favorecidos342, com uma capacidade intelectual 

menor, não afetaria o segundo princípio, qual seja, da diferença. Neste continuaria 

válido o princípio da igualdade de oportunidades, pois ainda continuaria havendo 

uma desigualdade dos indivíduos. O princípio da diferença, no qual as 

                                                           
339 Cf. Pogge, 2007, p. X. 
340 Essa ideia se aproxima de Bostrom (2009, p. 46) que pensa em um direito negativo ao cognitive enhancement. 
341 Também Savulescu (2008, p. 162) pensa na contribuição para a satisfação do interesse do indivíduo. 
342 Isso é confirmado pelos textos de Farah (2008, p. 546) e Bostrom (2009, p. 43). 
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desigualdades são legítimas desde que favoreçam os menos favorecidos, 

continuaria o mesmo.  

Alguém poderia objetar que os menos favorecidos não o seriam pelos 

talentos naturais e assim não mais se justificaria uma preocupação em ajudá-los, 

ou uma dívida para com eles343. Porém, Rawls coloca três contingências em 

relação aos bens primários344: a classe social, os talentos naturais e a boa ou má 

sorte na vida. O aprimoramento cognitivo pode contribuir para amenizar a 

contingência dos talentos naturais, mas não contribui para as outras formas de 

contingências. 

Pode-se pensar que a estrutura básica pode contornar a contingência da 

classe social, o que deve ocorrer se a sociedade é bem-ordenada, porém ainda 

resta a terceira condição, qual seja, a boa ou má sorte na vida. Assim, ainda se 

justifica o princípio da valorização dos menos favorecidos, uma vez que essa 

contingência permanece e, como contingência, significa algo que não pode ser 

imputado ao indivíduo. Mesmo se o indivíduo é responsável pela sua condição 

degradante, Rawls ainda defende que ele deveria receber auxílio. E isso em nome 

do fundamento da sociedade, qual seja, o princípio de cooperação entre os 

cidadãos, pois a preocupação com o menos favorecido não poderia ser 

descartada345. 

 

 

2.5. O aprimoramento cognitivo 

 

Proponho que a inclusão do aprimoramento cognitivo como um bem 

primário siga dois passos. (1) O primeiro, que parece ser o mais fácil, é tentar 

                                                           
343 Cf. Caldera, 2008, p. 118. 
344 Cf. Rawls, 2003, p. 78. 
345 É importante relembrar que estamos tratando o cognitive enhancement através de meios biotecnológicos como 

sendo possível, viável e seguro, o que nas condições atuais não ocorre.  E estamos vendo o indivíduo, como o vê 

Rawls, cuja normalidade é definida por possuem um senso de justiça e uma capacidade de realizar seu conceito de 

bem de forma independente. 
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incluir o aprimoramento cognitivo como parte do método educacional, pois sendo 

este parte da educação, a educação sendo um bem primário reconhecido por 

Rawls, o aprimoramento cognitivo estaria automaticamente incluído. (2) O 

segundo passo, tomando que o primeiro não seja satisfatório, seria mostrar como 

o aprimoramento cognitivo se encaixaria da mesma forma que a educação no 

conceito dos bens primários. 

 

2.5.1. O aprimoramento cognitivo como parte do bem primário da educação 

 

Vamos tratar do aprimoramento cognitivo tentando estabelecer sua relação 

com a educação, que foi mostrada como um bem primário, e assim a importância 

de o primeiro se constituir, se não como bem primário, ao menos como meio para 

este. Na primeira citação de Rawls sobre os bens primários, isso pode ser 

confirmado, uma vez que, se a saúde e a inteligência educada constituem bens, e 

o aprimoramento um meio eficiente para o usufruto destes bens, poderia se 

justificar seu uso, desde que esse meio respeitasse os dois princípios da justiça, o 

que devemos demonstrar. 

A compreensão da importância da educação no pensamento de Rawls é 

importante para mostrar como o aprimoramento cognitivo pode contribuir com 

ela. Dentro do pensamento de Rawls sobre bem primário, a importância da 

educação deve-se ao fato de que (1) ela permite que as pessoas alcancem a cultura 

de sua época. Em relação a isso, podemos argumentar, com Bostrom346, que a 

nossa sociedade atual avançou de tal forma que algumas pessoas não conseguiram 

acompanhar e, por isso, muitas vezes não são capazes de ter as habilidades básicas 

para o acesso a essa cultura.  

Dessa forma, o aprimoramento cognitivo seria um meio eficiente que daria 

a oportunidade de essas pessoas vencerem uma limitação que não é devida a 

causas sociais, mas naturais, ou melhor, à demora da natureza em acompanhar o 

                                                           
346 Cf. Bostrom, 2008, p. 374. 
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progresso da sociedade/humanidade. Rawls também pensa que a educação é 

importante (2) para permitir a construção do autorrespeito. E isso porque este 

necessitaria da admiração de outras pessoas pela realização de coisas complexas, 

que só podem ser realizadas se o indivíduo tiver um grau bem desenvolvido de 

suas capacidades educacionais, de modo que o aprimoramento cognitivo por meio 

de fármacos seria uma forma eficiente de contribuir para a formação do 

autorrespeito. Em outras palavras, o aprimoramento cognitivo por meio de drogas 

teria um resultado importante no reconhecimento do indivíduo como portador de 

direitos. 

Aqui pode se colocar a objeção de que essas pessoas seriam discriminadas 

por terem uma capacidade que não seria naturalmente delas, mas desenvolvida 

artificialmente. A isso pode-se responder que o aprimoramento cognitivo por 

meio de medicamentos poderia dar uma maior habilidade temporária que 

permitiria um aperfeiçoamento real, de forma que a pessoa não se tornaria 

dependente desse medicamento. Por exemplo, se, por uma limitação natural347, a 

pessoa tem dificuldade em matemática348, o medicamento criaria a possibilidade 

de a pessoa superar essa limitação temporariamente e construir estruturas mentais 

que tornariam essa mudança permanente, não a tornando dependente do 

medicamento. 

Desse modo, não há motivo para discriminação, primeiro porque não é 

culpa da pessoa ter essa ou aquela dificuldade e, segundo, porque ela não 

dependeria desse medicamento a vida toda. 

Uma outra objeção é que a solução parece circular, já que as pessoas que  

não têm dificuldades naturais também poderiam dispor do aprimoramento 

cognitivo, gerando novamente uma desigualdade com os que possuem uma 

                                                           
347 Aqui me abstenho de discutir a questão sobre quem determina o que é uma limitação e se sua origem é 
natural ou social, para não prolongar a discussão. Tomo assim que existem limitações nos indivíduos dados pela 
natureza, argumento que é geralmente aceito em relação a capacidades físicas, e que aqui é prolongado para 
outras capacidades, por exemplo, intelectuais. 
348 Também se pressupõe que a dificuldade do indivíduo não se deve ao método pedagógico empregado no 
ensino. 
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limitação natural. Porém, isso não ocorreria, pois o objetivo do aprimoramento 

cognitivo por meio de fármacos associado ao desenvolvimento do autorrespeito 

estaria relacionado ao acesso à cultura, e a cultura não se tornaria menos acessível 

para alguns, devido o aumento de capacidade de outros. 

Outra importância que Rawls coloca dentro da ideia da educação deve-se à 

possibilidade de que a educação para os menos favorecidos possa ser um 

instrumento para garantir a (3) igualdade de oportunidades, compensando as 

diferenças, ou seja, seria legítimo gastar mais recursos com a educação dos menos 

favorecidos por dons naturais, como a inteligência, ou por benefícios sociais, 

como a riqueza, para diminuir as desigualdades imerecidas desses indivíduos, que 

se enquadrariam no grupo dos menos favorecidos. 

Dentro dessa perspectiva, entendendo que o aprimoramento cognitivo por 

meio de drogas possa aperfeiçoar a inteligência das pessoas, o seu custo não se 

constituiria em objeção, uma vez que (1) o uso do aprimoramento cognitivo 

diminuiria custos com educação de reforço a longo prazo349 e (2) seria 

compensado enormemente pelos ganhos que uma educação de qualidade pode 

produzir, ou seja, os gastos com o aprimoramento cognitivo serão muito pequenos 

se comparados aos ganhos proporcionados pela associação dele com a educação. 

Ainda dentro da perspectiva da educação como instrumento para garantir a 

igualdade de oportunidades, é importante ressaltar que a educação, para Rawls, 

não pode estar focada apenas na produtividade, mas também, e principalmente, 

na capacitação do indivíduo para participar dos bens culturais da sociedade e em 

fornecer-lhe um sentido seguro de sua dignidade própria, de forma que esse 

investimento a mais na educação dos menos favorecidos não visa propriamente 

ao desenvolvimento de habilidades para se igualar aos outros, mas ao 

desenvolvimento de habilidades que lhes permitam ter acesso e participar dos 

                                                           
349 Aqui se pressupõe que o custo de formação de mão-de-obra especializada e o seu custo de manutenção 
(plantão de professores) seriam mais onerosos que o uso de medicamentos que permitiriam barreiras cognitivas 
de forma mais rápida e permanente. Além dos custos com estrutura física para acolher esses alunos, transporte, 
alimentação, etc. 



131 
 

bens culturais da sociedade, para assim construírem um sentido seguro de sua 

própria dignidade. 

Uma primeira dificuldade que encontramos aqui é a diferença que Rawls 

apresenta em relação a sua visão de educação nas suas diferentes obras. Em linhas 

gerais, podemos perceber que a educação não perde importância em sua obra, 

mesmo quando não é citada literalmente, e é isso que tentamos demonstrar na 

parte do texto que trata dos bens primários. 

Uma segunda dificuldade, que é derivada da primeira, é a mudança que 

encontramos na definição de bens primários, principalmente na comparação entre 

Theory of Justice (1971) e Political Liberalism (2005), que também foi 

apresentada na primeira parte do texto.  

Diante dessas dificuldades, precisamos pensar como o aprimoramento 

cognitivo atenderia a essas definições, podendo assim ser enquadrado como um 

bem primário. Uma terceira dificuldade seria lidar com a objeção colocada pelo 

próprio filósofo de que uma grande lista de bens primários poderia prejudicar a 

defesa/garantia dos direitos realmente importantes, em Direito dos povos. 

 

 

2.5.2. O aprimoramento cognitivo como bem primário 

 

Outra forma de encarar o desafio da inserção do aprimoramento cognitivo 

como um bem primário é pensar como Rawls fundamenta a teoria dos bens 

primários. Antes disso é importante ressaltar a arbitrariedade da lista de bens 

primários, isso porque Rawls não apresenta, em nenhum momento de sua obra, 

uma demonstração dos motivos pelos quais esses devem ser os bens primários 

sociais e outros não. Ao contrário, sempre que cita os bens primários, estes 

aparecem sem justificativa de seus elementos. Mas isso, de alguma maneira, é 

admitido por Rawls, quando admite certa arbitrariedade para explicar como se dá 

a concepção de bem. 
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Rawls, porém, afirma que esses bens podem ser explicados pela sua teoria 

mitigada do bem350, que apresentada de forma simples, e caracteriza-se pela 

compreensão de pessoa dada por Rawls, que é essencialmente uma personalidade 

moral. A ideia de personalidade moral aparece literalmente apenas em TJ, mas é 

importante entender a compreensão de pessoa, segundo a concepção de Rawls, 

que, de certa forma, completa e explica a pessoa como personalidade moral. Nas 

suas palavras,  

Nós devemos assumir, então, que a lista de bens primários pode ser 

contada como a concepção de bem como racionalidade em conjunção 

com os fatos gerais do querer e habilidades humanas, suas fases 

características e necessidades de nutrição, o Princípio Aristotélico, e as 

necessidades de independência social.351 

 

Rawls apresenta seu conceito de pessoa ao longo de toda sua obra. Já no 

seu artigo Outline of a decision procedure for ethics (1951), ele a apresenta como 

sendo razoável352 e tem uma descrição bastante detalhada e interessante do que 

seria o ser razoável, apesar de definir que as pessoas podem variar em graus de 

razoabilidade. Rawls afirma que 

Primeiro, um homem razoável quer mostrar uma vontade, se não um 

desejo, de usar o critério da lógica indutiva em ordem para determinar 

o que é apropriado para ele acreditar. Segundo, um homem razoável, 

em todo momento que ele é confrontado com uma questão moral, ele 

mostra uma disposição para encontrar razões para discordar das 

possíveis linhas de condução que estão abertas para ele. Terceiro, um 

homem razoável exibe um desejo de considerar as questões com uma 

mente aberta e, consequentemente, enquanto ele pode já ter uma 

opinião sobre algum tema, ele está sempre querendo reconsiderá-la à 

luz de evidências e razões adicionais as quais podem ser apresentadas a 

ele na discussão. Quarto, um homem razoável conhece, ou tenta 

conhecer, suas próprias emoções, intelecto e predileções morais e tem 

um esforço consciente de ter no seu relato a ponderação dos méritos de 

qualquer questão. Ele não é descuidado das influências do preconceito 

e antipatia até em seus mais sinceros esforços de anulá-los; ele não é 

fatalista sobre seus efeitos assim que ele sucumbe a eles como sendo 

                                                           
350 Cf. Rawls, 1971, p. 433. 
351 “We must assume, then, that the list of primary goods can be accounted for by the conception of goodness as 

rationality in conjunction with the general facts about human wants and abilities, their characteristic phases and 

requirements of nurture, the Aristotelian Principle, and the necessities of social interdependence.” Ibid, p. 434. 
352 Cf. Id, 1999a, p. 2. 
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aqueles fatores sobre os quais ele deve pensar logo ou depois de 

determinar sua decisão.353 

 

Em Justice as fairness (1958), ele explicita o que tinha ficado implícito já 

em 1951, que as pessoas são autointeressadas354, e toma como pressuposto que 

são racionais e descreve o que entende por serem racionais. Para explicar esta 

ideia, Rawls afirma que  

Agora eu também suponho que essas pessoas são racionais: elas 

conhecem seus próprios interesses mais ou menos acuradamente; elas 

são capazes de prever igualmente as consequências de adotar uma 

prática mais do que outra; elas são capazes de aderir ao curso das ações 

que elas tenham decidido; elas podem resistir a tentações presentes e 

promessas de ganhos imediatos; e o conhecimento ou percepção das 

diferenças entre suas condições e aquelas de outras não é, dentro de 

certos limites e de si mesmo, uma fonte de grande insatisfação.355 

 

Além disso, assume que as pessoas têm necessidades e interesses de várias 

formas complementares356. A explicitação das pessoas como livres e iguais 

aparece pela primeira vez nessa obra, apesar de se poder afirmar que isso perpassa 

todo o pensamento de Rawls, de como ele entende a justiça. 

Em Constitutional liberty and the concept of justice (1963), Rawls mantém 

seus conceitos e pensa sobre o aspecto do ser racional357. Em The sense of justice 

(1963), ele apresenta a pessoa como tendo em sua caracterização o senso de 

justiça358. Em Distributive justice (1967), Rawls reforça que tomar as pessoas 

                                                           
353 “First, a reasonable man shows a willingness, if not a desire, to use the criteria of inductive logic in order to 

determine what is proper for him to believe. Second, a reasonable man, whenever he is confronted with a moral 

question, shows a disposition to find reasons for and against the possible lines of conduct which are open to him. 

Third, a reasonable  man exhibits a desire to consider questions with an open mind, and consequently, while he 

may already have an opinion on some issue, he is always willing to reconsider it in the light of further evidence 

and reasons which may be presented to him in discussion. Fourth, a reasonable man knows, or tries to know, his 

own emotional, intellectual, and moral predilections and makes a conscientious effort to take then into account in 

weighing the merits of any question. He is not unaware of the influences of prejudice and bias even in his most 

sincere efforts to annul them; nor is he fatalistic about their effect so that be succumbs to them as being those 

factors which he thinks must sooner or later determine his decision.” Ibid, p. 2.  
354 Cf. Ibid, p. 52. 
355 “Now suppose also that these persons are rational: they know their own interests more or less accurately; they 

are capable of tracing out the likely consequences of adopting one practice rather than another; they are capable 

of adhering to a course of action once they have decided upon it; they can resist present temptations and the 

enticements of immediate gain; and the bare knowledge or perception of the difference between their condition 

and that of others is not, within certain limits and in itself, a source of great dissatisfaction.” Ibid, p. 52. 
356 Cf. Ibid, p. 53. 
357 Cf. Ibid, p. 77, tem a mesma compreensão que na obra anterior. 
358 Cf. Ibid, p. 109. 
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como livres e iguais é um pressuposto do contratualismo359. Em Theory of justice 

(1971), ele retoma a compreensão de pessoa e reforça seu aspecto como pessoa 

moral360. Nessa mesma obra, Rawls reforça a característica das pessoas como 

sendo racionais361. No parágrafo 61, ilustra a definição de racionalidade para 

avaliar os planos de vida com base no conceito de bem362, ou seja, precisa partir 

do que entende como ‘bem’ para as pessoas. 

Explica melhor o que entende por plano de vida da pessoa ser racional: (1) 

ser compatível com os princípios da escolha racional pertinentes a sua situação; 

(2) ser escolhido por essa pessoa com plena racionalidade deliberativa, dentre os 

inúmeros planos disponíveis363. Ou seja, o plano racional deveria ser escolhido de 

acordo com os princípios da escolha racional e de acordo com a racionalidade 

deliberativa. 

Em seguida, Rawls apresenta os princípios de escolha: o princípio dos 

meios eficazes364, o princípio da abrangência365, o princípio da maior 

probabilidade366. Esses princípios orientam a escolha dos desejos pelos 

indivíduos, que escolheriam segundo uma determinada racionalidade367. Além 

disso, Rawls pensa que esses desejos podem ser, de certa forma, fixos. Isso porque 

ele considera que essa racionalidade seria formada por uma determinada 

concepção de pessoa e de justiça, o que levanta a ideia de que, se entendemos a 

justiça e a pessoa de determinada forma, entendemos os desejos que temos a 

princípio, que nos são repassados pelas instituições sociais. Sendo repassados 

pelas instituições sociais, seriam, como pensa Rawls, de certa forma, fixos a 

princípio, se diferenciando posteriormente. 

                                                           
359 Cf. Ibid, p. 131. 
360 Cf. Id, 1971, p. 12. 
361 Cf. Ibid, p. 236. 
362 Cf. Ibid, p. 399. 
363 Cf. Ibid, p. 414.  
364 Cf. Ibid, p. 411. 
365 Cf. Ibid, p. 412. 
366 Cf. Ibid, p. 412.  
367 Rawls parece aqui admitir uma expansão do conceito de racionalidade, o que porém não o leva a negar a 

prioridade da justiça, mas apenas reorganiza o lugar da virtude. Cf. Id, 1971, p. 404. 
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Um exemplo que ele dá seria o desejo de ouvir música, ou seja, todos teriam 

esse desejo, que, a princípio seria irrestrito a qualquer música, mas que depois 

torna-se o desejo de ouvir uma música específica368. Isso pode ilustrar como ele 

alcançaria a lista de bens primários, uma vez que também é algo fixo, ou seja, 

“são o que todo indivíduo racional presumivelmente quer” seja qual for seu plano 

de vida; assim, estamos falando sobre os bens que todos desejam, e seriam dados 

pelos princípios de escolha e pela racionalidade deliberativa. 

Rawls pensa a racionalidade deliberativa como a capacidade de o indivíduo 

avaliar um projeto de vida que pretenda seguir. Ela aparece como uma 

complementação necessária dada pela insuficiência dos princípios de escolha 

racional, quais sejam, o princípio dos meios eficientes e da maior probabilidade. 

Assim vai estabelecer que a racionalidade deliberativa, apesar de poder variar no 

grau necessário de reflexão para tomar as decisões sobre o plano de vida racional 

a ser seguido, tem como critério que o indivíduo deve ter um conhecimento ou 

reflexão satisfatória sobre o plano de vida escolhido.  

Essa reflexão é satisfatória quando ele percebe que, mesmo não tendo tido 

bons resultados em seu plano de vida escolhido, este foi resultado da reflexão de 

que ele era capaz naquele momento. Assim o plano não é racional pelo seu grau 

de sucesso, uma vez que nunca se pode ter um conhecimento completo para se 

fazer a reflexão, mas pelo fato de não despertar um sentimento de 

arrependimento369, por não se ter refletido sobre todos os aspectos que tinha 

disponível e era necessário. E conclui: “Colocando essas reflexões juntas, nós 

temos o princípio guia, segundo o qual, se um indivíduo racional deve sempre agir 

assim, ele nunca sentirá culpa de si mesmo nem quando seu plano de trabalho 

falhar.”370 

                                                           
368 Cf. Ibid, p. 415. 
369 Isso pode servir como argumento a favor do aprimoramento, conforme pensa Newson, 1999, p. 338. 
370 “Putting these reflections together, we have the guiding principle that a rational individual is always to act so 

that he need never blame himself no matter how his plans finally work out.” Cf. Rawls, 1971, p. 422. 
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Aqui a dificuldade é que a racionalidade deliberativa é bastante pessoal, o 

que ilustra que ela não pode orientar para a escolha de desejos que são fixos. 

Assim ficamos apenas com os princípios de escolha racional, apesar de toda sua 

limitação. Para esclarecer os planos racionais não bastam apenas a ideia de 

racionalidade deliberativa e os princípios de escolha racional, mas é necessário 

recorrer ao princípio aristotélico. Assim, acrescenta-se um terceiro elemento para 

explicar como se classifica um plano de vida como racional. Agora, porém, 

tentam-se resolver as limitações do princípio de abrangência dos princípios de 

escolha racional371. 

O princípio aristotélico é um princípio de motivação, cuja compreensão 

depende da explicação de dois outros itens. O primeiro diz respeito a se atentar 

que existem determinados desejos e necessidades próprios dos seres humanos, de 

tal forma que a realização de tais desejos se constitui em um bem. Rawls chama 

esses bens de humanos e lista entre eles: a afeição pessoal, a amizade, o trabalho 

significativo, a cooperação social, a busca de conhecimento etc372.  

O segundo elemento diz respeito à interdependência social entre os 

indivíduos. Nesse sentido, a sociedade deve apoiar e incentivar os desejos e planos 

que contribuam não somente para o bem do indivíduo, mas também para o bem 

dos outros, ou seja, da própria sociedade. Aqui é importante ressaltar que Rawls 

não se refere aos desejos básicos de todas as pessoas, mas aos desejos que ficaram 

explicados pelo princípio aristotélico. Por fim, Rawls nos apresenta o que seria o 

princípio aristotélico: 

[...] seres humanos gostam do exercício de suas capacidades 

desenvolvidas (sejam habilidades inatas ou treinadas), e sua satisfação 

aumenta mais a capacidade de realizá-las ou aumentar sua 

complexidade.373 

 

                                                           
371 Cf. Ibid, p. 427. 
372 Cf. Ibid, p. 425. 
373 “[…] human beings enjoy the exercise of their realized capacities (their innate or trained abilities), and this 

enjoyment increases the more the capacity is realized, or the greater its complexity.” Ibid, p. 426. 



137 
 

Neste sentido ele entende que as pessoas têm em si capacidades e que cada 

vez mais se comprazem em desenvolver suas capacidades, uma vez que quanto 

mais complexas, mais elas expressam a individualidade do agente. Além dessa 

motivação, o princípio aristotélico nos motiva, fornecendo modelos. Assim, ao 

vermos que outras pessoas são capazes de realizar atividades complexas, nós 

também nos motivamos a realizar tais atividades374.  

Outro aspecto interessante sobre o princípio aristotélico é que há vários 

riscos no desenvolvimento das capacidades humanas e isso pode contribuir para 

a necessidade da elaboração de uma lista de bens primários sociais, ou seja, estes 

a sociedade deve garantir para todos os seus cidadãos de acordo com os dois 

princípios da justiça. Sobre este aspecto do princípio aristotélico, Rawls explica 

que  

Inclinações contrárias podem inibir o desenvolvimento das capacidades 

realizadas e as preferências por atividades mais complexas. Vários 

perigos e riscos, ambos psicológicos e sociais, são envolvidos no treino 

e potencial realização, e a antecipação sobre isso pode superar a 

inclinação original.375 

 

Nesse momento, Rawls também acrescenta algo novo, ele relaciona 

diretamente o princípio aristotélico com o bem primário do autorrespeito376, ou 

seja, é como se ele aqui deixasse implícito que a lista de bens primários 

apresentada é decorrência da sua definição de pessoa, como apresentou 

anteriormente. Especificamente, o bem primário das bases sociais do 

autorrespeito é uma forma de permitir o desenvolvimento do princípio 

aristotélico. 

Assim, talvez Rawls não utilize o mesmo método para alcançar todos os 

bens primários, ou seja, apesar de partir sempre de sua compreensão de pessoa, é 

como se tratasse de partes diferentes desse conceito: a “liberdade”, adquirida pelo 

                                                           
374 Cf. Ibid, p. 427. 
375 “Countervailing inclinations can inhibit the development of realized capacity and the preference for more 

complex activities. Various hazards and risks, both psychological and social, are involved in training and 

prospective accomplishment, and apprehensions about these may outweigh the original propensity.” Ibid, p. 429. 
376 Cf. Ibid, p. 432. 
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conceito de pessoa como livre e igual, e o autorrespeito, adquirido pelo princípio 

aristotélico e pelas regras psicológicas. 

Como poderíamos então pensar que Rawls alcançaria o aprimoramento 

cognitivo como bem primário? Pelo que já ficou demonstrado, poderíamos 

aproximá-lo de como Rawls acredita mostrar a necessidade do autorrespeito e, 

assim, teríamos demonstrado que Rawls alcançaria o aprimoramento cognitivo. 

Como Rawls entende a pessoa como sendo uma personalidade moral e 

racional, livre e igual, podemos reconstituir os passos que ele toma e, assim, 

demonstrar o aprimoramento cognitivo. Este deve então ser compatível com um 

plano de vida racional, o que significa dizer que deve ser compatível com os 

princípios da escolha racional e com a racionalidade deliberativa.  

Os princípios da escolha racional são três: o princípio dos meios eficazes, 

da abrangência e da maior probabilidade. De acordo com o princípio dos meios 

eficazes devemos adotar a alternativa que permitirá alcançar o objetivo da melhor 

maneira, ou seja, com o mínimo de dispêndio de meios. O aprimoramento 

cognitivo parece atender a esse princípio, uma vez que, de acordo com a pessoa 

que tem aprimorada sua capacidade cognitiva, esta tende a poder avaliar melhor 

quais os meios de alcançar seus objetivos e, assim, atingi-lo com mais eficácia.  

O princípio de abrangência afirma que se deve preferir um plano de curto 

prazo a outro, caso o plano de curto prazo permita alcançar todos os objetivos 

desejados do outro e ainda mais algum. Nesse sentido, o aprimoramento cognitivo 

também pode contribuir, uma vez que com o aprimoramento se aumenta a 

possibilidade de se ter clareza sobre as opções e, consequentemente, sobre o 

tempo necessário para alcançá-los, permite que se faça a escolha que possibilite 

alcançar o objetivo esperado em menos tempo e até com mais objetivos do que os 

programados. 

O terceiro princípio da escolha racional é o da maior probabilidade e 

consiste em que se deve buscar o plano que tenha a maior probabilidade de êxito. 

Nesse sentido, o aprimoramento cognitivo contribuiria, uma vez que ele propicia 
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a qualquer plano de vida ter mais chances de ser alcançado. Rawls não considera 

que esses princípios sejam suficientes para classificar os planos de vida como 

racionais e assim apresenta o princípio aristotélico. 

Em relação ao princípio aristotélico, a importância do aprimoramento 

cognitivo é fundamental, pela própria definição deste princípio, uma vez que o 

aprimoramento cognitivo permitiria que o indivíduo realizasse atividades mais 

complexas do que aquelas de que era capaz antes, o que permitiria a satisfação do 

princípio de forma mais adequada. 

Outro elemento importante do princípio aristotélico com que o 

aprimoramento cognitivo poderia contribuir refere-se à diminuição dos riscos de 

não desenvolver as capacidades humanas, o que implicaria em uma falta de 

reconhecimento social. Esse reconhecimento, por sua vez, tem uma relação 

importante com o autorrespeito, o que estabelece para Rawls uma relação entre o 

princípio aristotélico e o autorrespeito, que termina por justificar a necessidade de 

inserir o autorrespeito no rol dos bens primários. 

Partindo-se deste dado, é possível desenvolver o seguinte argumento: já que 

o autorrespeito é condição para o princípio aristotélico, que, por sua vez, é parte 

importante para a definição de um plano de vida como racional, o aprimoramento 

cognitivo, à medida que desenvolve as capacidades do indivíduo, tem um papel 

essencial para o princípio aristotélico e, portanto, poderia ser considerado um bem 

primário social, pelas mesmas razões das bases sociais do autorrespeito.  
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CONCLUSÃO 

 

 A tese de que o aprimoramento cognitivo por meio de fármacos pode ser 

incluída como um bem primário é paulatinamente fundamentada e confirmada. 

Na primeira parte, apresentou-se como Rawls, apesar das modificações no 

entendimento dos bens primários, mantém tanto os seus elementos principais 

como a sua relevância, o que nos revela a importância que possui dentro da 

realização de seu conceito de justiça. 

Uma diferença importante que se percebe é a omissão dos bens primários 

naturais, que poderiam fazer uma relação direta com o aprimoramento cognitivo, 

mas que depois são resgatados na forma de excelências, mantendo assim essa 

possibilidade. Nesse sentido, mostra-se como Rawls alcança os bens primários 

por meio de um conceito fraco de bem, relacionado com o conceito de 

personalidade moral e racionalidade, o que poderia deixar clara a inserção 

possível do aprimoramento cognitivo por meio de fármacos como um bem 

primário social. 

Nessa construção da argumentação, aprofunda-se a compreensão de Rawls 

sobre a liberdade e o autorrespeito, com dois objetivos. O primeiro é compreender 

melhor os bens primários que Rawls considera os mais importantes, mesmo que 

de formas diferentes. O segundo é deixar aberta uma possível defesa contra um 

possível prejuízo que o aprimoramento possa causar a esses bens, o que acaba por 

afirmar que o contrário é provável, ou seja, um favorecimento do alcance e 

realização desses bens primários pode ser favorecido pelo aprimoramento 

cognitivo por meio de fármacos. 

 Demonstrados os bens primários, começa-se a construir a relação destes 

com o aprimoramento a partir de sua definição. Nessa discussão, percebe-se como 

essa questão é polêmica principalmente no que se refere ao aprimoramento 

genético. O aprimoramento cognitivo, que pode ocorrer tanto por meio genético 

como por meio de fármacos, é apresentado em seguida junto com sua atual 
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situação no mundo, já que fármacos estão sendo usados de forma descontrolada e 

sem conhecimento das consequências possíveis.  

Devido à grande problemática que acompanha o aprimoramento genético, 

procura-se focar no aprimoramento cognitivo por meio de fármacos, o que, por si 

mesmo, já apresenta uma relevância considerável. Dada essa realidade, reforça-

se a necessidade de uma orientação sobre como regular esse aprimoramento e, na 

apresentação dos diferentes problemas, pretende-se mostrar como eles podem ser 

solucionados pela teoria da justiça de John Rawls.  

Os problemas são colocados diante de dois grandes grupos principais. No 

item “a perda de liberdade”, um dos argumentos que se procura ressaltar é que o 

aprimoramento cognitivo, ao contrário, pode contribuir para um aumento da 

liberdade do indivíduo, uma vez que permite superar dificuldades limitadoras 

dadas pela baixa capacidade cognitiva; e aqui teria uma contribuição efetiva para 

o desenvolvimento da liberdade, que é um bem-primário, e também poderia 

contribuir para o desenvolvimento do autorrespeito.  

Em relação “ao aumento de injustiça”, o texto mostra que o aprimoramento 

cognitivo não agrava a desigualdade atual, mas pode, ao contrário, contribuir para 

diminuir determinadas injustiças se ele for orientado pelo segundo princípio de 

justiça. Ainda nesse âmbito, coloca-se a importância do desenvolvimento do 

aprimoramento moral, dadas as suas contribuições ao aprimoramento cognitivo, 

e apresenta-se a visão positiva de Rawls em relação à eugenia.  

Dada essa visão, percebe-se que Rawls não considera a última como algo 

negativo, como ficou marcado na história recente, mas se prende a uma 

possibilidade de orientação, mediante aos dois princípios, que evitaria más 

interpretações.  

Por fim, apresenta-se como o aprimoramento cognitivo pode efetivamente 

ser incluído como um bem-primário social, pelas suas contribuições com a 

educação, que é um dos bens primários. Confirmadas as suas contribuições, trata-

se, por outro ângulo, de como se poderia, em Rawls, alcança os bens primários 
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sociais, agora enfocando os conceitos de princípio de escolha e princípio 

aristotélico.  

Chegamos à conclusão de que o método que Rawls usa para alcançar os 

bens primários não criaria restrições à inclusão do aprimoramento cognitivo por 

meio de fármacos como um bem primário. Pelo contrário, isso traria muitos 

benefícios para a administração da justiça social na nova realidade que o 

aprimoramento traz. 

Enfim, o que pretendemos aqui neste trabalho foi sustentar a tese de que o 

aprimoramento cognitivo por meio de fármacos pode ser incluído entre os bens 

primários sociais, dentro do pensamento de Rawls, e mostrar como isso pode ser 

orientador da realidade do aprimoramento nos dias atuais. 
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