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Qual é o objeto mais apropriado às diversas convicções de justiça que temos? 

São as instituições de uma sociedade ou as vidas das pessoas? Essa é uma das questões 

levantadas pela mais recente obra de Amartya Sen, A Ideia de Justiça (2009), a partir da 

qual dirige sérias críticas à concepção de justiça de John Rawls. Uma das principais 

críticas diz respeito ao objeto apropriado da justiça. Segundo ele, dada a discrepância 

entre as instituições de uma sociedade e o comportamento real das pessoas, nossas 

preocupações com a justiça deveriam ser dirigidas paras as vidas que as pessoas levam 

ao invés de concentrarem-se apenas nas estruturas sociais. 

Isso está ligado, em primeiro lugar, ao problema identificado por Sen. Pois, 

segundo ele, o que nos move as questões de justiça não é a compreensão de que o 

mundo “é privado de uma justiça perfeita [...] mas sim de que a nossa volta existem 

injustiças claramente remediáveis que queremos eliminar” (SEN, 2011, p. 9). Afinal, 

muitas das mazelas existentes caracterizam situações de injustiça são extremamente 

perturbadoras e urgentes ao ponto de não é necessário lançar mão de um complexo 

aparato conceitual para reconhecê-las. Nem tampouco demandam um acordo sobre o 

que é uma sociedade justa para mobilizarem as pessoas, já que tais situações por si só 

provocam em nós a motivação suficiente para enfrentá-las. E, mais importante, essas 

injustiças não estão primeiramente relacionadas às instituições sociais e ao seu 

ordenamento, mas às situações de privação enfrentadas pelos seres humanos, tais como 

fomes, doenças evitáveis que persistem devido à falta de assistência médica, etc. 

Da mesma forma, para Sen (2011, p. 11), ainda que as mazelas mais prementes 

tenham sido superadas, é possível perceber que as vidas que pessoas levam podem ser 

melhoradas de diferentes maneiras sem a necessidade de um acordo completo sobre a 

justiça. Assim, em função desse problema, modifica-se também o objeto de nossas 

preocupações com a justiça que, desde a publicação da Teoria da Justiça de John Rawls, 

concentrou-se nas instituições de uma sociedade justa. Levando em consideração a 
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tarefa de apresentar-se como alternativa, a abordagem de Sen justifica-se a partir de 

algumas críticas à justiça como equidade. 

Segundo Sen (2011, p. 98-106), dada a discrepância entre as instituições de uma 

sociedade e o comportamento real das pessoas tal que não é possível esperar que, a 

partir da mera avaliação das instituições de uma sociedade, seja possível ter uma 

avaliação adequada das condições de vida das pessoas. Para ele, há diversas 

contingências que influenciam as perspectivas de vida das pessoas e as liberdades 

concretas que elas desfrutam que escapam a uma avaliação meramente institucional. A 

partir delas, ele acusa a concepção de justiça de Rawls de pressupor uma relação causal 

entre princípios razoáveis e o comportamento razoável de cidadãos numa sociedade: 

uma vez obtido o contrato social, as pessoas abandonam qualquer busca 

estreita do auto interesse e seguem, em vez disso, as regras de 

comportamento necessárias para que o contrato social funcione. A ideia 

rawlsiana de comportamento ‘razoável’ se estende ao comportamento real 

que se pode presumir, uma vez que as instituições escolhidas – por 

unanimidade na posição original, sejam estabelecidas (SEN, 2011, p. 109). 

No entanto, segundo Sen, a tarefa de uma concepção de justiça viável às 

condições de nosso mundo tem de incluir considerações sobre como melhorar as vidas 

das pessoas e remover as injustiças a partir das condições em que elas efetivamente 

vivem. Nesse sentido, a concepção de Rawls teria ignorado a questão da aplicação dos 

princípios de justiça às condições do nosso mundo, consistindo de uma “simplificação 

drástica e formulista de uma tarefa enorme e multifacetada – a de combinar a operação 

dos princípios de justiça com o comportamento real das pessoas” (SEN, 2011, p. 99-

100). 

Sen (2011, p. 110) reconhece que essa estratégia pode funcionar dentro de 

alguns objetivos que Rawls coloca para sua concepção de justiça, principalmente se eles 

forem entendidos como a busca de princípios de justiça perfeitamente justos para uma 

sociedade perfeitamente justa. No entanto, para ele, tal estratégia dificilmente teria 

sucesso dentro das circunstâncias do nosso mundo com lacunas diversas
2
. Isso está 

ligado à classificação da concepção de Rawls como exemplo da abordagem 

“institucionalista transcendental” que, segundo Sen (2011, p. 36-9, passim), designa as 

abordagens teóricas preocupadas predominantemente com a busca das sociedades 

perfeitamente justas que ignoram boa parte das contingências do mundo. E, ao fazê-lo, 
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comprometem sua capacidade de aplicação prática e sua função de orientação para a 

deliberação política. 

Não se examinará a fundo aqui essa classificação, nem tampouco o sistema de 

avaliação da justiça que Sen coloca como alternativa à abordagem ‘institucionalizada’ 

de Rawls
3
. Entretanto, de forma resumida, vale notar que ele oferece um sistema de 

avaliação da justiça independente da concepção de Rawls e que se põe também como 

alternativa ao utilitarismo. Tal sistema tem três características gerais. Em primeiro 

lugar, Sen (2011, p. 49, 249-53, passim) propõe uma ampliação do raciocínio 

consequencialista, ao entender que as condições de vida que as pessoas desfrutam 

devem ser tomadas como centro da avaliação da justiça, mas incluindo também nessa 

avaliação as diferentes liberdades e processos através dos quais esses resultados 

emergem. Assim, em segundo lugar, ele propõe a mudança no foco avaliativo da justiça, 

dos bens e recursos que as pessoas possuem para as liberdades efetivas e oportunidades 

reais que as pessoas dispõem para realizar os objetivos que elas valorizam. Embora sem 

poder aqui examinar com maior detalhe os conceitos de capabilidades (capabilities) e 

funcionamentos (funtionings) – ou mesmo o conceito de agência (agency), cabe notar 

que Sen constrói uma complexa avaliação das condições de vida das pessoas que vai 

além da mera avaliação do bem estar e da titularidade dos recursos ou bens primários 

pelas pessoas
4
. Uma das ideias norteadoras dessa abordagem é que as vidas das pessoas 

não podem ser julgadas apenas pelos bens e recursos que elas possuem, já que 

contingências físicas, sociais, culturais e ambientais diversas afetam suas possibilidades 

de conversão naquilo que elas valorizam
5
. Em terceiro lugar, dada a complexidade dos 

objetivos visados pelas pessoas, a organização das prioridades de justiça tem de mudar 

de princípios de justiça rigidamente construídos para princípios de agregação que 

possam dar conta de um grande volume de informações sem ficar paralisado face à 

incomensurabilidade dos objetivos das pessoas
6
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Com essa e outras contribuições, Sen amplia um debate com a obra de Rawls 

que já dura algumas décadas e, mais do que isso, coloca uma questão para as reflexões 

sobre a justiça em geral. Afinal, muitas das reflexões sobre a justiça depois de Rawls 

tomaram como pressuposto que a justiça diz respeito à organização das instituições de 

uma sociedade. No entanto, será que as críticas de Sen são acertadas em sua afirmação 

de que a concepção de Rawls baseia-se na suposição de uma causalidade entre os 

princípios de justiça e o comportamento dos cidadãos? Além disso, elas são suficientes 

para que as instituições deixem de ser o objeto de uma concepção de justiça? E, mais do 

que isso, podem as vidas das pessoas serem consideradas justas ou injustas? Essas 

questões convidam a um exame da concepção de justiça de Rawls. 

 

 

A SOCIEDADE DEMOCRÁTICA E A JUSTIÇA PARA RAWLS 

 

Para responder a essas críticas, é preciso considerar primeiramente como o 

problema da justiça surge para Rawls e o modo como ele é enfrentado na justiça como 

equidade
7
. Para Rawls (2003, 2011), a questão da justiça surge, em primeiro lugar, a 

partir do fato de que as pessoas cooperam em uma sociedade para produzir os bens de 

que necessitam e em relação aos quais lançam suas pretensões
8
. E, considerando que 

elas não ficam indiferentes ao modo pelo qual essa distribuição é realizada, a questão de 

determinar os termos de cooperação mediante os quais os resultados do esforço 

cooperativo é distribuído assume caráter central. No entanto, é preciso considerar que a 

sociedade como sistema equitativo de cooperação que ele tem em vista não designa uma 

sociedade qualquer, mas sim uma sociedade democrática. Como afirma Cohen (2003), 

um dos traços marcantes da concepção de justiça rawlsiana é ter ampliado o sentido de 
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democracia para além do governo popular e instituições livres, incluindo nela também a 

noção de sociedade democrática na qual os participantes são entendidos como tendo o 

mesmo conjunto de direitos fundamentais em função de seu status moral e político 

igual. Em vista disso, a concepção de pessoa não designa um cidadão de uma sociedade 

qualquer, mas apenas o cidadão de uma sociedade onde, dentre outras coisas, há um 

conjunto de direitos e liberdades que permitem aos indivíduos escolherem livremente 

suas opções culturais, religiosas ou éticas sem sofrerem sanções estatais por isso
9
. Em 

outras palavras, ela designa o cidadão de uma democracia e, em vista desse horizonte 

teórico, ela visa aplicar-se somente às instituições mais centrais das democracias (Cf. 

Rawls 2001, p. 12-13). 

Ao tomar como ponto de partida as sociedades democráticas e sua tradição 

política, a concepção de Rawls possui o que se poderia chamar de um aspecto 

“imanente” e um aspecto “transcendente” da justiça. O aspecto imanente encontra-se 

presente na análise que Rawls faz da tradição democrática e apresenta-se, conforme 

comenta Denilson Werle, na tentativa constante de Rawls de 

mostrar [...] a inserção dos princípios de justiça na cultura política pública 

(vale dizer, na eticidade política) das democracias constitucionais modernas. 

Os fundamentos de sua concepção de justiça estão inseridos numa eticidade 

política existente, ainda que não se limitem e não possam ser deduzidos 

somente dessa eticidade. Rawls elabora um procedimento de justificação para 

mostrar que os padrões críticos para reformas políticas na estrutura básica da 

sociedade (WERLE, 2008, p. 83). 

Em outras palavras, a concepção de Rawls não pode ser rotulada como 

meramente “transcendental” porque seus princípios já estão enraizados nos valores 

morais e políticos que definem o comportamento dos cidadãos uns para com os outros 

numa democracia. Por outro lado, ela contempla também um momento que, por assim 

dizer, pode ser considerado transcendente porque ela visa dar sistematicidade e ampliar 

o alcance desses valores, sendo que isso é feito pela construção dos princípios de 

justiça. Estes, além de sistematizar os valores morais e políticos de uma democracia, 

visam tornar essas sociedades mais justas e estáveis do que atualmente já são. 

Embora muito mais possa ser dito acerca disso, é possível perceber desde já que 

a concepção de Rawls não pressupõe que o comportamento dos cidadãos tende a 

imediatamente se ajustar a princípios definidos de uma forma que lhes é totalmente 

alheia. Afinal, os princípios de justiça que organizam as instituições são definidos a 

partir de valores tradicionalmente aceitos pelos cidadãos numa democracia, de modo 
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que, ao aceitá-los, estes estão – ao menos em parte – reafirmando aquilo as crenças de 

justiça que já sustentam e o comportamento razoável que já está embutido na cultura 

dessas sociedades. 

Pode-se dizer, a partir dessas e outras observações, que a concepção de Rawls 

oferece subsídios para responder a objeção de supostamente não seria compatível com o 

comportamento e as motivações de cidadãos democráticos aqui e agora. Ainda assim, 

assumindo-se a tese de Sen de que há sérias discrepâncias entre a organização das 

instituições e as vidas que as pessoas levam, seria preciso também examinar sua 

pretensão de mudar o objeto da justiça. Em outras palavras, é preciso examinar sua 

pretensão de fazer uma avaliação da justiça focada nas vidas das pessoas. Para realizar 

esse exame, cabe considerar o papel que a sociedade desempenha no tratamento das 

questões de justiça. 

Então, por que instituições? Foi dito acima que a cooperação em sociedade é o 

ponto de partida para o problema da justiça em Rawls. Porém, para ele, a importância da 

sociedade vai muito além, pois ela modela aquilo que as pessoas são, bem como suas 

capacidades e aptidões e suas pretensões de justiça: 

os elementos que afetam a efetivação das capacidades naturais figuram as 

atitudes sociais de ajuda e estímulo e as instituições encarregadas de seu 

aprendizado e da sua utilização. Mesmo uma capacidade potencial em um 

dado momento não é independente das formas sociais existentes e dos 

acontecimentos particulares e anteriores que sobrevêm no curso da vida. [...] 

Não há como saber o que teríamos sido se esses dados tivessem sido 

diferentes (RAWLS, 2000, p. 19). 

Desse modo, as querelas distributivas não podem se furtar ao fato de que as 

vidas das pessoas são em boa medida decididas pelo modo como as instituições de uma 

sociedade tratam as contingências naturais ou sociais. Para Rawls, “o que uma teoria da 

justiça deve reger são as desigualdades de perspectivas de vida entre cidadãos, 

resultantes das posições sociais de partida, das vantagens naturais e das contingências 

históricas” (RAWLS, 2000, p. 19-20). Isso porque, os efeitos a longo prazo dessas 

contingências são significativos e suas consequências acumuladas determinam as 

perspectivas de vida dos indivíduos. 

Não obstante, considerando o debate proposto por Amartya Sen, seria possível 

perguntar: por que a regulação dessas contingências que afetam as perspectivas de vida 

dos cidadãos deveria ser feita mediante as instituições de uma sociedade e não tratando-

se diretamente das vidas que as pessoas levam e das oportunidades efetivamente 

possuem? Para responder a essa questão, é preciso examinar o problema da justiça 



distributiva em Rawls e as razões pelas quais ele é entendido por meio do critério de 

justiça procedimental pura. 

Considerando que no esquema rawlsiano as instituições têm importante papel 

em modelar aquilo que as pessoas são e suas expectativas de vida, a realização da 

justiça nas sociedades consiste de organizar as instituições de modo que elas produzam 

condições de vida equitativas que assegurem aos cidadãos as condições mínimas 

necessárias para a manutenção de suas liberdades e da igualdade de oportunidades: 

O papel das instituições que fazem parte da estrutura básica é garantir 

condições justas para o contexto social, [que é o] pano de fundo para o 

desenrolar das ações dos indivíduos e das associações. Se essa estrutura não 

for convenientemente regulada e ajustada, o processo deixará de ser justo, 

por mais equitativas que possam parecer as transações particulares 

consideradas separadamente (RAWLS, 2000, p. 13-4). 

Entre outras palavras, as instituições devem ser o objeto da justiça porque são 

elas que determinam a justiça dos resultados da cooperação social, sendo que, no caso 

em que essa regulação não acontece, a estrutura social apenas reafirma - ou até amplia - 

as desigualdades pré-existentes. Segundo Rawls, isso não poderia ser feito se a 

concepção de justiça fosse aplicada aos indivíduos e suas ações, por algumas razões. 

A primeira delas é que não é possível “dizer se acordos concluídos são justos ou 

equitativos, do ponto de vista social, simplesmente observando a conduta dos indivíduos 

ou de associações em seu contexto imediato (ou local)” (RAWLS, 2000, p. 14). Isso 

porque, para Rawls, essa avaliação depende do modo como a estrutura básica trata as 

desigualdades e se ela é capaz de manter a justiça ao longo do tempo. Avaliar a justiça a 

partir de acordos individuais torna o critério de avaliação preso ao contexto e sem a 

possibilidade de comparações, sendo ausente de um critério que impeça a reafirmação 

das desigualdades já existentes. 

Em segundo lugar, mesmo que os acordos individuais tenham como ponto de 

partida um contexto social equitativo, em que todos tenham níveis mínimos de renda e 

riqueza, essas condições “podem existir num dado momento e em seguida degradar-se 

pouco a pouco, mesmo que ninguém aja de forma injusta” (RAWLS, 2000, p. 15). Isso 

inclui a suposição de que o sistema de mercados livres necessariamente tende a produzir 

acumulações de riqueza e desigualdades ao longo do tempo que comprometem o 

exercício dos direitos e liberdades básicas bem como a igualdade de oportunidades. 

Em terceiro lugar, não há regra que seja aconselhável aplicar a indivíduos e às 

transações individuais que possa evitar a erosão das condições de justiça equitativas 

porque algo assim não cumpriria as exigências de exequibilidade e publicidade das 



normas. Por isso, em quarto lugar, Rawls sugere uma dupla divisão de trabalho da 

estrutura básica, na qual ela é responsável tanto por regular os acordos individuais como 

também para ajustar e compensar “continuamente as inevitáveis tendências a distanciar-

se de uma situação de equidade”, tais como os impostos (RAWLS, 2000, p. 16). 

Assim, considerando que as instituições de uma sociedade têm papel decisivo 

nas vidas dos cidadãos e que sua organização influencia nos resultados da cooperação 

social, vale examinar porque Rawls (Cf. 2003, p. 76-77) entende que a justiça 

distributiva deve ser entendida pelo critério de justiça procedimental pura.  

Segundo Rawls, a ideia de justiça procedimental pura “é mais bem entendida por 

meio de uma comparação entre a justiça procedimental perfeita e imperfeita” (RAWLS, 

2008, p. 103). Isso porque, por justiça procedimental perfeita, Rawls entende duas 

características principais:  

Em primeiro lugar, há um critério independente para definir o que é a divisão 

justa, um critério definido em separado e antes do processo que se deverá 

seguir. Em, em segundo lugar, é possível elaborar um método que com 

certeza produzirá o resultado desejado (RAWLS, 2008, p. 103). 

O exemplo utilizado por Rawls para isso é o de um bolo a ser dividido cujo 

objetivo é uma divisão igual em que, se a tarefa for realizada pela última pessoa a retirar 

seu pedaço, produzira a divisão igual. Nesse caso encontram-se presentes os dois 

requisitos, o critério independente que concebe a divisão justa como uma divisão igual e 

o procedimento elaborado a partir dela para alcançar esse objetivo. 

A justiça procedimental imperfeita, por outro lado, é ilustrada pelo processo 

penal, onde o objetivo é “que o réu seja declarado culpado se, e somente se, tiver 

cometido o crime do qual é acusado” (RAWLS, 2008, p. 104). No entanto, “parece 

impossível elaborar as normas jurídicas de modo a que sempre levem ao resultado 

correto” porque, nesse caso, “falamos de um malogro da justiça: a injustiça não provém 

de falha humana, mas da combinação fortuita de circunstâncias que derrotam a 

finalidade das normas jurídicas” (RAWLS, 2008, p. 104). Por isso, nesses casos, nem o 

procedimento nem um critério externo a ele são suficientes para que se produza um 

resultado justo.  

A justiça procedimental pura, “em contraste, verifica-se quando não há um 

critério independente para que o resultado correto: em vez disso, existe um 

procedimento correto ou justo que leva a um resultado também correto ou justo, seja 

qual for, contanto que se tenha aplicado corretamente o procedimento” (RAWLS, 2008, 

p. 104). Segundo Rawls, as regras de um jogo ilustram essa situação. Se devidamente 



cumpridas, elas oferecem um procedimento que garante um resultado justo 

independentemente de qual ele seja ou dos que nele participam, desde que ninguém 

trapaceie. Assim, a justiça como equidade, ao reconhecer que: 1) a estrutura básica 

opera como sistema de distribuição das vantagens e encargos provenientes da 

cooperação social e; 2) que isso exerce profunda influência nas vidas que as pessoas 

levam e nas oportunidades que elas têm; busca configurar as instituições de tal modo 

que elas produzam resultados justos e mantenham essa característica ao longo do tempo. 

Ou seja,  

Tomar a estrutura básica como objeto primário nos permite ver a justiça 

distributiva como um caso de justiça procedimental pura de fundo: quando 

todos seguem as regras publicamente reconhecidas de cooperação, a 

distribuição específica que daí resulta é aceita como justa, seja qual for 

(RAWLS, 2003, p. 77). 

Em outras palavras, a concepção de justiça de Rawls visa oferecer um critério 

pelo qual regular o sistema de instituições de uma sociedade de tal forma que elas 

mesmas sejam um procedimento justo capaz de produzir distribuições de bens e 

vantagens sociais que, por se submeterem às restrições justas do procedimento, tornam-

se elas mesmas justas
10

. 

Embora a justiça procedimental pura não seja necessariamente o modo pelo qual 

se orientam as instituições das sociedades reais, mas antes um critério pelo qual 

deveriam orienta-se as questões distributivas de justiça ao considerar as instituições 

como objeto de aplicação de nossas preocupações de justiça, ela mesma tem um 

potencial crítico. Isso porque, na justiça como equidade, as distribuições a partir das 

quais os cidadãos auferem suas vantagens da cooperação social não podem ser 

compreendidas independentemente das instituições que regulam essa distribuição. Nas 

palavras de Rawls, “as distribuições específicas não podem ser julgadas separadamente 

das titularidades [direitos] dos indivíduos, a que eles fazem jus por seus esforços no 

interior do sistema equitativo de cooperação do qual essas distribuições resultam” 

(RAWLS, 2003, p. 71). Por isso, não faz sentido avaliar a justiça olhando 

exclusivamente para as vantagens auferidas pelos cidadãos sem levar em conta seus 

direitos e as instituições que os regulam sua posse e seu exercício
11

. Desse ponto de 

                                                           
10

 Não será feita aqui, em virtude do limitado espaço, uma explicação mais completa de como o critério 

de justiça procedimental pura perpassa a concepção de justiça de Rawls, desde a formulação dos 

princípios na Posição Original até o desenho das instituições nos estágios constitucional e legislativo de 

aplicação dos princípios. No entanto há uma ampla exposição na Teoria da Justiça (cf. RALWS, 2008, p. 

242) que não se modificou nas obras posteriores. Sobre isso, conferir também Rawls (2003, p. 71-77). 

11
 Por isso, para Rawls, não é possível julgar ações ou situações individuais como justas ou injustas. “É 

um equívoco focalizar as posições relativas variáveis dos indivíduos e exigir que cada alteração, 



vista, “não há nenhum critério para uma distribuição justa fora das instituições de fundo 

e das titularidades que emergem do funcionamento efetivo do procedimento” (RAWLS, 

2003, p. 71). Em outras palavras, desse ponto de vista, não há sentido em avaliar a 

justiça de situações individuais sem considerar os esquemas distributivos que as 

produzem. 

A partir disso, é possível apontar sérios problemas na tentativa de Sen de avaliar 

a justiça com o foco nas vidas das pessoas em lugar dos esquemas distributivos. Em 

primeiro lugar, como afirmou Vita (2008) acerca da abordagem das capabilidades de 

Sen, esta não incorpora um critério distributivo pelo qual orientar a promoção da 

vantagem individual, nem tampouco faz uso de um critério independente, tal como o de 

justiça procedimental pura, para abordar as desigualdades do contexto ao qual se aplica. 

E, mesmo que Sen tenha ampliado sua abordagem de forma a torná-la independente da 

concepção de justiça rawlsiana, ela continua sem um critério que avalie os 

procedimentos distributivos de modo a garantir que se produzam resultados equitativos. 

Com isso não há dentro do seu sistema avaliativo um diagnóstico sensível às 

desigualdades entre pessoas que se situam acima de um limiar mínimo de capacidades, 

até porque o tema da desigualdade e o modo pelo qual ele deve ser tratado não ficam 

claros a partir dessa abordagem. Mais do que isso, ao não dar atenção às estruturas 

sociais produtoras das injustiças, a abordagem de Sen poderia ser acusada de escolher o 

“foco” de avaliação inadequado em vista da tarefa de remover as injustiças e promover 

a melhoria da justiça.  

Embora existam outras dificuldades na abordagem de Sen, algumas mais, outras 

menos comprometedoras, uma delas tem destaque: afinal, como é possível entender o 

conceito de justiça a partir dela, e como distingui-lo do conceito de caridade? Pois, 

como argumenta Rainer Forst (2012), não há como distinguir dentro desse sistema 

avaliativo a situação de uma vítima de uma catástrofe natural da situação de uma vítima 

de uma ordem institucional injusta quando estão em jogo avaliações de justiça ou 

injustiça. Afinal, como alguém em uma situação de infortúnio e privação pode ser 

considerada em situação mais ou menos injusta, sendo que nenhuma pessoa colaborou 

para que isso acontecesse? Forst (2012), a partir de sua própria perspectiva teórica, 

entende que o modo de evocar a noção de justiça proposto por Sen perde de vista o 

ponto principal envolvido nas discussões sobre justiça, a saber, de que as pessoas estão 

                                                                                                                                                                          
considerada como uma transação única e de forma isolada, seja em si mesma justa. É o arranjo da 

estrutura básica que deve ser julgado, e julgado de um ponto de vista geral" (RAWLS, 2008, p. 106). 



inseridas em contextos sociais de produção e distribuição de bens, direitos e vantagens 

em geral. E, ao reivindica-los, sua principal motivação é não serem vítimas de 

dominações sociais, políticas e econômicas arbitrárias, exercidas por regras injustas ou 

por assimetrias diversas. Como resultado, isso coloca a justiça dentro de um contexto de 

relações interpessoais, não podendo ela ser compreendida como um atributo das 

situações individuais isoladas. 

Embora a crítica de Forst seja feita a partir de sua própria perspectiva acerca da 

justiça, ela aponta para problemas que comprometem a pretensão teórica de Sen de 

oferecer uma abordagem da justiça. E, juntamente com as críticas de Vita e outros, 

apontam sérias limitações na realização de seu objetivo principal que é eliminar as 

injustiças e promover o melhoramento da justiça. 

 

 

CONCLUSÕES: 

 

Essa breve exposição visou apresentar as críticas de Sen à justiça como equidade 

no que diz respeito ao seu objeto de aplicação nas instituições mais importantes de uma 

sociedade. Como visto, Sen oferece um modelo alternativo de avaliação social, que 

coloca as vidas das pessoas como objeto das avaliações de justiça. Entretanto, mostrou-

se que suas críticas à pretensão rawlsiana de refletir acerca da justiça por um viés 

institucional são equivocadas e até mesmo que sua alternativa apresenta sérias 

dificuldades. 

Não se pretende aqui estabelecer um ponto final a essa discussão. É possível que 

a abordagem de Sen ainda tenha respostas para dar às objeções levantadas. Além disso, 

pode-se considerar genuína sua preocupação de dar maior centralidade às vidas das 

pessoas dentro de sua concepção teórica. Algo semelhante pode ser dito sobre as 

ferramentas teóricas que ele oferece, cuja capacidade de dar conta de algumas 

desigualdades em termos de perspectivas de vida das pessoas é bastante exitosa, como 

comprovam as inúmeras aplicações que ela tem tido
12

. Entretanto, a menos que ele 

ofereça razões adicionais para colocar as vidas das pessoas no centro de nossas 
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 Estima-se que a abordagem das capabilidades de Sen tenha sido tomada como base para a elaboração 

de dezenas de diferentes formas de avaliação da vantagem individual. Sobre isso, conferir ROBEYNS, 

Ingrid & CROCKER, David A. Capability and Agency. In: MORRIS, Christopher W. Amartya Sen 

(Contemporary Philosophy in focus). Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 60-90. 



preocupações teóricas, não há razões suficientes para abandonar as instituições 

enquanto objeto primeiro da noção de justiça. Por outro lado, é importante notar que as 

objeções de Sen, bem como sua alternativa obrigam a um reexame de algumas 

pressuposições tidas como dadas na discussão acerca da justiça assim como do próprio 

caráter desse conceito normativo, que ainda permanecem em aberto. 
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