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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais ideais do autor em John Rawls e sua 

famosa obra Uma teoria da Justiça, onde é considerado um marco teórico na questão de justiça. O trabalho 

se justifica na pelo fato que jamais chegaremos a uma resposta única sobre definição de justiça mas sem 

um debate constante pode se aproximar ao máximo do real sentindo de justiça desse modo o assunto é 

sempre atual.  

DESENVOLVIMENTO: 
 
O método de pesquisa é o bibliográfico. John Rawls foi professor de filosofia politica na Universidade de 

Havard publicou a obra Uma teoria da justiça em 1971. Estudiosos que estudaram sua vida e obra afirmam 

que ele escreveu uma teoria para a sociedade em vivia ou seja o Estados Unidos. Rawls começa 

argumentando que não é possível termos uma sociedade justa se não compartilharmos todos de um 

concepção de justiça, se cada individuo ter uma percepção de justiça haverá visões que a as instituições são 

injustas e realmente serão. Nesse sentido toda sua obra vai ser uma busca de um entendimento comum 

sobre o que é justo? E para chegar nesse entendimento Rawls vai se utilizar do que ele chama véu da 

ignorância ou seja os sujeitos que iriam definir os princípios da justiça iriam está sobre esse véu que 

tornaria eles imparciais por não saber em qual grupo; social, econômico ou racial vai se encontrar nessa 

sociedade que deseja viver, dentro desse véu da ignorância o autor afirmar que seria escolhidos dois 

princípios, são eles; liberdade e igualde. Entende-se o da liberdade que cada pessoa deve ter um direito 

igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 

semelhante de liberdade para as outras e igualdade como; as desigualdades sociais e econômicas devem 

ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo a) consideradas como vantajosas para todos 

dentro dos limites do razoável. E b) vinculadas a posição e cargos acessíveis a todos (Rawls. 2000). A 

proposta é a partir de esses aprofundarem a discussão.  

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 



 

Não é possível concluir o trabalho com uma única resposta não existe resposta exata e sim a proposta é a 

discussão para desenvolver um debate no desenvolvimento do conceito de justiça. Apresentar as principais 

critica de outros autores a John Rawls e compreender quanto fundamental foi sua obra para o tema. 

REFERÊNCIAS 
 
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do Direito. 1º Ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

RAWLS, John, Uma teoria da Justiça: Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves – São Paulo: Martins 

Fontes, 1997.   

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA ( para trabalhos de pesquisa):99010-035  
 
 
 
ANEXOS 
 


