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John Rawls, autor dos tratados clássicos A Teoria da Justiça (1971), é um filósofo político esquivo e, ao mesmo tempo, onipresente filósofo político no debate público contemporâneo. Evasivo porque, apesar de ter escrito um livro que vendeu cerca de 200.000 exemplares na época em que foi publicado (um feito para um volume de mais de seiscentos
páginas), Rawls conseguiu ficar alheio à intensa controvérsia de seu tempo, tendo o cuidado de escrever uma obra filosófica com tanto cuidado que suas curiosidades conceituais se tornaram um exemplo para futuros estudiosos que tiveram que lidar com os mesmos temas; e onipresente, porque os livros de Rawls influenciaram uma forma de
pensamento político que, se não a regra geral das universidades,, sem dúvida impregnou a mentalidade dos tecnocratas que vivem em nossas instituições democráticas obcecadas em implementar seu modelo teórico em detrimento de um bem comum muito abstrato - e, portanto, extremamente perigoso. John Bordley Rawls nasceu em 21 de fevereiro de
1921, em uma família americana de tradição sulista, mas que foi forçado, devido à guerra pela secessão, a se mudar para a cidade de Baltimore.It não parece importar o fato, mas não importa, como o próprio Rawls afirmou que a figura histórica de Abraham Lincoln era um exemplo ético para sua vida. juntamente com Immanuil Kant como uma referência
intelectual. As biografias desses modelos moldaram profundamente a visão igualitária da sociedade, que ele terá anos depois. A culpa que a família de Rawls sobreviveu à escravidão negra na Carolina do Norte aumentou a experiência pessoal do soldado na Segunda Guerra Mundial, especialmente quando ele testemunhou os efeitos das bombas
atômicas em Hiroshima e Nagasaki, criou um impulso muito forte para o futuro filósofo – e isso terá um impacto a longo prazo em seu trabalho como cientista e pensador. JusticeA teoria da justiça foi o resultado de um trabalho que ocupou o espírito de Rawls por mais de uma década. Desde a década de 1950, ele tem sido virtualmente obcecado com a
ideia de justiça como justiça e como ela pode ser transmitida não apenas para as instituições democráticas da sociedade liberal como os Estados Unidos deveriam ser, mas também para a construção completa de uma comunidade bem organizada de membros morais que queriam resgatá-la antes de tudo de sua ilegalidade. Essa preocupação recorrente
é visível para quem lê os documentos coletados, que foram publicados postumamente após a morte de Rawls em 4 de novembro de 2002. Lá temos alguém que estava interessado em criar um trabalho filosófico de inegável rigor metodológico e que, por essa razão, preparou cuidadosamente cada um de seus argumentos para que não houvesse falha
lógica. Rawls escreveu e reescreveu cada um de seus artigos com tanto cuidado, não porque ele tinha problemas com a expressão, mas porque ele queria cercar todos os lados de seu raciocínio filosófico. Afinal de contas ele sabia que sua ideia básica não era apenas impopular entre vários membros do estabelecimento (embora ele próprio fosse parte
dessa casta, ensinando em faculdades de Harvard e Stanford). Também seria totalmente impraticável se fosse feito na vida real. O trabalho de Rawls é o ápice de duas tradições de pensamento em inglês. Em primeiro lugar, é a filosofia da filosofia analítica, cuja intenção de não produzir uma teoria geral da política era um problema para aqueles que
pretendiam seguir um caminho menos contemplativo, mas que foi finalmente resolvido com a teoria da justiça, graças às suas próprias virtudes de síntese - estimulou uma leitura cuidadosa do ensaio de Isaías Berlin sobre liberdade negativa e os artigos de Bernard Williams sobre ética; e o segundo liberalismo americano, desenvolvido diante do mais alto
poder após a Guerra Civil, e praticado por advogados como Oliver Wendell Holmes e presidentes como Woodrow Wilson.Eles foram responsáveis por desenvolver um mecanismo exato no qual a atitude de governar o país seria uma mistura de seleção natural de darwinianos banalizados, falta de fé no Deus pessoal e uma crença no estado de bem-estar
social que interferiu nas questões do fórum íntimo. A soma dessas duas tradições provocou o que desde a década de 1950 - e que seria então elevado à sofisticação pela incomparável Teoria da Justiça em 1971 - Lionel Trilling chamou a imaginação liberal. Imaginação liberal A principal característica desse tipo de imaginação é a crença aparentemente
racional - mas que na verdade tem uma boa dose de irracionalidade - de que a liberdade humana pode ser aperfeiçoada apenas por meios humanos. Está se tornando uma realidade não através do aperfeiçoamento das virtudes éticas, mas através do lento e gradual desenvolvimento das instituições políticas. Neste caso, a imaginação liberal é, antes de
tudo, o que permite triunfar com a tecnologia que, por um lado, contribui para o desenvolvimento social, por outro lado - simplifica seriamente os elementos imprevisíveis da vida para organizá-los artificialmente. É por essa razão, na vida inconsciente do liberalismo como visão de mundo, Trilling explica que: Não estamos em relação à plenitude crítica, a
menos que levemos em conta o valor e a necessidade de seu impulso organizacional (liberalismo). Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender o que são uma delegação, agências, agências e técnicos, e que ideias que podem sobreviver a uma delegação que pode ser repassada a agências, agências e técnicos tendem a ser ideias de um determinado
tipo e uma certa simplicidade: elas dão um pouco de sua amplitude, modulação e complexidade para sobreviver. Um sentimento de contingência e oportunidade, bem como aquelas exceções à regra que pode ser o início do fim da regra, não são adequadas para o momento da organização. A teoria da justiça é inteiramente baseada neste tipo de
imaginação, que, graças a Rawls, Rawls, em um sistema perfeito, completo, redondo, completo - e acima de tudo bonito, como Robert Nozik ampliou em seu comentário sobre o trabalho. E aqui está o principal problema deste colosso do pensamento político do século XX: apesar de suas qualidades óbvias - ao contrário do que seus oponentes anti-gays
pensam, Rawls nunca deixou de ser um sujeito intelectualmente honesto - sua beleza é algo que inadvertidamente causa algo próximo ao horror. O véu da ignorância como Alan Ryan é justamente descrito em sobre política, A Teoria da Justiça é a tentativa mais impressionante já feita para justificar, em qualquer caso, o princípio que marcou a vida de seu
autor: que a justiça como justiça é a única ideia compatível para construir uma sociedade bem ordenada. Todos os outros setores, do econômico ao político, passando por sociais, devem girar em torno desse tema, sem exceção. Para Rawls, se desenvolvermos um sistema sociopolítico que exista por trás do véu da ignorância - ou seja, o reconhecimento
de que não sabemos nada sobre o mesmo lugar que ocuparíamos no mesmo sistema - teríamos que escolher uma sociedade que prefira valorizar uma pessoa menos favorecida. Assim, uma sociedade justa será a que a pessoa menos favorecida tem mais vantagens de preservar sua dignidade individual. Leia mais: Dano, neutralidade ou verdade: qual é
a base do liberalismo? Não é apenas uma releitura de Rousseau; Rawls levará isso ao extremo quando afirma que, formalizando o princípio da justiça como justiça, uma pessoa racional que não sabia sua posição nesse tipo de sociedade aceitaria que a desigualdade é legítima apenas para fazer com que a pessoa menos favorecida se tornasse a pessoa
mais favorecida o mais rápido possível, dependendo das circunstâncias. Se a igualdade de Rousseau é o ponto de partida de seu raciocínio, com Rawls ela é a única bússola moral a seguir, do início ao fim de todo o processo político. Relexes sobre justiça Nós aqui gordian nó de conflito, que domina reflexões sobre justiça, política e, especialmente, a lei
do que chamamos, na história das ideias políticas, um período clássico. Esses três aspectos da atividade humana sempre implicam uma relação entre o homem e a sociedade - e o grande erro de um acadêmico como Rawls é privilegiar ambos os lados, agora, por outro lado, quando ambos os polos estão claramente envolvidos nos aspectos centrais dos
problemas que surgem dessas três áreas. No entanto, é muito difícil confirmar a definição exata de justiça, em um momento em que se confunde que este último só trabalha com a sociedade, esquecendo a pessoa. O fato é que a justiça só pode existir em sua aplicação aos bens de uma determinada parte da sociedade, e não para ela como um todo.
Então, ouvindo as palavras justiça (um dos termos favoritos de Rawls, que usa o conceito de justo de uma forma muito peculiar, como era raiva acima), devemos ter cuidado, porque a justiça tem eficiência na sociedade, mas sempre respeita os interesses do indivíduo. Leia mais: Alguns dos principais contrastes entre teorias da justiça e aqui está a lei
chegando. Assim como a expressão da justiça social é um slogan ideológico, os direitos humanos são mais do que pleonasmo: é o início de uma perversão da justiça e da própria lei, confundindo termos para eventualmente expandi-los para um círculo mais sombrio - o círculo do poder. Afinal, não há direito a um cão ou a uma árvore. Só uma pessoa tem
o direito, porque para tê-la você precisa ter uma ideia do que será a justiça. Mas qual seria esse conceito exato? É um dos quebra-cabeças que incomoda uma grande variedade de filósofos - e John Rawls não era indiferente a ele. A justiça é uma medida exata, mas invisível, como o estadista grego Solon descobriu, porque está na alma e, graças à
moderação que existe em cada um de nós, pode ser estendida ao resto de nossos vizinhos. Todos sabemos o que é justiça, porque temos uma intuição do que seria, e essa intuição surge não mais, nada menos do que a causa do espírito, que é a consciência de amar a abertura da alma diante da ordem transcendente e, mais importante, da existência
secreta. Indo para trás, a intenção de Hans Kelsen é tentar capturar, em noções imanentes, o que só pode ser um dom, nunca algo criado pelo próprio homem. A medida invisível de Solon torna-se visível apenas de duas maneiras: após o julgamento das consequências do tempo, tragicamente confirmou que a justiça dos homens é imperfeita e inconstante
na natureza; e depois que o homem tem um pleno entendimento de que a verdadeira justiça é percebida apenas no final da vida. É o que acontece com o velho Céfalo na República de Platão, personagem que gera um debate sobre o que será a justiça. Ele está no final de sua existência na Terra, e algumas questões com as quais ele nunca se importou
em sua juventude e maturidade começam a incomodá-lo: Você sabe bem, Sócrates, que depois que um homem se aproxima desta fase em que ele pensa que vai morrer, eles afetam seu medo e preocupação com assuntos que não vieram à mente diante dele. De fato, as histórias que dizem sobre assessores que as injustiças cometidas aqui devem ser
redimidas lá, as histórias que ele shrunce ainda zombou, agora sacudir sua alma por medo de que elas sejam verdadeiras. E essa pessoa - seja por causa da fraqueza da velhice, ou porque vê mais claramente as coisas da vida após a morte, por exemplo, que está mais próxima delas - independentemente da verdade, cheia de suspeitas e medos, e
começa a fazer seus cálculos e examinar se ele cometeu alguma injustiça a alguém. Portanto, aquele que encontra em sua vida com muitas injustiças, está com medo ou despertando muitas vezes em dormir como crianças, ou viver em antecipação de infelicidade. Mas alguém que não sabe sobre cometeu qualquer injustiça, ele sempre tem com ele uma
doce esperança, uma boa alma da velhice, como pundaro diz (330 e). O mistério da justiça está intimamente relacionado à luta pela unidade da personalidade da pessoa - e este último não pode ser compreendido sem uma referência simultânea à alma da política e à alma do cosmos. Cetalus é uma pessoa que, antecipando a morte, se pergunta, através
da medida invisível de sua alma, se essa mesma medida foi corrompida durante sua passagem pela Terra.Nota: ninguém determinou o que será a justiça, mas todos sabem o que é e o que não é - ou seja, esta é a razão pela qual o espírito ataca o problema existencial da maneira mais profunda e direta. Leia mais: Liberdade de expressão é fundamental
para a democracia e os indivíduosSo Platão iniciará a grande questão sobre a República, um diálogo que nunca foi sobre o que será a justiça, mas sobre se vale a pena ser justo em um mundo onde apenas o oposto prevalece. Essa é a razão para o surgimento desse tema na discussão de Trasemaco, um sofista desprezível, mas que importa porque faz a
primeira e mais séria relação entre justiça e política, dando sua definição primeiro: Eu argumento que a justiça não é nada além da conveniência do mais forte (338 c). A medida invisível de Solon - a mesma medida que guia os passos de Sócrates, Platão e Aristóteles - torna-se o comando de uma pessoa - aquela que detém o Poder. Tanto a política
quanto a justiça atuam para o bem comum da sociedade, mas a primeira é uma abordagem, como um de seus polos, o poder que o homem deve agir ou interferir na vida de outra pessoa, e no outro polo, no qual o segundo também faz parte, a distribuição proporcional dos bens de todos, sempre em relação a toda a existência e sociedade. Lei e poderÉ
em parte proporção que o direito entra para regular precisamente a igualdade de poder que surge do poder. Um ponto que os políticos atuais nunca entenderam na pregação da igualdade e dos direitos de todos sob a mesma lei é que o poder é alimentado não pela divisão proporcional que cada um deles tem direito a receber, mas pelo que cada um deles
sonha. O governo precisa da ilusão de igualdade para que seja apenas uma coisa: preservar sua própria igualdade, realizada em uma manobra muito sutil de roubo e coerção, usando leis que devem reger a justiça e a lei. Portanto, nunca devemos confundir a lei com a justiça e vice-versa, muito menos o direito à lei, como muitas vezes fazem. Essa
confusão é um dos frutos da igualdade de idolatria e uma das consequências que o poder causa na mente das pessoas. Justiça e política convergem com o mesmo propósito - o bem comum da sociedade - mas a lei é um meio que governa o poder para que não invada o território de uma medida invisível que ainda habita nossas almas. O ponto central
entre justiça, política e direito ponto de vista de proporções. Então temos que nos perguntar: nós mesmos: no final da lei? Veja também: Devemos nos esforçar por igualdade de oportunidades? A justiça não é uma criação humana, mas a lei é uma atividade humana e, portanto, tem um propósito em sua ação, seja a curto ou longo prazo. No entanto, para
um homem agir, ele deve descobrir o que lhe foi dado - de modo que o direito está dentro de sua própria justiça, ou melhor, na relação de coisas que aguardam justiça. Serve como a Terra Média, equilibrando, através da moderação humana, os extremos dos dois opostos, a direita como um fato da natureza e sua algoza, poder. Foi a mesma conclusão
que Aristóteles chegou na Ética de Nickah, levando-o a níveis desavisados: o fim do direito à justiça, e isso, como acrescentou São Tomás de Aquino, é a vontade constante e eterna de dar a cada um deles algo que é seu. Claro, faltava um detalhe neste esquema: o homem. É aqui que Dante Aligieri nos ajuda, com a definição da lei retirada de seu livro Il
Convivio e que até Miguel Reale, em suas lições preliminares de direito, é usado para a base de sua teoria tridimensional do direito - Jus est implementar ac personalis hominis ad hominem proportio, quae servata servatta soemcit; corrupto, corrumpit. Em tradução aproximada: A lei é uma proporção real e pessoal, de pessoa para pessoa, que, preservada,
preserva a sociedade; corrupto, corrupto. Precisamos analisar esta proposta em parte para estabelecer alguns princípios e continuar nossa análise. O direito é uma proporção real e pessoal - aparentemente essa afirmação só confirmará o que acabamos de dizer nestas páginas: a lei trabalha com proporções, não com igualdade, porque é uma figura de
linguagem, retórica impraticável na vida cotidiana, porque a desigualdade é predominante em nossas vidas cotidianas, não o contrário. No entanto, você pode ver que ele não fala sobre qualquer proporção - é real e, em seguida, proporção pessoal. Vamos olhar para a proporção real - Jus est implementar ac personalis hominis ad hominem proportio. A
proporção é real e de pessoa para pessoa. Assim, a pessoa também está dentro dessa proporção real. Afinal, a coisa real vem de Res, a coisa em latim. Res pode ser algo da natureza ou ser um produto da natureza - e o homem está incluído nela, que é exatamente a realidade de onde vivemos. LEIA TAMBÉM: Quem é Jordan Peterson, o intelectual
mais influente do mundo, então fica claro que quando os opositores da direita natural querem criticá-lo, dizendo que não podemos ser escravos da natureza e devemos dominá-lo, eles podem falar sobre árvores, rios e pássaros; na verdade, a natureza em questão a realidade em si é o que nos cerca. Não há como controlar o real, porque é isso que vai
nos sobrecarregar em todas as nossas ações. O homem é muito mais passivo diante do poder da realidade do que está propriamente ativo. Mesmo está sendo embebedado para ele escolher, mas não é o mesmo que o poder de interferir com o destino do destino É sobre esse tipo de poder - do qual vem a política - o direito de dividi-la proporcionalmente.
Então vamos para a segunda parte: de pessoa para pessoa, que, preservada, preserva a sociedade; corrupto, corrupto. A lei não é apenas um todo abstrato, como no caso da sociedade. Torna-se real à medida que passa de pessoa para pessoa, preservando a individualidade de ambos. A proporção vem da relação entre as coisas e entre os próprios
homens. Qualquer filósofo que pondere seriamente essa proposta, acreditando que a lei natural é algo estático, deve aprender com ela, porque somos apresentados com uma visão muito mais dinâmica da lei. Há mudanças na lei porque a relação entre as coisas e a pessoa pode mudar com o tempo, mas o que não muda as coisas e a pessoa. A
estrutura da realidadeErik Vegelin a chamou de estrutura da realidade, uma experiência intensamente objetiva que dependia da subjetividade da pessoa apenas como ponto de contato da consciência, capturando tensão existencial, metaxo. Se os princípios da estrutura da realidade mudam de forma negativa, mesmo assim a estrutura não muda
radicalmente, apesar do sofrimento das perversões. Foi o que Dante quis dizer, acrescentando que a parte da lei deve ser preservada entre as pessoas e as coisas, à medida que a sociedade persiste; corrupto, corrupto. O direito só pode existir se uma pessoa respeitar o conceito da mente humana como única, em contato constante com as coisas ao seu
redor. Este é apenas o início de um longo processo em que a justiça é o objetivo. Se a lei é o começo e a justiça é o fim, quais serão os meios? Então temos leis - uma das mais úteis e, ao mesmo tempo, as ferramentas mais perigosas para controlar vícios humanos. Na verdade, a lei deve ser vista como um fio que conecta a ordem transcendental e a
ordem humana. Os gregos simbolizaram esse conflito com as condições da represa para a justiça dos deuses e nomos para a lei escrita que define a justiça do povo (a fissura era a lei da natureza para observar o que era considerado a física da época e não será considerado neste texto). Algo muito semelhante aconteceu na época em que Israel se



tornou um império, com a predominância da Torá como a grande lei dos judeus. No entanto, o conflito será formulado apenas na Grécia, especialmente na vida de Solon e nas tragédias de Equilo e Sófocles. Estadistas gregos muitas vezes tinham que ir contra os nomos para cumprir a lei superior, a represa - e nem sempre entendiam sua escolha. Mas,
pelo menos no confronto íntimo de suas almas, estadistas sabiam através de crenças retóricas (peithos), onde havia uma medida invisível que Solon defendia tanto em seus escritos e podia passá-los para seus companheiros. E mesmo no caso de Sócrates, que foi guiado por uma nova ordem, que poucas pessoas queriam saber sobre ela (mas sabia
sobre isso ele preferiu respeitar os nomos de Atenas, até porque a represa da qual ele era um seguidor deu a compreensão de que sua morte seria uma lição futura para seus discípulos. No nosso tempo, estranhamente, perdemos completamente toda a noção da represa, exceto como uma curiosidade histórica. Nós só temos nomos, e muitas vezes ele
quer tomar a função de uma represa. Quando uma carta morta preenche o papel da letra viva do espírito, é óbvio que a luta pela unidade do indivíduo enfraquece e dá lugar ao declínio da nobreza humana. Como um deus pagão, a lei dos homens substitui a justiça, controla a lei e, em última instância, destrói a hierarquia do real, transformando-a em uma
idolatria de igualdade. A Teoria da Justiça da Utopia vira toda essa tradição clássica de cabeça para baixo. Além de insistir no princípio da justiça como justiça, há mais três coisas a serem cuidadosas para garantir que não nos enloucaamos sob o feitiço desta utopia realista que John Rawls queria que ela se aplicasse em nossas instituições democráticas.
O primeiro ponto diz respeito ao véu da ignorância. Segundo Rawls, esse véu ocorre quando as partes não conhecem certas características onde participam. Então ninguém sabe qual é o seu lugar na sociedade, classe ou status social: além disso, ninguém conhece sua própria sorte na distribuição de habilidades e forças naturais, seu intelecto e força, e
assim por diante. Ninguém conhece a própria noção do bem, as peculiaridades de seu projeto de vida racional, mesmo as características especiais de sua psicologia, como sua aversão ao risco ou sua propensão ao otimismo ou pessimismo. Além disso, acredito que as partes não conhecem as circunstâncias de sua própria sociedade. Ou seja, eles não
conhecem nem a posição econômica nem política, nem o nível de civilização e cultura que esta sociedade conseguiu alcançar. As pessoas realmente não sabem a que geração pertencem. Essas limitações mais amplas ao conhecimento são adequadas, em parte porque surgem questões de justiça social entre e dentro de gerações; [...] nesses casos, a
fim de avançar na ideia da posição original, as partes não devem estar cientes das circunstâncias imprevistas que os colocam em oposição. Eles devem escolher os princípios que estão dispostos a aceitar, para qualquer geração a que pertencem. O véu da ignorância é aquele momento em que você realmente não sabe o que está acontecendo quando se
trata de tomar uma decisão. Não é apenas informação incompleta; é falta de informação. No entanto, Rawls argumenta que qualquer que seja, você pode, sim, decidir - e muito mais: decidir corretamente - se apelar menos para usar o princípio da justiça e, assim, ajudar uma pessoa menos favorecida. Outra leitura dessa linha de raciocínio é que o véu da
ignorância não é uma suposição ou parte do problema, mas já faz parte da solução. O verdadeiro problema para é como pensar em um mecanismo social ou contraí-la em uma sociedade liberal que já seria uma sociedade de fato já em seu tempo, na qual não haveria acordo sobre uma base metafísica que dê unidade à experiência social. Assim, a
chamada posição original (a posição da justiça como justiça) é um experimento mental que busca criar um quadro racional comum sobre o qual tal tratado possa ser obtido. É por isso que o título Teoria da Justiça deixa claro o que é um livro: teoria. Rawls explica nas primeiras páginas que sua intenção é formular um modelo abstrato, auto-confessado e
fechado em si mesmo, no qual a justiça social pode prevalecer sobre tudo e sobre tudo. Uma alternativa prática, que ele considerava uma solução para esse modelo, seria usar um equilíbrio reflexivo que ajustasse finamente toda a dinâmica específica das sociedades. No entanto, apesar de saber disso, ele insiste que é possível tomar decisões sobre esse
esquema, criado apenas no papel. Por que isso? Além de assumir a idolatria da igualdade como se fosse um novo mandamento, Rawls encontra-se em grande perigo que ela encarna a mente de todos os cientistas que sabem sobre seu talento e o poder de seu pensamento: a crença de que sua ideia de contradições do mundo real. Como qualquer bom
acadêmico - e Rawls é um dos melhores, sem dúvida - ele não sabe que na vida cotidiana não há diferença entre incerteza e risco. No entanto, em uma sociedade criada por trás do véu da ignorância, se essa distinção for apagada, então a velha e boa prudência de aristóteles também é deixada de lado. Em qualquer situação particular envolvendo a falta
de informação, é melhor nunca apelar para um princípio abstrato, como a justiça, mas muitas vezes não fazer absolutamente nada. Só podemos agir se tivermos acesso aos dados para que possamos intuir, apresentar ou concluir sobre as consequências práticas de nossas ações, sejam elas intencionais ou não. A persistência de um modelo abstrato nos
intrincados prismas da realidade é um dos fenômenos mais arriscados do pensamento moderno, e no momento John Rawls mistura algumas ingenuidade e o pior tipo de ignorância que afeta um bom intelectual - uma ignorância sofisticada que mantém sua pureza apesar da óbvia corrupção que já infectou sua mente. A pureza da ignorância Essa pureza
da ignorância manifesta-se no segundo ponto que devemos analisar adequadamente: a ideia do bem de Rawls. A verdadeira teoria da justiça, disse ele, só seria eficaz se o conceito de justo direito fosse precedido pelo conceito de bem. Ao mesmo tempo, no entanto, ele reconhece que há um problema lógico e histórico em seu raciocínio, como que desde
Platão e Aristóteles, Kalon é uma força misteriosa que naturalmente organiza uma sociedade bem ordenada. Assim, Rawls decide criar sua fraca teoria da bondade, na qual seu objetivo é fornecer premissas sobre para alcançar os princípios da justiça. Aqui o bem não é visto em sua soberania, inserido na tensão do real - como, por exemplo, Iris Murdoch
e Vegelin - mas como algo imanente da racionalidade humana, em uma espécie de fruto da mente prática de Kant. Uma pessoa escolhe porque é racional, e sua escolha é determinada pelo princípio da justiça como justiça, que, estando associada à mesma racionalidade do bem, finalmente a torna específica no esquema proposto por Rawls. LEIA
TAMBÉM: Churchill, o homem que mobilizou a língua inglesa e a levou para a batalhaODnaco, a sofisticação desta tautologia revela o beco sem saída existencial do modelo de uma sociedade bem ordenada que Rawls quer construir - e aqui estamos ao lado do terceiro parágrafo de nosso questionamento sobre a probabilidade deste sistema. De acordo
com sua própria definição, ... Descrevi uma sociedade bem organizada que é formada para promover o bem-estar de seus membros e efetivamente governada pelo conceito público de justiça. Assim, é uma sociedade em que todos aceitam e sabem que outros aceitam os mesmos princípios da justiça, e as instituições sociais básicas são responsáveis e,
como sabemos, cumprem esses princípios. A justiça como igualdade está estruturada de acordo com essa ideia da sociedade. As pessoas presentes na posição original devem assumir que os princípios escolhidos são públicos e, portanto, devem avaliar esses conceitos de justiça à luz de suas prováveis consequências quando aceitas como padrões
universalmente aceitos. Conceitos que funcionariam se fossem compreendidos e adotados por poucos ou mesmo todos, desde que esse fato não fosse amplamente conhecido, foram excluídos pela disposição publicitária. Devemos também salientar que, uma vez que os princípios são aceitos à luz de verdadeiras crenças comuns sobre as pessoas e seu
lugar na sociedade, o conceito aceito de justiça deve ser aceitável com base nesses fatos. Não há necessidade de recorrer a doutrinas teológicas ou metafísicas para defender seus princípios, nem imaginar outro mundo que compense e corrija as desigualdades que dois princípios permitem. Ou as noções de justiça são justificadas pelas condições de
nossas vidas, como as conhecemos, ou não serão de forma alguma (nossos grifos). Removendo deliberadamente a perspectiva metafísica de sua sociedade bem ordenada, Rawls também amputa um dos polos que articula a tensão existencial da realidade. Ou melhor, ir mais longe: de fato, de acordo com sua teoria, ele encontra o mundo real sem acordo
sobre este ponto de vista. Então só podemos chegar à seguinte pergunta: qual será a ordem para Rawls? Será uma realidade possível? Ou uma utopia realista, como ele mesmo declarou em várias entrevistas sobre seu trabalho? Antes disso, no entanto, vamos ver como outro cientista, formado nos mesmos fundamentos filosóficos que Rawls, contradiz
os princípios da Teoria da Justiça e quão equivocados eles são análise, que não é atraente para qualquer doutrina teológica. O mínimo estadual Estamos falando, é claro, do americano Robert Nozik (1938-2002), autor de outro clássico da filosofia política, Anarquia, Estado e Utopia (1974), o livro responsável por difundir os princípios do libertinismo da
escola austríaca entre o público em geral, além do fato de ter sido uma das primeiras críticas sistemáticas feitas no igualitarismo. A primeira coisa a ser avisada é que, ao contrário do que muitos que o leram na época, o livro de Nozik não é um tratado sobre filosofia política. Utilizando a metodologia da filosofia analítica (que, como já dissemos, é baseada
em experimentos mentais e jogos linguísticos), Nozik realmente faz um tratado sobre epistemologia, que, com base nos mesmos princípios libertários defendidos por Murray Rothbar, sua principal inspiração, alcança exatamente o resultado oposto - neste caso, a proteção do pluralismo de diferentes comunidades dentro de uma sociedade, que seria o ideal
de um estado mínimo. Na anarquia, estado e utopia, o único princípio político que pode ser abandonado é que os direitos individuais são insubstituíveis e inexpugnáveis. Qualquer insulto a isso não é apenas ilegal- é imoral. Portanto, em sua opinião, a sociedade seria saudável se as pessoas promovessem a cooperação sem qualquer vício ou coerção
externa; e isso só será válido se o vício se tornar aparente em um momento em que as trocas estão sendo feitas entre as pessoas. Pode-se dizer que a teoria do conhecimento de Nozik está próxima do Anarquismo Epistemológico de Paul Feuerabend. Alimenta-se do caos inerente à nossa condição humana e, portanto, nunca deve ser confundido com os
clichês desgastados do pluralismo e da tolerância. Nozik acredita que o verdadeiro processo político vem através de um sistema de filtros, tentativa e erro, e que a ordem natural parece clara para as pessoas à medida que ajustam a confusão da convivência social. Nozik é contra o igualitarismo social de John Rawls porque, em suas palavras, a filosofia da
justiça como justiça depende do poder externo - neste caso estados e instituições que, segundo a teoria da justiça, garantiriam a unidade i - por isso isso é praticado para a satisfação. Isso seria uma invasão de direitos individuais. No entanto, Nozik também acredita que algum equilíbrio deve ser encontrado na convivência entre diferentes comunidades se
vemos um estado mínimo não como um único ideal, mas como o que ele chama de arcabouço da utopia (o termo utopia deve ser entendido aqui como sinônimo do ideal, assim como é usado por Rawls em sua obra). Nesse contexto, diferentes comunidades terão de cumprir e comunicar seus respectivos princípios, cada um deles terá sua própria utopia,
que deve ser implementada (e, além disso, respeitada) dentro dos limites estabelecidos pelo Estado Mínimo. existem três tipos de aquecimento, de acordo com a classificação a Um imperialista que defende a imposição de um modelo comunitário para todos; (b) Um missionário que espera persuadir todos a viver em um determinado tipo de comunidade,
mas que não obriga ninguém a fazê-lo; c Um existencialista que espera que um determinado modelo comunitário exista e seja viável, mesmo que não tenha necessariamente cobertura universal, para que aqueles que desejam possam cumpri-lo. Deste ponto de vista, Nozik, utópicos existencialistas e missionários apoiarão o quadro utópico do Estado
Mínimo; um imperialista não apoiará o quadro enquanto houver pessoas que discordem dele. Desnecessário dizer, John Rawls faz parte de um grupo de oulcistas imperialistas, mesmo apoiado por sua retórica suave de uma teoria fraca da bondade. Simpatizando com O Estado Simples (dentro de seu próprio tipo de lógica progressista), sua
incompatibilidade com uma realidade particular é simplesmente porque Rawls oferece como solução para nossos problemas não qualquer teoria, como ele argumenta, mas uma narrativa ideal que só funciona se for aplicada dentro das regras do modelo. É aqui que o libertinismo de Nozik mostra sua total oposição ao igualitarismo de Rawls: o primeiro
sabe que as explicações políticas só são eficazes se forem vistas como modelos temporários, como na vida real o caos das comunidades o destrói na vida cotidiana. O segundo acredita que seu modelo é definitivo e explica a realidade inteiramente, pois, afinal, ele não consegue entender a tensão entre a estrutura do real e a articulação da virtude interior
que anima o que deve ser uma das próprias sociedades bem ordenadas em seu grande projeto. Coerção estatal Sem insistir na doutrina teológica ou metafísica, Nozik também mostra a fragilidade do sistema abstrato desenvolvido por Rawls, mas, por outro lado, não pode ir mais longe em sua análise quando pregamos o tema do que será a ordem de
uma sociedade utópica estabelecida na teoria da justiça - e quais são os meios para colocá-lo em prática. Isso porque tanto Nozik quanto Rawls não querem reconhecer, na forma filosófica a partir da qual estão inseridos, as consequências imprevisíveis associadas ao uso da força, especialmente na forma como a lei é praticada com a coerção estatal. Se
tomarmos emprestado alguma reflexão de Eric Vogelin em A Natureza da Lei, apesar do princípio da justiça como justiça, apesar do libertinismo do Estado mínimo, o fato é que qualquer lei só pode ser aprovada e aprovada impondo uma ordem jurídica, o que é necessário por várias razões. Primeiro, uma existência objetiva sobre a sua que todos nós
podemos estar errados, porque há um descompasso entre a verdadeira ordem, a ordem transcendente e a empírica, a ordem da vida cotidiana, e que, portanto, o poder representado, por exemplo, pela prisão de alguém que rompeu com o social é fundamental para É desafio. A segunda razão é que a própria questão do que é verdade quando se trata da
ordem da sociedade raramente leva a uma resposta errônea. Uma vez que vivemos em um mundo infinitamente complexo, com diferentes políticos obrigados a abordar um problema específico que deve estar em harmonia com o Bem Maior - e que será implementado através da lei - sempre teremos um elemento de arbitrariedade ao decidir em favor de
um determinado ponto de vista. Portanto, se a sociedade quer sobreviver, esse mesmo debate não pode durar para sempre; e uma vez que uma decisão foi tomada por um representante, nenhuma desobediência poderia ser tolerada a partir desse momento. Por último, mas não menos importante, a terceira razão para o uso da força é que a própria
sociedade seria supérflua se todos os homens agissem de forma genuína sem a ameaça de coerção. Porque se a natureza da lei - e, portanto, justiça e lei - se reflete na medida invisível da alma humana, enquanto ao mesmo tempo temos um homem como uma pessoa racional, também temos a chance de que ele escolha não ser um homem aprovado
com racionalidade. Afinal, ninguém cresce totalmente desenvolvido em suas capacidades; leva tempo para que isso aconteça - e mais: é importante que haja um certo tipo de educação, para que essa maturidade finalmente floresça. Mas essa educação deve saber que a ordem nasce de uma estrutura na alma que corre o risco de nunca conseguir tal
feito. Daí o aspecto pedagógico da lei; ele, de certa forma, nos ajuda se somos conjugais, um homem maduro, ou um escravo por natureza destituído Porristóteles em sua política. Assim, ao impor a ordem jurídica - a mesma ordem que no sistema Rowles terá de praticar a justiça - fica claro com absoluta clareza que a decpessoalidade da lei está
enraizada na decência da natureza humana, que é capaz de reconhecer seu potencial inerente à desordem. Com o reconhecimento do uso da coerção, não temos outra alternativa a não ser reconhecer que talvez a única igualdade que existe entre nós seja a prática do mal entre nossos companheiros - e que a consequência disso é o reconhecimento da
existência do governo como tecnologia científica em si, obrigado a reduzir a desigualdade a todo custo, precisamente para manter seu poder. Esta é, sem dúvida, a criação indireta de uma hierarquia muito objetiva que é rasgada com a justiça como justiça. A teoria da injustiça Esta contradição complicada mostra a conclusão correta do filósofo David
Walsh de que, no desenvolvimento da teoria da justiça, o que John Rawls eventualmente criou foi uma teoria da injustiça. Mas, infelizmente, apesar de sua brilhante explicação, seu autor não conseguiu reconhecer suas deficiências. No final de seu grande contrato, ainda insatisfeito com essa igualdade elevada a um nível que nunca seria na realidade,
este Cefaleia do pensamento político moderno escreve que a perspectiva da eternidade não é a perspectiva de um determinado lugar que está além do mundo, nem o ponto de vista do ser transcendental; mais precisamente, é uma certa maneira de pensar e sentir que as pessoas racionais podem aceitar no mundo. E, ao fazê-lo, eles podem,
independentemente de sua geração, combinar todas as perspectivas individuais e alcançar juntos princípios regulatórios que todos podem afirmar vivendo de acordo com eles, cada um do seu ponto de vista. A pureza do coração, se possível, seria ver as coisas de forma clara e agir com graça e autocontrole do ponto de vista de tal ponto de vista (nossos
grifos). Portanto, devemos entender que se na filosofia política clássica a medida de tudo era Deus e a lei invisível da alma; Se no final do século XIX essa mesma medida tornou o homem capaz de mudar o mundo graças às ideologias positivistas e às lutas das classes agitadas por Marx, então, no final do século XX - e com a ajuda do governo baseado
em John Rawls - o governo se tornou a única medida possível para descobrir o que é justo e o que é injusto. Leia mais: Karl Marx nos livros e agora nos filmes. Quem era mesmo ele? Nesta reviravolta existencial do que se tornou uma sociedade ordenada - e da qual especulações de justiça e anarquia, estados e utopias são herdeiros - a tecnologia estatal
deve ser não apenas legítima, mas também um método econômico, sempre competente em sua precisão e eficácia. A garantia de igualdade para a população ocorreria, por exemplo, por meio da igualdade monetária, que seria feita através de impostos e impostos. Não é à toa que Rawls estabelece um método legal e legal baseado no poder retórico da lei
e no feitiço da justiça social para transformar indiretamente os costumes nos quais o consenso social muda devido à suave imposição do poder estatal. Em ambos os casos que temos uma compulsão sutil de que, se não obedecer, o infrator será punido de alguma forma, seja por uma multa, ou por algum serviço social que não goste dele ou mesmo da
prisão, mas servirá de exemplo para aqueles que não respeitam a igualdade de idolatria. Em certo sentido: em um sim desesperado tentando expandir a justiça como justiça mesmo no reino das subespécies aeternitatis, transformando seu esquema único em uma espécie de novo igualitarismo toru, John Rawls foi responsável não por criar uma sociedade
bem ordenada, mas por um reino de pretensão que, na prática, é um inferno sem precedentes. O fato de um homem tão decente e um grande acadêmico como ele ter cometido este terrível erro sem perceber que é um sintoma terrível da desordem em que vivemos. (O autor agradece a ajuda do professor Dr. Gabriel Ferreira na discussão e melhoria de
trechos, explicando alguns dos conceitos de Rawls.) Martim Vazquez da Cunha é o autor dos livros e utopia - o dilema de de Leia mais (Vide Editorial, 2012) e Poyer da Gleria - (inesperado) história da literatura brasileira (Record, 2015); Doutorando pela FGV-EAESP. FGV-EAPP. uma teoria da justiça john rawls pdf download. uma teoria da justiça john
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