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A RAZOABILIDADE RAWLSIANA SOB O VIÉS DA PSICOLOGIA SOCIAL 
Marcelo Leal1 

 

Resumo 

Este artigo pretende analisar a problemática da razoabilidade em Rawls a partir da obra 

Liberalismo Político. Argumenta-se que, apesar da teoria rawlsiana de justiça ser 

normativa, é necessário compreender como é possível aplicar a justiça enquanto 

equidade nas sociedades reais. Para isso, utilizamos as abordagens da psicologia social 

para demonstrar que o ser humano nem sempre é razoável. Conclui-se, desse modo, que 

constrangimentos sociais, figuras de autoridade e a própria função argumentativa dos 

indivíduos são fatores que auxiliam a explicar a proeminência da não razoabilidade 

humana no que tange a dilemas morais contemporâneos. 

 

Palavras-chave: John Rawls, razoabilidade, psicologia social. 

 

 

Introdução 

Como bem demonstra a história do pensamento humano, o questionamento sobre o que 

é justo ou injusto foi e segue sendo alvo de debate entre as principais correntes político-

filosóficas ocidentais. Desde as virtudes de Platão e Aristóteles, passando pela moral 

cristã de Tomás de Aquino, pelo imperativo categórico de Kant e pelo utilitarismo de 

Bentham, a justiça tem sido tratada como um importante problema da conduta humana2. 

No século XX, um novo paradigma de justiça, apresentado por John Rawls, reacendeu o 

debate sobre o assunto e vem sendo alvo de análises e críticas desde então. 

 O paradigma rawlsiano de justiça enquanto equidade é desenvolvido, 

principalmente, no livro Uma teoria da justiça, lançado em 1971. Nessa obra, Rawls 

propõe uma teoria contratualista para que acedamos ao que é justo ou injusto na 

estrutura básica da sociedade. Para isso, o filósofo propõe que imaginemos uma posição 

original (similar ao estado de natureza das teorias do contrato social) onde seres 

racionais e razoáveis encontram-se sob um véu de ignorância, mas partilham de uma 

concepção fraca de bem. Ou seja, nessa posição original, todos são livres e iguais, e 

                                            
1 Marcelo Leal é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e assistente de pesquisa do Centro de Estudos Internacionais sobre 
Governo (CEGOV). E-mail: mesquita.leal [at] ufrgs.br  
2 Para uma visão da história da ética, ver MACINTYRE, 1997. 
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deverão, segundo Rawls, escolher dois princípios de justiça: o princípio da liberdade e o 

princípio da igualdade (subdividido em princípio da diferença e princípio da igual 

oportunidade). 

 Toda essa construção teórica, como pode se perceber, é normativa. Ou seja, o 

autor preocupou-se em tentar demonstrar como o ser humano deve ser, em 

contraposição ao que o ser humano é. Críticos mais apressados poderiam argumentar 

que se Rawls não trata sobre a condição de fato do indivíduo, sua teoria não tem 

validade. Entretanto, isto seria incorrer em uma falácia naturalista3. Mas isto não quer 

dizer que não devamos nos preocupar, também, com a aplicabilidade da justiça 

enquanto equidade nas sociedades de fato. Sem essa preocupação, a pretensão de 

alcance do constructo teórico rawlsiano seria pequena. 

 No entanto, como afirma Kolm (2000, p. 239), a teoria rawlsiana “produz justiça 

ex ante, mas não justiça ex post, e o mundo é ex post”. Nesse sentido, entre nossas 

preocupações, no que se refere à prática da teoria da justiça, está a questão da 

concepção normativa de pessoa em Rawls. A fundamentação da teoria rawlsiana baseia-

se no ser racional e razoável. Mas confrontados com a realidade, nos vemos rodeados de 

concepções não razoáveis de justiça. Então, o que haveria de errado entre a prescrição 

rawlsiana e a descrição da realidade? Por que indivíduos autônomos, no sentido 

kantiano da palavra, não seriam motivados a pensar moralmente e propor termos 

equitativos de cooperação? 

 Uma resposta para as perguntas acima é que, apesar das pessoas possuírem um 

senso de justiça e estarem dispostas a agir moralmente4, determinados constrangimentos 

nos conduzem ao não justo. Ou seja, trabalhamos com a hipótese de que racionalidade e 

razoabilidade, apesar de serem condições necessárias para a aplicação da justiça 

enquanto equidade, não são condições suficientes. Outros fatores no impulsionam ou 

nos restringem no que concerne à ação moral. 

Por isto, este artigo pretende apresentar algumas pesquisas desenvolvidas pelas 

ciências cognitivas a fim de problematizar a concepção rawlsiana de razoabilidade. 

Neste sentido, apresento a seguir, de forma sucinta, como Rawls desenvolve as 

concepções de racionalidade e razoabilidade na sua obra Liberalismo Político. Em 

seguida, discuto como os experimentos cognitivos desenvolvidos por Asch e Milgram, 
                                            
3 A falácia naturalista foi apresentada por Hume, em Tratado da natureza humana, e basicamente afirma 
que não é possível derivar uma proposição prescritiva de uma proposição descritiva. Ou seja, não é 
possível derivar um dever ser de um ser. Cf. HUME, 2001, p. 543. 
4 Consideramos essa premissa tanto para o plano ideal da teoria quanto para o plano prático da realidade. 
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além de outras perspectivas da psicologia social vão de encontro ao conceito de 

razoabilidade em Rawls5. 

 

Racionalidade e razoabilidade 

Tal como formulada por Rawls, a teoria da justiça enquanto equidade possui como 

premissa fundamental a asserção de que as pessoas são capazes de serem racionais e 

razoáveis. Entretanto, a questão do que é racional e do que é razoável na concepção 

normativa rawlsiana não é suficientemente desenvolvida em Uma teoria da justiça, o 

que torna estes conceitos pouco precisos para a fundamentação dos princípios de 

justiça6. Deste modo, apesar dessas ideias parecerem intuitivas, sua vagueza possibilita 

que diferentes concepções de racionalidade e razoabilidade sejam sugeridas, de tal 

modo que outros princípios de justiça (ou nenhum princípio) possam decorrer da 

posição original, devido a uma concepção normativa de ser humano diferente da noção 

kantiana utilizada por Rawls. Tendo em vista essa lacuna no seu modelo teórico, o 

filósofo desenvolve, na Conferência II da obra Liberalismo Político, esses dois 

conceitos necessários para a compreensão da justiça como equidade de maneira mais 

profunda. 

 Segundo Rawls, a distinção entre razoabilidade e racionalidade apresentada em 

sua obra representam, respectivamente, a razão prática pura e a razão prática empírica 

da filosofia de Kant7. Para exemplificar essa distinção, imaginemos a situação na qual o 

líder político de um país democrático qualquer decida apresentar uma proposta de 

revisão de seu salário ao parlamento, e que isto esteja previsto constitucionalmente. 

Imaginemos também que, devido a uma severa crise econômica, a inflação deste país 

atingiu patamares astronômicos, o que causou uma grande desvalorização salarial 

seguida de um enorme corte de gastos públicos com serviços considerados essenciais. 

Nós poderíamos considerar racional, da parte do líder político, a apresentação de uma 

                                            
5 O uso da psicologia social para tratar de temas de filosofia política pode ser fundamentada através de 
uma abordagem naturalista da filosofia. Segundo essa abordagem, que tem como um dos principais 
expoentes o filósofo Quine, os argumentos filosóficos deveriam ser justificados pelo conhecimento 
natural empírico. Cf.: QUINE. Epistemologia Naturalizada. São Paulo: Abril Cultural, 1975. 
6 A falta de clareza na definição destes conceitos em seus trabalhos anteriores aos anos de 1980 pode ser 
um dos motivos para Rawls ter passado de uma visão mais universalista do senso de justiça, para uma 
visão mais restrita, como destaca Vita (2000, p. 194-195). Apesar deste argumento ser somente 
especulativo, este é outro fator que ajudaria a compreender porque o autor restringe a razoabilidade  às 
pessoas de democracias constitucionais, em contraposição à sua premissa de que “a capacidade para ter 
um bom senso de justiça é possuída pela esmagadora maioria da humanidade” (RAWLS, 1971, p. 506). 
7 A razão prática pura estaria ligada a concepção de imperativo categórico kantiano, ao passo que a razão 
prática empírica faria referência à concepção de imperativo hipotético (RAWLS, 2000, p. 92). 
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proposta que previsse a reposição da inflação mais um percentual qualquer de aumento 

salarial real; no entanto, devido a grande crise social que vive o país, certamente esta 

proposta seria considerado não-razoável. 

Neste sentido, o ser racional rawlsiano é entendido com um ser capaz de julgar e 

deliberar sobre como seus fins e interesses serão adotamos, promovidos e priorizados, 

assim como julgar e deliberar quais os meios, guiados por quais princípios, serão 

utilizados para a consecução destes fins. Na situação acima, o líder político julgou ser 

necessária uma reposição de seu salário e considerou este interesse prioritário. Tendo 

em vista isto, ele julgou que o melhor meio para atingir seu objetivo seria apresentar 

uma proposta ao parlamento, partindo do princípio, por exemplo, de que este seria o 

meio menos desgastante politicamente para a consecução de seu fim, já que a decisão 

final sobre o seu aumento salarial não seria responsabilidade direta sua. Entretanto, 

disso não decorre que o ser racional seja necessariamente egoísta: seus fins e interesses, 

apesar de serem, em última análise, guiados por interesses pessoais, não implicam que 

os benefícios advindos deles serão para a pessoa em questão. O líder político pode ter 

solicitado a revisão salarial porque esta era a única forma de garantir um ensino de 

qualidade para seus filhos, ou porque o seu salário atual não cobria mais o tratamento de 

câncer ao qual sua esposa estava submetida. 

 No entanto, independentemente do fim ou interesse do líder político (seja curar o 

câncer de sua esposa, seja poder continuar a comer caviar nos finais de semana), a 

proposta de reposição salarial é não-razoável porque ela não têm uma forma de 

sensibilidade moral. Ou seja, para Rawls (2000, p. 92), um ser razoável é aquele que 

está disposto a “propor e sujeitar-se a termos equitativos de cooperação” e disposto a 

“reconhecer os limites do juízo e de aceitar suas consequências”. Desse modo, a 

razoabilidade rawlsiana não deriva de sua concepção de racionalidade, mas de uma 

concepção política, a qual está relacionada com o princípio de motivação moral de 

Scanlon8.  

E é por causa dessa ênfase da razoabilidade enquanto reciprocidade que o 

razoável tem caráter público, visto que sendo razoável o ser é obrigado a compartilhar e 

reconhecer termos equitativos de cooperação com os outros publicamente. Assim, a 

não-razoabilidade do pedido do líder está em não respeitar os termos equitativos de 
                                            
8 Esse princípio argumenta que as pessoas possuem o desejo de serem capazes de justificar seus 
argumentos perante os outros de modo que eles não possam ser rejeitados caso sejam razoáveis. Cf.: 
SCANLON. Contractualism and utilitarism. In: SEN & WILLIANS. Utilitarism and beyond. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982. 
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cooperação, mesmo no caso do tratamento de câncer para a esposa (o qual seria 

moralmente aceitável para alguns). Neste caso, poder-se-ia questionar porque o cidadão 

X, que também possui uma esposa com câncer e não possui condições mínimas para seu 

tratamento (com a crise ele perdeu seu emprego e o sistema público de saúde foi 

solapado com o corte de gastos governamentais), não pode solicitar uma redistribuição 

de recursos mais igualitária entre os cidadãos do país, ao invés de uma concentração nas 

mãos do líder político. 

Porém isto não significa dizer que o ser razoável é um ser altruísta, visto que, em 

uma sociedade bem-ordenada, todos possuem fins individuais, mas estão 

comprometidos com os termos equitativos de cooperação. Assim, a relação que se 

estabelece entre os indivíduos é antes de reciprocidade do que de filantropia. Mas seria 

então o razoável necessário e suficiente para uma teoria da justiça? Conforme Rawls, 

não. O autor vê a razoabilidade e a racionalidade como ideias complementares 

(RAWLS, 2000, p. 96). Seu argumento parte da premissa de que um ser não racional, 

mas disposto a agir moralmente, não possuiria fins os quais pudesse realizar segundo os 

termos equitativos de cooperação. Por outro lado, um ser racional, mas sem senso de 

justiça, compreenderia a lei moral, mas não seria motivado por ela. Logo, este ser não-

razoável não estaria comprometido a formular termos equitativos de cooperação ou 

segui-los; ou seja, a concepção de dever moral seria inexistente para ele. 

No entanto, Vita (2000, p. 287) apresenta uma questão importante para que os 

seres racionais e razoáveis cheguem a um acordo sobre os termos equitativos de 

cooperação: a motivação moral. Conforme ele, um acordo só pode ser atingido com a 

concordância de todos no que se refere ao abandono de interesses que se baseiem em 

desigualdades arbitrárias. Entretanto, o autor faz uma ressalva:  

 
[...] somente pessoas para quem a motivação moral for suficientemente forte 
aceitarão deixar de lado, ao argumentar com outros sobre questões 
fundamentais de justiça, os fatores que normalmente consideram importantes 
de seu ponto de vista individual. (Vita, 2000, p. 287). 

 

Apesar disso, o autor concorda com a suposição rawlsiana de que o ser humano 

está disposto a agir seguindo o senso de justiça, a priori. Mas pode-se questionar até 

que ponto a motivação moral, se inerente ao ser humano, é passível de ser revertida? Ou 

seja, sem pôr em causa a capacidade do indivíduo em pensar de forma razoável, 
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questiona-se se esta capacidade, por si só, de fato guia as pessoas a sustentarem somente 

argumentos razoáveis. 

Em Uma teoria da justiça¸ Rawls concebeu os indivíduos como possuidores, em 

sua grande maioria, de um senso de justiça. Contudo, devido a críticas comunitaristas 

lançadas contra a obra, o autor restringiu sua concepção de pessoa às democracias 

liberais e incorporou a noção de pluralismo razoável ao seu arcabouço teórico. O 

pluralismo razoável prevê que os indivíduos podem possuir argumento razoáveis 

contraditórios entre si, devido a diferentes doutrinas políticas, filosóficas e religiosas 

aos quais eles estão submetidos. Esse pluralismo seria superado através de um consenso 

sobreposto, alcançado por meio da razão pública, ou ficaria estagnado, se a questão em 

discussão estivesse entre um dos limites do juízo (RAWLS, 2000, p. 190). Entretanto, o 

que encontramos nas democracias liberais reais são pluralismos de fato. O pluralismo de 

fato engloba não somente as diferentes concepções razoáveis das pessoas, mas as não-

razoáveis igualmente.  

 Analisemos a discussão sobre o aborto, apresentada por Rawls (2000, p. 294-

295) como forma de ilustração. Para o autor, o caso pode ser pensado baseado em três 

valores políticos básicos (mas não únicos): a valorização da vida, a reprodução da 

sociedade e a igualdade das mulheres. Segundo ele, qualquer argumento que pretenda 

proibir o aborto, independente da situação, antes do terceiro mês de gestação não é 

razoável, pois isto iria contra o valor político da igualdade da mulher9. Assim, para o 

pluralismo razoável, somente argumentos razoáveis deveriam ser considerados. No 

entanto, no mundo tal como ele é, argumentos não-razoáveis são considerados e, muitas 

vezes, se sobressaem aos argumentos razoáveis. Mas porque isto acontece? Explicações 

de diversas ordens podem esclarecer o porque argumentos não-razoáveis podem ser tão 

fortes, apesar da presença do senso de justiça. Na próxima seção, nós iremos nos focar 

em abordagens da psicologia social que podem nos ajudar a compreender porque isto 

acontece. 

 

 

 

                                            
9 Em Uma concepção kantiana de igualdade, Rawls (2007, p. 109) argumenta que a aplicação da justiça 
como equidade, em uma sociedade bem ordenada, deve ter como pressuposto procedimentos racionais 
comumente reconhecidos. Neste sentido, a ênfase do autor no primeiro trimestre de gestação deve basear-
se em estudos científicos que demonstram que, a partir do terceiro mês de gestação, o feto desenvolve o 
sistema nervoso, o qual Rawls deve considerar como indicador de vida. 
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O poder da persuasão 

A partir da década de 1950, Solomon Asch começou a desenvolver pesquisas sobre 

como as forças sociais moldam nossas opiniões e atitudes. Um de seus experimentos 

mais conhecido pretendeu compreender como a pressão social afetava a conformidade 

de um grupo. Seu experimento consistia em apresentar dois cartões: em um deles havia 

uma linha reta; no outro, três linhas retas, sendo uma delas de tamanho igual ao do 

primeiro cartão. A partir de então, um voluntário deveria responder qual linha do 

segundo cartão correspondia à do primeiro, sendo que o jogo se repetia por 16 rodadas. 

A tarefa era fácil de ser cumprida e as estimativas previam que o número de respostas 

erradas não deveria passar de 3%. Entretanto, cada voluntário era colocado em uma sala 

com mais sete estudantes que foram instruídos a dar as respostas erradas. Sendo sempre 

os últimos ou os penúltimos a responder, os voluntários (123 no total) apresentaram 

taxas grandes de erro: 75% dos participantes escolheram a alternativa errada ao menos 

uma vez; 37% erraram a maioria das respostas; e 5% erraram todas as respostas10. 

 Através dos resultados do experimento, Asch concluiu que os indivíduos seguem 

à opinião do grupo a que pertencem, chegando a abandonar suas próprias crenças. 

Conforme suas pesquisas, as pessoas dificilmente abandonam suas convicções quando 

uma ou duas pessoas discordam dela; contudo, se três ou mais indivíduos vão contra sua 

opinião, as pessoas tendem a se adaptar ao grupo. E que reflexos isto tem para o 

problema da razoabilidade em Rawls? Como grupos suprimem o dissenso e ignoram 

evidências que vão de encontro ao consenso já formado, mesmo seres razoáveis podem 

abandonar suas convicções pelas do grupo, independentemente destas novas concepções 

serem razoáveis ou não. E caso as opiniões do indivíduo sejam semelhantes às do 

grupo, há a possibilidade de que um efeito de polarização ocorra. Assim, quanto mais os 

membros do grupo interagirem, mais parecidas e radicais suas ideias tendem a ficar. 

 Entretanto, alguns pesquisadores poderiam criticar essa relação apresentada 

entre o experimento de Asch e a teoria de Rawls, tendo em vista o fato do experimento 

não envolver nenhum dilema moral. Poder-se-ia argumentar, dessa forma, que apesar de 

Asch ter demonstrado que a pressão social molda nossas opiniões, não é possível 

deduzir que essa pressão também molda nosso senso de justiça, principalmente se a 

razoabilidade for entendida no sentido kantiano de imperativo categórico. Contudo, esse 

argumento pode ser refutado com base em outras pesquisas desenvolvidas durante o 

                                            
10 Cf. ASCH, Solomon. Opinions and social pressure. 1955. Disponível em: 
http://www.panarchy.org/asch/social.pressure.1955.html. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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século XX. Entre elas, as pesquisas de Stanley Milgram, assistente de Asch, 

apresentam-se como uma das mais importantes para a compreensão da moralidade 

humana quando estamos em situações de persuasão. 

 Milgram realizou um dos experimentos mais controversos da psicologia 

moderna e, ao mesmo tempo, um dos mais conhecidos no campo da psicologia social. O 

seu experimento11 pretendia demonstrar que eram situações persuasivas, e não figuras 

de autoridade em si, que faziam as pessoas abandonarem seus conceitos morais mais 

íntimos. Para isso, o psicólogo procurou por voluntários dispostos a participar de um 

experimento que pretendia compreender como as punições auxiliavam o aprendizado. 

No entanto, esse experimento era apenas uma encenação: o voluntário deveria ficar em 

uma sala, juntamente com um homem de jaleco, aplicando choques elétricos em uma 

outra pessoa que estava em outra sala. Toda vez que essa outra pessoa (que era um ator) 

desse a resposta errada a uma pergunta, o homem de jaleco falava para o voluntário 

aumentar a voltagem e dar um choque na pessoa. Conforme a voltagem ia aumentando, 

o ator aumentava o tom de suas reclamações: primeiro gritos de dor, depois súplicas 

para parar o experimento, seguidas de chutes na parede. Do outro lado, toda vez que o 

voluntário questionava o homem de jaleco sobre a possibilidade de parar o experimento, 

o homem respondia secamente “por favor, continue” ou “é necessário que você continue 

com o experimento”. A partir dos 405 volts a pessoa na outra sala deixava de responder. 

Questionado, o homem de jaleco apenas respondia que a ausência de resposta deveria 

ser interpretada como resposta errada ou que os choques não causavam nenhum dano 

tecidual permanente, e solicitava que o voluntário continuasse até atingir os 450 volts. 

 Após o teste com 40 voluntários, Milgram chegou a resultados que destoavam 

completamente do que seus pares previram. Conforme outros psicólogos, apenas 1,2% 

dos participantes aplicariam os choques até os 450 volts; no entanto, o número de 

voluntários que foi até o final do experimento chegou a 65%. Com esses resultados, 

Milgram (1963, p. 376-378) concluiu que mesmo que todos os voluntários tenham 

demonstrado nervosismo com a situação, a maioria continuou, mesmo que isto fosse 

contra seus valores morais. Mas se as pessoas são seres razoáveis, seriam os voluntários 

de Milgram seres não-razoáveis? A resposta é não. Na verdade, as descobertas do 

psicólogo poderiam servir de fundamentação científica para a noção de que as pessoas 

são capazes de serem razoáveis: os voluntários apresentaram vários sintomas de 

                                            
11 Cf. MILGRAM, Stanley. Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 
v. 67, n. 4, 1963, p. 371-378 
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desconforto e preocupação com a pessoa que tomava choques, demonstrando serem 

capazes de terem um senso de justiça.  Ainda assim, um número considerável dos 

participantes abandonou seus valores morais quando submetidos a essa situação 

persuasiva. Apesar de não terem nenhuma obrigação em continuar o experimento e de 

não sofrerem penalidades caso desejassem parar, os participantes continuaram 

recebendo ordens de um homem de jaleco. 

 Dessa forma, o experimento de Milgram apresenta um argumento válido 

importante contra os que são favoráveis à concepção de que todas (ou a maioria) das 

pessoas são razoáveis: quando somos defrontados com dilemas morais, em situação de 

pressão, tendemos a obedecer as ordens de uma autoridade, mesmo em casos em que as 

ações requeridas de nós não estejam em acordo com nosso senso de justiça. No entanto, 

alguns críticos poderiam apresentar contra-argumentos às conclusões de Milgram: por 

um lado, é possível argumentar que a pequena amostra do experimento não permite 

inferir que a maioria da humanidade reagiria do mesmo modo, com as conclusões 

abusando de saltos inferenciais; por outro lado, é possível argumentar que a evolução da 

consciência político-moral estadunidense mudou muito da década de 1960 para os anos 

2000, tornando o argumento de Milgram inválido para a conjuntura atual.  

A primeira crítica, apesar de intuitiva, pode ser contestada com inúmeros 

experimentos e análises da psicologia social que demonstram o poder da persuasão12. 

Além disso, análises históricas sobre eventos que envolvam graves desvios do que se 

considera moralmente válido, em sociedade ocidentais contemporâneas, reforçam a 

ideia de que a obediência cumpre um papel importante nos desvios de comportamentos 

dos indivíduos13. Quanto a segunda crítica, a replicação do experimento de Milgram por 

Jerry Burger14 em 2006 apresentou resultados semelhantes aos da década de 1960, em 

uma nova amostra de 70 voluntário, refutando o argumento de que as mudanças na 

consciência política estadunidense tenham invalidado o experimento. 

 

 

 
                                            
12 Para ver outros exemplos: SLATER, Lauren. Opening Skinner’s Box: great psychological experiments. 
Nova Iorque: WW Norton & Company, 2004; e CIALDINI, Robert. Influence: the psychology of 
persuasion. Nova Iorque: Harper Collins, 2006. 
13 Milgram apresenta alguns exemplos históricos de como o sentimento de obediência é forte em 
situações de persuasão em MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. Londres: 
Tavistock, 1974.  
14 BURGER, Jerry M.. Replicating Milgram: Would people still obey today? American Psychologist, v. 
64 n. 1, 2009, p. 1-11. 
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Considerações finais 

Mas se pensamos de maneira razoável, por que do nosso pensamento não decorre nossa 

ação? Ou posto em outros termos: por que a racionalidade e a razoabilidade, apesar de 

necessárias, não são condições suficientes para que alcancemos a justiça como equidade 

em sociedades de fato? Estudos da psicologia social, como os apresentados acima, 

auxiliam, parcialmente, na compreensão das causas do porque dilemas morais 

contemporâneos, como a legalização do aborto, da maconha, da eutanásia e do 

casamento civil homossexual são pautados, muitas vezes, por argumentos que são não-

razoáveis (no sentido empregado por Rawls). Os experimentos de Asch e Milgram 

demonstraram como o fator social influência nossa tomada de decisão, mesmo em 

situações onde era suposto que nossa ação fosse pautada por um senso de justiça. Dessa 

forma, em determinadas situações, abandonamos nossas convicções morais para 

cedermos ao consenso de grupos sociais ou para obedecermos a figuras de autoridade. 

 Além disso, as pesquisas em psicologia social também trazem implicações para 

o caso em que as disputas morais já não são pautadas pela falta de razoabilidade. Apesar 

de Rawls argumentar que, devido ao pluralismo razoável, um consenso sobreposto deve 

ser alcançado através de uma razão pública, os experimentos acima nos permitem fazer 

uma inferência em outro caminho: em situações onde aja uma contenda entre 

argumentos razoáveis baseados em diferentes doutrinas políticas, filosóficas e 

religiosas, não necessariamente se chegará a um consenso sobreposto. Neste sentido, ao 

invés de um consenso, a vitória de um argumento razoável sobre o outro pode ser 

resultado de constrangimentos sociais ou de diferentes níveis de autoridade. 

Consideremos a discussão sobre a legalização da maconha: podemos encontrar 

argumentos razoáveis contra e a favor da legalização, todos baseados em procedimentos 

racionais comumente reconhecidos. Entretanto uma decisão desfavorável à legalização, 

por exemplo, pode ser pautada muito mais pelo reconhecimento de determinadas 

pesquisa (ou centros de pesquisas) como autoridades no assunto, ao invés da análise 

criteriosa dos argumentos em vistas a um consenso sobreposto. 

 A verdade é que os estudos da psicologia social tem explicado o problema da 

ação não motivada pela moral através de um viés que não desemboca em argumentos 

utilitaristas ou céticos. Além das pesquisas apresentadas, teorias como a da Dissonância 

Cognitiva têm demonstrado como as pessoas intencionalmente ignoram eventos que não 

lhe agradam, evitando informações vitais para a reflexão sobre o seu comportamento e 

as suas crenças. Robert Wright, em The moral animal, argumenta que:  
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O cérebro é como um bom advogado: dado um conjunto de interesses a 
defender, ele se põe a convencer o mundo de sua correção lógica e moral, 
independentemente de ter qualquer uma das duas. Como um advogado, o 
cérebro humano quer vitória, não verdade; e, como um advogado, ele é 
muitas vezes mais admirável por sua habilidade do que por sua virtude. 
(WRIGHT, 1994, p. 193) 

 

 Pesquisas nessa mesma linha argumentativa têm apresentado conclusões que tem 

implicações sobre como pensamos o ser social (em contraposição ao ser normativo de 

Rawls). Mercier e Sperber (2011), por exemplo, trabalham com uma hipótese muito 

semelhante a de Rawls: para esses autores, os seres humanos tem uma função 

argumentativa. No entanto, Mercier e Sperber não afirmam, tal como Rawls, que o ser 

humano deseja justificar seus argumentos perante os outros de modo que eles não 

possam ser rejeitados caso sejam razoáveis. Sua proposição, ao contrário, indica que o 

ser humano deseja justificar seus argumentos perante os outros, mas sem preocupar-se 

com a questão do valor moral de seus argumentos. A argumentação humana, desse 

ponto de vista, estaria muito mais ligada a uma necessidade dos indivíduos em vencer 

um debate e justificar seus argumentos e crenças, por mais absurdos que eles sejam 

(Mercier e Sperber, 2011, p. 72). Se o ser humano, tal como ele é, se aproxima mais 

dessa descrição psicológica do que de uma concepção normativa, isto tem efeitos 

práticos sobre a aplicação da justiça enquanto equidade nas sociedades liberais. 

Compreender o homem como mais preocupado com a justificação de suas concepções 

de mundo do que com os valores de verdade e os juízos de valores de seus argumentos 

traz implicações lógicas e práticas para a consecução da justiça social. 
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