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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar a crítica cosmopolitista, de 

fundamento no ser humano, diante do Direito dos Povos do autor 
norte-americano John Rawls.  Inicialmente, apresenta-se uma série 

de questões de ordem formal. Posteriormente, dá-se início a uma 
exposição dos conceitos fundamentais da teoria Justice as Fairness de 

John Rawls. A seguir, apresenta-se ainda o projeto de princípios para 
o Direito Internacional proposto por Rawls, o chamado Direito dos 

Povos. O Direito dos Povos é uma tentativa de extrapolar as 
ferramentas desenvolvidas para a esfera doméstica, para utilização 

no Justice as Fairness, para a ordem internacional. Os autores que se 
auto definem como partidários da corrente cosmopolitistas apontam 

que, apesar de se assemelhar ao livro Uma Teoria da Justiça, o 
trabalho mais recente de Rawls não possui o mesmo condão de 

proteção pela individualidade e liberdade quanto aquele. 

 

Palavras-chave: John Rawls, Direito Internacional, Justice as 

Fairness, Cosmopolitismo 



ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to analyze the cosmopolitist 

critique presented to the Law of Peoples envisaged by the American 

professor John Rawls. First, some questions of formal nature will be 
addressed. Following this, there is an exposition of the Justice as 

Fairness theory key concepts. The rawlsian project for international 
law, Law of the Poples, is then presented. Moreover, several scholars 

which defend a cosmopolitist stance that believes that even though it 
shares some similarities with A Theory of Justice, it doesn’t holds the 

same standards for individuality and freedom protection as the 
former. 

 

Keywords: John Rawls, International Law, Justice as Fairness, 

Cosmopolitism. 
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Well you better listen my sisters and brothers, 

'cause if you do you can hear 

there are voices still calling across the years. 

And they're all cryin’ across the ocean, 

and they're cryin’ across the land, 

and they will ‘till we all come to understand. 

 

None of us are free. 

None of us are free. 

None of us are free, one of us are chained. 

None of us are free. 

- Solomon Burke, “None of us are free” 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

Segundo dados do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações 

Unidas1 (na sigla original, IPCC), auferidos em sua Terceira Avaliação (2001)2, a situação 

do aquecimento global é alarmante. Nove entre os dez anos mais quentes registrados em 

todo o período avaliado – o intervalo pesquisado é o dos últimos 140 anos – aconteceram 

desde a década de 1990, com as temperaturas sofrendo elevação em um ritmo três 

vezes superior ao detectado no início do século XX3. O nível do mar tem subido entre dez 

e vinte centímetros durante os últimos cem anos, a alta temperatura tem interferido nas 

correntes marinhas – que dão ensejo a profecias alarmistas de catástrofes 

hollywoodianas – e até mesmo nas chuvas, consideradas cada vez mais difíceis em sua 

previsão. A Quarta Avaliação (2007) do mesmo órgão traz em si um julgamento 

contundente: o aquecimento do sistema global é inequívoco4. Mas se as monções 

irregulares tornaram-se fonte de preocupação para a Ásia e o El Niño tem castigado a 

América Latina, há diversos outros acontecimentos semelhantemente inquietantes 

espalhados pelo globo. Essa parece ser uma problemática que atinge todas as regiões do 

planeta. Porém, o fenômeno que afeta as ilhas do arquipélago de Kiribati o faz de forma 

diferente de como atinge ao Brasil ou ao Japão.  Enquanto o cidadão de Belo Horizonte 

tem notado gradual aumento de temperatura e encurtamento do inverno, Kiribati – que 

curiosamente é o primeiro país da linha internacional do tempo, sendo sempre a primeira 

nação a receber o ano que se inicia – está prestes a inaugurar a categoria dos Estados 

extintos por catástrofes naturais em pleno século XXI. As perspectivas aventadas pelos 

prognósticos científicos mais recentes apontam que no aumentar do nível dos oceanos 

aquelas ilhas paradisíacas provavelmente findarão debaixo d‟água5.  

As causas de alteração ambiental tão drástica não são ignoradas pelo corpo 

científico do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. A emissão de dióxido de 

carbono, metano e óxido nitroso, entre outros compostos poluentes, atingiu os maiores 

níveis nos últimos 450.000 anos, sendo produzidas por atividades humanas como a 

combustão de hidrocarbonetos (combustíveis fósseis), queimadas ou alta concentração 

                                           
1 O sítio do Painel é o http://www.ipcc.ch/ 
2 Cf. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE IPCC. Climate change 2001: Third Assessment 
Report. 2001. Disponível em: http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/ 
3 Para esse e os demais dados estatísticos apresentados nessa seção, Cf. SINGER, Peter. One World – the 
ethics of globalization. London: Yale, 2002.  
4 Essa e outras considerações preliminares sobre o supracitado relatório estão disponíveis na internet, no sítio 
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/. A íntegra do estudo, dividido em suas quatro partes, pode 
ser acessada no http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml. 
5 Sobre a questão específica, Cf. SOARES, Pedro Lucas de Moura. Refugiados ambientais: a construção de um 
novo conceito e suas implicações à luz do Direito Internacional. In: Realidades – Organizações Internacionais e 
Questões da Atualidade. Org: Jahyr-Philippe Bichara, et al. Natal: Editora da UFRN, 2008, p. 187. 

http://www.ipcc.ch/
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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de gado6. O triste destino de Kiribati é um alerta pungente de que vivemos em um tempo 

de responsabilização global. Certamente não foi a economia de Kiribati a causadora do 

seu ocaso climático. Porém não basta simplesmente eleger “vítimas” e “culpados”. É 

preciso entender definitivamente que estamos em um tempo de integração global, não só 

nas vantagens, mas também nas responsabilidades e nas consequências. 

E a celeuma não se restringe de forma alguma ao debate ambiental. Economia7, 

Segurança Internacional8, são outras áreas em que nos deparamos com novos dilemas 

éticos e políticos advindos de um período em que as fronteiras nacionais tem perdido 

progressivamente seu significado tradicional, sendo transfigurado em novas fronteiras 

ainda mais abstratas (étnicas/culturais9), ou mesmo na mescla dessas em uma espécie 

de amálgama pós-nacional10. A esses questionamentos cabe ao Direito e à Filosofia 

oferecer novas respostas – e novos questionamentos – na forma de considerações éticas 

e políticas. 

Com os atuais desenvolvimentos tecnológicos e sociais, como podemos colaborar 

para minorar as assimetrias globais? Com sabedoria, Weeramanty executou um 

diagnóstico inquietante que ajuda a iluminar a questão: 

 

As inadequações da globalização, a escassez de seu lastro 
filosófico, a incapacidade dos recursos da Terra sustentarem 
sua contínua expansão, sua natureza monolítica e a tendência 
que mantém de acentuar as divisões econômicas tanto 
domestica quanto globalmente. São todos fatores que se 
combinam na pressão à comunidade acadêmica à 

consideração de alternativas, e das quais emergirá uma nova 
concepção da importância de fazer do Direito Internacional 
um sistema genuinamente multicultural, usufruindo da 
riqueza do legado cultural global... Esta frase é especialmente 
interessante e desafiadora devido ao fato de que a força 

                                           
6 Cf. SINGER, Peter. One World – the ethics of globalization. London: Yale, 2002. p. 16. 
7 Um exemplo pode ser encontrado na recente crise financeira global. Para uma análise interessante das 
consequências da crise dos subprime nos Estados Unidos que afetaram a Alemanha, Cf. DAM, Kenneth W. The 
Subprime Crisis and Financial Regulation: International and Comparative Perspectives. Chicago Journal of 
International Law, Chicago, Vol. 10, No. 2, March 2010. 
8 O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) tem, nas últimas décadas, ampliado o escopo do 
conceito “ameaça contra a paz internacional” para áreas totalmente diferentes da mera “ameaça ao uso da 
força”. Temas como “A situação da mulher em questões de segurança internacional” (S/RES/1820, 2008; 
S/RES/1889, 2009) ou “HIV como ameaça à segurança internacional” (S/RES/1308, 2000) foram objeto de 
discussão e resoluções. Outros tópicos como o papel do CSNU nas questões ambientais também foram 
aventadas (Abril, 2007). Debates também foram realizados no sentido de incluir, na definição de ameaça 
internacional, fatos ou ações que normalmente seriam consideradas somente ameaças internas. Fruto do 
chamado “spillover effect”, a instabilidade de uma nação pode gerar crises humanitárias, de refugiados ou até 
de segurança propriamente dita, nos países vizinhos. Há ainda a preocupação com a chamada doutrina 
Responsibility to Protect (R2P) e o dever moral e jurídico de assistência em casos de genocídio. Cf. DINSTEIN. 
Yoram. Guerra, Agressão e Legítima Defesa. 3ª ed. Barueri: Manole, 2004. p. 389; GRAY, Christine. 
International Law and the Use of Force. New York: Cambridge, 2004. Sobre a questão do dever de assistência 
em Rawls, será apresentado nos capítulos 3 e 4, páginas 103 e 123. 
9 Cf. HUNTINGTON, Samuel. O choque das civilizações e a recomposição da nova ordem mundial. Rio de 
janeiro: Objetiva, 1997. 
10 Cf. HABERMAS, Jürgen. Constelação Pós-Nacional: ensaios  políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001. 
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revolucionária que trará essa mudança fundamental não será 
o poderio armado ou a força econômica, mas o mundo do 
conhecimento. Só os estudiosos que serão capazes de 
iluminar os princípios que se situam no fundamento do Direito 
Internacional e mostrar o quão universais eles são. Somente 
os estudiosos podem estimular uma percepção popular mais 

ampla dessas verdades11. 

 

Malgrado o discurso talvez exageradamente corporativista – da mesma forma que 

não é da responsabilidade dos internacionalistas a manutenção de uma ordem global 

justa, tampouco a inexistência dessa situação idealizada é culpa daqueles –, sua 

preocupação é extremamente relevante: a discussão sobre os fundamentos e princípios 

valorativos que regem a ordem internacional é imprescindível. Em uma seara 

frequentemente pautada pela análise ontológica de institutos e organizações é preciso 

realizar uma investigação científica especulativa sobre, afinal, como seria uma sociedade 

internacional justa. Na discussão contemporânea sobre justiça, poucos nomes foram tão 

importantes – e ao mesmo tempo tão academicamente presentes – quando o de John 

Rawls. 

John Bordley Rawls nasceu no dia 21 de Fevereiro de 1921, em Baltimore, nos 

Estados Unidos12. O segundo dos cinco filhos de William Lee Rawls13 e Anna Abell Rawls,  

John foi criado em um ambiente politicamente engajado, tendo visto seu pai como 

defensor ávido de Woodrow Wilson e da Liga das Nações e, por sua vez, sua mãe tendo 

sido uma militante pela igualdade das mulheres. O acontecimento mais particularmente 

relevante de sua infância foi uma catástrofe familiar: Rawls perdeu dois irmãos do 

                                           
11 Tradução livre do autor. No original: “The inadequacies of globalisation, the paucity of its philosophical base, 
the inability of Earth resources to sustain its requisite of continuous expansion, its monolithic nature and the 
tendency it breeds of accentuating economic divisions both domestically and globally will all combine to force 
upon the scholarly community a consideration of alternatives and out of this will emerge a new realization of 
the importance of making international law a truly multicultural system drawing on the richness of the universal 
cultural inheritance… This phrase is especially interesting and challenging because the revolutionary force that 
will bring about this fundamental change will come not from armed might or economic force but from the world 
of scholarship. It is scholars alone who will be able to illuminate the principles which lie at the foundation of 
international law and show how universal they are. It is scholars alone who can stimulate a wider popular 
perception of these truths.” Cf. WEERAMANTY, C. G. Universalising International Law. Leiden: Nijhoff, 2004. pp. 
5-6. APUD O‟CONNELL, Mary E. The Power & Purpose of International law – insights from the theory & practice 
of enforcement. New York: Oxford, 2008. p. 15. 
12 Os dados biográficos aqui descritos foram coligidos por Thomas Pogge, um dos alunos de Rawls. Para mais 
informações, Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007. 
13 William Lee Rawls teve uma infância humilde, sem condições para terminar o ensino colegial. Conseguiu um 
emprego como garoto de entregas de um escritório de advocacia, cuja biblioteca aproveitava para poder 
estudar à noite. Após algum tempo William conseguiu ser aprovado no exame da ordem (bar exam), mesmo 
sem qualquer educação jurídica formal. Fundou um escritório e chegou a lecionar na Baltimore Law School. Cf. 
POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007. pp. 4-5. 
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mesmo modo. Ambos sucessivamente contraíram doenças vindas do pequeno John e 

faleceram a seguir. O choque da perda dos irmãos marcou Rawls profundamente14. 

Em 1943 Rawls ingressou na Universidade de Princeton. Quando precisou escolher 

sua área de estudo, interessou-se por diversos cursos15 até finalmente optar pela 

Filosofia. Já dentro da Faculdade de Filosofia, demonstrou apreço especial pelas obras de 

Kant e pelo Utilitarismo de J. S. Mill. O curso do professor Norman Malcolm sobre noções 

morais e a maldade humana também lhe causou profundo impacto. Tendo se graduado 

com distinção em 1943 em Filosofia, Rawls então se alistou, servindo na Nova Guiné, 

Filipinas e na ocupação do Japão16. Em 1946 deu baixa do exército17. 

De volta ao ambiente acadêmico, Rawls iniciou seus estudos de pós-graduação em 

Princeton ainda em 1946, finalizando sua tese em 1948, tendo, no ínterim, passado um 

ano em Cornell estudando Wittgenstein com seu antigo orientador Malcolm. Sua pesquisa 

tratava de um método de análise moral por meio do confrontamento de uma visão 

pessoal com princípios externos18. Nos anos seguintes lecionou em Cornell, Harvard (um 

ano, como professor temporário) e no MIT, onde finalmente se estabeleceu. Em 1961 

recebeu proposta para fazer parte do corpo docente permanente de Harvard, onde 

continuou até 1991, tendo sido afastado em virtude de sua aposentadoria compulsória. 

Permaneceu em uma licença especial dando aulas até 1995, sendo obrigado a abandonar 

a docência por questões de saúde19. Durante toda sua carreira foi um debatedor arguto e 

escritor tão prolífico quanto relevante. 

A obra de Rawls é considerada uma das mais relevantes na discussão de 

princípios de justiça e a configuração de uma sociedade justa no século XX. Não somente 

por tratar-se de um trabalho complexo e instigante, mas por sua capacidade de convergir 

críticas e trabalhá-las dialeticamente, aprimorando seus escritos. O alicerce do 

pensamento rawlsiano é a teoria Justice as Fairness20, em que Rawls propõe um exame 

das instituições básicas da sociedade – através de um instrumento de representação 

                                           
14 Sua mãe inclusive julgava ter sido esse evento traumático o catalisador da gagueira que acometeu Rawls até 
o fim de sua vida. Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007. p. 
5. 
15 Segundo Pogge, entre as principais áreas da indecisão de Rawls estavam Química, Matemática, Música e 
História da Arte. Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007. p. 
10. 
16 Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007, p. 12. 
17 A curta experiência de Rawls nas forças armadas não chegou a envolver combate real e foi considerada pelo 
próprio como tendo sido inexpressiva. Contudo, teve papel determinante no abandono de suas convicções 
religiosas. Rawls era um homem religioso havia cogitado assumir o sacerdócio, mas a crueza da guerra – 
sobretudo o pensamento de que um deus pudesse tolerar os absurdos do Nazismo – alteraram de alguma 
forma suas ideias, levando-o a rejeitar o cristianismo. Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of 
justice. New York: Oxford, 2007. pp. 13-14. 
18 Pogge nota a semelhança entre essas noções e o conceito de equilíbrio reflexivo, aqui tratado a partir da 
página 43. Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007. p. 15. 
19 Cf. POGGE, Thomas. John Rawls – his life and theory of justice. New York: Oxford, 2007. p. 18. 
20 Uma discussão sobre a tradução do termo será apresentada a seguir, a partir da página 10. 
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(device of representation) denominado Posição Original (Original Position21) – como 

forma de assegurar uma sociedade de cooperação ao mesmo tempo livre e justa22. Rawls 

desenvolveu um sistema elegante e complexo com um propósito muito claro de oferecer 

uma nova forma de observar a filosofia moral, em um método que não fosse nem mais 

uma aplicação de um utilitarismo frio nem uma argumentação casuística meramente 

baseada em intuições. 

 

Talvez eu consiga explicar melhor meu objetivo (...) da 
seguinte maneira: em grande parte da filosofia moral 

moderna, a teoria sistemática predominante tem sido alguma 
forma de utilitarismo. Um dos motivos disso é que o 
utilitarismo foi adotado por uma longa linhagem de autores 

brilhantes que elaboraram uma doutrina impressionante em 
alcance e requinte. Às vezes esquecemos que os grandes 
utilitaristas, Hume e Adam Smith, Bentham e Mill, eram 
teóricos sociais e economistas de primeira linha; e que sua 
doutrina moral foi estruturada para atender aos requisitos de 
seus interesses mais gerais e encaixar-se em um esquema 
abrangente. Os que os criticavam não raro o faziam de uma 

perspectiva bem mais restrita. Assinalavam-se as 
obscuridades do princípio de utilidade e observavam as 
incongruências óbvias entre muitas de suas implicações e 
nossos sentimentos morais. Mas creio que não conseguiram 
construir uma concepção moral sistemática e viável para 
opor-se a ele. O resultado é que quase sempre parece que 

somos obrigados a escolher entre o utilitarismo e o 

intuicionismo23. 

 

Após elaborar sua engenhosa teoria24, inicialmente voltada somente para o 

aspecto doméstico, Rawls buscou também discutir a ideia de uma justiça entre povos. Tal 

qual sua contraparte de aplicação interna, a justiça internacional também depende 

sobremaneira da solidez e justiça de suas instituições. 

 

Os grandes males da história humana – guerras injustas e 

opressão, perseguição religiosa e a negação da liberdade de 
consciência, fome e pobreza, sem mencionar genocídio e 

                                           
21 Cf. a seguir, página 32. 
22 Os fundamentos do pensamento rawlsiano serão apresentados no capítulo seguinte, a partir da página 18. 
23 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. pp. XLIII-XLIV.  
24 Consideram-se integrantes da teoria tanto seus estudos monográficos mais extensos, Uma teoria da justiça e 
Liberalismo Político, quanto seus ensaios publicados isoladamente. Rawls tomou o cuidado de, em sua obra 
derradeira, Justiça como Equidade – uma reformulação, cumprir dois propósitos: o de revisão de erros e 
incongruências e o de unificação de toda sua obra em um só corpus teórico. Cf. RAWLS, John. Justice as 
Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. xv. 
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assassinato em massa – decorrem da injustiça política, com 
suas próprias crueldades e insensibilidades25. 

 

O objeto desta pesquisa ora em introdução é o debate sobre a questão da justiça 

global tendo um ponto fulcral: o Direito dos Povos de John Rawls. Apresentar-se-á uma 

análise crítica do trabalho, buscando a contextualização deste em vista da discussão 

hodierna a seu respeito26. As principais questões a serem respondidas são: Qual o 

modelo de sociedade internacional justa proposta por John Rawls? As propostas 

rawlsianas são suficientes para responder aos questionamentos e inquietações aventados 

ao começo desta introdução? 

Apresento minha hipótese: a forma que Rawls apresenta seu Direito dos Povos 

não trata de uma justiça verdadeiramente global, mas sim de uma multiplicidade de 

ordens nacionais potencialmente justas, que então se relacionariam. Isso se deve ao fato 

de que, para Rawls, o locus do pensamento do justo é, ainda, o Estado27.  

Dessa forma Rawls se afirma numa posição estatocêntrica que é questionada por 

uma importante corrente filosófica – ainda que não se trate de uma escola intelectual 

organizada – da atualidade, os pensadores que defendem o chamado cosmopolitismo. 

 

Normas cosmopolitistas de justiça, a despeito de sua origem 
legal, acrescentam aos indivíduos como pessoas morais e 
jurídicas numa sociedade civil global. Mesmo se normas 
cosmopolitistas advierem de obrigações provenientes de 
tratados, como a Carta da ONU pode ser considerada por 
seus Estados signatários, sua peculiaridade é que elas 

concedem a indivíduos em detrimento de Estados e seus 
agentes certos direitos e possibilidades.  
Esta é a singularidade de muitos acordos de direitos humanos 
assinados desde a Segunda Guerra Mundial. Eles sinalizam 
uma transição eventual de um modelo de Direito 
Internacional baseado em tratados entre Estados para um 

direito cosmopolitista compreendido como Direito 
Internacional Público que obriga e dobra a vontade das 

nações soberanas28. 

                                           
25 Tradução do autor. No original: “The great evils of human history – unjust war and oppression, religious 
persecution and the denial of liberty of conscience, starvation and poverty, not to mention genocide and mass 
murder – follow from political injustice, with its own cruelties and callousness.” Cf. RAWLS, John. The Law of 
peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 7. 
26 Nota-se com pesar a falta de atenção dada pela Academia brasileira a obra de tamanho relevo intelectual. Na 
pesquisa bibliográfica empreendida para a pesquisa pôde-se notar um exíguo número de publicações voltadas 
pra analisar o Direito dos Povos de Rawls no Brasil, especialmente no Direito. Aparentemente, o livro recebeu 
mais atenção no seio da Ciência Política que do Direito, infelizmente. 
27 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 13, em 
especial a nota de rodapé 12. 
28 Tradução do autor. No original: “Cosmopolitan norms of justice, whatever the conditions of their legal 
origination, accrue to individuals as moral and legal persons in a worldwide civil society. Even if cosmopolitan 
norms arise through treatylike obligations, such as the UN Charter can be considered to be for the signatory 
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Assim, objetiva-se a exposição dos conceitos rawlsianos e sua avaliação crítica, 

tendo como principais questionadores um grupo de autores que julga incorrer Rawls em 

uma falha crítica de direcionamento: Afinal, a justiça internacional deve se pautar pela 

igualdade entre Estados ou entre seres humanos?  

Por sua clareza e relevância, Rawls é um excelente ponto de partida para se 

tentar buscar a resposta desta pergunta. Nesse sentido, ensina Kymlicka: 

 

Sua teoria domina o campo, não no sentido de estabelecer 

concordância, pois pouquíssimas pessoas concordam com ela 
totalmente, mas no sentido de que os teóricos posteriores se 
definiram em oposição a Rawls. Eles explicam sua teoria 
contrastando-a com a teoria de Rawls29. 

 

Por se tratar de um estudo escrito em português acerca da obra de John Rawls, 

originalmente escrita em inglês, assevera-se a explicação de algumas escolhas 

terminológicas. Em sua construção teórica, Rawls define e aprofunda diversos conceitos, 

aos quais intento apresentar (perfunctoriamente ou não, dependendo do caso e 

importância da sua utilização no Direito dos Povos), usando a denominação empregada 

normalmente nas traduções de maior circulação, para facilitar a compreensão, bem como 

não gerar incompatibilidades na análise do presente estudo em paralelo àquelas.  

Contudo, um termo em especial merece uma discussão mais aprofundada, pelos 

motivos que em breve se exporá: qual seria o correspondente, em português, ao termo 

fairness? 

A maioria30 das traduções de John Rawls optou pelo uso do termo “Equidade” para 

a tradução de fairness, e esta parecia ser uma escolha pacífica. Todavia, em sua obra 

                                                                                                                                    
states, their peculiarty is that they endow individuals rather than states and their agents with certain rights and 
claims. This is the uniqueness of the many human rights treaties agreements signed since World War II. They 
signal an eventual transition from a model of international law based on treaties among states to cosmopolitan 
law understood as international public law that binds and bends the will of sovereign nations.” Cf. BENHABIB, 
Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. p. 16. 
29 Cf. KYMLICKA, Will. Filosofia Política Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 66. 
30 Na verdade, foi esse o padrão em todas as publicações que tive acesso, entre livros e artigos, ressalvadas as 
exceções em comento ao longo desta seção. Contudo, como não há como fazer um inventário extensivo de 
rigorosamente todas as traduções feitas do termo fairness em ambiente acadêmico – investigação essa que 
fugiria ao escopo da pesquisa – reconheço ser esse, pelo menos, o uso corrente, resguardando-me o benefício 
da dúvida da existência de outras possibilidades de tradução aventadas no Brasil que não tenham sido 
mencionadas aqui.  
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Direito, Política e Filosofia31, o professor Marcelo Cattoni apresenta uma proposta 

divergente de tradução desse termo, em uma nota de rodapé. 

 

Não traduzo o termo inglês Fairness por equidade e sim por 
“equanimidade”, a fim de marcar o quadro não-aristotélico 
em que a teoria da justiça de Rawls, uma concepção que se 

pretende procedimental e não substancialista, será erigida32. 

  

O filósofo estagirita apresenta sua definição de Equidade no Livro V de Ética à 

Nicômaco, como a melhor forma de justiça, que consiste na adequação da norma ao caso 

concreto. Nas palavras do professor Joaquim Carlos Salgado: 

 

...‟O equitativo é o justo que vai além da lei escrita‟, não além 
da lei natural. E mais: o equitativo vai além da lei escrita para 
informar-se do pensamento do legislador, da razão de ser da 
lei escrita. O equitativo parece, pois, não ser diferente da lei 
natural, na medida em que possa ser entendido como um 
critério de estabelecimento da igualdade ditado pela razão, 

conforme à lei natural, já que a razão para Aristóteles é uma 
forma superior de natureza, é a natureza humana.33 

 

Para não gerar confusão entre duas teorias distintas, Cattoni sugere o uso de 

“Equanimidade” na obra de Rawls. O professor não se detém na justificação dessa 

escolha (em detrimento de outras possibilidades), notando somente a necessidade de 

diferenciar pensamentos de autores díspares34. 

Em trabalho apresentado à 61ª SBPC, Gilberto de Andrade Pinto, André Luís 

Gonçalves e Virgílio Diniz Carvalho Gonçalves apresentaram ainda outra proposição para 

o tema35. De acordo com esses pesquisadores,  

 

                                           
31 Cf. CATTONI de OLIVEIRA, M. A. Direito, Política e Filosofia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
32 Cf. CATTONI de OLIVEIRA. Idem, p. 77. Nota de rodapé 3. 
33 Cf. SALGADO, Joaquim C. A Idéia de Justiça em Kant – seu fundamento na liberdade e na igualdade. Belo 
Horizonte: UFMG, 1986. pp. 42-43. 
34 O doutrinador repete a exata mesma admoestação em artigo diverso, cf. CATTONI de OLIVEIRA, M.A. 
Republicanismo e Liberalismo – da relação entre constitucionalismo e democracia no marco das tradições do 
pensamento politico moderno. Virtua Jus, Belo Horizonte, Ano 2, Volume 2, dez. 2003, nota de rodapé 21, na 
página 26. 
35 Cf. GONÇALVES, André L., GONÇALVES, Virgílio D. C., PINTO, Gilberto de A. O Termo “Equidade” nas obras 
de Aristóteles e Rawls. In: 61ª Reunião Anual da SBPC, 2009. Manaus. Resumos. Disponível em: < 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/4195.htm> Acesso em 02/05/2011. 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/4195.htm
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(...) (S)e, sintática e semanticamente é possível a utilização 
de equidade como o termo mais apropriado em Rawls, sob a 
perspectiva pragmática impõe-se a diferenciação da 
expressão aristotélica, já consagrada, contudo em língua 
portuguesa por influência do latim. Na obra de Aristóteles, 
constatou-se a possibilidade de uma tradução fiel do grego 

para o português, propondo-se epiqueia como o termo mais 
apropriado. (...) 
Sendo possível uma tradução fiel do termo grego epieíkeia 
para o português, o ideal será a substituição da expressão 
equidade, em Aristóteles, por seu equivalente epiqueia.  
Em Rawls, podemos manter a tradução de fairness como 

sendo equidade, uma vez que, no inglês contemporâneo, é 
sinônimo de equity, derivado diretamente do latim aequitas. 
Manteríamos, por tanto, a expressão equidade em Rawls, e a 
alteraríamos em Aristóteles. 

 

Para o trio de pesquisadores, de fato assevera-se a necessidade pragmática de 

diferenciação entre Aristóteles e Rawls. O termo usado por Aristóteles, no texto original 

seria ἐπιείκεια (epikeia), que possui um termo relacionado no português, Epiqueia. Logo, 

a justiça para Aristóteles seria, para os pesquisadores, epiqueia36. Já o fairness de Rawls 

seria vertido em Equidade, por ser fairness sinônimo de equity, que, por sua vez, é 

derivado do latim aequitas. 

De acordo com a etimologia37, Fairness vem de fægernes, que, no inglês antigo 

tem o sentido de “beleza”. Fairness é etimologicamente aparentada a dois outros termos. 

Primeiramente, equity, que advém do latim aequitas, como já exposto, e traz o sentido 

de igualdade, conformidade e simetria. O segundo termo seria equanimity, do latim 

aequanimitas, que possui o sentido de nivelamento mental, calma. Ambas são derivadas 

do latim aequus, que possui o sentido de igual, uniforme, idêntico. 

A questão de qual nomenclatura seria a ideal é, de fato, tormentosa. As opções 

aventadas: “Equidade” e “Equanimidade”, possuem argumentos relevantes a seu favor, 

que tratarei a seguir. Para tomar uma decisão informada, é preciso primeiro destacar 

quais atributos são mais importantes na visão de Rawls de um conceito de justiça: 

 

Acredito que o conceito de justiça é definido, então, pelo 
papel de seus princípios na atribuição de direitos e deveres e 
na definição da divisão apropriada das vantagens sociais38. 
(...) 

                                           
36 De fato, há uma tradução direta e simples, entre epikeia e epiqueia. Contudo a tradução “Justiça como 
equidade” é tradicional, e de difícil substituição. 
37 Cf. ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. Disponível em http://www.etymonline.com, Acesso em 02/05/2011. 
Para os termos vertidos para o português foi utilizado NASCENTES, Antenor. Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa. Tomo 1. Rio de Janeiro, 1955. 
38 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 12. 

http://www.etymonline.com/
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A ideia norteadora é que os princípios de justiça para a 
estrutura básica da sociedade constituem o objeto do acordo 
original. São eles os princípios que as pessoas livres e 
racionais, interessadas em promover seus próprios interesses, 
aceitariam em uma situação inicial de igualdade como 
definidores das condições fundamentais de sua associação. 

Esses princípios devem reger todos os acordos subsequentes, 
especificam os tipos de cooperação social que se podem 
realizar e as formas de governo que se podem instituir. 
Chamarei de justiça como equidade essa maneira de encarar 
os princípios da justiça39. 

 

A definição rawlsiana de justiça, conforme sua teoria da justiça, é profundamente 

marcada pela noção de cooperação social, o que assevera seu caráter de reciprocidade. 

De forma semelhante, é importante ressaltar o papel dos princípios na elaboração de 

uma Sociedade Bem Ordenada por meio do instrumento intelectual que é a Posição 

Original. Ambas as denominações trazem consigo a noção de igualdade. Mas ao 

analisarmos a importância justamente da Posição Original lembraremos que uma de suas 

funções é colocar todas as partes do contrato social em situação de simetria, o que 

inclinaria a balança do julgamento de denominações para o lado da equity, com sua 

tradução “Equidade”. 

Contudo, ponderando acerca da noção de igualdade, cabe ainda observar a 

diferença entre os conceitos de equilíbrio e estabilidade, conforme propostos pelo filósofo 

norte-americano, ainda em sua teoria da justiça. Diz-nos Rawls, conceituando equilíbrio: 

 

É o sistema que está em equilíbrio, e ele está assim quando 
alcança um estado que persiste indefinidamente ao longo do 
tempo, contanto que não sofra pressão de forças externas40. 

 

Já estabilidade, por sua vez, quer dizer: 

 

Nesse contexto, estabilidade significa que, sempre que as 

instituições se modificam, ainda permanecem justas ou 
aproximadamente justas, pois são feitos ajustes em razão de 
novas circunstâncias sociais. Os desvios inevitáveis da justiça 
são efetivamente corrigidos ou mantidos dentro de limites 
toleráveis pelas forças internas do sistema41. 

 

                                           
39 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. pp. 13-14. 
40 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 563. 
41 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 565. 
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A diferenciação entre equilíbrio e estabilidade cresce em importância, sobretudo 

com base no exposto por Rawls em sua obra derradeira de revisão do seu sistema, o 

livro Justice as Fairness, no qual declara que: 

 

A ideia mais fundamental nessa concepção de justiça é a ideia 
de sociedade como um sistema de cooperação social ao longo 
do tempo de uma geração para a seguinte42. 

 

Para Rawls, não basta que a sociedade seja um sistema de cooperação social 

equilibrada. Ela precisa também ser estável, e, assim, sustentável com o passar do 

tempo, inclusive de uma geração para a outra. O Consenso Sobreposto43 é apresentado 

como uma forma de garantir a adesão de doutrinas diametralmente opostas ao mesmo 

conjunto básico de premissas de natureza política de forma que, mesmo na oposição, 

haja estabilidade entre as forças divergentes, no mesmo arcabouço procedimental. Dessa 

forma, nota-se que o sentido de fairness proposto por Rawls vai além da mera justiça 

distributiva, ou de um simples equilíbrio. Fairness, para Rawls, implica a resistência 

diante da tribulação, a capacidade de burilar uma concepção de justiça que se mantenha 

estável mesmo diante do furor do debate político corriqueiro. Nesse sentido, o emprego 

de equanimity, ou, em nosso caso, “Equanimidade”, se justifica. 

Ainda assim, a denominação “Equidade” tem, a seu favor, o argumento de ser o 

termo mais utilizado. No sentido contrário, existe a possível confusão entre a filosofia 

aristotélica e o pensamento rawlsiano. “Equanimidade”, por outro lado, traduz 

adequadamente a importância da estabilidade no pensamento rawlsiano. Mas, por ser de 

proposta recente, seu emprego pode gerar outra confusão, devendo ser, ao menos em 

princípio, explicitada em sua similitude ao termo Justiça como Equidade, usado 

anteriormente. 

Há ainda mais um fator complicador: ao passo em que existe o livro “Justice as 

Fairness”, de 2001, há a própria teoria “Justice as Fairness”, que começou a ser 

                                           
42 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 5. No original: 
“The most fundamental idea in this conception of justice is the idea of society as a fair system of social 
cooperation over time from one generation to the next”. 
43 Rawls chega a argumentar que sua ideia de Consenso Sobreposto originalmente desenvolvida n’Uma teoria 
da justiça estaria incompleta. Ele a expande e determina no livro Justiça como equidade – uma reformulação. 
Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 186. 
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esboçada ainda na década de 5044. Em determinados momentos é preciso citar um, em 

certas situações, o outro. Como evitar confusão? 

Feitas essas considerações, foi necessário, para os fins deste trabalho, tomar uma 

escolha. Como ao longo de toda a pesquisa foi feito recurso direto aos trabalhos de Rawls 

em seu idioma original, a questão da tradução não se apresentou como problemática até 

a redação deste relatório final. No decorrer deste trabalho se usará uma terminologia de 

forma a evitar maiores conflitos conceituais. Quando a teoria for mencionada, será 

chamada por seu nome original, “Justice as Fairness”, nomenclatura intrinsecamente 

rawlsiana, e, creio eu, adequada para um estudo centrado num aspecto da obra de 

Rawls. Quando o livro for mencionado, optar-se-á pela terminologia em emprego pela 

publicação nacional, “Justiça como Equidade” 45. Dessa forma almeja-se ao mesmo 

tempo facilitar a referência à teoria e dissociar essa do livro publicado homônimo. 

Por outro lado, assim como justificativas de ordem terminológica foram 

apresentadas, é preciso ainda oferecer informações acerca de algumas escolhas 

bibliográficas feitas no transcurso desta pesquisa. 

Como já mencionado supra46, o objeto central desta pesquisa é a análise do 

Direito dos Povos elaborado por John Rawls. Por ter sido esse livro escrito em conjunto 

ao livro Justiça como Equidade – uma reformulação47, é razoável dizer que seja com este 

livro que o Direito dos Povos guarde parentesco mais próximo. São, afinal, ramos do 

mesmo tronco, inclusive cronológico, do pensamento rawlsiano. Por essa razão 

incialmente optou-se por dar preferência à descrição dos conceitos conforme exposta na 

obra Justiça como Equidade: uma reformulação, em detrimento de obras de maior 

fôlego, como Uma teoria da justiça ou Liberalismo Político. Dessa forma, a maioria das 

referências é feita em relação às obras finais de Rawls, havendo somente recurso 

eventual às suas obras anteriores, sobretudo com a finalidade de esclarecimento, já que, 

no que há divergência, considera-se que a reformulação tenha prioridade na configuração 

final do sistema rawlsiano. 

Essa é, inclusive, outra razão em si da adoção do caminho inverso: em vez de 

seguir a evolução dos conceitos cronologicamente presente nos trabalhos de John Rawls, 

partir daquele trecho da sua obra que já se encontrava propriamente revisada. Rawls foi, 

                                           
44 A primeira versão do paper Justice as Fairness foi lida em uma reunião da divisão leste da Associação 
Filosófica Americana (American Philosophical Association) em 1957. Posteriormente Rawls publicou uma versão 
mais completa, 1958, na Philosophical Review, edição 67, pp. 164-194. 
45 Cf. RAWLS, John. Justiça como equidade: uma concepção política, não metafísica. Revista Lua Nova, n. 25. 
São Paulo, 1992; e RAWLS, John. Justiça como equidade – uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
46 Cf acima, página 9. 
47 Sendo aquele inclusive planejado originalmente como capítulo deste. 
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no seu exercício acadêmico, um homem de intensos debates e destacada humildade 

intelectual48. Há inúmeras ocasiões em que agregou críticas e sugestões em seu 

trabalho, especialmente aquelas feitas por seus alunos, mas também de pensadores 

célebres como Amartya Sen, Ronald Dworkin e Jürgen Habermas, com quem travou 

longas discussões. Separar Rawls de sua crítica é uma atividade duplamente indesejável. 

Por um lado levaria a uma revisão de seus documentos originais – mesmo a versão 

normalmente abordada d‟Uma teoria da justiça não é a inicial, mas uma revisão feita em 

1999 do original de 197149 - que levariam a uma digressão desnecessária do tema 

central da pesquisa. Por outro, seria igualmente desnecessário separar a teoria rawlsiana 

das críticas, visto que, num processo dialético, estas já foram incorporadas naquela. Esse 

processo de historiografia das ideias de Rawls pode ser objeto de outra pesquisa, não 

desta. Apresenta-se o que seria a última versão de sua teoria. 

Em adição aos textos originais de Rawls, serão utilizados, como baliza e auxílio 

interpretativo dois de seus comentadores mais gabaritados. Os trabalhos dos professores 

Samuel Freeman50 e Álvaro de Vita51 são pedras de toque confiáveis, que explicitam com 

maestria os conceitos propostos por Rawls, quando necessário.  

Ao passo em que se expõe o projeto intelectual rawlsiano majoritariamente por 

seu próprio idealizador, a crítica cosmopolitista apresentada será centralizada também no 

proposto pelo doutrinador americano. Aventando a possibilidade da discussão de uma 

espécie de justiça cosmopolitista global, Rawls se posiciona de forma antagônica a essa 

ideia52. Ao reconhecer uma possibilidade de interpretação diferenciada de seus princípios 

de justiça na ordem internacional Rawls indica alguns de seus contestadores53: Brian 

Berry, Charles Beitz, Thomas Pogge e David Richards. Beitz e Pogge serão os principais 

autores trabalhados. Além desses, serão buscados mais alguns autores que defendem a 

visão cosmopolitista, como Peter Singer, Kwame Anthony Appiah e Seyla Benhabib, entre 

outros. Com a ajuda desses pensadores será possível explorar a trilha indicada por 

Rawls, com destino a uma concepção diferente do que seria, afinal, a justiça global. 

                                           
48 Rawls chega a citar, na Justiça como Equidade – uma reformulação, a contribuição feita por Anthony Laden 
em seu laureado trabalho de conclusão de curso de bacharelado, apresentado em Harvard, em 1989. Cf. 
RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 109. 
49 Que trouxe inclusive alterações já na versão traduzida para o idioma alemão em 1975, que foram 
subsequentemente agregadas nas demais traduções. 
50 Samuel Freeman é professor de Filosofia do Direito da University of Pennsylvania, foi aluno de Rawls e é 
editor e autor de diversas obras sobre o pensamento Rawlsiano. 
51 Álvaro de Vita é professor livre-docente do Departamento de Ciência Política da USP, estudioso do trabalho 
de John Rawls, e atualmente pesquisa a questão da justiça internacional. 
52 No caso, o cerne da questão é a exigência de uma comunidade internacional liberal por parte dos 
cosmopolitistas, enquanto para Rawls, seria mais prático aceitar povos em condições mais restritivas que o 
liberalismo, mas que pudessem atingir essa condição com o tempo. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª 
Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 82-83. 
53 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 82. 
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Concomitantemente, será possível entender melhor, de forma reflexiva, o projeto 

rawlsiano de justiça internacional. 

O trabalho será apresentado conforme a seguinte organização: No capítulo 

seguinte serão expostos os conceitos principais da Justice as Fairness, base do 

pensamento rawlsiano. No terceiro capítulo, os fundamentos do Direito dos Povos de 

Rawls. A seguir, no quarto capítulo, serão coligidas as principais críticas oferecidas ao 

projeto rawlsiano de justiça internacional. Finalmente, no quinto e derradeiro capítulo, 

será apresentada uma breve conclusão auferida. 
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Capítulo 2 – Os fundamentos da Justice as Fairness 

 

2. Introdução 

 

Como já descrito anteriormente, este trabalho pautar-se-á pelas ideias defendidas por 

John Bordley Rawls acerca de sua teoria Justice as Fairness54 no livro55 homônimo56. 

Quando começou a trabalhar naquela série de palestras que viria a se tornar o referido 

livro, Rawls possuía inicialmente dois objetivos: proceder a uma revisão da sua teoria – 

já descrita e esmiuçada em Uma teoria da justiça57 (A Theory of Justice), ampliada em 

Liberalismo Político (Political Liberalism58) – e unir o proposto em diversos artigos 

publicados independentemente em um só corpus teórico-filosófico. Rawls acrescenta-lhe, 

ainda, uma nova dimensão de análise de ordem pública internacional com a obra Direito 

dos Povos (The Law of Peoples59), originalmente intentada como capítulo do estudo 

monográfico Justiça como Equidade (Justice as Fairness), mas posteriormente editada 

em separado, por causa de sua extensão60. Em síntese, eram dois os objetivos de Rawls: 

revisão e coesão61.  

Cabe relembrar ainda que é do feitio do filósofo americano a constante evocação 

dos seus temas principais, tanto para fixar pedagogicamente a teoria apresentada como 

para assegurar sua coesão. Os elementos são interconexos, afetando-se mutuamente. 

Como os conceitos de Rawls são geminados, devendo ser analisados em sua conjunção, 

este capítulo tratará de introduzi-los, da forma mais clara possível. As bases lançadas na 

formação da Justice as Fairness possibilitarão uma compreensão adequada ao Direito dos 

Povos de Rawls, que será apresentado no capítulo subsequente. 

 

2.1 O papel da filosofia política 

 

                                           
54 Destacando ainda, como exposto no capítulo anterior, que ao longo do presente trabalho utilizarei a 
terminologia Justice as Fairness para me referir à teoria e Justiça como Equidade ao dirigir-me ao livro em si. 
Cf. acima, página 10. 
55 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. Cambridge: Harvard, 2001. 
56 Os motivos para a escolha desta obra como fio condutor em detrimento d‟Uma teoria da justiça e Liberalismo 
Político, suas obras mais conhecidas, já foi explicitado no capítulo anterior, página 15. Simplesmente, em sua 
obra derradeira Rawls revisa algumas de suas ideias anteriores, agregando críticas e respondendo-as, em um 
processo dialético. 
57 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
58 Cf. RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia Press, 2005. 
59 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. Cambridge: Harvard, 2002. 
60 O Direito dos Povos findou tendo quase o mesmo tamanho que o livro do qual seria apenas um capítulo a 
mais, justificando sobremaneira a opção editorial. 
61 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. xv. 
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Para John Rawls, a filosofia política existe para desempenhar quatro papeis 

diferenciados na cultura da vida pública em sociedade. Com base nessas funções que ele 

traça os contornos de sua própria teoria. Justice as Fairness existe como uma tentativa 

de ser uma Filosofia Política satisfatória em suas várias dimensões, conforme descrito a 

seguir: 

Primeiramente, é papel desse conhecimento o de auxiliar a solucionar conflitos 

políticos de ordem prática que permeiam a convivência em sociedade, fruto da 

divergência, corriqueira em qualquer grupo social. Ao esquadrinhar as questões em 

busca de seus fundamentos filosóficos e morais, é possível buscar bases racionais e 

estabelecer novos acordos sociais. É o chamado papel prático da filosofia política62. 

A própria subjetividade dos princípios concorrentes na ordem pública – que devem 

ter sua aplicação adequada e sopesada no caso concreto – requer alguma espécie de 

análise pormenorizada não só do fenômeno que adentra o mundo jurídico, mas também 

dos princípios que o ladeiam. Para informar devidamente sob quais contornos devem 

assumir as instituições e as práticas políticas é preciso debruçar-se sobre as teorias que 

têm sido trabalhadas pela Academia, mas também se deve observar qual tem sido o 

costume publicamente aceito, e sob qual motivação. Para cumprir essa tarefa de 

arqueologia de fundamentos em busca de uma raiz comum na prática pública, entre as 

demais funções descritas posteriormente, existe a Filosofia Política. Como não há 

nenhuma espécie de receita fundamental absolutamente aceita para a garantia de 

liberdade e/ou igualdade em qualquer sociedade, a forma mais provável que venha a 

propiciar um resultado é o diálogo social, que precisa ser adequadamente informado. 

Em segundo lugar, a Filosofia Política confere ao indivíduo a capacidade de ver-se 

como parte de uma coletividade pública, para com a qual esse estabelece 

relacionamento, assim como também o faz com as demais coletividades. Em uma análise 

de conjunção – a aproximação que o cidadão encontra em seus iguais – e disjunção – o 

distanciamento daqueles em condições diferenciadas – o cidadão pode identificar seu 

lugar numa Sociedade Bem Ordenada, tanto como indivíduo, como em concerto com sua 

família ou associações civis. A Filosofia Política se incumbe da tarefa de oferecer um 

sentido aos fatos conhecidos, estabelecendo pontos de referência para que as instituições 

e os princípios de justiça possam ser avaliados.  

Rawls dá a essa função da Filosofia Política o nome de “orientação” (orientation)63. 

Cabe à razão e à reflexão a tarefa de nos orientar, em todas as ordens e finalidades, em 

                                           
62 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 2 e RAWLS, 
John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 10. 
63 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 2-3. 
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questões políticas ou sociais, individuais ou coletivas. Também para instruir os membros 

da coletividade sobre seu papel e status político – o que, no caso das democracias, seria 

a de cidadania igualitária – existe a Filosofia Política. 

Outro papel da Filosofia Política seria o da “reconciliação” (reconciliation)64, 

conforme proposto por Hegel65. Seria uma função pacificadora, de contínua justificação 

das instituições, demonstrando suas funções e razões para a escolha dessas. Da mesma 

forma que busca identificar a raiz fenômenos, e dar uma espécie de ordenação a eles, 

cabe, para Rawls, à Filosofia Política o papel de acalmar uma sociedade envolta em 

frustração e desconfiança. Isso se dá pela justificação racional do processo político, e a 

demonstração ubíqua que se trata de uma concatenação não arbitrária, mas lógica e 

racional. As instituições não existem por acaso divino, mas desempenham uma função e 

possuem uma justificação, e fazem parte de um conjunto estruturante de uma Sociedade 

Bem Ordenada (Well-Ordered Society)66.  

É importante frisar que, no entendimento do autor norte-americano, é impossível 

a existência, em uma sociedade democrática, de uma comunidade67 em sentido estrito, 

no caso, “um grupo de pessoas unidas na afirmação da mesma doutrina, parcial ou 

totalmente abrangente68”. 

Para John Rawls, seria irreal esperar alguma forma de unidade absoluta da vida 

em sociedade. A divergência é intrínseca à condição humana, e, portanto, sempre haverá 

algum grau de dissensão. É imprescindível, dessa forma, o papel da Filosofia Política 

como agente de reconciliação, na busca por um coeficiente em comum entre os diversos 

segmentos da sociedade através das formas de pluralismo garantidas pelas instituições. 

Esse elemento comum vem tanto pela identificação da Sociedade Bem Ordenada como 

                                           
64 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 3. 
65 Rawls não especifica essa referência a Hegel no livro Justiça como Equidade, apenas apontando pra Filosofia 
do Direito do filósofo alemão. Ele também não faz referências a essas características específicas da Filosofia 
Política em Uma teoria da justiça ou no Liberalismo Político. Ele as cita em seu último livro, Lectures on the 
History of Political Philosophy (Cf RAWLS, John. Lectures on the History of Political Philosophy. Cambridge: 
Harvard, 2007. p.10), mas somente de forma ainda mais resumida que no livro Justiça como Equidade, sem 
aprofundar a questão. 
66 O conceito de Sociedade Bem Ordenada de Rawls será trabalhado a seguir, na página 28. Mas, 
superficialmente, trata-se da configuração adequada das instituições fundamentais de forma a proporcionar 
uma sociedade justa. Logo, bem ordenada. 
67 Aqui Rawls parece dar margem a uma crítica discreta - porém firme - aos chamados pensadores 
comunitaristas, como Charles Taylor, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, entre outros. Se 
comunidades perfeitas são inalcançáveis, visto que sempre há divergências, o que haverá é o pensamento de 
um grupo majoritário que se arvora na condição de representante da maioria, alçado a símbolo daquela 
“comunidade”. Quanto mais fortalecida for a comunidade, mais enfraquecidos serão os indivíduos destoantes. 
Tal crítica parece ser de acordo com a necessidade do pluralismo político do Justice as Fairness de Rawls, mas 
entra em cheque com as concepções adotadas no Direito dos Povos (The Law of Peoples), como se observará 
no capítulo seguinte. 
68 Tradução do autor. No original: “I believe that a democratic society is not and cannot be a community, where 
by a community I mean a body of persons united in affirming the same comprehensive, or partially 
comprehensive, doctrine.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 
2001. p. 3. Todas as traduções seguintes no capítulo serão, a não ser quando expressamente mencionado, de 
lavra do autor deste estudo. 
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sistema de reciprocidade quanto pela própria constatação que a esfera política é fruto de 

um arranjo coletivamente produzido, e não uma mera reprodução de uma visão que 

venha a beneficiar a um segmento da sociedade apenas.  

Nesse ponto reside um perigo frequente: A Filosofia Política pode contentar-se em 

se ocupar – em seu papel de reconciliação – simplesmente na reafirmação de valores 

injustos, assumindo então o caráter de ideologia69. Usando seu poder persuasivo de 

apelo à razão para chancelar um pensamento que privilegie um grupo específico, 

negando seu reexame e se negando a submeter-se ao processo dialético, esta ciência na 

verdade estará sendo intelectualmente desonesta, e indigna de ser chamada de ciência 

ou até filosofia. 

Finalmente, a Filosofia Política possui um papel de realismo utópico: é preciso 

aventurar-se aos limites das possibilidades políticas. Realismo na medida em que se 

analisa as instituições políticas como elas funcionam, e utópico ao aventar-se como esses 

atributos poderiam, hipoteticamente, ser diferentes. Quais princípios de justiça poderiam 

ser aplicados para os problemas que emergem da vida em sociedade, com seus 

desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e sociais? Trata-se de uma variante da ideia 

anterior: da mesma forma que aquele assevera a importância de coesão no sistema 

político, esta característica destaca a necessidade de renovação do sistema, que 

dialeticamente se reinventa à medida que o tempo segue. Novas contingências exigem 

novas interpretações e novas ações. É o que Rawls denomina como “investigar os limites 

do político possivelmente praticável70”. 

É com base nesse ideal de um realismo utópico que Rawls tece sua tapeçaria 

teórica contando como elemento central um exercício de abstração, a Posição Original 

(Original Position)71. Somente afastando-nos das cadeias do ser como nos está 

apresentado e com o qual estamos acostumados, podemos vislumbrar as possibilidades 

do dever-ser, e nelas tentar buscar princípios de justiça que possam nos informar como o 

mundo poderia ser diferente. É preciso que haja, todavia, acuidade nas análises 

hipotéticas. Sem algum grau de realismo, as conclusões de justiça (ou injustiça) não 

poderiam ser transpostas para o mundo real, e todo o experimento perderia o sentido. 

Se na hipótese o comportamento dos atores for considerado absurdo - de tal forma que 

                                           
69 Tomada aqui no sentido marxista. Segundo a interpretação de Rawls, Marx entendia ideologia como um “um 
falso esquema de pensamento que às vezes ajuda a obscurecer aos participantes de um sistema social o seu 
funcionamento, tornando a eles impossível penetrar além da aparência das instituições”. Para Marx a Filosofia 
Política clássica teria servido ao papel de ilusionista, escondendo a verdade de que o sistema capitalista seria 
marcado pela exploração. Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
p.10, nota de rodapé 9. 
70 No texto original: “probing the limits of practicable political possibility”. Cf. RAWLS, John. Uma teoria da 
justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 10. 
71 A Posição Original será detalhada a seguir, a partir da página 32. Trata-se de uma ferramenta de 
representação aventada por Rawls para a adução dos princípios estruturantes de uma sociedade justa. 
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contraria o estabelecido em situações semelhantes na vida real – então todo o esforço 

especulativo não passaria de uma ficção. O realismo utópico se presta a propiciar a 

análise de como pessoas e instituições se comportariam se certas configurações fossem 

diferentes, seja na Estrutura Básica (Basic Structure)72 ou nos princípios de justiça, e daí 

deriva seu nome73. 

Essas quatro funções da Filosofia Política traçam contornos das pretensões da 

própria teoria de Rawls. A Justice as Fairness se propõe a avaliar praticamente quais são 

os princípios de justiça aplicáveis, procedendo na orientação através da formação de uma 

esfera de razão pública, reconciliação por meio de um Consenso Sobreposto, em uma 

concepção de realismo utópico. É nessa estrutura, buscando suprir todas essas carências, 

que se assenta o sistema político-filosófico rawlsiano. 

  

2.2 Conceitos Fundamentais 

 

No intuito de compreender o sistema de justiça internacional de Rawls, é preciso 

de antemão explicitar quais seus conceitos principais, empregados ao longo de toda sua 

obra. Da mesma forma como fazem diversos outros filósofos, Rawls possui uma 

interpretação singular para vários dos termos que emprega rotineiramente – tendo o 

cuidado de explicitar seu significado, frequentemente limitando-o. Por exemplo, ao 

definir sua concepção como meramente política, não metafísica74, Rawls estabelece 

contornos claros de que não propõe uma filosofia moral, mas uma filosofia política. O 

pensamento rawlsiano não foi, então, segundo o próprio, elaborado como uma bússola 

moral para questões da vida como um todo, mas somente como uma chave de 

interpretações para questões políticas concernentes à justiça das instituições. 

Na presente investigação científica serão destacados os elementos que Rawls usa 

não só na sua Uma teoria da justiça, mas em seu Direito dos Povos também. 

Como forma de evidenciar o essencial de sua teoria, Rawls enfatiza as limitações 

do Justice as Fairness, ou seja, o que a teoria não pretende ser75. Não se trata de uma 

                                           
72 O conceito de Estrutura Básica será avaliado posteriormente na página 30. Trata-se das instituições básicas 
que definem uma sociedade, e contribuem para que esta seja bem organizada. 
73 Uma das críticas centrais ao Direito dos Povos de Rawls está justamente na aplicação do sua própria proposta 
de realismo utópico. Enquanto na teoria Justice as Fairness normal ele parece ter obtivo sucesso em enquadrar 
suas ideias nessa moldura, sua construção do Direito dos Povos não alcançou o mesmo nível. 
74 Cf. RAWLS, John. Justiça como equidade: uma concepção política, não metafísica. Revista Lua Nova, n. 25. 
São Paulo, 1992. 
75 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 13. 
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proposta filosófico-moral totalizante, mas sim de um projeto intelectual com um objetivo 

muito claro. 

Primeiramente, o alvo do estudo é a Estrutura Básica, e não a Justiça Local76. 

Tampouco o Justice as Fairness deve ser visto como uma proposta filosófico-moral, mas 

somente um conjunto de concepções aplicáveis a estruturas políticas e sociais77. Em 

momento algum a ideia de Justice as Fairness se apresenta como uma proposta moral ou 

ética além do seu propósito norteador político. Assim: 

 

Nem a filosofia política nem a Justice as Fairness são, dessa 
forma, uma filosofia moral aplicada. A Filosofia Política tem 
suas características e problemas distintos. Justice as Fairness 

é uma concepção política de justiça para o caso especial da 
Estrutura Básica da sociedade democrática moderna. Nesse 
respeito tem um escopo muito mais estreito que doutrinas 
filosóficas morais abrangentes como utilitarismo, 
perfeccionismo ou intuicionismo. Ela se foca no político (na 
forma da estrutura básica), o qual é somente uma parte do 
domínio da moral.78 

 

Outra limitação é que a maior ênfase da investigação em curso é na natureza da 

justiça numa Sociedade Bem Ordenada. Mesmo sendo uma conjectura meramente 

hipotética, é imprescindível que se investigue, mesmo que somente de forma teorética, 

os limites das ideias de justiça. A questão é, segundo Rawls, quais seriam as 

características de um sistema constitucional justo (ou quase justo), como ele poderia ser 

instituído e mantido de forma estável sob condições realistas. É nesse sentido que Rawls 

defende que a Justice as Fairness seja de um realismo utópico, posto que ela “investiga 

os limites do realisticamente praticável, ou seja, o quanto em nosso mundo (dadas suas 

                                           
76 Sobre a Estrutura Básica e a definição de Justiça Local, vide página 30. No momento, basta dizer, 
superficialmente, que a Estrutura Básica é o esboço das instituições de uma sociedade, e a Justiça Local sua 
forma de ação no plano regional interno, sem concernir à justiça do Estado como um todo, mas subsidiária a 
este. 
77 Rawls escreveu, em 1985, um artigo chamado Justice as Fairness: Political, not Metaphysical, em que 
esclareceu os argumentos sustentando essa cisão. A teoria Justice as Fairness não se arvora da condição de 
filosofia moral em sentido amplo, mas trata-se somente uma filosofia política. Se fosse tomada de forma 
diferente, como, por exemplo, o Utilitarismo – que pode ser empregada na economia, na política, ou mesmo 
nas relações sociais –, a Justice as Fairness perderia em integridade. Não haveria necessidade para uma teoria 
com tal especificidade – voltada somente para a política – fosse usada em outras esferas da vida. Esse artigo 
recebeu tradução de Regis de Castro Andrade em 1992, na edição 25 da Revista Lua Nova, sob o título “Justiça 
como equidade: uma concepção política, não metafísica”. Cf. RAWLS, John. Justiça como equidade: uma 
concepção política, não metafísica. Revista Lua Nova, n. 25. São Paulo, 1992. 
78 No texto original: “Neither political philosophy nor justice as fairness is, in that way, applied moral 
philosophy. Political philosophy has its own distinctive features and problems. Justice as fairness is a political 
conception of justice for the special case of the basic structure of modern democratic society. In this respect it 
is much narrower in scope than comprehensive philosophical moral doctrines such as utilitarianism, 
perfectionism and intuitionism, among others. It focuses on the political (in the form of basic structure), which 
is but a part of the domain of moral.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. 
Cambridge: Harvard, 2001. p.14. 
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leis e tendências) um regime democrático pode caminhar em direção à realização 

completa de seus valores políticos”79. É como esclarece Rawls: 

 

Nós focamos na teoria ideal porque o conflito atual no 
pensamento democrático é, em grande parte, um conflito 
sobre qual concepção de justiça é mais apropriada para uma 

sociedade democrática sob condições razoavelmente 
favoráveis. Isso é claro a partir do que, para nossos 
propósitos, chamamos de questão fundamental da Filosofia 
Política. Ainda assim, a ideia de uma Sociedade Bem 
Ordenada deve também prover alguma orientação no 
pensamento sobre uma teoria não-ideal, e sobre casos difíceis 

de como lidar com as injustiças existentes. Deve ainda ajudar 
a esclarecer o objetivo de reforma e a identificar quais erros 
são mais tormentosos e, portanto, mais urgentes em sua 
correção80. 

 

De acordo com o filósofo norte-americano, um exemplo idealizado pode servir 

para estudo de ambas as formas: i) designando um alvo ideal a ser alcançado nas 

concepções de justiça; como ii) apontando, através de análise de sistemas de flagrante 

injustiça, quais são os defeitos estruturais de correção mais urgente e indispensável.  

Outra característica negativa importante para a análise em curso81 do Justice as 

Fairness é que ela não foi feita, originalmente, de forma a abarcar o relacionamento 

entre povos. Uma ordem global justa é, na visão de Rawls, “uma sociedade de povos, 

cada povo mantendo um regime político doméstico decente e bem-ordenado, ainda que 

não necessariamente democrático, mas inteiramente respeitador dos direitos humanos 

fundamentais”82.  

                                           
79 O trecho, em inglês: “We ask in effect what a perfectly just, or nearly just, constitutional regime might be 
like, and whether it may come about and be made stable under the circumstances of justice and so under 
realistic, though reasonably favorable, conditions. In this way, justice as fairness is realistically utopian: it 
probes the limits of the realistically practicable, that is, how far in our world (given its laws and tendencies) a 
democratic regime can attain complete realization of its appropriate political values – democratic perfection, if 
you like.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001., p.13. 
80 No original: “We focus on ideal theory because the current conflict in democratic thought is in good part a 
conflict about what conception of justice is most appropriate for a democratic society under reasonably 
favorable conditions. This is clear from what, for our purposes, we called the fundamental question of political 
philosophy. Nevertheless, the idea of a well-ordered society should also provide some guidance in thinking 
about nonideal theory, and so about difficult cases of how to deal with existing injustices. It should also help to 
clarify the goal of reform and to identify which wrongs are more grievous and hence more urgent to correct.” 
Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 13. 
81 Não no sentido axiológico, mas sim no de negação, como mencionado supra. 
82 No original lê-se: “A just world order is perhaps best seen as a society of peoples, each people maintaining a 
well-ordered and decent political (domestic) regime, not necessarily democratic but fully respecting basic 
human rights.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 
13. Sobre a curiosa possibilidade de povos não democráticos serem considerados respeitadores dos Direitos 
Humanos, vide a classificação rawlsiana de “Povos Decentes”, no capítulo seguinte, página 89. 
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Rawls segue o raciocínio de Immanuel Kant em seu Projeto Para Tornar a Paz 

Perpétua na Europa83, defendendo que um governo global seria simplesmente ineficaz. 

Implicaria em um governo opressivo forçando a coesão planetária, ou frágil e 

extremamente suscetível a levantes civis e fragmentações por grupos regionais, culturais 

ou econômicos em busca de autonomia. Ele acompanha o entendimento de Robert A. 

Dahl84, na medida em aquele autor sugere que: “hoje, nenhuma unidade menor que um 

país pode prover as condições necessárias para uma vida boa, enquanto nenhuma 

unidade maior que um país é provável de ser governada democraticamente como uma 

poliarquia moderna”85.  

Em momento cronologicamente posterior à publicação do livro Justiça como 

Equidade, na obra que é o ponto principal desta dissertação, Direito dos Povos, John 

Rawls finalmente acrescentou os parâmetros necessários para uma análise de justiça 

global. Todavia, por essa análise se dar em termos distintos aos do Justice as Fairness 

comum86, creio que a objeção apresentada por Rawls se sustenta. Ou seja, a teoria do 

Justice as Fairness em si, aquela feita para o âmbito nacional, não se aplica à relação 

entre Estados. A teoria aplicada é uma teoria diferente, o Direito dos Povos, que guarda 

em si alguns conceitos e semelhanças com a ideia de Justice as Fairness. A extensão das 

semelhanças e diferenças é um aspecto crucial dessa pesquisa, e será abordado 

posteriormente nos capítulos 4 e 5. 

 

2.2.1 Sistema justo de cooperação 

                                           
83 Cf. KANT. Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade de 
Beira Interior, 2008. Cf também: SALGADO, Karine. A Paz Perpétua de Kant. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2008. 
84 Dahl defende que nenhuma organização menor que o Estado pode garantir uma vida adequada para os 
cidadãos, ao passo em que nenhuma organização maior que o Estado poderia ser democraticamente mantida. 
Há críticas hodiernas que se apresentam justamente no sentido da ambiguidade do porte do Estado, que se 
mostra grande demais pra lidar com os pequenos detalhes pontuais da vida corriqueira, e incapaz de regular 
eficazmente as relações jurídico-sociais. Ao mesmo tempo, o Estado revela-se muito pequeno para enfrentar 
problemáticas em escala global como ameaças ao meio-ambiente e à segurança internacional ou mesmo tráfico 
internacional de drogas. Sobre essa temática, Ferrajoli se pronunciou como um luminar, destacando as 
idiossincrasias do Estado contemporâneo: “O Estado já é demasiado grande para as coisas pequenas e 
demasiado pequeno para as coisas grandes”. Cf. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: 
Martins Fontes. 2007. p. 50. Mais críticas sobre essa questão serão realizadas no Capítulo 4 do presente 
trabalho. 
85 No original: “today no unit smaller than a country can provide the conditions necessary for a good life, while 
no unit larger than a country is likely to be as democratically governed as a modern poliarchy”. DAHL, Robert. 
Dillemmas of Pluralist Democracy, New Haven: Yale University Press, 1982. p. 18. 
86 É preciso explicitar o significado do termo “comum” empregado aqui. Trata-se de uma visão da teoria 
rawlsiana que a interpreta como uma teoria essencialmente dividida. Tendo por base o exposto Cf. RAWLS, 
John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 11 me parece claro que o 
autor planejou o seu Direito dos Povos como uma especificação da sua tese abrangente Justice as Fairness. 
Contudo, a crítica apresentada aqui a situa como contraditória ao corpus teórico da sua pretensa teoria-mãe, 
em diversos pontos. Assim, por apresentar com aquelas tantos aspectos conflitantes, parece fazer mais sentido 
interpretá-la como uma teoria diferente do que como um elemento anexo que se insurge contra a teoria que o 
fundamenta. Tais idiossincrasias serão analisadas adiante, na apresentação das críticas ao Direito dos Povos de 
Rawls. Assim, a Justice as Fairness “comum”, nesse caso, é aquela teoria-base da qual decorre o Direito dos 
Povos de John Rawls.  
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Iniciando o estudo das noções fundantes de Rawls, tem-se que “a ideia mais 

fundamental nesta concepção de justiça é a ideia de sociedade como um sistema justo 

de cooperação social ao longo do tempo de uma geração para a seguinte”87. 

A ideia de sistema justo de cooperação social parte de dois pressupostos88: as 

ideias de “cidadãos como pessoas livres e iguais” e a de uma “Sociedade Bem 

Ordenada”. São ideias consideradas intuitivas por Ralws, presentes nas tradições 

políticas das sociedades democráticas – pelo menos nas liberais-democráticas. Essa 

mesma sociedade é vista pelos seus componentes como mutável, sem uma formulação 

rígida imposta por influências religiosas ou aristocráticas, mas sim fruto de um acordo 

político. Os cidadãos também renegam a possibilidade de qualquer agremiação política 

pleitear a negação de qualquer grupo ou classe socialmente reconhecida, bem como seus 

direitos89. 

Existem três elementos estruturantes da ideia de cooperação social, para Rawls. 

São esses90: i) reconhecimento e aceitação das regras públicas, ii) reciprocidade e, 

finalmente, iii) vantagem racional. 

O primeiro elemento – ou característica – é o reconhecimento e aceitação das 

regras públicas91. De acordo com Rawls, há uma diferença crucial entre a atividade 

coordenada de uma forma simples e a cooperação social. Por exemplo, uma ação 

desempenhada sob uma autoridade tirana, não se encaixaria na definição. É pressuposto 

da cooperação pública que essa se dê por meio de práticas e regras publicamente 

reconhecidas e coletivamente aceitas.  

 A segunda característica é a noção de reciprocidade92. É essencial para a própria 

ideia de cooperação que ela envolva todos os participantes em termos justos, e que a 

aceitação de alguns dependa da mesma aceitação de outros93. Os termos justos 

                                           
87 No original: “The most fundamental idea in this conception of justice is the idea of society as a fair system of 
social cooperation over time from one generation to the next”. Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a 
restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 5. Dessa concepção exsurgem duas consequências 
interessantes: i) Rawls segue a herança contratualista, afirmando o acordo racional das vontades que resulta 
numa convivência, objetivamente, melhor que a vida isolada; e ii) Há um dever geracional de passar adiante 
esse modelo de sociedade e instituições. Tal dever pode tanto ser interpretado como conservadorismo – 
repassar adiante valores da tradição – quanto como progressismo – assegurar que a sociedade mantenha seu 
desenvolvimento em curso (pré-definido). A primeira é uma inferência óbvia, mas a segunda mereceria, ao 
meu ver, um estudo mais aprofundado. Este não é, contudo, o objeto da pesquisa em relato. Cf. ainda RAWLS, 
John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 5.  
88 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 5. 
89 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 6. 
90 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 6. 
91 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 6. 
92 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 6. 
93 Esse caráter de mutualidade da teoria rawlsiana é de suma importância, visto que o fundamento moral do 
liberalismo igualitário – sobretudo nas suas peculiaridades e complexidades – reside na presunção de que ao 
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asseguram, para Rawls, uma noção de mutualidade que irá, inclusive, afetar as 

chamadas tensões de comprometimento, que “são tensões que surgem em uma 

sociedade entre seus requisitos de justiça e os interesses legítimos de seus cidadãos que 

suas instituições justas permitem”94. 

A mutualidade não implica em ganho automático para todos. Alguns cidadãos, se 

submetidos a instituições que se adequem aos princípios de justiça rawlsianos em uma 

Sociedade Bem Ordenada podem ter sua condição anterior95 severamente prejudicada 

em prol do benefício do menos favorecido. Surge assim um embate entre as expectativas 

individuais de cada cidadão – que almeja desempenhar suas ações maximizando seu 

ganho pessoal – e os requisitos sociais de cooperação em uma Sociedade Bem Ordenada. 

Essa deve ser uma das preocupações que o filósofo político deve considerar em sua 

análise sobre a estabilidade de um sistema político96. 

Finalmente, o ultimo elemento na configuração da cooperação social é a ideia de 

vantagem racional: todos os envolvidos no procedimento de cooperação o fazem 

segundo seu juízo e liberdade individuais, por meio de regras justas que conhecem e 

aceitam, e definem propósitos segundo suas próprias concepções, de acordo com as 

noções que acreditam terem por conclusão os resultados mais vantajosos97. 

Como elemento na análise da cooperação social, Rawls acrescenta a distinção 

teórica entre os conceitos de racional e razoável. Quando duas pessoas, livres, em 

condições iguais, acordam certo comportamento como sendo o adequado para certa 

situação, que trará benefícios aos dois lados do acordo, seria razoável respeitar tal 

acordo, considerado por ambas as partes como justo. E, de forma semelhante, uma vez 

que há a expectativa de mutualidade no cumprimento das obrigações, seria razoável 

manter sua honra e comprometimento com seu dever, mesmo diante de prejuízo 

pessoal, contanto que este ônus seja adequadamente partilhado98. 

Negar essa lógica, contudo, não poderia ser considerado um comportamento 

irracional, somente não razoável. A busca dos interesses privados em detrimento da 

coletividade dos demais membros dos acordos sociais é racional, porém em uma 

                                                                                                                                    
ajudar o menos favorecido a sociedade estará assumindo um compromisso consigo mesma, seus cidadãos uns 
com os outros. Todos os integrantes do concerto político agem de tal forma que, em uma realidade hipotética, 
poderiam ser beneficiados. 
94 No original: “The so-called strains of commitment are strains that arise in such a society between its 
requirements of justice and citizens‟ legitimate interests its just institutions allow.” Cf. RAWLS, John. The Law of 
peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 17. 
95 Anterior à aplicação dos princípios de justiça rawlsianos. 
96 Cf. adiante a questão da Estabilidade em Rawls, p. 64. 
97 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 6. 
98 As ligações com a chamada Teoria dos Jogos são evidentes, mas não são exploradas com profundidade 
teórica por John Rawls, tampouco são objeto da presente pesquisa. Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a 
restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 7. Ressalte-se, todavia, que será feito recurso a essa 
teoria adiante, como forma de explicitar o conceito de Princípio da Diferença, na página 53. 
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racionalidade calcada somente nos ganhos individuais. O limiar entre o racional e o 

razoável é definido pelos princípios de moralidade. Enquanto o racional é meramente o 

lógico, o razoável é um comportamento moralmente aceitável, ético99. 

O papel dos princípios de justiça seria, então, o de especificar os termos da 

cooperação social, por meio de alguns parâmetros: i) A definição de direitos e deveres 

fundamentais para os integrantes da cooperação; ii)  A divisão dos benefícios da 

cooperação social; e iii) A divisão dos ônus necessários para sustentar essa 

cooperação100. 

Assim, o papel dos princípios em uma concepção de justiça democrática é o da 

especificação de termos justos de cooperação entre cidadãos – já concebidos como livres 

e iguais. E, nessa especificação, esses princípios buscam responder à seguinte pergunta, 

que de certa forma resume o papel da filosofia política: 

 

Qual é a concepção política de justiça mais aceitável para 
especificar os termos justos de cooperação entre cidadãos 
considerados como livre, iguais e ao mesmo tempo razoáveis 
e racionais, e (...) como membros normais e integralmente 

cooperantes de uma sociedade ao longo de uma vida 
completa, de uma geração para a seguinte?101 

 

É a essa – e tão somente essa – questão, que John Rawls se propõe a responder. 

Parte-se de algumas idealizações e simplificações (como a presunção que todos os 

cidadãos são livres e iguais) buscando-se evidenciar os principais obstáculos da vida 

pública. Almeja-se um ponto de vista que, focado nos elementos mais fundamentais,  

torne possível nos desvencilhar de obstruções que obscurecem a justiça subjacente, e ter 

acesso a uma fórmula de cooperação social que resulte em uma sociedade 

verdadeiramente justa102. 

 

2.2.2 Sociedade Bem Ordenada 

                                           
99 Rawls toma essa diferenciação de W. M. Sibley, que já destacava o mau costume da filosofia ao tratar as 
duas palavras (racional e razoável) como sinônimos, quando não se trata de uma valoração adequada. Essa 
discussão pode ser encontrada em um artigo pequeno mas muito interessante; Cf. SIBLEY, W. M. “The Rational 
versus the Reasonable”, Philosophical Review 62, Oct 1953. 554-560. 
100 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 7. 
101 No original: “What is the most acceptable political conception of justice for specifying the fair terms of 
cooperation between citizens regarded as free and equal and as both reasonable and rational and (...) as 
normal and fully cooperating members of society over a complete life, from one generation to the next?” Cf. 
RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 7-8. 
102 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 8, final do §2. 
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Dando sequência à análise de um sistema justo de cooperação, ou seja, buscando 

delinear seu conteúdo, é preciso expor seus dois elementos intrínsecos: uma Sociedade 

Bem Ordenada e cidadãos em condição de liberdade e igualdade. Primeiramente será 

feita a análise da anterior, enquanto o significado exato da noção de cidadãos livres e 

iguais será assunto de investigação posterior103.  

Uma Sociedade Bem-Ordenada nos termos de Rawls104 implica em: i)  Uma 

sociedade em que todos aceitam a mesma concepção pública de justiça (ordem única 

vigente); ii) A estrutura básica da sociedade atende a essa concepção de justiça (ordem 

eficaz) e, como decorrência dessa segunda característica – e também da primeira, em 

menor grau –, temos uma terceira, que estipula que iii) Os cidadãos tem uma noção de 

justiça eficaz que os permite entender e aplicar os princípios da concepção pública de 

justiça os quais respeitam majoritariamente. 

A ideia de uma Sociedade Bem Ordenada é, portanto, uma abstração destinada a 

servir de padrão comparativo entre diferentes concepções públicas (e, por conseguinte, 

políticas) de justiça. É uma forma de avaliar se certa concepção de justiça é aplicável, e, 

assim o sendo, com qual eficiência.  

Ao fornecer uma espécie de conjunto de variáveis componentes desse conceito, 

John Rawls permite a comparação e adequação de regimes públicos ao conceito de 

Sociedade Bem Ordenada. Mais fácil do que comparar bilateralmente concepções públicas 

de justiça seria realizar essa comparação com um padrão único, ideal. Um simples 

padrão teórico. É preciso esclarecer que o modelo de Sociedade Bem Ordenada é de 

caráter procedimental: ela não estabelece um conteúdo dessa razão de justiça pública, 

somente que deve haver uma concepção pública de justiça universalmente aceita, tendo 

como padrões valorativos mínimos a igualdade e liberdade de seus integrantes.  

Por outro lado, Rawls admite que é utópica a ideia de uma sociedade totalmente 

homogênea, em cuja aceitação dessa concepção pública de justiça seja verdadeiramente 

universal. Sempre haverá divergências. Isso não inviabiliza, no entanto,  a utilidade do 

modelo teórico. Mesmo que a uniformidade valorativa total – o que Rawls descreve como 

uma comprehensive105 doctrine106 – seja impossível de ser alcançada em uma sociedade 

                                           
103 Conforme descrito a partir da página 35. 
104 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 9. 
105 A palavra “comprehensive” induz um falso cognato com “compreensível”, mas na verdade significa 
“completo” ou “abrangente”. Esse significado é crucial pra compreensão do termo de “overlapping consensus” 
que será trabalhado adiante. Ora, se as visões são totalizantes, englobam toda a esfera pública, é preciso 
procurar qual pedaço seja comum às opiniões dissonantes. Esse trecho, parte integrante de todas as 
concepções isoladas, deve incluir procedimentos de uma noção pública de justiça que possa então servir como 
ponto convergente entre as diferentes concepções políticas. Como já mencionado, isso será tratado mais 
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plural, é plausível um acordo sobre quais seriam os fundamentos de uma noção pública 

de justiça. Um pacto sobre quais os contornos das instituições e do sistema que 

permitiriam um debate sobre quais valores poderiam ser aceitos. É justamente essa ideia 

o cerne do Liberalismo Político. Nele reside a convicção de que esse mínimo discursivo é 

suficiente, contanto que seja possível a manutenção de uma esfera política de discussão. 

 

2.2.3 A Estrutura Básica 

 

Outra das ideias fundantes do Justice as Fairness é o conceito de Estrutura Básica. 

Para Rawls: 

 

(A) estrutura básica da sociedade é a forma pela  qual as 

principais instituições políticas e sociais se combinam em um 
sistema conjunto de cooperação social, e a forma na qual elas 
conferem direitos e deveres fundamentais e regulam a divisão 
das vantagens que surgem da cooperação social ao longo do 
tempo107. 

 

O conjunto de regras estruturantes da vida social é a Estrutura Básica. Do modelo 

econômico – capitalismo de livre-mercado a monopólio estatal, às formas de emprego e 

titularidade de propriedade, até mesmo o arranjo dos poderes do Estado, são todos 

aspectos desse esboço institucional108. A justeza das estruturas básicas assegura o que 

Rawls chama de background justice, ou justiça de fundo109. 

Uma teoria da justiça foca na Estrutura Básica como questão primordial na 

discussão sobre justiça política. A razão é simples: toda a experiência da vida humana 

depende em algum grau dessa estrutura básica, do seu princípio ao seu fim. A forma 

como as instituições se organizam – e sua justeza ou arbitrariedade – transpassa as mais 

                                                                                                                                    
adequadamente adiante, mas é necessário destacar como cada visão é em si uma ideia de justiça 
independente, que precisa de alguma forma ser coordenada com as demais para uma convivência plural. 
106 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 9. 
107 No original: “…the basic structure of society is the way in which the main political and social institutions of 
society fit together into one system of social cooperation, and the way they assign basic rights and duties and 
regulate the division of advantages that arises from social cooperation over time.” Cf. RAWLS, John. Justice as 
Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 10. Cf. ainda, RAWLS, John. Uma teoria da 
justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 8.  
108 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 10. Mais 
especificamente no ponto 4.1. 
109 Esse é o termo empregado na edição da Martins Fontes de Uma teoria da justiça, de 2008, na tradução de 
Jussara Simões. Talvez outras traduções possíveis fossem “justiça subjacente” ou “justiça de antecedentes”. 
Trata-se da conjuntura no qual as pessoas ou atores avaliados estão situados. Uma pessoa pode, por exemplo, 
possuir grandes capacidades, mas ser solapada por uma justiça de fundo impeditiva. 
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variadas ações da vida humana. É essa estrutura que estabelece os limites das 

liberdades do homem, seus direitos e deveres, como deve portar-se perante seus iguais 

– até mesmo o conteúdo da igualdade, a definição sobre a quem o homem deve o 

respeito e reconhecimento como semelhante. Como todas as demais questões jurídicas e 

políticas decorrem dessas condições fundacionais de justiça, deve ser a Estrutura Básica 

o ponto de análise mais proeminente. 

Contudo, os princípios aplicáveis à Estrutura Básica não se aplicam da mesma 

forma às ordens políticas hierarquicamente inferiores110, ao menos não diretamente. 

Todas as diretivas de ordem hierárquica inferior são sim, influenciadas e limitadas pelos 

princípios públicos de justiça, mas de forma reflexiva. Nas normas particulares se 

encontra uma adequação do princípio abstrato ao caso concreto, da mesma forma que no 

Direito dos Povos podemos encontrar a aplicação dos princípios públicos de justiça em 

uma estrutura diferenciada da Básica – que é interna. São ordens normativas 

diferenciadas. Os princípios do Justice as Fairness agem diretamente somente sobre a 

Estrutura Básica, e, indiretamente, sobre os demais, estabelecendo três níveis: 

1. Justiça Local: os princípios concernentes às associações e instituições 

específicas. 

2. Justiça Doméstica: os princípios concernentes à Estrutura Básica. 

3. Justiça Global: princípios concernentes ao Direito Internacional. 

Dessa forma, o Justice as Fairness incide diretamente sobre a Estrutura Básica, e 

daí produz consequências internas – Justiça Doméstica – e externas – Justiça Global111. 

Em seu Justice as Fairness Rawls não se preocupou em tratar da Justiça Local, somente 

da Justiça Doméstica, mas, em seu livro Direito dos Povos, se propõe a descrever 

adequadamente suas ideias de Justiça Global, que serão trabalhadas oportunamente112. 

Finalmente, é importante ressaltar que a definição de Estrutura Básica é 

propositalmente vaga113. É preciso deixar espaço para adaptações, sem limitar o conceito 

a uma ideia de justiça pública somente, presa a um contexto. É uma proposta formal, a 

ser preenchida com conteúdo no caso concreto. Para Rawls, uma especificação 

demasiada comprometeria a mutabilidade do conceito, tornando a teoria toda mais difícil 

de se encaixar em casos concretos, ao passo em que traria, em si, um preconceito sobre 

quais seriam as formas mais adequadas para uma Estrutura Básica.  

                                           
110 Por inferiores entenda-se todas as ordens políticas além da Estrutura Básica, tudo mais que compõe o 
desenho da sociedade. 
111 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 11. 
112 Vide o próximo capítulo. 
113 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 12. 



 

32 
 

Somente com base no conhecimento das minúcias do caso concreto é possível ter 

um julgamento razoável sobre uma Estrutura Básica.  É importante, todavia, que a 

Estrutura Básica em si necessite somente, por definição, das características já expostas 

de um conjunto estruturante da vida social. Tendo em vista o caráter de liberalismo 

político que objetiva uma convivência plural, essa Estrutura Básica deve ser, na medida 

do possível, construída de tal forma a favorecer ao consenso, ou pelo menos incentivá-

lo114. 

 

2.2.4 Posição Original 

 

Se partirmos do pressuposto de uma sociedade com um sistema justo de 

cooperação115 – nos termos já descritos acima – entre pessoas livres e iguais – nos 

termos a serem descritos em seguida116 – nos deparamos com a questão de como definir 

quais são os termos óptimos para essa cooperação social.  

Na hipótese de uma sociedade plural, em que uma única visão moral holística 

seria incapaz de abranger toda a diversidade de concepções morais e políticas existentes, 

precisamos reconhecer que nenhuma perspectiva é fundamentalmente correta, ou, pelo 

menos, que não existe qualquer uma cuja autoridade seja de comum acordo entre todos 

os cidadãos. Se não há, portanto, uma verdade amplamente aceita como superior, então 

o mais adequado, segundo Rawls, seria obter discursivamente os termos dessa 

cooperação social117. Os cidadãos decidiriam, por si, sendo observadas condições justas e 

livres durante a negociação, os padrões apropriados para a vida em sociedade. Quais 

seriam as condições justas e livres para a realização desse comum acordo, por sua vez, 

deve ser alvo de reflexão. 

De acordo com John Rawls, tais condições ideais de acordo devem situar pessoas 

livres e iguais de forma equilibrada, de tal modo que nenhuma se encontre em posição 

injustamente privilegiada sobre as demais, tampouco que haja ameaças de força ou 

coerção, engano ou fraude118. O problema é que tais vícios de vontade – aqui 

considerados como fatores inviabilizadores de um contrato social integralmente justo – 

são amplamente difundidos pela sociedade. Qualquer produto de uma negociação 

enviesada será, naturalmente, contaminado por interesses, e terá sua justeza afastada. 

                                           
114 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 12. 
115 Cf. acima, página 25.  
116 Cf. abaixo, página 35. 
117 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 15. 
118 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 15. 
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A questão então é: como proceder de forma a obter um acordo isento de vícios de 

vontade, de forma a estabelecer uma Estrutura Básica verdadeiramente justa, sem 

distorções que privilegiem um ou outro ator envolvido na negociação? Para oferecer uma 

resposta a essa necessidade Rawls lançou mão de duas importantes construções 

teóricas: Posição Original e o Véu da Ignorância. 

Na chamada Posição Original119, as partes da negociação são propositalmente 

alijadas de qualquer informação sobre os mandatários de sua representação política. A 

ideia é justamente retirar todo o substrato que permita ao agente-negociador favorecer 

especificamente um segmento da sociedade, deixando-o em uma posição em que o 

melhor ofício seria o de tentar formular uma ideia de Estrutura Básica que beneficie a 

maioria120, assim pugnando pelas maiores vantagens para seu representado121. O Véu da 

Ignorância afastaria, então, distorções possíveis no arranjo de interesses. 

Outra característica do Véu da Ignorância é que ele se desvencilha da existência 

natural de desigualdades historicamente consolidadas. À medida em que dispõe que o 

status dos negociadores e seus representados não pode produzir efeitos sobre o 

resultado do acordo, o Véu da Ignorância se certifica que todos decidirão com base na 

igualdade de condições, sem desvantagens injustas pregressas. Como leciona Rawls: 

“Vantagens históricas contingentes e influências acidentais do passado não devem afetar 

um acordo sobre os princípios que devem regular a Estrutura Básica do presente e 

futuro”122. A injustiça pregressa não pode solapar um ideal de justiça futura. 

 

A ideia da Posição original é proposta, assim, como a resposta 
para a questão de como estender a ideia de um acordo justo 

para um acordo sobre os princípios de justiça política para a 
Estrutura Básica. Aquela posição é definida como uma 
situação de justiça para as partes enquanto livres e iguais, e 
devidamente informadas e racionais. Então qualquer acordo 
feito pelas partes como representantes dos cidadãos é justo. 
Já que o conteúdo do acordo concerne aos princípios de 

justiça para a Estrutura Básica, o acordo na Posição Original 

especifica os termos justos para a Cooperação Social entre 

                                           
119 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 15-16. Cf. 
também: RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. pp. 166-167 e 
FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon, Routledge, 2007. pp. 154-160.   
120 Esse benefício da maioria não se dá exatamente beneficiando diretamente o maior número de pessoas, mas 
sim através do Princípio da Diferença, que estatui que quaisquer diferenças na posição original devem ser 
mantidas somente na medida em que beneficiam os menos privilegiados. Tal medida beneficia a maioria – na 
verdade, todos – ao passo que garante à totalidade dos atores envolvidos que o resultado será o menos pior 
possível. O Princípio da Diferença está descrito de forma mais adequada na página 54. 
121 Que seria, indiretamente, qualquer representado. 
122 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 16. 
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cidadãos considerados como tais: Daí o nome: Justiça como 
Equidade123. 

 

Como a justiça é formada através de um procedimento discursivo, que importa 

em dar espaço para todas as correntes ideológicas e grupos sociais sem privilegiar 

nenhum, John Rawls optou por denominar sua teoria como Justice as Fairness, o que, 

numa tradução razoável, me parece ser possível verter em Justiça como 

“equanimidade”124. 

Rawls define ainda que a Posição Original deva ser considerada como hipotética e 

A-histórica. i) Hipotética, pois como não está em análise a decisão real das partes 

envolvidas, já que se trata tão somente de um esforço teórico e abstrato, é necessário 

considerar que a Posição Original é somente uma hipótese; ii) A-histórica, visto que a 

Posição Original deve ser considerada como um exercício lógico, que não possui lugar na 

história, já que não aconteceu e nem acontecerá. Não importa como fato da vida real – 

mesmo que ainda fosse plausível – posto que se trata somente de uma proposição 

intelectual idealista125. 

Como a Posição Original é meramente hipotética e a-histórica126, logo surge a 

objeção: Não seria então um modelo meramente ilustrativo sem qualquer significância? 

Rawls argumenta que não; há duas razões cruciais para defender sua utilidade. 

A primeira é a de que essa simulação nos permite aduzir sob quais termos a 

regulamentação das estruturas básicas seria escolhida por agentes verdadeiramente 

livres, sem pré-condições. Em segundo lugar, de forma semelhante – mas oposta – esse 

modelo nos permite constatar quase seriam as restrições consideradas justas pelas 

partes contratantes. 

Assim, através da Posição Original teremos acesso às i) condições justas de 

acordo entre cidadãos livres e iguais e ii) restrições apropriadas às argumentações 

empregadas. Com base nessas duas informações podemos conjecturar que o resultado 

                                           
123 No texto original: “The idea of the original position is proposed, then, as the answer to the question of how 
to extend the idea of a fair agreement to an agreement on principles of political justice for the basic structure. 
That position is set up as a situation that is fair to the parties as free and equal, and as properly informed and 
rational. Thus any agreement made by the parties as citizens‟ representatives is fair. Since the content of the 
agreement concerns the principles of justice for the basic structure, the agreement in the original position 
specifies the fair terms of social cooperation between citizens regarded as such persons. Hence the name: 
justice as fairness.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. 
p. 16. 
124 A questão da tradução mais adequada pode ser observada na página 10. 
125 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 17. 
126 É apenas um exercício racional, não um evento situado na história, nem no passado nem no futuro. Não é, 
por exemplo, como o Contrato Social, que hipoteticamente tem lugar no início da sociedade. 
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do acordo entre as partes em debate seriam os princípios de justiça adequados e 

apoiados pelos melhores argumentos127.  

 

Em resumo, a Posição Original deve ser compreendida como 
um instrumento de representação. Como tal ela modela 
nossas convicções – partindo do fato que somos pessoas 

razoáveis – descrevendo as partes (cada qual é responsável 
pelos interesses fundamentais de um cidadão livre e igual) 
como justamente situadas e alcançando um acordo sujeito a 
restrições apropriadas de forma a favorecer princípios de 
justiça política128. 

 

A ferramenta da Posição Original nos fornece partes contratantes da Estrutura 

Básica hipoteticamente idôneas e suscetíveis ao convencimento pelo melhor argumento 

possível, visto que qualquer desvio por posição moral ou ideológica estaria afastado pelo 

Véu da Ignorância. 

 

2.2.5 Pessoas como sujeitos em igualdade e liberdade 

 

Até então, ao explicar os demais aspectos fundamentais de sua teoria, John Rawls 

reiteradamente lança mão da classificação de “pessoas livres e iguais”, como condição 

ideal do cidadão. Essa qualificação merece explicação mais aprofundada. Justice as 

Fairness considera que o cidadão é plenamente capaz de interagir socialmente em uma 

vida completa, e é capaz de fazê-lo por possuir duas características, às quais Rawls dá o 

nome de “poderes morais129”: i) Capacidade de ter seu próprio senso de justiça, que não 

se limita a somente entender e seguir, mas também agir e formular princípios políticos 

de justiça (capacidade de avaliação sobre justo/injusto); e ii) Capacidade de ter sua 

própria concepção de bem, que lhe permite estabelecer uma hierarquia de valores bem 

como sua concepção de qual o valor da vida humana ou mesmo o que a torna plena 

(capacidade de avaliação sobre o bom/mau). 

Se afirmarmos que o homem possui de forma inata um senso de justiça que lhe 

permite estabelecer padrões de comportamento adequados importantes para uma vida 

                                           
127 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 17. 
128 No idioma original: “In short, the original position is to be understood as a device of representation. As such 
it models our considered convictions as reasonable persons by describing the parties (each of whom is 
responsible for the fundamental interests of a free and equal citizen) as fairly situated and as reaching an 
agreement subject to appropriate restrictions on reasons for favoring principles of political justice.”  
129 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 18-19. 
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gregária, e também a capacidade de elencar valores, podemos concluir logicamente que 

o homem é capaz de prescrever ações socialmente convenientes, com conteúdo 

selecionado por seus valores, e então se responsabilizar em seu cumprimento. Ao afirmar 

essa qualidade de autonomia (na pior das hipóteses latente) no ser humano, Rawls 

define o que seria a “personalidade moral”, ou seja, qual a qualidade que confere a 

alguém o status de “pessoa moral”130. 

Mas no Justice as Fairness o foco está na Filosofia Política, e o que importa é o 

conceito de cidadão e seu significado na esfera pública. A concepção de cidadão é, para 

Rawls, “normativa e política, não metafísica ou psicológica”131. O conceito de pessoa, 

nesse contexto, não é dado previamente, fruto de alguma verdade teológica ou científica, 

mas de uma construção política e cultural, que passa pelos costumes e tradições de um 

povo.  

 

O que significa, então, ser igual? Para ser considerado como 
igual um cidadão precisa atender os requisitos mínimos para 
poder exercer sua função social. Segundo Rawls, se 
considerarmos a sociedade como um sistema justo de 
cooperação, a igualdade estaria presente quando houver o 
nível mínimo de capacidades (morais ou não) de participação 

ativa em uma sociedade. E, consequentemente, a igualdade 
entre os cidadãos estaria garantida bastando tão somente 

que seus representantes estejam situados simetricamente na 
posição original, bem como dispondo de direitos iguais na 
negociação de um acordo132. 

 

O cidadão político de Rawls precisa ser habilitado a dispor de seus dois “poderes 

morais” da mesma forma que seus semelhantes, de tal maneira que não se observe uma 

assimetria. Se suas concepções de valores são de tanta relevância quanto as de seus 

pares, a Posição Original assegurará que permaneçam em estado de igualdade. Quando 

uma concepção de valores tem maior impacto na formulação coletiva de valores públicos, 

aí se configura o desequilíbrio. Cumpre ressaltar ainda que é esse paralelismo de 

formulação de princípios políticos e valorativos que garante a distinção entre a ação 

política pública como um Estado como  unidade e eventuais agrupamentos subsidiários, 

como associações ou comunidades. Esses grupos particulares possuem valores em 

comum, que compartilham e orientam suas ações. Na formulação da estrutura de uma 

sociedade democrática, porém, tais valores são dispensáveis, sendo imprescindíveis 

somente aqueles pertinentes à concepção política pública de justiça. Como afirma Rawls: 

                                           
130 Cf. RAWLS, John. Political Liberalism. 2ª Ed. ampliada. New York: Columbia Press, 2005. §§ 3-4 
131 Cf. o apresentado à página 23. 
132 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 20. 
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“os cidadãos de uma Sociedade Bem Ordenada afirmam a constituição e seus valores 

políticos são concretizados em suas instituições, e eles compartilham o fim de conferir 

um ao outro justiça, na forma disposta pelos acordos da sociedade133”. 

O único valor indispensável para a vida em sociedade a ser compartilhado pelos 

cidadãos deve ser o valor da importância da vida em sociedade, bem como a forma 

adequada de fruí-la e respeitá-la. Tudo mais decorre do pluralismo, que preenche a vida 

dos cidadãos com os demais valores acessórios. A diferenciação entre essas ordens 

(privada e pública) é importante, pois elas especificam diferentes igualdades. Enquanto 

as ordens privadas podem estabelecer diferenciação entre seus membros, ou entre seus 

membros e membros de outras ordens, a ordem pública está obrigada a tratar todos os 

cidadãos como iguais, resguardadas exceções somente na medida em que forem 

autorizadas pela concepção pública de justiça. 

 

É um erro sério não distinguir entre a ideia de uma sociedade 
democrática liberal e a ideia de comunidade. Claro, uma 
sociedade democrática é hospitaleira a muitas comunidades 
em seu bojo, e de fato tenta ser um mundo social dentro do 
qual a diversidade pode florescer em amizade e concórdia; 
mas não é em si uma comunidade, nem pode sê-lo sob a 

ótica do pluralismo razoável. Pois tal contexto exigiria o uso 
opressivo do poder governamental que é incompatível com as 

liberdades básicas democráticas. De princípio, então, nós 
vimos a sociedade democrática como uma sociedade política 
que exclui um Estado confessional ou aristocrático, ou mesmo 
uma sociedade de castas, escravagista ou racista. Essa 
exclusão é consequência da adoção dos poderes morais como 

base da igualdade política.134 

 

Uma comunidade total (perfeita) de valores seria, para Rawls, impossível de ser 

atingida, tendo em vista o pluralismo que naturalmente exsurge na vida em sociedade, 

bem como o fato de que a igualdade plena de valores é infactível numa sociedade livre. A 

manutenção da simetria do peso dos valores individuais dos cidadãos impõe, por sua 

vez, regimes democráticos, já que nenhum valor pode sobrepor valores alheios. Logo, 

nenhuma minoria pode ter seus valores solapados por uma maioria mais forte. Não se 

                                           
133 No original: “The citizens of a well-ordered society affirm the constitution and its political values are realized 
in their institutions, and they share the end of giving one another justice, as society‟s arrangements require.” 
Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 20. 
134 Na íntegra: “It is a serious error not to distinguish between the idea of a democratic political society and the 
idea of community. Of course, a democratic society is hospitable to many communities within it, and indeed 
tries to be a social world within which diversity can flourish in amity and concord; but it is not itself a 
community, nor can it be in view of the fact of reasonable pluralism. For that would require the oppressive use 
of government power which is incompatible with basic democratic liberties. From the start, then, we view a 
democratic society as a political society that excludes a confessional or an aristocratic state, not to mention a 
caste, slave or racist one. This exclusion is a consequence of taking the moral powers as the basis of political 
equality.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 21. 
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trata de uma questão aritmética de vontades, mas de círculos concêntricos de valores 

individuais que convergem em uma esfera pública de justiça. Os únicos valores que 

prevalecem ante os demais são as concepções publicamente concebidas de justiça. 

Por outro lado, o que faz de um cidadão livre? O que torna cidadãos iguais? Para a 

Justice as Fairness a concepção de liberdade também não possui conexão obrigatória 

com o que vem sendo pesquisado sobre o livre-arbítrio na Filosofia da Mente135. 

Liberdade, no caso, é uma noção construída politicamente na cultura de uma sociedade. 

Primeiramente, para John Rawls a liberdade é necessariamente vinculada à 

faculdade que o homem tem de se inventar e, assim, mudar; de, fazendo uso de seus 

poderes morais, estabelecer suas próprias concepções públicas de justiça136. O cidadão 

não deve estar preso a uma única forma de vida, e deve ver sua personalidade pública 

permanecer intocada caso deseje assumir outros valores. Aí surge uma diferenciação 

necessária entre a identidade pública e a privada – que talvez difira da utilização 

corriqueira dos termos. Deve existir, para a Justice as Fairness, uma noção pública de 

identidade, que abranja os valores públicos de justiça, e que permaneça resguardada a 

despeito de qualquer valores de outra natureza, valores privados, que o cidadão resolva 

assumir137.  

São essas duas formas de vinculação – política e não política – que dão contorno à 

identidade moral e ao modus vivendi de uma pessoa. É o contexto no qual a pessoa se 

enxerga como ser atuante que desempenha tarefas visando objetivos. Sem qualquer 

uma dessas identificações, argumenta Rawls, a pessoa provavelmente se sentiria 

perdida138. É natural que todas as pessoas mudem em algumas de suas convicções 

particulares ao longo do tempo, fruto da educação, experiência ou mesmo 

convencimento139. Mas essa mudança, por mais abrupta e radical que seja, não deve 

implicar numa mudança em sua identidade pública.  

 

Na estrada para Damasco, Saulo de Tarso se tornou o 
apóstolo Paulo. Ainda assim, uma conversão dessa magnitude 

não implica em mudança em nossa identidade pública ou 
jurídica, nem em nossa identidade pessoal como esse 
conceito é entendido por alguns autores da Filosofia da 
Mente. E, em uma Sociedade Bem Ordenada apoiada por um 
Consenso Sobreposto, as visões políticas e compromissos 

                                           
135 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 21. 
136 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 21. 
137 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 22. 
138 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 22. 
139 Não necessariamente mudanças consideradas socialmente como positivas, é preciso lembrar. 
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(mais gerais) dos cidadãos, como parte de sua identidade não 
institucional ou moral são aproximadamente os mesmos140. 

 

As duas “existências” do homem devem funcionar paralelamente, de forma que, 

mesmo que mude integralmente em todas suas concepções de vida, em suas noções de 

justo e injusto, certo ou errado, ainda subsista seu reconhecimento público de cidadão. 

Os valores íntimos de um homem não devem servir de padrão pra seu reconhecimento 

público como detentor de direitos. Aceitar uma premissa diferente seria condicionar 

direitos a convicções, quando a única convicção que se espera de um cidadão é seu 

respeito aos compromissos publicamente firmados – por meio de uma constituição, 

geralmente – e que, mesmo diante do descumprimento desses compromissos, ainda será 

reconhecido como cidadão nos termos publicamente aceitos. Mesmo que possua valores 

íntimos reprováveis para alguns elementos da sociedade, o cidadão está vinculado 

somente – e inexoravelmente, no caso – à sua condição de cidadão, e seu compromisso 

com a ordem pública141.  

Outro aspecto a ser abordado no atinente à liberdade do cidadão na Justice as 

Fairness é relacionado com a imagem que o cidadão tem de si mesmo como fonte 

independente de proposições válidas142. Ou seja, cada integrante da sociedade se vê 

como capaz de propor uma forma de justiça pública, sendo capacitado a opinar sobre as 

instituições e os valores públicos. Que cada cidadão possa, por si, postular princípios de 

justiça que considera adequados tendo por fundamento tão somente sua função de 

cidadão seria, para Rawls, uma condição desejável a uma democracia constitucional. Não 

há qualquer fundamentação válida, para a esfera pública de ação política, que seja 

necessária além da condição intrínseca de cidadão. O oposto seria considerar que aquela 

pessoa não poderia ser considerada como fonte de proposições válidas, logo, alijada de 

sua participação civil igualitária.  

                                           
140 No original: “On the road to Damascus Saul of Tarsus becomes Pa ul the Apostle. Yet such a conversion 
implies no change in our public or legal identity, nor in our personal identity as this concept is understood by 
some writers in the philosophy of mind. And, in a well-ordered society supported by an overlapping consensus, 
citizens‟ (more general) political values and commitments, as part of their noninstitutional, or moral, identity 
are roughly the same.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 
2001. pp. 22-23. 
141 Dessa constatação surge o questionamento acerca da unilateralidade do dever do Estado para com o 
cidadão. O Estado tem obrigação de reconhecer o cidadão, enquanto este não tem o mesmo dever para com 
aquele. O cidadão não só pode se insurgir axiologicamente, como pode chegar a descumprir as normas 
socialmente acordadas, devendo, ainda assim, ser considerado um cidadão. Mesmo um terrorista, por exemplo, 
deve ser tratado com todas as benesses e garantias extensíveis a qualquer cidadão comum, nos termos 
decididos no contrato político-social. Mesmo que a Constituição, por exemplo, estabeleça restrições de direitos 
ou garantias, ainda assim, é defeso a esta que despersonalize ou mesmo destrua essa identidade pública do 
indivíduo. 
142 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 23. No 
original, “self-authenticating sources of valid claims”. 
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John Rawls faz referência à condição dos escravos, nesse ponto. Segundo o autor, 

os escravos, apesar de serem considerados seres humanos, não são considerados fontes 

de proposições, nem mesmo aquelas fundadas em encargos ou obrigações sociais. Isso 

se deve ao fato de que escravos não possuem autonomia para assumir tais 

compromissos ou encargos. Quaisquer leis que versem sobre a proteção física de 

escravos não se assentam na individualidade daquele ser humano, mas sim nos direitos 

de propriedade do seu proprietário de ter seus bens mantidos em segurança, como parte 

de uma percepção que esses são os interesses gerais de uma sociedade escravocrata. É 

esse o motivo pelo qual, para Rawls, escravos são socialmente mortos, por não serem 

sequer reconhecidos como pessoas143. 

É precisamente nessa característica – na criação de “mortos sociais” – que a 

possibilidade de aceitação da escravatura é incompatível com a Justice as Fairness. No 

momento em que se reifica pessoas, alijando-as daqueles “poderes morais”, mitigando 

sua autonomia, estabelece-se padrões desiguais de pessoalidade. Reiterando o 

fundamento da simetria entre os partícipes da sociedade, não pode haver, sob hipótese 

alguma, a despersonalização de algum grupo, ou mesmo de uma pessoa sequer. A 

construção do consenso político, no caso, o Consenso Sobreposto, se dá não pela 

exclusão, mas pela inclusão da argumentação antagônica – contanto que ela permaneça 

de acordo com os princípios públicos de justiça. A exclusão de qualquer argumentação só 

seria racional mediante a adoção de alguma ideia de justiça individual como superior à 

de outra individualidade – o que contraria os princípios da Justice as Fairness. Uma 

pessoa não pode se sobrepor a outra, e ambas afirmam sua pessoalidade na medida em 

que participam da esfera política de ação: 

 

Desde a Grécia antiga, tanto na Filosofia como no Direito, o 
conceito de pessoa tem sido o de alguém capaz de participar, 
ou desempenhar um papel, na vida social, e que, portanto, 
pode exercer e respeitar seus vários direitos e deveres. Ao 
especificar a ideia central da sociedade como um sistema 

justo de cooperação, nós usamos a ideia conjunta de pessoas 

livres e iguais como aquelas que podem desempenhar o papel 
de membros inteiramente cooperativos. No atinente a uma 
concepção política de justiça que vê a sociedade como um 
sistema justo de cooperação, um cidadão é alguém que pode 

                                           
143 Trecho destacado, no idioma original: “To take an extreme case, slaves are human beings who are not 
counted as sources of claims, not even claims based on social duties or obligations, for slaves are not counted 
as capable of having duties or obligations. Laws that prohibit the abuse and maltreatment of slaves are not 
founded on claims made by slaves in their own behalf, but on claims originating either from slaveholders of 
from the general interests of society (which do not include the interests of slaves). Slaves are, so to speak, 
socially dead: they are not recognized as persons at all.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 
3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 23-24. 
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ser livre e participante igualitário ao longo de uma vida 
completa.144 

 

A pessoalidade, então, é afirmada no agir político, e isso implica que não se trata 

meramente de um fato biológico. O conceito de pessoa de Rawls subtende a designação 

de pessoa política, pessoa segundo a esfera pública de ação. Mais uma vez, não se trata 

de uma questão religiosa ou psicológica, mas limitada à esfera da ciência política145. 

 

2.2.6 Justificação pública 

 

A ideia rawlsiana de Justificação pública se conecta logicamente com as duas 

ideias seguintes (Equilíbrio reflexivo146 e Consenso sobreposto147), entre os conceitos 

fundamentais. Como já discutido na descrição do conceito de Sociedade Bem 

Ordenada148 o necessário para uma convivência em uma sociedade dessa natureza não é 

uma união completa das concepções abrangentes de vida, como uma “comunidade 

perfeita”, mas tão somente a aceitação de um ideal público de justiça. Qual seria esse 

ideal público? É exatamente para ajudar a defini-lo que existe a Justificação pública, que 

tenta elaborar uma concepção pública de justiça em uma sociedade pluralista, em que 

não há uma convergência absoluta de opiniões149. 

Há três características definidoras dessa concepção pública de justiça. A primeira 

é ser uma ideia de escopo restrito. Por mais que seja um conceito moral, é específica à 

Estrutura Básica150 da sociedade, sendo, portanto, intransponível para outras aplicações 

da vida. A segunda é que, ao aceitar essa concepção pública compartilhada não se 

presume a aceitação de qualquer concepção particular. Aceitar uma concepção política 

que possibilite um modus vivendi não implica em concordância com todos os 

pensamentos minoritários que convergem para a formação dessa maxi-doutrina de 

convivência. Concorda-se, tão somente, com a ideia de convivência em uma sociedade 

                                           
144 No original: “Since ancient Greece, both in philosophy and in law, the concept of the person has been that of 
someone who can take part in, or play a role in, social life, and hence who can exercise and respect its various 
rights and duties. In specifying the central organizing idea of society as a fair system of cooperation, we use the 
companion idea of free and equal persons as those who can play the role of fully cooperating members. As suits 
a political conception of justice that views society as a fair system of cooperation, a citizen is someone who can 
be a free and equal participant over a complete life.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª 
Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 24. 
145 Como já mencionado na página 23, acima. 
146 Cf. a seguir, a partir da página 43. 
147 Cf. a seguir, a partir da página 44. 
148 Cf. acima, página 28. 
149 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 26. 
150 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 26,. 
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pluralista de forma acordada segundo os princípios de justiça. Finalmente, essa 

concepção política de justiça é formulada de tal forma que empregue somente elementos 

de conhecimento (pleno ou implícito) da cultura democrática da sociedade. Seus 

conceitos não são alheios ao discurso político normal, ao menos nas sociedades 

democráticas151. 

 

Um atributo essencial de uma Sociedade Bem Ordenada é 
que sua concepção pública de justiça política estabelece uma 
base compartilhada para seus cidadãos justificarem uns aos 
outros seus julgamentos políticos: cada um coopera, politica e 

socialmente, com os demais em termos que todos podem 
endossar como justos. É esse o significado de Justificação 
pública152. 

 

A justificação pública se apresenta como uma forma de fornecer supedâneo para 

que possa acontecer o debate e o convencimento. Para tanto, é preciso um denominador 

discursivo comum, em relação ao qual as partes possam se posicionar e direcionar suas 

reivindicações. Sem um conteúdo comum desse tipo as partes se perderiam em uma 

espécie de discussão de surdos, incapazes de compreender a aplicação dos termos pelo 

outro. 

Para Rawls, a Justice as Fairness só pode prosperar se houver um espaço de 

discussão com essa natureza153, em que a argumentação possa ser compreendida não só 

por quem já está convencido por ela, mas pelo outro que dela diverge154. uma forma de 

alcançar esse estado é reduzindo o consenso discursivo necessário ao mínimo exigido nos 

fundamentos constitucionais. Os princípios fundamentais que delineiam as estruturas 

institucionais, o equilíbrio entre os poderes e suas limitações, assim como a questão das 

liberdades e direitos individuais, são matérias de urgência premente, e teriam muito a 

ganhar com a consolidação de um consenso discursivo mínimo como o ora proposto. 

Na medida em que possibilita a discussão das questões essenciais, assegurando 

que haja um denominador discursivo entre as partes da discussão política, a Justificação 

pública incentiva, concomitantemente, o respeito e a alteridade. Se eu, como ente 

autônomo, ser dotado de poder moral para definir meus próprios valores, enxergo no 

                                           
151 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 26-27. 
152 No original: “An essential feature of a well-ordered society is that its public conception of political justice 
establishes a shared basis for citizens to justify to one another their political judgments: each cooperates, 
politically and socially, with the rest on terms all can endorse as just. This is the meaning of public 
justification.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 
27. 
153 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001., pp. 27-28. 
154 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. §87 
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outro a mesma capacidade e o mesmo poder, realiza-se a proposta de igualdade155. 

Dessa forma, a Justice as Fairness se propõe a tentar buscar esse denominador 

afastando concepções políticas totalizantes e focando o debate no mínimo: se é 

impossível concordar em tudo, como fazemos para assegurar a convivência em 

sociedade? Discutindo sobre seus elementos mais basilares, de acordo com termos 

publicamente reconhecidos156. 

 

2.2.7 Equilíbrio reflexivo 

 

Partindo da noção já discutida de que todos os cidadãos têm o “poder moral” de 

uso da razão e elaboração de sua concepção particular de justiça, podemos concluir que 

essas capacidades evoluem com o tempo, conforme nossa educação e amadurecimento, 

até o ponto em que somos considerados inteiramente capazes para funcionar157 na 

sociedade. Nossas opiniões são fruto de nosso julgamento, que estabelece valores aos 

fatos da vida, e parte deles para elaboração de outros julgamentos conexos. É natural 

que haja diferença entre valores, e, consequentemente, juízos, entre duas pessoas. Mas 

também há disparidade entre apreciações dentro do próprio âmbito da individualidade, 

pois o próprio homem naturalmente muda de ideia. 

Rawls defende que a maior parte dos nossos conflitos mais sérios tem como fonte 

essa esfera do juízo individual. Há quem defenda a consistência de suas opiniões como 

sendo um valor imutável, o que, para o filósofo norte-americano, configura um 

comportamento dogmático, uma mentalidade frequentemente zelote. O desafio então 

passa a ser descobrir como poderíamos conseguir uma maior integridade158 em nosso 

pensamento político, no âmbito da individualidade ou no espaço público, sem conferir à 

nossa opinião um caráter impositivo. Buscando o desembaraço dessas concepções 

particulares e relativas entre si, Rawls estipula que: 

 
A Justice as Fairness considera todos os nossos julgamentos, 
independente de qual nível de generalidade – seja um 
julgamento particular ou uma convicção de alto nível159 – 

                                           
155 Esse conhecimento também resulta no Equilíbrio Reflexivo, como aborda-se na página 43. 
156 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 28-29. 
157 Na acepção “assumir uma função” do termo. 
158 Posto aqui não num sentido valorativo de justiça, mas de coerência e firmeza. 
159 Ao falar de níveis de generalidade Rawls está mencionando que existem certos juízos básicos – como, por 
exemplo, sua convicção religiosa – que são marcantes em sua formação como pessoa e orientam outras 
concepções subsidiárias, e outros juízos mais casuísticos, como opiniões sobre questões pontuais, que não se 
transmitem a questões mais amplas. Uma pessoa que gosta de uma certa cor de camisetas não precisa fazer 
disso uma doutrina moral. 
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como capazes de conceder a nós, sendo razoáveis e racionais, 
certa razoabilidade intrínseca. Ainda assim, como somos 
mentes divididas e nossos julgamentos entram em conflito 
com aqueles de outras pessoas, alguns desses julgamentos 
precisam eventualmente serem revisados, suspensos, ou 
retirados, se busca-se atingir a finalidade prática de alcançar 

um acordo razoável em questões políticas.160 

 

No livro Justiça como equidade – uma reformulação Rawls chega a especificar: há 

o equilíbrio reflexivo estrito quando a pessoa simplesmente alinha suas diversas esferas 

de convicções em um só pensamento abrangente, enquanto que ocorre o equilíbrio 

reflexivo amplo quando essa orientação se dá acompanhada por uma análise de outras 

concepções de justiça, em sentido alternativo. Se há o reconhecimento das outras 

premissas de justiça – não necessariamente sua adoção – então há um intercâmbio de 

informação com o mundo, possibilitando assim uma compreensão mais ampla161. Rawls 

estabelece esse conceito como forma de explicitar qual é o papel do cidadão na vida 

política, por meio de sua justificação pública162. Estando ao nosso alcance a formação de 

uma sociedade de cooperação entre iguais, então pode ser esse o fundamento válido – e 

representável em diversos níveis de especialidade e generalidade – para que possamos, 

dialogicamente, nos engajar no debate político. Nosso princípio comum é, como já 

exposto, o compartilhamento da esfera política em condições satisfatória a todos, ou, 

num mundo de recursos escassos, pelo menos que seja a situação menos alarmante 

possível para os mais fragilizados. 

 

2.2.8 Consenso sobreposto 

 

Como já mencionado anteriormente163, uma sociedade democrática pluralista mas 

concorrente em todas (ou talvez até somente na maioria) das opiniões é, no mínimo 

utópica, e, no máximo, uma contradição em termos. Democracias pluralistas não só 

oferecem espaço para divergência como se retroalimentam e enriquecem em sua 

capacidade dialética de estabelecer relações com concepções políticas diferenciadas. Para 

Rawls, a impossibilidade de uma visão política abrangente é fato implícito no pluralismo 

                                           
160 No original: “Justice as fairness regards all our judgments, whatever their level of generality – whether a 
particular judgment or a high-level general conviction – as capable of having for us, as reasonable and rational, 
a certain intrinsic reasonableness. Yet since we are of divided mind and our judgment conflict with those of 
other people, some of these judgments must eventually be revised, suspended or withdrawn, if the practical 
aim of reaching reasonable agreement on matters of political justice is to be achieved.” Cf. RAWLS, John. 
Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 30. 
161 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 30.  
162 Cf. acima, página 41 
163 Cf. acima, página 29. 
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razoável164. Como então proceder para equilibrar os valores divergentes numa sociedade 

democrática?  Para Rawls, é preciso lançar mão de uma espécie de Consenso Sobreposto 

(Overlapping Consensus). A despeito do fato de que cada concepção particular de valores 

tenha suas predileções inerentes e moralmente definidoras, elas devem partilhar uma 

concepção política e pública específica, que dá suporte a uma concepção pública através 

das gerações. O propósito do Consenso Sobreposto é precisamente esse: possibilitar a 

estabilidade a longo prazo165. 

Assim, para Rawls, cada cidadão teria dois tipos diferentes – ainda que similares – 

de concepções: aquelas concernentes aos princípios políticos de justiça e as concepções 

peculiares às suas visões morais, filosóficas e/ou religiosas. Como num diagrama de 

Venn, por mais que cada concepção fosse, em si, um conjunto de concepções 

independente e autofundamentado, a zona de intersecção entre as diferentes concepções 

políticas deve ser a afirmação desses princípios políticos de justiça. 

A adoção desse minimum político discursivo por parte das concepções particulares 

seria facilitada por três características do Consenso Sobreposto: i) trata somente da 

Estrutura Básica166; ii) sua adoção não pressupõe nenhuma concepção particular de 

justiça167; e iii) seus princípios são derivados das concepções políticas tradicionais168. 

O pluralismo razoável é, para Rawls, um fator essencial da sociedade democrática. 

A diversidade de credos, opiniões e convicções morais ou filosóficas não é um acidente 

histórico ou conjuntural, mas uma característica intrínseca da vida em sociedade. Em 

uma sociedade livre, com instituições justas, essa “desigualdade” de pontos de vista 

permanecerá naturalmente. O importante nessa assertiva é constatar que a uniformidade 

de pensamento não é o natural, ao contrário, é uma exceção forçada por governos 

totalitários ou opressores, que inibem a faculdade de escolha do cidadão. Os cidadãos 

vão, necessariamente, ter visões conflitantes a respeito dos bens e fatos da vida. Cabe 

ao Estado tão somente pautar um conteúdo normativo que possibilite sua convivência 

nesse contexto. É o que Rawls define como pluralismo razoável169. 

Disso decorre que o substrato do contrato social que fundamenta a cooperação 

social precisa ser aceitável para uma miríade de doutrinas particulares divergentes. Ainda 

que haja essa pluralidade de interesses e crenças no pluralismo razoável, as regras 

                                           
164 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 32. 
165 Cf. FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon: Routledge, 2007. p. 366. 
166 Por se tratar somente do essencial à convivência humana, minora-se a chance de conflitos, pondo-se ao 
largo de questões acessórias. 
167 Pode ser aceita por qualquer grupo, contanto que razoável (e disposto a conviver em uma sociedade plural, 
o que é em si um pressuposto) 
168 Logo, acessíveis ao diálogo público normal, passíveis de compreensão ampla. 
169 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 34. 
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fundamentais, que lastreiam o sistema político como um todo, não devem ser 

incompatíveis com esses interesses. Os interesses fragmentados nas opiniões das 

correntes divergentes suporta então uma concepção de justiça atinente apenas à esfera 

pública, ao agir político. Nos termos de Rawls: justiça como equidade é uma justiça 

política, não metafísica170. A definição de critérios para as regras de convivência 

apresentam o supedâneo para que cada doutrina particular divergente possa ser 

desenvolvida em liberdade na sua particularidade, na esfera privada. 

É importante ressaltar ainda que com essa visão Rawls não propõe que a esfera 

pública – e seus princípios de justiça política – sejam axiologicamente superiores aos 

valores metafísicos ou transcendentais não-políticos. Trata-se tão somente de outra 

ordem de valores. Julgar os valores políticos como superiores a esses outros valores 

seria, em si, um juízo além dos limites do político171. 

A teoria rawlsiana não se propõe a analisar os principais pensamentos entre as 

doutrinas morais divergentes e, com base nelas, procurar um ponto de apoio comum, 

uma espécie de área convergente na divergência. Ao contrário, Rawls se propõe a 

estipular um sistema que, ainda capacitando a seus cidadãos uma vida longa e próspera 

em um regime democrático, permita-lhes desenvolver a vocação natural da humanidade 

pela pluralidade e divergência - num limite razoável. Abalizado pelas instituições 

políticas, esse acordo de cooperação social configuraria um sistema igualitário que se 

pretende perene, reduzindo as desigualdades e privilegiando a estabilidade através das 

gerações. 

 

2.3 Os princípios de justiça 

 

Vencidas as características fundamentais da sociedade que defende a democracia 

liberal, é preciso passar ao exame de seus fundamentos jurídicos. John Rawls destaca 

com firmeza o papel dos princípios de justiça na configuração esse acordo coletivo. Ora, 

pode haver verdadeira liberdade sem critérios definidos de justiça? Rawls se propõe a 

investigar quais princípios de justiça seriam mais apropriados por uma sociedade 

realmente comprometida com a construção de um sistema de cooperação tanto em 

igualdade como liberdade172. 

                                           
170 Cf. RAWLS, John. Justiça como equidade: uma concepção política, não metafísica. Revista Lua Nova, n. 25. 
São Paulo, 1992. 
171 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 37. 
172 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 39-40. 
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Tais princípios seriam aplicados na definição dos elementos da Estrutura Básica. 

Os alicerces de uma sociedade são profundamente relevantes no crescimento e 

desenvolvimento de seus cidadãos. Uma sociedade com estratificação, por exemplo, sem 

a possibilidade de mobilidade entre classes ou posições em geral, condiciona seu povo de 

tal forma que alija sua liberdade e sua igualdade. Portanto, os critérios de justiça 

adequados devem levar em consideração também as oportunidades e capacidades 

concedidas ou naturais a cada cidadão. 

Ademais, é preciso ressaltar que a Justice as Fairness se propõe a elaborar um 

conjunto de valores morais atinentes à Estrutura Básica e suas instituições sociais e 

políticas. Essa esfera política nos é apresentada no momento em que nascemos173 e dela 

só nos apartamos na morte. A vida é intrinsecamente permeada pela influência do 

político, em uma sociedade fechada da qual não podemos escolher nos exilar174. Thoreau 

fugiu para Walden para desfrutar de uma vida verdadeira, sem os malefícios intrínsecos à 

vida na coletividade, mas ainda estava sujeito às leis do estado de Massachusetts, ainda 

poderia ser importunado por qualquer viajante em seu bosque, certamente estaria ao 

alcance dos odiados coletores de impostos, mesmo que em meio à natureza selvagem175. 

Em um regime constitucional o poder do cidadão é ao mesmo tempo seu chicote e 

suas cadeias. Da mesma forma que o poder coercitivo do Estado concede ao indivíduo a 

liberdade, também a tolhe, fruto de sua presunção de igualdade e reciprocidade. É isso 

que leva Rawls a afirmar que “o poder político é o poder dos cidadãos, que o impõem a si 

mesmos e aos outros como livres e iguais”176. 

Sendo o pluralismo democrático uma condição sine qua non da democracia, e 

estando o poder político condicionado à ação de cidadãos como entes em liberdade e 

igualdade, então avaliar princípios de justiça é aduzir sob quais valores e fundamentos 

um cidadão pode exercer seu poder sobre o outro. Para Rawls,  

 

o poder político só é legítimo quando é exercido de acordo 

com uma constituição (escrita ou não) cujos  elementos 

                                           
173 Ou mesmo antes do nascimento, já que já estamos sujeitos às leis ainda no ventre de nossas mães. 
174 O que não inviabiliza em si a crítica arendtiana da subjugação do público pelo privado. O esvaziamento da 
ação política pela transformação das relações sociais e privatização da Ágora não some com o político, somente 
esvazia sua importância devido à sua cooptação. O público tomado pelo privado ainda existe como espaço, 
ainda que esteja alijado do seu elemento mais importante, o cidadão. Cf. ARENDT, Hannah. Entre o Passado e 
o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
175 Henry David Thoreau foi um poeta e filósofo norte-americano, um dos pensadores do Liberalismo moderno. 
Autor dos livros Desobediência Civil e Walden, esse último um relato de sua tentativa de se isolar de sociedade 
e viver como eremita numa cabana às margens do lago de mesmo nome. Cf. THOREAU, Henry David. Walden, 
ou, A vida nos bosques; e, A desobediência civil. São Paulo: Ground, 2007. 
176 No original: “political power is citizen‟s power, which they impose on themselves and one another as free 
and equal.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 40. 
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essenciais possam ser apoiados por todos os seus cidadãos, 

considerados como racionais e razoáveis, de acordo com sua 

razão humana comum. Esse é o princípio liberal da 

legitimidade
177

. 

 

Portando, mantendo em análise essas propostas, a questão da definição dos 

referidos fundamentos passa a ser a de responder quais seriam os princípios de justiça 

mais adequados para especificar direitos e liberdades básicas, bem como as 

desigualdades econômicas e sociais possíveis ao longo de uma vida inteira. Rawls 

considera que a questão das desigualdades é central. É preciso constatar quais delas são 

realmente necessárias, bem como quais devem ser mitigadas na medida do possível, ao 

longo do tempo.  

 

2.3.1 Os dois princípios de justiça rawlsianos 

 

Em Uma teoria da justiça Rawls enuncia sua proposta para dois possíveis 

princípios de justiça adequados ao liberalismo igualitário. Como é normal em seu 

trabalho, o professor norte-americano revisou diversas vezes o enunciado dos aludidos 

princípios, consolidando-os, por fim, em Justiça como equidade: uma reformulação, nos 

seguintes termos178: 

 

(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um 
esquema plenamente adequado de direitos e de liberdades 
básicas iguais, que seja compatível com o mesmo esquema 
de liberdades para todos;  

(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer 
duas condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e 

a posições acessíveis a todos, em condições de igualdade 
eqüitativa de oportunidades, e, segundo, têm de beneficiar ao 
máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o 
princípio de diferença)179. 

                                           
177 No original: “(…) political power is legitimate only when it is exercised in accordance with a constitution 
(written or unwritten) the essentials of which all citizens, as reasonable and rational, can endorse in the light of 
their common human reason. This is the liberal principle of legitimacy.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a 
restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 41. 
178 Por uma questão de economia de espaço não serão coligidas todas as versões dos princípios, somente a 
apresentada no livro Justiça como equidade: uma reformulação. É importante ressaltar, todavia, que há 
diferenças relevantes entre as diferentes propostas de Rawls, mas uma exposição mais detida acerca dessas 
seria uma digressão desnecessária para a presente pesquisa. 
179 No original: “(a) Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic 
liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; (b) Social and economic 
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A formulação enxuta de Rawls é repleta de significado subjacente. O primeiro 

princípio trata de um conjunto tão amplo quanto for possível de liberdades civis e 

políticas. O reconhecimento do cidadão – dotado de seus poderes morais, e neles 

capacitado – como elemento fundamental do acordo cooperativo exige a consideração do 

indivíduo como elemento-base da sociedade. Em decorrencia desse reconhecimento, 

todos os cidadãos são igualmente dignos de proteção e respeito. 

Seu segundo princípio versa mais exatamente sobre a justiça distributiva. Em 

seus termos, Rawls defende que quaisquer desigualdades socioeconômicas presentes na 

Estrutura Original devem atender a duas características. Primeiramente, devem ser 

abertas a quem dispuser de interesse, sendo garantido o acesso (formal) e oportunidade 

(de acesso) iguais a todos. Rawls entende essa igualdade de oportunidades em um 

panorama liberal, no qual a todos deve ser dada a mesma oportunidade ab initio, para 

que então cada um possa gerir seu destino no usufruto de suas liberdades. 

A segunda parte do segundo princípio é um dos elementos mais discutidos, 

festejados e/ou criticados em toda a teoria rawlsiana, o princípio Maximin, ou princípio da 

diferença. Para Rawls, toda sorte de desigualdade numa sociedade só pode ser aceita se, 

em sua ocorrência, privilegie os menos afortunados da sociedade. Entre todas as opções 

negociáveis na posição original, as partes do acordo hipotético devem necessariamente 

selecionar aquela opção em que o cidadão em pior situação se encontre numa condição 

menos desagradável. Daí o apelido Maximin, um portmanteau entre as palavras 

Maximum e Minimum. Max-Min, tirar o máximo do mínimo. É uma forma lógica de 

traduzir em princípios jurídicos o dito popular que assevera: “a força de uma corrente é 

medida pelo elo mais frágil”. No entendimento de Rawls, uma sociedade é tão bem-

afortunada quanto estiverem bem os seus menos afortunados. Uma sociedade em que 

haja poucos ricos e muitos miseráveis jamais seria preferida em detrimento de uma 

sociedade com uma desigualdade menos acentuada.  

Ambos os princípios são de natureza política, mesmo que um trate de liberdades 

fundamentais mais prementes que o outro. Existe uma prioridade das liberdades básicas, 

decorrente do entendimento de que sem a formação de um ambiente com liberdades 

constitucionais asseguradas, nada mais poderia prosperar. Assim, com uma sociedade 

                                                                                                                                    
inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under 
conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be the greatest benefit of the least-
advantaged members of society (the difference principle).” Cf. RAWLS, John. Justice as fairness, p. 42. 
Tradução de Leno Francisco Danner. Cf. DANNER, Leno Francisco. Justiça distributiva em Rawls. THAUMAZEIN - 
Revista on-line do Curso de Filosofia. Nº 2, Março de 2008. Disponível em: < 
http://www.unifra.br/thaumazein/edicao2/artigos/Justica.pdf> Acesso em 10.06.2011. 
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com direitos civis e políticos firmemente assentados, é possível passar ao seguinte 

estágio, a construção de uma sociedade mais justa em suas oportunidades e benesses. 

 

Rawls dispõe os princípios de justiça propostos por sua 

teoria em uma ordenação “léxica” (ou serial). O 

primeiro princípio – que prescreve um esquema de 

liberdades iguais para todos – tem prioridade sobre a 

primeira parte do segundo princípio – que prescreve 

uma igualdade equitativa de oportunidades para todos; 

este último, por sua vez, tem prioridade sobre o 

princípio da diferença – segundo o qual as 

desigualdades socioeconômicas só são justificáveis se 

forem estabelecidas para o máximo benefício possível 

daqueles que se encontram na extremidade inferior da 

escala social.180 

 

Para Rawls esses princípios são adotados em um processo de quatro fases, nas 

quais a desinformação, fruto do Véu da Ignorância – imprescindível para a Posição 

Original – é progressivamente desfeita e o caso concreto é paulatinamente desvelado. O 

primeiro momento é justamente a Posição Original, em que as partes estabelecem, de 

forma abstrata e sem acesso a nenhuma espécie de individuação, as bases da sociedade. 

A seguir vem o estágio da formação da Constituição, seguido pelo estágio da formação 

da base legislativa que, finalmente, resulta no estágio final, a aplicação das normas por 

parte da administração, e sua obediência pelos cidadãos181. No primeiro estágio não há 

informação alguma do caso concreto, no último a informação é amplamente conhecida. 

Dessa forma, o locus de ação do primeiro princípio é, naturalmente, a 

constituição. Lá pode ser objetivamente observado o respeito ou desrespeito a esse 

princípio. O segundo princípio, por sua vez, tem ação especial no plano legislativo (3ª 

fase) em diante, e é bem mais difícil de ser auferido qualitativamente no caso 

concreto182. 

                                           
180 Cf. VITA, Álvaro de. A justiça igualitária e seus críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. pp. 205-206. 
181 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 48. 
182 Rawls parece dar primazia às leis infraconstitucionais, bem como projetos e políticas públicas para combater 
a desigualdade. Surge a questão de se sua opção por manter essas medidas abaixo do plano constitucional 
seria um reflexo da sua formação jurídica anglo-saxã, habituada a constituições sintéticas como a norte-
americana. As justificativas para esse posicionamento são várias: Primeiramente, exigir que tais disposições 
estivessem presentes no nível constitucional seria pedir que houvesse um trabalho de pesquisa e discussão de 
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2.3.2 A justiça distributiva no Justice as Fairness 

 

Em uma Sociedade Bem Ordenada, há um dever de cooperação voltado para 

reduzir as desigualdades sociais? Em caso afirmativo, em qual espécie de obrigações ele 

se lastreia? Segundo Rawls, através de um sistema procedimental puro de justiça. 

Para ilustrar como funcionaria esse sistema, Rawls propõe uma analogia: imagine 

um bolo que deveria ser repartido entre certo número de pessoas183. Uma pessoa seria 

encarregada de realizar a partilha, e, nessa atuação, deveria buscar a maior justiça 

possível na divisão. Há uma solução simples. O responsável pelo corte deveria repartir o 

bolo numa quantidade de fatias equivalente ao número de participantes na refeição, e 

então pegar a última fatia, escolhida após os demais escolherem as suas. Para garantir a 

melhor fatia para si o cortador do bolo precisa garantir a melhor fatia também aos 

demais. Aí está uma situação de justiça procedimental pura, por dois motivos. Há a 

elaboração de um critério anterior à sua aplicação, e, por meio desse critério, é possível 

alcançar um resultado perfeito184. 

O essencial de um sistema distributivo com um padrão de justiça procedimental 

perfeita é que, na observância dos procedimentos – o que inclui, no caso de Rawls, a 

existência de uma Sociedade Bem Ordenada –, os resultados possíveis serão justos. 

 
É só contra o pano de fundo de uma estrutura básica justa, 
que conta com uma constituição política justa e uma 
organização justa das instituições sociais e econômicas, que 
podemos afirmar que existe o necessário procedimento 
justo.185 

 

                                                                                                                                    
dados complexo demais para o momento constituinte. Para Rawls seria muito mais simples deixar as questões 
de justiça distributiva e social para legislação infraconstitucional, para serem resolvidas posteriormente, com 
uma maior proximidade da análise do caso concreto. De forma semelhante, discussões de eficácia das normas 
que atendem ao princípio da diferença ficariam, para Rawls, mais bem situadas no contexto da legislação 
infraconstitucional do que no debate de natureza constitucional. Na Teoria da justiça o argumento principal de 
Rawls é que ao consagrar o princípio da diferença em nível constitucional se criaria uma possibilidade de 
ingerência judiciária nas decisões democrática de cunho social. Como a revisão judicial (judicial review) das leis 
é uma limitação das liberdades civis em prol da garantia dessas mesmas liberdades, admitir a revisão judicial 
de leis atinentes ao 2º princípio implicaria na flexibilização do 1º princípio no favorecimento do 2º, o que 
inverteria a ordem de prioridade. Para Freeman, Rawls tem grandes dificuldades em aceitar esse tipo de 
judicialização da política. O que não dispensaria a necessidade de uma constituição de garantir provisões 
básicas garantindo direitos sociais aos menos favorecidos. De qualquer forma, me parece que a visão de Rawls 
não possui nenhuma conexão com a experiência brasileira de judicialização da política e jurisdição 
constitucional de ações de interesse coletivo, e que talvez ela agregasse algum valor à sua teoria. Cf. 
FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon: Routledge, 2007. p. 206. 
183 Para mais detalhes sobre a analogia do bolo, Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. p. 103. 
184 Rawls indica o processo penal como um exemplo de justiça procedimental imperfeita. Por mais que haja 
uma série de regras definidas a priori, é impossível ter certeza que o resultado será, absolutamente, justo. 
Será, no máximo, justo em relação aos procedimentos. Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 104. 
185 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 105. 
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O sistema de justiça distributiva deve levar em consideração não só uma simples 

“alocação” de recursos, mas a própria estrutura que possibilita qualquer distribuição. A 

partir da justiça dessa estrutura cria-se uma expectativa por parte dos cidadãos para 

que, diante de regras claras e publicamente difundidas, haja a distribuição dos bens da 

sociedade. E esse sistema de cooperação precisa sofrer ajustes sazonais de forma a não 

perder seu objetivo: ser um sistema justo de cooperação que permaneça justo com o 

decorrer do tempo186. 

 

2.3.3 A definição dos conceitos de Menos Favorecidos e Bens primários 

 

O segundo princípio rawlsiano estabelece que quaisquer desigualdades na 

Estrutura Básica só devem ser aceitas caso beneficiem os Menos Favorecidos, sem definir 

contornos para esse conceito. Para entender a sua extensão é preciso, inicialmente, 

explicitar quais são os bens primários, dos quais certos cidadãos são carentes. 

Para Rawls existe uma miríade de situações e conjunturas que influenciam na 

capacidade do cidadão de desenvolver e exercer seus dois poderes morais, bem como 

afetar na busca pela sua ideia particular de vida boa. Bens primários são aquelas coisas 

vistas como necessárias para que uma pessoa desempenhe seu papel como cidadão, 

socialmente ativo. É uma lista essencialmente subjetiva, que envolve diversos fatores 

como direitos e liberdades básicas, liberdade de escolha entre oportunidades, poderes e 

prerrogativas de autoridade, renda e riqueza (entendidos como forma de alcançar outros 

fins, não como fim em si mesmo), e a base social para o sentimento de respeito 

próprio187. 

 

Os dois princípios de justiça avaliam a Estrutura Básica 

de acordo com a forma como regula as parcelas de 

bens primários dos cidadãos, estas parcelas sendo 

especificadas em termos de um índice apropriado.  

(…) 

Em uma Sociedade Bem Ordenada em que as 

liberdades básicas e iguais de todos os cidadãos são 

                                           
186 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 51. 
187 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 58-59. 
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asseguradas, os menos favorecidos são aqueles 

pertencentes à classe de renda com menores 

expectativas188. 

 

Portanto, buscar a forma de equilibrar as desigualdades de modo a  permitir a 

melhor posição para os Menos Favorecidos trata-se tão somente de efetuar comparações 

entre as diversas possibilidades de arranjo institucional, vendo como o Menos Favorecido 

se encontra em cada possível configuração. Subsequentemente, basta destacar a 

possibilidade mais adequada para alcançar o fim pretendido, ou seja, aquela em que os 

Menos Favorecidos estejam em melhor situação189. Trata-se de um simples jogo, como 

proposto pela Teoria dos Jogos190. Um exemplo possível seria o seguinte 

 

 Negros Indígenas 

Proposta A 60 90 

Proposta B 70 80 

Proposta C 100 50 

Tabela 1 

 

Imagine a hipótese. O Governo Federal possui uma verba de 150 unidades para 

ser empregada com projetos de apoio às minorias. Após vários debates com 

parlamentares, consultas privadas e audiências públicas, formularam-se 3 propostas para 

o emprego desse orçamento. Cada uma traz um valor em benefícios para cada minoria, e 

em todas a soma dos valores destinados aos dois grupos é igual. Seguindo o Princípio da 

                                           
188 No original: “The two principles of justice assess the basic structure according to how it regulates citizens‟ 
shares of primary goods, these shares being specified in terms of na appropriate index. (…) In a well-ordered 
society where all citizen‟s equal basic rights and liberties and fair opportunities are secure, the least advantaged 
are those belonging to the income class with the lowest expectations.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a 
restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 59 
189 Cabe notar que em sua análise mais simples, o status de Menos Favorecido não precisa ser abrangente, 
pode se restringir a apenas uma característica – e.g., renda máxima – e não tomando em consideração outros 
fatores como idade, raça, educação e etc. No caso, as pessoas na condição de Menos Favorecidas estariam na 
situação deficitária somente em relação a aquela característica. Como se trata de uma análise de jogos, quanto 
mais condições forem analisadas paralelamente, mais complexo será a análise combinatória e seu resultado 
decorrente. 
190 A Teoria dos Jogos é um ramo de pesquisa da Matemática que busca estudar as possibilidades e 
probabilidades de escolha entre atores racionais que buscam otimizar seu resultado. O exemplo mais famoso da 
Teoria dos Jogos é o jogo – as hipóteses são chamadas de “jogos” – dos prisioneiros. Nesse jogo há dois 
prisioneiros, cúmplices, em uma cadeia. Ambos tem duas opções: confessar o crime ou silenciar. Caso 
confessem, receberão redução da pena para si, mas a pena será integralmente conferida ao outro. Se ambos 
confessarem, ambos receberão a pena integral. Se nenhum confessar, ambos receberão uma pena reduzida. 
No caso, por mais que a opção individual mais vantajosa seja a delação do cúmplice, o mais seguro para os 
dois, caso pensem coletivamente, é silenciarem, e ambos evitarem uma punição maior. Cf. WILLIAMS, John 
Davis. The Compleat Strategyst – Being a primer on the Theory of Games of Strategy. New York: Dover, 1986. 
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Diferença rawlsiano a escolha mais adequada seria a da proposta B, pois nela o Menos 

Favorecido (no caso os Negros, com 70 unidades) receberia a opção mais benéfica entre 

as variações possíveis (Na proposta A seriam os mesmos negros com 60 unidades, 

enquanto na C os Índios teriam 50 unidades). 

Ressalve-se o fato que esses bens são não itens per se, mas elementos 

necessários para fruição plena da condição de cidadão. A Justice as Fairness não se 

preocupa simplesmente com a obtenção de um ou outro bem físico/material como valor 

objetivo de riqueza, mas sim com os fundamentos necessários para que se atinja uma 

perspectiva plena de cidadania, em que o cidadão esteja livre para definir e buscar seu 

destino da forma que lhe aprouver. A definição de quais seriam esses elementos 

essenciais para o cidadão é mais uma concepção política, a ser acordada politicamente, 

através de formas públicas de justificação que estabelecem um Consenso Sobreposto191. 

Com base na definição de quais são os bens primários é possível estabelecer quais são os 

Menos Favorecidos e buscar reverter as desigualdades por meio do Princípio da 

Diferença. 

 

2.3.4 O Princípio da Diferença (Maximin Principle) 

 

Como já dito anteriormente, a sociedade é vista por Rawls como um sistema de 

cooperação entre cidadãos livres e iguais. Como fruto dessa cooperação espera-se que 

haja produtos, sendo esses repartidos de alguma forma entre os integrantes do arranjo 

cooperativo. Há várias formas possíveis de distribuição, que podem assumir inclusive um 

caráter de estímulo: recompensar especialmente, por exemplo, aqueles com algum 

treinamento ou educação pode ser uma via adequada para instigar o desenvolvimento 

daquela área. A Justice as Fairness entende que o privilégio de certas categorias mais 

favorecidas (como, por exemplo, aqueles com maior educação) pode ser justificado com 

base na melhoria que traz, mesmo indiretamente, aos Menos Favorecidos, no esteio do 

segundo princípio. Aí está o cerne do Princípio da Diferença. Certas desigualdades são 

consideradas aceitáveis pela sociedade por trazerem benefícios até aos seus elementos 

mais fracos192. 

Mesmo que haja um período sem crescimento (ou recessão), ainda assim, o 

Princípio da Diferença deve vigorar. Não é uma questão de simplesmente beneficiar 

sempre os Menos Favorecidos, mas assegurar que esses não sejam preteridos aos Mais 

                                           
191 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 60. 
192 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 62-64. 
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Favorecidos. Se em um certo contexto econômico a sociedade simplesmente se vê 

incapacitada a prosperar, é natural que os Menos Favorecidos não progridam, mas 

somente se os Mais Favorecidos também não o fizerem. Qualquer espécie de crescimento 

e produção no arranjo social deve sempre evitar a desigualdade proveniente do 

afastamento dos Menos Favorecidos. 

 

O que o Princípio da Diferença requer é que, não importando 
o quão grande seja o nível geral de riqueza – seja ele alto ou 
baixo – as desigualdades existentes devem atender a 
condição de beneficiar os outros como a nós mesmos. Dessa 

condição decorre que mesmo que use a ideia de maximizar as 
expectativas dos Menos Favorecidos, o Princípio da Diferença 
é essencialmente um princípio de reciprocidade193. 

 

Em síntese, os princípios de justiça de Rawls estatuem que deve haver um 

sistema justo de cooperação entre cidadãos livres e iguais, plenos possuidores de seus 

direitos e garantias constitucionais. Cada cidadão deve ter acesso mínimo não só a esses 

direitos, mas também a condições mínimas de oportunidades – o que vai além da mera 

noção de renda – e acesso a qualquer cargo ou posição disponível na sociedade. Diante 

de tantas possibilidades cabe então ao cidadão buscar seu destino na forma que lhe 

melhor interessar194. O cidadão Menos Favorecido – aquele que é o elo fraco da corrente, 

para manter a analogia – é, conforme essa descrição, um cidadão plenamente capaz de 

agir em plena capacidade de seus poderes morais, o que inclui a capacidade de 

estabelecer suas próprias noções de justiça. É uma perspectiva de democracia plena. 

 

2.4 A Configuração da Posição Original 

 

No início deste capítulo foram expostos os elementos necessários a uma 

Sociedade Bem Ordenada. Em seguida, apresentei algumas características dos princípios 

                                           
193 No original: “What the difference principle requires, then, is that however great the general level of wealth – 
whether high or low – the existing inequalities are to fulfill the condition of benefiting others as well as 
ourselves. This condition brings out that even if it uses the idea of maximizing the expectations of the least 
advantaged, the difference principle is essentially a principle of reciprocity.” Cf. RAWLS, John. Justice as 
Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 64. 
194 Rawls não especifica sua teoria para características mais determinadas, como gênero e raça/etnia. Ele se 
preocupa prioritariamente com aquilo que define como teoria “ideal”, que desconsidera construções históricas 
que assentaram desigualdades no decorrer do tempo. Mas reconhece que, por mais que esse nível de análise 
seja algo ausente em sua Teoria da Justiça, não é exatamente por omissão, mas por especificação. Por se 
tratar justamente do caso da teoria ideal, não era seu intento lidar com a realidade concreta. Cabe aos seus 
sucessores, estudiosos do seu legado intelectual, especificar novas propostas de arranjos sociais voltadas para 
a correção dessas injustiças históricas. Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. 
Cambridge: Harvard, 2001. pp. 64-65. 
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de justiça propostos por John Rawls. A seguir serão especificados alguns detalhes sobre o 

funcionamento da Posição Original, explorando como exatamente o dispositivo funciona e 

qual sua importância na Justice as Fairness. A Posição Original é um instrumento de 

representação (device of representation) que tem por objetivo fornecer um ambiente de 

discussão dos princípios de justiça mais adequados para uma sociedade, sem levar em 

considerações fatos históricos que possam gerar desigualdades. Se fôssemos capazes de 

nos livrar das amarras que nos são impostas pelos nossos preconceitos, nossas 

formações culturais, nossos interesses econômicos, chegaríamos a um princípio mais 

“puro” de justiça? 

Rawls propõe a Posição Original como forma de simular dois fatores. 

Primeiramente aquelas condições ideais de negociação  nas quais pessoas livres e iguais 

são capazes de acordar os termos de uma cooperação justa para uma formulação para a 

Estrutura Básica. Em segundo lugar, nos permite constatar quais seriam as limitações 

aceitáveis, através da possibilidade dos partícipes da Posição Original decidirem quais 

seriam os princípios de justiça aceitáveis na regulação na sociedade, e quais valores 

deveriam ser rejeitados195. 

 

Rawls basicamente argumenta que os princípios de justiça 

seriam escolhidos por representantes racionais de pessoas 

livres e iguais em uma situação inicial de imparcialidade; lá 
(nessa situação) as partes sabem fatos gerais sobre a 
natureza humanas e as instituições sociais, mas não possuem 
conhecimento de fatos particulares sobre si ou sua sociedade 
e sua história. Atrás desse “véu da ignorância” os princípios 
da justiça são considerados preferíveis às concepções 

utilitarista, perfeccionista, libertária e pluralista de justiça196. 

 

Trata-se de uma espécie de ato de contratualismo hipotético, em que há um 

acordo social entre cidadãos destinado a estipular os padrões para a sociedade nascente, 

ainda que seja um acordo meramente virtual e especulativo.  

 

2.4.1 As partes da representação 

 

                                           
195 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 80 
196 No original: “Rawls basically argues that the principles of justice would be chosen by rational representatives 
of free and equal persons in an impartial initial situation; there the parties know general facts about human 
nature and the social institutions but have no knowledge of particular facts about themselves or their Society 
and its history. Behind this „veil of ignorance‟ the principles of justice are regarded as preferable to utilitarian, 
perfectionist, libertarian, and pluralist conceptions of justice.” Cf. FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon: 
Routledge, 2007. p. 141. 
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As partes envolvidas no procedimento da Posição Original agem como 

representantes dos cidadãos, sendo estes os mandatários cujos interesses serão 

tutelados por aqueles. A parte, mesmo sendo uma pessoa, não decide ou exige em causa 

própria, mas em nome dos cidadãos que comporão aquela sociedade.  São deles os 

interesses a serem contemplados197. Mas, ainda assim, quem participa em todo o 

processo decisório é uma pessoa, imbuída da razão, e que dela lança mão no momento 

em que busca, coletivamente, junto aos demais integrantes da definição da Posição 

Original, as respostas necessárias em busca de uma sociedade adequada. 

 

As partes não almejam serem mais ricas ou mais bem-
sucedidas que os outros pro seu próprio bem, e, portanto não 
sacrificam seus benefícios para impedir outros de tenham 
mais que si. Ao invés, cada parte na Posição Original é 
motivada a se sair tão bem quanto ele/ela puder em termos 
absolutos na tarefa de promover a satisfação óptima dos 

muitos propósitos que compõem uma concepção de bem, a 
despeito de quão pouco ou muito os outros possam ter198. 

 

Para o pensador, as partes agem racionalmente, de acordo com suas concepções 

individuais de bem. Contudo, não basta ser racional,  é preciso fazer uso da razoabilidade 

na definição da Posição Original199. É possível ser racional e, ainda assim, ser imoral. A 

razoabilidade traz consigo a marca da moral à razão prática, na medida em que une ao 

juízo de eficiência do racional um juízo valorativo do razoável. No entendimento de 

Rawls, é condição inerente à pessoa razoável algum senso de justiça. Esse mesmo senso 

de justiça que é, para Rawls – em contradição a outros filósofos como Hobbes ou 

pensadores econômicos que defendem a primazia do egoísmo na razão humana–, o 

fundamento da vida em sociedade200. decorre consequentemente que, se é 

imprescindível à vida coletiva esse senso de justiça, então se torna racional que a pessoa 

o desenvolva para que possa usufruir da vida em conjunto. 

Com exceção da situação em que a pessoa possui um poder extraordinário acima 

dos demais membros da coletividade, o cidadão comum que padece de carência de 

razoabilidade – e desse tato social precípuo – será penalizado ao longo de toda sua vida. 

Qualquer pessoa considerada “incivilizada” ou alheia aos costumes básicos de 

                                           
197 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 84-85. 
198 No original: “The parties do not strive to be wealthier or better off than others for its own sake, and thus do 
not sacrifice rewards to themselves to prevent others from having more than they do. Instead, each party in 
the original position is motivated to do as well as he/she can in absolute terms in promoting the optimal 
achievement of the many purposes that make up a conception of the good, without regard to how much or how 
little others may have” Cf. FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon: Routledge, 2007. p. 149. 
199 A distinção de Rawls entre “racional” e “razoável” já foi exposta na página racional e razoável27. 
200 Cf. FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon: Routledge, 2007. p. 151. 
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sociabilidade é, em qualquer grupo, naturalmente afastada201. Assim revela-se natural – 

quase estratégico – que as partes da Posição Original busquem consolidar princípios de 

justiça amplamente aceitos, estabelecendo assim uma coesão (ou não fragmentação) 

que possa alicerçar uma sociedade que venha a se manter com o tempo. Ao pugnar pela 

justiça as partes elaboradoras da Posição Original não estão de fato defendendo 

(diretamente) a justiça da razoabilidade, mas sim a forma mais eficiente de alcançar o 

objetivo de convivência gregária, por meio da racionalidade. 

É por intermédio da ação das partes da Posição Original, que buscam, na 

convergência de suas concepções particulares de bem, a composição de princípios de 

justiça aceitáveis à coletividade, que podemos falar em uma noção fundamental 

coletivamente aceita de sociedade. O acordo discursivo entre concepções divergentes é a 

forma adotada pela Justice as Fairness para lidar com o fenômeno inescapável da 

diversidade202. Como a adoção de uma única doutrina abrangente por parte de todos os 

cidadãos é uma utopia, só há uma saída: a proposição de uma concepção política que 

estabeleça um minimum político que possa ser aceito pelas concepções particulares e 

articulá-las em uma forma de sociedade ordenada. 

 

(A ideia de) unidade social é baseada na aceitação pelo 

cidadão de uma concepção política de justiça e depende de 

ajustes dentro dela. Não é baseada em uma concepção 
completa de bem, fundamentada numa doutrina 
abrangente203. 

 

2.4.2 O Veu da Ignorância 

 

O véu da ignorância, por sua vez, é uma das ferramentas que compõe o 

dispositivo de representação da Posição Original. Trata-se de, no momento da conjectura 

entre as partes, privá-las de qualquer conhecimento concreto de preferência que 

incidiriam sobre seus interesses particulares. Sem o prévio conhecimento de 

características (classe social, raça, dons naturais) é possível eliminar o efeito que essas 

                                           
201 Cf. FREEMAN, Samuel. Rawls. Abingdon: Routledge, 2007. p. 150. 
202 Rawls afirma que “não há uma forma politicamente factível de eliminar essa diversidade com exceção do uso 
da força opressiva do poder estatal para estabelecer uma doutrina abrangente em particular e silenciar a 
dissensão, o fato da opressão”. No original: “There is no politically practicable way to eliminate this diversity 
except by the oppressive use of state power to establish a particular comprehensive doctrine and to silence 
dissent, the fact of oppression”. Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: 
Harvard, 2001. p. 84. 
203 No original: “Social unity is based on citizen‟s accepting a political conception of justice and uses ideas of the 
good fitting within it. It is not based on a complete conception of the good rooted in a comprehensive doctrine.” 
Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 84. 
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poderiam incidir sobre as partes, que poderiam buscar construir a Estrutura Básica de 

forma a lhes privilegiar. De fato, a Posição Original na verdade busca exatamente o 

oposto, eliminar quaisquer formas de diferenciação entre as partes. Rawls chama essa 

ação de “situar as partes simetricamente”. As partes assim situadas podem dialogar e 

transigir considerados como cidadãos livres dotados de seus poderes morais e em 

igualdade de condições e de natureza. Em igualdade, serão capazes de assumir um 

compromisso unânime para a Sociedade Bem Ordenada. 

 

De acordo com as condições da Posição Original, o Véu da 

Ignorância remove as diferenças nas vantagens de barganha, 

de tal forma que nesse e em outros aspectos as partes são 

situadas simetricamente. Cidadãos são representados 

somente como pessoas livres e iguais: como aqueles que 

possuem o nível mínimo suficiente dos dois poderes morais e 

outras capacidades que os permitem ser membros normais 

numa sociedade de cooperação ao longo de uma vida 

completa. Ao situar as partes simetricamente, a Posição 

Original respeita o preceito básico de igualdade formal, ou o 

princípio de Sidgwick de equidade: aqueles similares em 

aspectos relevantes devem ser tratados similarmente. Sendo 

respeitado esse preceito, a Posição Original é justa
204. 

 

2.4.3 Qual o resultado da Posição Original? 

 

A Posição Original, portanto, é um instrumento de representação, um modo 

intelectual de tentar encontrar princípios de justiça e a configuração de uma Estrutura 

Básica adequadas a uma Sociedade Bem Ordenada. É uma ferramenta que Rawls 

desenvolveu com a finalidade de atingir um dos objetivos que considerava necessários 

para uma filosofia política. O jusfilósofo acreditava que, especificando detalhadamente as 

variáveis nesse procedimento lógico, poderia ser atingido um resultado que fosse, ao 

mesmo tempo, racional e justo.  Racional por ser decorrente de nexo causal lógico, e 

                                           
204 No original: “Along with the conditions on the original position, the veil of ignorance removes differences in 
bargaining advantages, so that in this and other respects the parties are symmetrically situated. Citizens are 
represented solely as free and equal persons: as those who have to the minimum sufficient degree the two 
moral powers and other capacities enabling them to the normal cooperating members of society over a 
complete life. By situating the parties symmetrically, the original position respects the basic precept of formal 
equality, or Sidgwick‟s principle of equity: those similar in all relevant respects are to be treated similarly. With 
this precept satisfied, the original position is fair.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª 
Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 87. 
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justo por construir, em suas pré-condições, uma sociedade de cooperação, em que fosse 

possível uma vida boa de cidadãos como livres e iguais, sendo cada um pautado por sua 

concepção própria de bem, unidos tão somente pelo desejo do e respeito ao político. Por 

meio dessa empreitada teórica seria possível explicitar quais são os elementos e 

argumentos necessários a uma sociedade justa. 

 

Na filosofia política, como em qualquer outro lugar, 
precisamos depender do juízo sobre quais considerações são 
mais ou menos significantes, e quando na prática encerrar a 
lista de razões. Quando o julgamento é unânime nós 

podemos não ser capazes de articular nossas razões além. Ao 
agrupar muitos pontos menores e maiores, e moldá-los em 
uma visão clara por meio de uma ideia fundamental dentro da 
qual outras ideias podem ser acomodadas, nós tentamos aos 
poucos construir uma concepção política razoável.  
Sobre se tal concepção serve seu propósito é algo que só 
pode ser decidido com base no quão bem ela identifica as 

considerações mais relevantes e nos ajuda a equilibrá-las  
nos casos particulares mais importantes, especialmente 
aqueles que envolvem os fundamentos constitucionais e a 
questão básica da justiça distributiva. Se uma concepção 
parece, sob a devida reflexão (sempre a última saída em 
qualquer momento específico), ter desnuviado nossa 
compreensão, feito nossas convicções ponderadas mais 

coerentes, e alinhavou as disparidades entre as convicções 
profundamente arraigadas dentre aqueles que defendem os 

princípios fundamentais das instituições democráticas, seu 
objetivo prático foi alcançado205. 

 

2.5 As instituições na Justice as Fairness 

 

Vencidas as explicações acerca da Posição Original e seus componentes, resta 

ainda a descrição de como os dois princípios de Rawls se aplicariam às instituições da 

Estrutura Básica. De qual forma ela se acomodaria, em suas múltiplas camadas, de 

forma a privilegiar os valores do liberalismo igualitário rawlsiano. É imprescindível 

                                           
205 No original: “The best worked out political conception cannot overcome these limits; nor are they defects, as 
they lie in the nature of our practical reason. In political philosophy, as elsewhere, we must rely on judgment as 
to what considerations are more and less significant, and when in practice to close the list of reasons. Even 
when judgment is unanimous we may not be able to articulate our reasons any further. By pulling together 
many smaller and larger points, and shaping them into a perspicuous view by an organizing fundamental idea 
within other ideas can be seen to fit, we try slowly to build up a reasonable political conception. 
Whether such a conception serves it purpose can only be decided by how well it identifies the more relevant 
considerations and help us to balance them in the more important particular cases, especially those involving 
the constitutional essentials and the basic questions of distributive justice. If a conception seems, on due 
reflection (always the last appeal at any given moment), to have cleared our understanding, made our 
considered convictions more coherent, and narrowed the disparities between the deeply held conscientious 
convictions of those who affirm the basic principles of democratic institutions, its practical aim is achieved.” Cf. 
RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 134. 
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vistoriar as instituições resultantes desse modelo hipotético antes que possamos 

compreender adequadamente os princípios rawlsianos206. 

 

2.5.1 Os tipos de democracias e regimes 

 

Rawls enumera cinco tipos de regimes que podem ser vistos como um sistema 

social que abrange suas instituições políticas, econômicas e sociais. São esses207: (i) 

capitalismo de lassez-faire, (ii) capitalismo de bem-estar social (welfare capitalism), (iii) 

socialismo de Estado com uma economia de comando estatal, (iv) democracia de 

proprietários208 (property owning democracy) e (v) liberal-socialismo (democrático). Qual 

ou quais dos regimes citados violariam os dois princípios de justiça? Para fazer essa 

avaliação Rawls estipula quatro critérios de checagem209: a)  as instituições são justas?; 

b) as instituições possuem um desenho eficiente para atender aos fins a que se 

propõem?; c) há uma expectativa que os cidadãos obedeçam a lei?;210 E, finalmente, d) 

o sistema impõe aos seus funcionários uma responsabilidade irreal? 

Os regimes (i), (ii) e (iii) já se mostram ineficazes na primeira análise, de acordo 

com Rawls211. O capitalismo lassez-faire (i), ou capitalismo liberal, oferece uma igualdade 

apenas formal a seus cidadãos. Não se propõe a discutir o valor real das liberdades 

políticas ou igualdade das oportunidades, apenas pressupõe um mundo de igualdade 

estritamente formal. Se todos partissem do mesmo ponto, talvez fosse um sistema 

eficaz, mas dada a desigualdade natural das relações sociais, mostra-se um sistema 

apenas eficiente, no máximo, agregando valor buscando uma espécie de meritocracia. 

O capitalismo de bem-estar social212 (ii), ou welfare state, também fracassa em 

atender às quatro demandas necessárias no ponto de vista de Rawls. Apesar de possuir 

algumas medidas atinentes à igualdade de oportunidades, são políticas que não são 

seguidas, tornando-se apenas normas programáticas sem objetividade. O controle da 

                                           
206 Rawls afirma que tal exame é necessário sob a égide do Equilíbrio Reflexivo (Cf. p. 43 acima), que torna 
imperioso estudo dialético entre a teoria meramente abstrata e sua objetivação em um caráter mais concreto. 
207 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 136. 
208 Esse é um termo incomum na Academia brasileira. A tradução apresentada (democracia de proprietários) é 
a oferecida por Célia Lessa Kestenersky. Para mais detalhes, Cf. KERSTENETZKY, Celia Lessa. Por que se 
importar com a desigualdade. Revista Dados. Vol.45, n.4, 2002. pp. 649-675, nota de rodapé 13. Mais 
aprofundamento sobre o impacto desse conceito, que não fora adequadamente tratado – segundo o próprio 
Rawls – em sua Teoria da Justiça original, Cf. HSIEH, Nien-Hê. Justice at Work: Arguing for Property-Owning 
Democracy. Journal of Social Philosophy, Vol. 40, Issue 3 (Fall), 2009. pp.397-411. 
209 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 136. 
210 Ou, por exemplo, o sistema é passível de corrupção de tal forma e profundidade que torna insustentável 
uma vida que siga estritamente a própria lei. 
211 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 137. 
212 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 137-138. 
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propriedade ainda é concentrado demais, permitindo o controle econômico que traz, 

consigo, o controle político. Além disso, a despeito de, de fato, prover um sistema de 

garantia mínimo do cidadão, não estabelece qualquer regra ou prescrição que determine 

a reciprocidade como forma de regular as relações e desigualdades econômicas e sociais. 

Finalmente, o socialismo de controle econômico estatal possui a sua supervisão 

política e econômica nas mãos de um só partido, em um regime extremamente 

centralizado, o que é flagrantemente contra o primeiro princípio da justiça rawlsiano, em 

sua prescrição de liberdade e igualdade política. O planejamento central não possui 

qualquer espaço democrático, limitando a repassar decisões superiores aos cidadãos, 

alijados do processo decisório – ou mesmo ao mercado, proscrito na situação em tela. 

Assim restam somente duas opções, que se encaixam nos dois princípios 

rawlsianos: A democracia dos proprietários (iv) e o liberal socialismo (v). Não é preciso 

fazer uma escolha entre os dois modelos, apenas a adequação dos princípios à sua 

configuração institucional, que são compatíveis no entendimento de Rawls. Não cabe à 

Justice as Fairness escolher qual regime é o mais adequado, somente estabelecer 

critérios e deixar a cargo de cada cultura política que tome essa decisão prática213. 

O conceito de property-owning democracy apresentado por John Rawls é o 

seguinte: trata-se de um regime politico-econômico e social em que, a despeito da 

existência da propriedade (especificamente dos meios de produção), as instituições são 

voltadas para que estes não sejam tendentes à concentração, por meio de monopólios ou 

grandes conglomerados. A democracia do proprietário busca não a estatização dos meios 

de produção, mas a capacitação dos cidadãos, transformados em produtores de riqueza 

através da educação em amplo sentido. Estando cada cidadão em igualdade de 

condições, tendo a mesma capacidade de acesso que os demais, cada cidadão é por si 

um proprietário de um meio de produção, da sua própria subsistência, fruto de suas 

habilidades. Rawls explicita melhor o conceito contrapondo-o ao welfare state: 

 

A diferença entre a democracia dos proprietários e o 

capitalismo de bem-estar social merece exame mais 

aproximado, já que ambos permitem propriedade privada dos 

ativos de produção. Isso pode nos levar a pensar que são 

semelhantes. Eles não são. Uma grande diferença é a 

seguinte: as instituições de fundo da democracia de 

proprietários funcionam de forma a dispersar a propriedade 

                                           
213 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 138-139. 
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de riqueza e capital, assim prevenindo que uma parcela 

reduzida da sociedade venha a controlar a economia, e 

indiretamente, a vida política. Em sentido oposto, o 

capitalismo de bem-estar social permite a uma pequena 

classe ter um quase monopólio dos meios de produção. A 

democracia dos proprietários evita isso, não pela 

redistribuição de renda para aqueles com menos ao final de 

cada período, digamos, mas ao invés assegurando a ampla 

propriedade de ativos de produção e capital humano (i.e. 

educação e habilidades treinadas) ao princípio de cada 

período, tudo isso em um contexto de igualdade de 

oportunidades. A intenção não é simplesmente auxiliar 

aqueles que perderam por acidente ou infortúnio (mesmo que 

isso precise ser feito), mas sim colocar todos os cidadãos 

numa posição capaz de gerenciar seus próprios assuntos com 

apoio de um nível apropriado de igualdade econômica e 

social
214. 

 

Rawls não esconde sua predileção por esse regime, por considera-lo superior em 

vários critérios. Simboliza o ideal de uma sociedade voltada para a cooperação mútua, 

numa aliança racional entre cidadãos livres e iguais. É praticamente uma transposição 

dos ideais rawlsianos, construindo uma estrutura básica que seja não só justa, como 

equilibrada, e, assim, equânime. Nesse sentido se avoluma o caráter crucial, na teoria 

rawlsiana, da ideia de reciprocidade. A sociedade precisa se enxergar como uma 

cooperação social, e, num exercício de alteridade, ser capaz de observar o outro cidadão 

como semelhante, alguém para com o qual cada cidadão possui um dever moral. 

 

Os Menos Favorecidos não são, normalmente, os desvalidos e 

azarados – destinatários da nossa caridade e compaixão, não 

da nossa piedade – mas aqueles a quem a reciprocidade é 

                                           
214 No original: “The contrast between a property-owning democracy and welfare-state capitalism deserves 
closer examination, since they both allow private property in productive assets. This may tempt us to think they 
are much the same. They are not. One major difference is this: the background institutions of property-owning 
democracy work to disperse the ownership of wealth and capital, and thus to prevent a small part of society 
from controlling the economy and indirectly, political life as well. By contrast, welfare-state capitalism permits a 
small class to have a near monopoly of the means of production. Property-owning democracy avoids this, not 
by the redistribution of income to those with less at the end of each period, so to speak, but rather by ensuring 
the widespread ownership of productive assets and human capital (that is, education and trained skills) at the 
beginning of each period, all this against a background of fair equality of opportunity. The intent is not simply 
to assist those who lose out through accident or misfortune (although that must be done), but rather to put all 
citizens in a position to manage their own affairs on a footing of a suitable degree of social and economic 
equality.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 139. 
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devida por uma questão de justiça política entre aqueles que 

são cidadãos livres e iguais e todos os outros. Mesmo que 

tenham acesso a menos recursos, eles estão fazendo o 

máximo de acordo com os critérios mutuamente considerados 

como vantajosos e consistentes com o respeito pessoal de 

cada um
215. 

 

Outra das características abordadas por Rawls é a predileção por um regime 

constitucional, em detrimento de uma democracia procedimental216.  

A diferença reside no fato de que o regime constitucional se fundamenta em uma 

norma – como a constituição, não necessariamente escrita – que abriga princípios e 

liberdades fundamentais, que devem ser interpretadas pelas cortes como forma de 

limitar todas as demais normas. A democracia procedimental, por sua vez, estabelece 

um sistema formal de que dá suporte a qualquer nova norma, sem qualquer limite 

subjetivo. Um grupo majoritário em uma democracia procedimental poderia aprovar 

qualquer legislação, sobre qualquer tópico, como, por exemplo, a negação de direitos 

fundamentais, contanto que todos os critérios formais fossem resguardados. Um regime 

constitucional protege mais adequadamente os fundamentos jurídicos de um Estado, as 

liberdades e garantias dos seus cidadãos, além de funcionar como marco psicológico217 

além do seu papel natural de fonte de Direito218. O cidadão que vive numa sociedade que 

funciona sob a égide de uma constituição a terá sempre como padrão na definição de 

seus direitos, mediante a interpretação das cortes219. 

  

2.6 A questão da estabilidade 

 

                                           
215 No original: “The least advantaged are not, if all goes Well, the unfortunate and unlucky - objects of our 
charity and compassion, much less our pity – but those to whom reciprocity is owed as a matter of political 
justice among those who are free and equal citizens along with everyone else. Although they control fewer 
resources, they are doing their full share on terms recognized by all as mutually advantageous and consistent 
with everyone‟s self-respect.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: 
Harvard, 2001. p. 139. 
216 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 145. 
217 Trata-se da relação entre o cidadão e sua constituição, que nela vê a defesa de seus direitos e de toda a 
ordem. Tendo a constituição como marco pode-se fomentar um sentimento de pertença a uma ordem justa 
entre iguais. 
218 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 146. 
219 Por mais que haja realmente tal influência simbólica ela não pode ser exagerada. O próprio John Rawls 
reconhece que não é uma constituição que faz de um povo democrático. É algo muito mais complexo de se 
analisar, mas não deixa de haver algum impacto psicológico, creio eu. Num regime constitucional o cidadão 
sabe que possui direitos fundamentais inalienáveis. Numa democracia procedimental, tais direitos, na ótica de 
Rawls, seriam apenas passageiros, visto que poderiam ser alterados ou mesmo alijados por uma maioria 
divergente. Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 146. 
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A definição da Posição Original pode ser dividida em duas partes: a primeira a 

enunciação de seus princípios, elementos fundamentais. Por meio da definição dessas 

características já podemos vislumbrar quais seriam os atributos de uma sociedade 

configurada de forma bem-ordenada, podendo assim ser considerada como justa. Mas 

isso não é suficiente. É parte essencial da teoria rawlsiana a análise da estabilidade de 

seus conceitos. Se não se comprovar uma teoria sustentável, sobretudo no decurso da 

experiência política de geração em geração, trata-se tão somente de um rompante fugaz 

que fica à míngua de estabelecer uma proposta de justiça que seja duradoura. Se a 

justiça não for capaz de resistir às intempéries cotidianas, sendo posta de lado nos 

primeiros dissabores, tal acontecimento provavelmente se deve à fraqueza de suas 

raízes. A ordem de Rawls é antes de tudo uma convicção: um acordo político de 

cooperação que deve ser respeitado e mantido, a despeito das contingências, por ser 

fruto de uma concepção tanto racional como razoável220.  

É preciso analisar, então, como a Justice as Fairness se propõe a enfrentar seus 

momentos de crise. Primeiramente é preciso rememorar que a Justice as Fairness não se 

apresenta como filosofia moral sem sentido amplo, mas somente uma proposta filosófica 

com objeto determinado: o domínio do político. Mais especificamente, a configuração do 

político e suas instituições, optimizadas de forma a garantir não só o máximo de 

liberdade aos cidadãos como também uma sociedade justa, que privilegie a cooperação 

social e, assim, tutele os interesses de seus membros em condições menos favoráveis.  

Os valores políticos – que compõem a Justice as Fairness – surgem devido a 

algumas especificidades desse domínio do político. Rawls apresenta duas como 

principais221: A primeira advém do fato de que o político se constitui por meio de uma 

relação entre cidadãos no domínio da Estrutura Básica. Domínio este em que os cidadãos 

entram compulsoriamente no nascimento e só saem – também compulsoriamente – na 

morte. Não é uma relação voluntária, é consequência da vida em uma espécie gregária. 

A especificidade seguinte seria o fato de o poder político ser concentrado pela estrutura 

coercitiva do Estado. Contudo, esse poder, nos regimes constitucionais, emana do povo, 

como coletividade de cidadãos iguais. Esse mesmo poder, provindo dos cidadãos, é 

aplicado aos indivíduos. Essa aplicação, segundo Rawls, pode ser questionada pelos 

próprios cidadãos em sua legitimidade222. Assim, sobre essa esfera diferenciada que é o 

político ensina Rawls: 

 

                                           
220 Para voltar à distinção entre racional e razoável, Cf. acima, página 27. 
221 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 182. 
222 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 182. 
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O liberalismo político defende, então, que há o domínio 

distinto do político identificado por essas características (entre 

outras) ao qual certos valores, especificados de forma 

apropriada, caracteristicamente se aplicam. Nessa 

compreensão, o político é distinto do associativo, digamos, 

que é voluntário de formas que o político não é; também é 

distinto do familial e do pessoal, que são afetivos, mais uma 

vez de formas que o político não é. (O associativo, o familial, 

e o pessoal são simplesmente três exemplos do não político; 

há outros)
223. 

 

Para Rawls, a existência dessa dimensão do político não implica na 

desqualificação, de forma alguma, de outras classes de valores. Os valores que levam os 

homens e mulheres a se associarem com os mais diversos fins são relevantes e tem seu 

espaço na vida humana, mas esse espaço não deve se confundir com o domínio do 

político, ao menos não em sua integridade. É natural que o político conjugue em si 

elementos incidentais a esses valores – que, inclusive, podem ser talvez considerados 

não como meros adjetivos, mas sim os essenciais da vida – embora com esses não se 

confunda. O ponto mais importante da análise da estabilidade no Justice as Fairness 

advém do fato de que é imperioso que, em um regime democrático, haja um tal arranjo 

institucional que possa ser progressivamente apoiado pelos membros da sociedade. 

Mesmo tomando em consideração o processo dialético realizado por meio do Consenso 

Sobreposto e das divergências intrínsecas ao pluralismo democrático, é preciso que algo 

subsista, algo capaz de servir de esteio para a adesão dos cidadãos, sem o qual estaria 

em risco a manutenção de um regime constitucional democrático.224 

 

Portanto, como uma forma de liberalismo politico, a Justice as 

Fairness sustenta que, no atinente aos princípios 

constitucionais e questões de justiça básica, e dada a 

existência de um regime constitucional razoavelmente bem 

ordenado, a família de valores básicos expressos por seus 

princípios e ideais tem peso suficiente para superar todos os 

outros valores com os quais eventualmente venham a entrar 

                                           
223 No original: “Political liberalism holds, then, that there is a distinctive domain of the political identified by 
these features (among others) to which certain values, specified in an appropriate way, characteristically apply. 
So understood, the political is distinct from the associational, say, which is voluntary in ways that the political is 
not; it is also distinct from the familial and the personal, which are affectional, again in ways the political is not. 
(The associational, the familial, and the personal are simply three examples of the nonpolitical; there are 
others.)” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 182. 
224 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001, p. 183. 
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em conflito. Também sustenta mais uma vez, a respeito dos 

princípios constitucionais, que, tanto quanto for possível, 

questões sobre esses princípios são melhor resolvidas com 

recurso somente a valores políticos isoladamente. É nessas 

questões que o acordo entre aqueles que afirmam visões 

abrangentes que divergem entre si é mais urgente
225. 

 

Os princípios constitucionais são, assim, a pedra de toque do debate político 

democrático, onde devem convergir, prioritariamente, as concepções abrangentes de 

mundo naturalmente discrepantes. 

Retomando o ponto anterior: a dimensão do político – lastreada nos princípios 

constitucionais – deve se empenhar em sedimentar uma ordem pública que seja capaz 

de se sustentar de uma geração para a seguinte. Com base nesse raciocínio, Rawls 

conclui que essa concepção política precisa ser factível, precisa se limitar ao prático, 

tornar-se, em suas próprias palavras, “a arte do possível226”. Uma concepção moral não 

política pode se dar ao luxo de condenar o mundo por suas veleidades e iniquidades. 

Uma concepção política, por sua vez, precisa funcionar de forma estável, de uma geração 

para a outra, se possível for, de uma forma justa227. 

Existem, para Rawls, duas formas de situar a estabilidade em uma concepção 

política. A primeira é simplesmente convencionar que uma proposta política que não é 

estável não funciona, devendo ser descartada por sua ineficácia. Trata-se tão somente de 

uma atividade fútil, um esforço de Sísifo, sem resultado. Mas essa visão não se coaduna 

integralmente com os ideais do liberalismo político. Mais que atentar somente para a 

eficácia, é preciso observar a forma dessa eficácia, ou, no caso, para os motivos dessa 

adequação e estabilidade. 

A segunda forma parte de certas características psicológicas tidas como inerentes 

ao ser humano: caso o cidadão cresça e se desenvolva em um ambiente de instituições 

justas, ele vai não só aceitar esse sistema, mas também defendê-lo. Com o tempo, os 

cidadãos adquirem uma espécie de lealdade consciente às instituições.  

                                           
225 No original: “Thus as a form of political liberalism, justice as fairness holds that, with regard to the 
constitutional essentials and questions of basic justice, and given the existence of a reasonably well ordered 
constitutional regime, the family of basic values expressed by its principles and ideals have sufficient weight to 
override all other values that may normally come into conflict with them. It also holds, again with respect to 
constitutional essentials, that so far as possible, questions about those essentials are best settled by appeal to 
those political values alone. It is on those questions that agreement among those who affirm opposing 
comprehensive doctrines is most urgent.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. 
Cambridge: Harvard, 2001. p. 183. 
226 “(...) let us agree that a political conception must be practicable, fall under the art of the possible”. Cf. 
RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001, p. 185. 
227 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. p. 185. 
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Colocando de outra forma: o senso de justiça dos cidadãos, 

dados sua personalidade e interesses como formados sob 

uma Estrutura Básica justa, é forte o bastante para resistir às 

tendências normais à injustiça. Cidadãos agem 

voluntariamente para dar ao longo do tempo, uns aos outros, 

justiça. A estabilidade é garantida pela motivação, do tipo 

apropriado, suficiente adquirida sob instituições justas
228.   

 

A questão da estabilidade não é, para a Justice as Fairness, meramente uma 

questão de obediência, que poderia garantir apoio a um corpo normativo com emprego 

de sanções. Mais que isso: por ser uma teoria de caráter liberal, o real objetivo da Justice 

as Fairness é gerar a convicção racional de que aquela concepção política é a mais 

razoável, tendo por base a razão e os poderes morais naturalmente presentes em cada 

cidadão. Por meio desse esforço tem-se uma adesão que vai muito além da mera 

acquiescência, mas sim uma disposição refletida229. 

O cidadão possui, então, duas visões distintas. As concepções política e 

abrangente. Uma sociedade é justa e bem ordenada quando possui ao mesmo tempo 

aceitação de uma concepção política de justiça por parte da sociedade – independente 

das convicções abrangentes de seus particulares – e rejeição de concepções abrangentes 

que busquem negar essa concepção política de justiça. Rawls deixa a cargo de cada 

cidadão definir exatamente como se relacionam os valores morais políticos e os valores 

morais não políticos, mas o imprescindível é que esses não prejudiquem aqueles, que as 

concepções abrangentes não erodam os fundamentos principiológicos de liberdade e 

igualdade circunscritos no pacto constitucional democrático230.  Esses fundamentos 

políticos, por serem mais restritos em sua natureza, podem ser aceitos mais facilmente 

pelas concepções abrangentes mais variadas. É a forma mais razoável de se lidar com o 

inexorável pluralismo inerente ao ser humano, em toda sua potencialidade. 

 

A descoberta de uma nova possibilidade social: a 

possibilidade de uma sociedade estável, pluralista e 

                                           
228 No original: “Put another way: citizens‟ sense of justice, given their character and interests as formed by 
living under a just basic structure, is strong enough to resist the normal tendencies to injustice. Citizens act 
willingly to give one another justice over time. Stability is secured by sufficient motivation of the appropriate 
kind acquired under just institutions.” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. 
Cambridge: Harvard, 2001, p. 185. 
229 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001, p. 186. 
230 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001, p. 187. 
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democrática razoavelmente harmoniosa pode advir do 

sucesso das instituições liberais. Antes da prática bem-

sucedida da tolerância em sociedades com instituições liberais 

não havia forma de conhecer aquela possibilidade. Pode 

parecer natural acreditar, da forma que a aceitação por 

séculos da intolerância aparenta confirmar, que a união e 

concórdia social dependem de acordo em uma doutrina 

abrangente religiosa, filosófica ou moral. Intolerância era 

vista como condição da ordem social e estabilidade. O 

enfraquecimento dessa crença ajuda a abrir caminhos para as 

instituições livres
231. 

 

Para John Rawls as instituições liberais desempenharam um papel determinante na 

reconstrução do conceito de tolerância. Com a consolidação da esfera do político – 

independente de qualquer concepção valorativa abrangente – pode-se abrigar, dentro de 

um só Estado, convicções díspares que, a despeito de suas divergências, são capazes de 

afirmar no esforço cooperativo seu apoio, em reconhecimento da alteridade e capacidade 

de cada cidadão definir seus valores particulares. Mas, como já afirmado, trata-se tão 

somente de um segmento da vida humana. Na contemporaneidade não basta discutir a 

posição do cidadão apenas em relação ao seu Estado e sua sociedade. É preciso 

apreender como se dá a relação também entre os Estados. É o que se pretende abordar 

no capítulo seguinte, apresentando o Direito dos Povos de John Rawls.  

  

                                           
231 No original: “The discovery of a new social possibility: the possibility of a reasonably harmonious and stable 
pluralist and democratic society, may follow from this success of liberal institutions. Before the successful 
practice of toleration in societies with liberal institutions there was no way of knowing of that possibility. It may 
seem more natural to believe, as centuries-long acceptance of intolerance appeared to confirm, that social unity 
and concord require agreement on a general and comprehensive religious, philosophical, or moral doctrine. 
Intolerance was seen as a condition of social order and stability. The weakening of that belief helps to clear the 
way for free institutions” Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 
2001. p, 197. 
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Capítulo 3 – O Direito dos Povos de John Rawls 

 

1. Introdução 

 

Como já mencionado anteriormente, após elaborar seu sistema hipotético de 

justiça voltado para a organização das Sociedades Bem Ordenadas, numa perspectiva de 

direito interno, John Rawls empreendeu também uma proposta de Direito Internacional – 

ou, ainda melhor, de como seria o Direito Internacional que seguisse as regras do Justice 

as Fairness232. O uso do termo “Direito dos Povos” em contraposição ao mais tradicional 

“Direito Internacional” já é uma peculiaridade. O jusfilósofo chama a atenção para o fato 

de que “Direito dos Povos” remonta à denominação latina jus gentium intra, o Direito das 

Gentes, ou “as leis que todos os povos têm em comum”233, conforme Rawls234. A razão 

dessa escolha é a necessidade de diferenciar “povos” de “nações” ou “Estados”235. Diz 

que “quis conceber os povos como tendo características diferentes das que têm os 

Estados, sendo inadequada a ideia de Estados tal qual como tradicionalmente concebida, 

com seus poderes de soberania236”. Por “Direito dos Povos” Rawls define: “uma 

concepção política particular de direito e justiça que se aplica aos princípios e normas do 

Direito e da prática internacionais237”. A ideia contratualista de justiça e o processo para 

que seja alcançada são, para Rawls, semelhantes entre os casos da justiça interna e 

internacional238. O Direito dos Povos traça os contornos dessa compreensão, que será 

exposta a seguir.  

Rawls inicia sua exposição diferenciando cinco tipos de povos – identificados por 

seus arranjos sociais em nível doméstico – que fazem parte da sociedade internacional. 

São esses239: i) povos liberais razoáveis240; ii) povos decentes241; iii) Estados fora da lei; 

                                           
232 Como uma nota introdutória para o restante do capítulo, é importante afirmar que será, exceto em caso 
expressamente citado, usada como fonte para todas as citações pertinentes a tradução elaborada por Sérgio 
Sérvulo da Cunha, Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  
233 No original “what the laws of all peoples have in common” Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. 
Cambridge: Harvard, 2002. p. 3. 
234 Cumpre ressaltar que Rawls aparentemente possuia uma noção equivocada de jus gentium. Em sua 
acepção, o termo latino mais se assemelha ao que convencionamos chamar Direito Comparado. O termo 
possuía, na verdade, o significado de normas aplicáveis no trato com os povos estrangeiros. Noção essa bem 
mais aproximada ao que chamamos atualmente de Direito Internacional. Cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 3.  
235 A razão dessa opção será discutida adiante, a partir da página 72. 
236 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. XVII. 
237 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 3. 
238 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 4. 
239 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 4. 
240 Junto aos povos decentes são considerados por Rawls como “povos bem ordenados” Cf. RAWLS, John. The 
Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 4. 
241 Rawls define Povos decentes como “sociedades não-liberais cujas instituições cumprem certas condições 
especificadas de direito e justiça política (incluindo o direito dos cidadãos de desempenhar um papel 
substancial, digamos, através de associações e grupos, tomando decisões políticas) e levam seus cidadãos a 
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iv) sociedades sob o ônus de condições desfavoráveis242 e, finalmente, v) absolutismos 

benevolentes243. Essa diferenciação entre tipos de povos é importante para que Rawls 

trate cada espécie de organização social com critérios específicos. Sua intenção é não 

alijar da sociedade dos povos alguns povos que, a seu ver, apesar de não poderem ser 

considerados plenamente liberais, são ao menos “decentes244”. 

A estrutura do Direito dos Povos de John Rawls está dividida essencialmente em 

duas partes. Primeiro a chamada Teoria Ideal, que busca definir as características de seu 

sistema em condições óptimas de funcionamento, com a extensão do contrato social para 

as sociedades democráticas liberais e povos decentes. Rawls parte do pressuposto que a 

mesma regra de sociedade justa pode ser estendida entre toda a sociedade internacional 

bem organizada. A segunda parte é a Teoria Não Ideal, que abarca condições de injustiça 

como a guerra, pobreza e a desigualdade econômica. Questões como dever de 

assistência (ajuda humanitária ou não) ou direito à guerra (jus ad bellum) são 

enfrentadas. Para isso serão avaliadas as condições de existência dos demais povos 

(Estados fora da lei, em condições desfavoráveis ou monarquias benevolentes) e como 

eles se encaixam no sistema rawlsiano. Num mundo ideal somente a Teoria ideal seria o 

bastante. Mas para uma obra que se pretende comprometida com o realismo utópico, é 

preciso analisar ainda como a teoria funcionaria nas condições reais de sua aplicação245. 

 

Começo e termino com a ideia de uma utopia realista. A 

filosofia política é realisticamente utópica quando expande 

aquilo em que geralmente se pensa como os limites da 

possibilidade política prática. Nossa esperança para o futuro 

da sociedade baseia-se na crença de que a natureza do 

mundo social permite a sociedades democráticas 

constitucionais razoavelmente justas existirem como 

membros da Sociedade dos Povos. Em tal mundo social, a paz 

e a justiça seriam obtidas entre povos liberais e decentes 

                                                                                                                                    
honrar um Direito razoavelmente justo para a Sociedade dos Povos”. Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 3, nota de rodapé 2. Ressalte-se que, para Rawls o termo “Sociedade dos 
Povos” deve ser entendido como “todos os povos que seguem os ideais e princípios do Direito dos Povos em 
suas relações mútuas”. Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 3. Mais 
sobre os povos decentes será discutido a partir da página X. [povos decentes] 
242 O termo empregado originalmente no restante do texto pra se referir a esse tipo de povo é “burdened 
societies”, e o termo empregado na tradução de Luis Carlos Borges, a principal em português, é “sociedades 
oneradas”. Penso que o termo “sociedades sobrecarregadas”, como empregado por Luis Paulo Rouanet, é mais 
adequado, e é o que será usado daqui em diante. 
243 No original, os termos empregados são, respectivamente: i) reasonable liberal people; ii) decent peoples; iii) 
outlaw states; iv) societies burdened by unfavourable conditions e, finalmente, v) benevolent absolutisms. Cf. 
RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 4. 
244 Vide nota 230. Em síntese, povos decentes são aqueles que, a despeito de não possuírem uma estrutura 
plenamente democrática, possuem uma forma de hierarquia consultiva. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 
4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 4. 
245 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 5. 
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nacional e internacionalmente. A ideia dessa sociedade é 

realisticamente utópica no sentido de que retrata um mundo 

social alcançável que combina o direito político e a justiça 

para todos os povos liberais e decentes em uma Sociedade 

dos Povos. Uma teoria da justiça e o Liberalismo político 

tentam dizer como seria possível uma sociedade liberal. O 

direito dos Povos espera dizer como seria possível uma 

Sociedade mundial de povos liberais
246. 

 

Para Rawls, os grandes tormentos da história da humanidade são fruto da 

injustiça política247. Da fome à perseguição religiosa, da opressão às guerras injustas, são 

todas manifestações do mesmo sintoma. Para remediar e evitar todos esses males há 

uma solução clara: eliminar essas injustiças e estabelecer estruturas justas. Se os seres 

humanos forem criados e se acostumarem à ideia de uma sociedade em liberdade e 

igualdade e uma estrutura social justa, eles vão, naturalmente, preservar esses valores e 

suas instituições, através do tempo e das gerações. Essas estruturas internas não lhes 

garantem só o progresso, mas também a paz. Os regimes constitucionais democráticos 

restringem o uso da força à legítima defesa ou proteção internacional diante de violações 

de Direitos Humanos248. Como democracias constitucionais proíbem a guerra de agressão 

e privilegiam os Direitos Humanos, deve, por consequência, haver paz entre esses povos. 

O Direito dos Povos, conforme leciona John Rawls, é um produto do liberalismo 

político, sendo uma extensão de sua teoria em âmbito internacional. Para isso usa um 

método ligeiramente diferenciado. Em vez de uma Posição Original, como descrito 

anteriormente249, são na verdade duas Posições Originais envolvidas no processo250. Se o 

resultado desse procedimento é justo ou não, é algo que será discutido posteriormente. 

Antes é importante explicitar as suas características em sua teoria Ideal e Não Ideal. 

 

2. Teoria Ideal 

 

1. Direito dos Povos, não Estados 

 

                                           
246 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 6-7. 
247 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 7. 
248 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 8. 
249 Cf. anteriormente, a partir da página 32. 
250 Cf. adiante, a partir de 75. 
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Assim como os cidadãos são os atores principais da concepção interna do Justice 

as Fairness, Rawls considera que os povos – e seu relacionamento mútuo – são o foco do 

seu Direito dos Povos. De forma semelhante àquela que Rawls define o cidadão em uma 

democracia liberal251, ele define os povos liberais por três características252: i) “um 

governo constitucional razoavelmente justo, e que serve os seus interesses 

fundamentais”; ii) “cidadãos unidos pelo que Mill denominou „afinidade comum253‟” e iii) 

“uma natureza moral”. Trata-se de, respectivamente, critérios de natureza institucional, 

cultural e moral. Um povo que é representado por um governo adequado, que 

compartilha de uma identidade cultural, e possui a capacidade moral de formular critérios 

de justiça está apto a interagir como ente em uma sociedade cujo elemento básico são 

os povos. 

 Como já dito, a Sociedade dos Povos é uma sociedade entre povos, que, em si, 

são uma sociedade entre pessoas. As pessoas integrantes dessa sociedade domésticas só 

se relacionam entre os elementos dessa sociedade. Somente quem possui o condão de 

relacionamento com outras sociedades, segundo a teoria rawlsiana, é o povo. Primeiro 

definem-se os princípios de justiça em uma dimensão doméstica para depois traçar 

novos princípios da convivência entre os povos. Como os princípios de justiça são 

definidos aprioristicamente em um universo fático que não inclui relacionamento com 

povos estrangeiros – já que os caracteres da estrutura básica devem concernir somente 

a elementos domésticos – não há razão, segundo Rawls, para a existência de 

exércitos254.  

O Estado não pode lançar mão de forças de exército contra seus próprios 

cidadãos, e ao menos na dimensão da Teoria Ideal, o resto da Sociedade dos Povos é 

composta por povos liberais, que, segundo Rawls, não tem razão para recorrer à 

guerra255. Reconhecendo que Estados democráticos podem resolver suas disputas de 

diversas formas menos dispendiosas e destrutivas que a guerra, o exército seria 

simplesmente desnecessário. Assim, a faculdade de entrar em guerra que faz parte de 

                                           
251 Cf. capítulo anterior, a partir da página 35. 
252 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 30. 
253 John Stuart Mill dizia, em suas Considerações sobre o Governo Representativo: “Podemos dizer que um 
grupo de homens constitui uma nacionalidade quando estão unidos por simpatias comuns, que não existem 
entre eles e quaisquer outros - as quais os levam a cooperar um com o outro com maior disposição do que com 
outras pessoas, a querer ter o mesmo governo e a desejar que este governo seja exercido exclusivamente por 
eles mesmos ou por uma parcela deles mesmos. Este sentimento de nacionalidade pode ter sido gerado por 
diversas causas. Às vezes, é fruto da identidade de raça e de descendência. A comunidade de língua e a 
comunidade de religião contribuem grandemente para ele. Os limites geográficos são outra de suas causas. A 
mais forte de todas é, porém, a identidade de antecedentes políticos, a posse de uma história nacional e a 
conseqüente comunhão de memórias, o orgulho e a humilhação, o prazer e a tristeza coletivos, ligados aos 
mesmos incidentes do passado. Todavia, nenhuma dessas circunstâncias é indispensável ou necessariamente 
suficiente por si mesma.” Cf. MILL, J. S. Considerações Sobre o Governo Representativo. APUD Ishay, Micheline 
R. (org.). Direitos Humanos: Uma Antologia. São Paulo; Edusp, 2006.   
254 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 26-27. 
255 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 8. 
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uma noção ampla de soberania – não restrita pelos tratados internacionais de proscrição 

da guerra – precisa ser reformulada. Para Rawls restam como motivadores para uso da 

força nas relações internacionais somente os argumentos relativos aos Estados fora da lei 

e à ajuda humanitária, ambos os temas tratados na Teoria Não Ideal. A autonomia 

interna absoluta do conceito mais tradicional de Soberania seria simplesmente 

insustentável. Isso porque o direito do Estado – como instituição – não deriva de 

nenhuma fonte outra que seus cidadãos, e se um elemento não lhe serve, deve ser 

abandonado. Rawls defende essa primazia do povo sobre o Estado, e é por isso que sua 

perspectiva de Direito Internacional é lastreada não no Estado, mas na figura do povo. 

Rawls escolhe a denominação povos com a finalidade de questionar critérios de 

Soberania. 

 

É significativo que os direitos e deveres dos povos no que diz 

respeito à sua chamada soberania derivam do próprio Direito 

dos Povos, com os quais concordariam juntamente com 

outros povos em circunstâncias adequadas. Como povos 

justos e decentes, as razões para a sua conduta estão de 

acordo com os princípios correspondentes. Não são movidos 

unicamente pelos seus interesses prudenciais ou racionais, as 

chamadas razões de Estado
256. 

 

Essas razões de Estado possuem, nas relações internacionais contemporâneas, o 

mesmo status quase sacrossanto há eras, e que remonta à época de Tucídides257. 

Enquanto a natureza do Estado mudou substancialmente – Estado esse que sequer 

existia à época do famoso historiador grego – inclusive em suas ações e todo seu 

contexto geopolítico, os atores principais da convivência internacional ainda são 

frequentemente estudados como entes movidos por uma racionalidade estritamente 

voltada para a conquista e manutenção de poder. Nesse sentido, é paradoxalmente 

gigantesco o abismo entre Estados e seus povos. 

 

Se a racionalidade exclui o razoável (isto é, se um Estado é 

movido pelos objetivos que tem e ignora o critério de 

reciprocidade no trato com outras sociedades), se a 

                                           
256 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 35-36. 
257 Tucídides é um historiador grego que viveu há cerca de 1600 anos, famoso por narrar a Guerra do 
Peloponeso.   
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preocupação de um Estado com o poder é predominante e se 

os interesses incluem coisas como converter outras 

sociedades à religião do Estado, aumentar o seu império e 

conquistar território, ganhar prestígio e glória dinástica, 

imperial ou nacional, e aumentar sua força econômica relativa 

– então, a diferença entre Estados e povos é enorme
258. 

 

Povos liberais, por sua vez, estão limitados não somente pelo domínio do racional, 

mas também pelo razoável259, da mesma forma que constituem suas instituições 

internamente. Os valores selecionados atendem a seus interesses – inclusive no atinente 

à manutenção de sua segurança – mas esses interesses estarão sempre limitados tanto 

pela justiça de suas instituições e princípios vistos sob o prisma da reciprocidade260 em 

relação a outros cidadãos e aos demais povos261. Da mesma forma que a ordem 

doméstica se alicerça na reciprocidade, também nela deve se assentar a ordem 

internacional. Assim, para Rawls, uma sociedade internacional que atende a requisitos de 

justiça e reciprocidade – e pode, assim, ser estável – não pode se fundar em Estados, 

mas nos povos. 

 

2. A segunda Posição Original 

 

A Posição Original, como já exposto anteriormente, é um instrumento de 

representação262 elaborado por John Rawls, com o fito de propiciar uma análise sobre 

critérios de justiça dissociados do caso concreto. Na Posição Original todos os atores 

estão separados do mundo real por um Véu da Ignorância, que os impede de acessar  

conhecimentos tais como sua situação étnica, econômica ou qualquer outra  

particularidade. Essa representação acontece em várias fases, progressivamente, 

durante as quais os atores envolvidos deverão buscar racionalmente formas razoáveis de 

garantir uma sociedade de cooperação entre cidadãos livres e iguais. A representação 

tem como fundamental a ideia de que é possível estabelecer, por meio da razão, termos 

de cooperação aceitáveis a todos os membros da sociedade. Um membro mais abastado 

da sociedade e outro membro desvalido se situam, no momento da Posição Original, no 

                                           
258 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 37. 
259 A diferenciação entre racional e razoável já foi abordada a partir da página 27. 
260 Característica já abordada na página 26. 
261 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 29. 
262 Cf. acima, a partir da página 32.  
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mesmo nível de ignorância e subjetividade. Aquele que ocupa uma posição pode se 

tornar, no futuro, o ocupante da posição alheia. Por isso, precisa se esmerar para que a 

sociedade tutele adequadamente seus vários segmentos, de forma que não fique 

desfavorecido em excesso. Como já mencionado, a Justice as Fairness é um sistema de 

reciprocidade263. Se empenha em tornar evidente que, numa democracia liberal, o 

mesmo padrão de justiça deve servir a todos na mesma medida, sendo desigual somente 

na medida em que protege os mais necessitados. 

No Direito das Gentes o mesmo sistema é empregado. Após a primeira simulação 

da Posição Original, em que as características das instituições básicas são definidas, uma 

nova simulação é empreendida, uma nova Posição Original que tem por atores, desta 

feita, os Povos. Os povos participantes então entram no mesmo procedimento hipotético 

de discussão, objetivando a definição dos termos do Direito dos Povos264. Como diz 

Rawls, esta é “a Estrutura Básica das relações entre os povos”265. 

Na segunda Posição Original Rawls substitui a figura das pessoas livres e iguais 

por povos livres e iguais, e explica: 

 

Nele considerávamos os cidadãos como livres e iguais porque 

é assim que eles se concebem como cidadãos em uma 

sociedade democrática. Assim, pensam em si como possuindo 

o poder moral de ter uma concepção de bem e de afirmar ou 

rever essa posição se assim decidirem. Também vêem-se 

como fontes auto-autenticadoras de reivindicações e capazes 

de assumir a responsabilidade pelos seus fins. Fazemos o 

mesmo, de certa maneira, no Direito dos Povos: vemos os 

povos concebendo-se como povos livres e iguais na 

Sociedade dos Povos (segundo a concepção política dessa 

sociedade). Isso é paralelo, mas não igual, ao modo como, no 

caso nacional, a concepção política determina a maneira 

como os cidadãos devem se ver, segundo os seus poderes 

morais e interesses de ordem superior
266. 

 

                                           
263 Cf. p. 26 e 63. 
264 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 33.  
265 No original: “(Here we may view that law as governing the basic structure of the relations between 
peoples.)” Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 33. 
266 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 43-44. 
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A diferença entre Estados e Povos mais uma vez se mostra extremamente 

relevante. Quem pensa o Direito “Internacional267” no sistema rawlsiano são as 

coletividades dos cidadãos, e não os governos estatais. Os povos são livres para agirem 

em reciprocidade para com os outros povos, por enxergarem sua igualdade e sua 

legitimidade de postular suas demandas. Rawls observa isso como um interesse 

particular dos povos, no seu autoreconhecimento de sua história compartilhada, com 

conquistas e dissabores que também lhes permitem reconhecer a mesma trajetória nos 

demais povos, reconhecendo sua legitimidade268. Essa é a principal distinção, para Rawls, 

entre Estados e povos: “povos justos estão plenamente preparados para conceder 

justamente o mesmo respeito e o mesmo reconhecimento adequados a outros povos, 

como iguais269”. 

 

Portanto, o critério de reciprocidade aplica-se ao Direito dos 

Povos da mesma maneira que se aplica aos princípios de 
justiça para um regime constitucional. Esse senso razoável de 
devido respeito, conferido de boa vontade a outros povos 
razoáveis, é um elemento essencial da idéia de povos que 
estão satisfeitos o status quo pelas razões certas270. É 
compatível com a cooperação contínua entre eles ao longo do 
tempo e com a aceitação mútua e a adesão ao Direito dos 

Povos. Parte da resposta ao realismo político é que esse 
senso razoável de respeito adequado não é irrealista mas é, 

ele próprio, o resultado de instituições nacionais 
democráticas271.  

 

3. Princípios do Direito dos Povos 

 

Como já mencionado272, Rawls segue Immanuel Kant na opinião de que um 

governo de natureza global seria infactível e indesejável273. Para atingir uma ordem 

verdadeiramente igualitária entre os povos não há alternativa mais eficiente que uma 

                                           
267 Chamar a proposta de John Rawls de Direito Internacional parece posicionar de forma inadequada tanto o 
Direito Internacional quanto o Direito dos Povos. Mas, de fato, ambas cumprem a mesma finalidade de regular 
a ordem global. A forma de atingir a esse fim, no entanto, que é integralmente diferente entre as duas 
propostas. O Direito Internacional é profundamente estatocêntrico, enquanto o Direito dos Povos pensa nos 
povos como seu elemento basilar. 
268 Rawls faz referência ao conceito de Rosseau de amour-propre para descrever esse sentimento. Contudo, 
nota-se que  
269 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 45. 
270 Cf. abaixo, página 83. 
271 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 45-46. 
272 Cf. acima, p. 25. 
273 Rawls chega a afirmar que: “(...)um governo mundial  – com o que me refiro a um regime político unificado, 
com poderes jurídicos normalmente exercidos por governos centrais – seria um despotismo global ou, então, 
governaria um império frágil, dilacerado pela guerra civil frequente, quando várias regiões e povos tentassem 
conquistar liberdade e autonomia políticas”. Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. p. 46. 
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federação ou congraçamento de povos, organizados domesticamente de acordo com suas 

particularidades e predileções, e então acordados globalmente – por meio de organismos 

internacionais ou não – com base em uma série de princípios. Quais seriam, então, os 

princípios adequados para o Direito dos Povos? 

Ralws, como já mencionado, continua usando a Posição Original para desvendar 

quais seriam esses princípios ideais, aqui destacados para a consecução de uma 

Estrutura Básica global justa. Mas surge uma diferença: enquanto na Posição Original as 

partes devem elaborar seu conjunto de princípios e características delineadoras da 

Estrutura Básica, no Direito dos Povos já há uma lista de princípios que Rawls apresenta 

como comuns às democracias liberais, sendo de aceitação ampla entre elas. São estes: 

 

1. Os povos são livres e independentes, e a sua 

liberdade e independência devem ser respeitadas por 

outros povos 

2. Os povos devem observar tratados e 

compromissos. 

3. Os povos são iguais e são partes em acordos 

que os obrigam. 

4. Os povos sujeitam-se ao dever de não-

intervenção. 

5. Os povos têm o direito de autodefesa, mas 

nenhum direito de instigar a guerra por outras razões 

que não a autodefesa. 

6. Os povos devem honrar os direitos humanos. 

7. Os povos devem observar certas restrições 

especificadas na conduta da guerra. 

8. Os povos têm o dever de assistir a outros 

povos vivendo sob condições desfavoráveis que os 

impeçam de ter um regime político e social justo ou 

decente.274 

 

Não se trata de uma listagem exaustiva, apenas de uma constatação que Rawls 

faz de alguns princípios que são comuns às democracias liberais. Eles precisam ser 

refinados e podem ser ampliados, mas a ideia é que sejam um conjunto pronto de 

                                           
274 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 47-48. 
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prescrições, que possam ser imediatamente aceitas pelas democracias liberais275. Assim, 

são, para Rawls, a “carta básica do Direito dos Povos276”. A partir daí devem ser 

complementados e especificados. O princípio número seis, por exemplo, requer a 

especificação do conteúdo do conceito de Direitos Humanos. Da mesma forma, o artigo 

um especifica ideais de autonomia e não-intervenção que precisam ser demonstrados em 

sua aplicação. 

Com base nesses 8 princípios se fundamenta o Direito dos Povos. As decisões a 

serem tomadas na segunda rodada da Posição Original – a Posição Original entre povos – 

devem ser concernentes à especificação e aplicação desses princípios. São elementos 

norteadores essenciais às democracias liberais, na visão de Rawls, e fazem parte de uma 

Sociedade dos Povos justa. 

Consolidam-se três diferenças cruciais entre as duas Posições Originais, em seu 

nível doméstico e internacional277: i) Os povos não possuem concepção particular de 

bem; ii) O interesse de cada povo é avaliado com base nas suas concepções políticas e 

princípios domésticos de justiça; e iii) as partes da segunda posição Original escolhem 

entre oito princípios pré-definidos278. 

A primeira diferença advém do fato de que, enquanto um cidadão possui sua 

capacidade moral de formular sua própria concepção particular de mundo, essa é uma 

faculdade indisponível a um povo. Nenhum povo possuirá uma visão integral e 

homogênea, como já mencionado279. É um fato tomado como natural por John Rawls, 

fruto da diversidade. O que se pode buscar, em seu lugar, é a representação da vontade 

de um povo por meio de seus instrumentos políticos e as características de sua 

organização social. E é aí que reside a segunda diferença. Para auferir esses valores 

populares serve a Posição Original em primeiro nível, para informar uma concepção 

axiológica que compense a inexistência de valor abrangente entre os povos bem 

ordenados. É com base nessa sociedade justa – nas suas concepções particulares de 

justiça – que deve ser tomado seu interesse na definição de uma Sociedade dos Povos. 

Não é mais a justiça racional de cada cidadão, mas as concepções políticas de cada povo 

que são ponderados na segunda Posição Original. 

A terceira distinção concerne ao rol de questões aventadas e discutíveis com sede 

na Posição Original. Na sua versão doméstica, as partes são livres para ponderarem 

                                           
275 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 37. 
276 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 48. 
277 Ressalve-se o uso impróprio do termo. Provavelmente o mais adequado seria designar de “interpovos”, mas 
creio ser uma nomenclatura desnecessária, no meio de tantas outras mais relevantes. Deve-se inferir, 
doravante, esse significado proposto em quaisquer menções feitas ao termo. 
278 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 40. 
279 Cf. abaixo, página 41  
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entre quaisquer propostas filosóficas. Por uma questão tanto de racionalidade como 

razoabilidade, Rawls acredita que elas escolherão sempre os princípios de justiça da 

Justice as Fairness280. Na segunda Posição Original Rawls parte do pressuposto que, por 

serem democracias liberais281, há um senso de igualdade implícito que deslegitimaria 

qualquer outra corrente filosófica – como o utilitarismo, por exemplo. Para Rawls não faz 

sentido esperar que algum povo organizado venha a considerar, por exemplo, que sofra 

uma perda moderada para que outro povo obtenha, do mesmo fato, uma grande 

conquista, como seria o caso em um pensamento puramente utilitarista282. Assim, na 

visão do filósofo norte-americano, esses oito princípios são suficientes para um Direito 

dos Povos igualitário. A sua interpretação e aplicação deve ser discutida no âmbito da 

segunda Posição Original283. 

 

Extraio esses princípios grandemente tradicionais da história 

e dos usos do Direito e da prática internacionais. As partes 

não recebem um menu de possibilidades de princípios e ideais 

a escolher, como acontece no Liberalismo Político ou em Uma 

Teoria da justiça. Em vez disso, os representantes de povos 

bem ordenados simplesmente refletem sobre as vantagens 

desses princípios de igualdade entre os povos, e não vêem 

nenhuma razão para abandoná-los ou para propor outras 

possibilidades. Esses princípios devem, naturalmente, 

satisfazer o critério da reciprocidade, já que esse critério é 

válido em ambos os níveis – tanto entre cidadãos como 

cidadãos como entre povos como povos
284. 

 

Além dos princípios destinados a definir em que termos realizar-se-á a igualdade 

entre os povos, os povos devem ainda especificar os princípios que nortearão sua ação 

por meio de organismos de cooperação internacional. Tais organizações devem versar 

sobre questões como comércio internacional justo ou mesmo assistência mútua. Elas 

são, por seu papel de cooperação institucionalizada, partes integrantes na Estrutura 

Básica da ordem internacional. 

                                           
280 Cf. acima, página 46. 
281 Lembrando que, enquanto no âmbito da Teoria Ideal, a teoria lida somente com o relacionamento entre 
povos bem ordenados. A relação com povos alheios a esses padrões será observada na Teoria Não-Ideal, a 
seguir, a partir da página 98. 
282 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 40. 
283 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 42. 
284 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 53. 
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Da mesma forma que ocorre na situação doméstica, as partes negociadoras da 

segunda Posição Original também buscam a correção de distorções de forma a propiciar 

uma ordem estável entre gerações. No caso de uma sociedade pré-existente com 

profundas desigualdades econômicas entre os povos, por exemplo, seria necessária uma 

organização com fins de operacionalizar metas e dispositivos objetivando a justiça 

econômica285. E mesmo numa sociedade ideal – e idealmente justa – entre povos, ainda 

assim seria necessária uma organização para regular o comércio, de forma que este 

permaneça sendo praticado com justiça, não sendo empregado como fator gerador de 

desigualdades286. 

Outros exemplos de organizações internacionais podem ser aventados, mas o 

princípio subjacente é o de que povos bem ordenados não encontrariam empecilho em 

participar de um acordo com os demais povos desde que sejam para benefício mútuo. 

Seria previamente resolvida, na própria definição dessas instituições, a participação de 

cada povo, bem como seu ganho proporcional287.  

 

4. Paz democrática e estabilidade 

 

Um dos fundamentos do Direito dos Povos é a necessidade de estabilidade. Da 

mesma forma que a Justice as Fairness opera no direito interno288, também no âmbito 

externo está presente a necessidade do estabelecimento de uma ordem que seja, em si, 

sustentável a longo prazo, inclusive entre gerações. Mas, para Rawls, o exame objetivo 

de estabilidade aparente não é suficiente. É preciso que seja feita uma análise do que 

vem a ser a estabilidade na forma como é vista pelos chamados realistas políticos289 – 

um status pautado pelo equilíbrio de poder –  e a estabilidade que ele considera fruto das 

“razões certas290”. 

 

                                           
285 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 42. Especialmente a nota 
52. 
286 Rawls menciona inclusive o GATT e o Banco Mundial. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. 
Cambridge: Harvard, 2002. p. 42.  
287 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 43. 
288 Cf. capítulo anterior, a partir da página 64. 
289 O realismo na política internacional é a corrente de pensamento que defende um comportamento 
extremamente pragmático por parte dos Estados. Essa corrente afirma que o Estado só age para proteger seus 
interesses e maximizar sua influência no cenário internacional. Num contexto de anarquia internacional definido 
por Hedley Bull, cada Estado, para os realistas, cuida apenas da sua própria sobrevivência. Cf. BULL, Hedley. A 
Sociedade Anárquica - Um estudo da ordem na política mundial. Editora da Universidade de Brasília: São Paulo, 
2002. 
290 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 56. 
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(...) (N)o caso nacional, mencionei um processo pelo 

qual os cidadãos desenvolvem um senso de justiça à 

medida em que crescem e participam de seu mundo 

social justo. Como idéia realisticamente utópica, o 

Direito dos Povos deve ter um processo paralelo que 

leve as pessoas, inclusive as sociedades liberais e 

decentes, a aceitar de boa vontade as normas jurídicas 

incorporadas em um Direito dos Povos justo e a atuar 

sobre elas. Este processo é similar ao caso doméstico. 

Assim, quando o Direito dos Povos é honrado pelos 

povos ao longo de certo período de tempo, com a 

evidente intenção de aquiescer, e essas intenções são 

mutuamente reconhecidas, esses povos tendem a 

desenvolver confiança mútua. Além disso, as pessoas 

vêem essas normas como vantajosas para si e para 

aqueles com quem se importam e, por isso, à medida 

em que o tempo passa, tendem a aceitar a lei como um 

ideal de conduta291.  

 

Essa reação entre o alvo da norma e a norma, para Rawls, é de progressiva 

aceitação, “similar à aceitação gradual, inicialmente relutante, de um princípio de 

tolerância”292. É natural que os povos tenham seus interesses em particular, mas 

também é natural que possuam interesses em comum. É razoável aceitar que esses 

interesses envolvam a igualdade justa (fair equality) e o devido respeito entre os 

povos293. Esses interesses são o cerne da definição do status da paz, de sua natureza. Se 

há interesses compartilhados, então existem objetivos e uma cooperação 

instrumentalizada para o benefício mútuo. Se inexistem tais interesses, então o que 

ocorre é uma mera convivência pacífica que durará enquanto houver o equilíbrio de 

poder, não mais294. Portanto, tal qual na ordem doméstica, a estabilidade, para cumprir 

com sua pretensão de ser durável através das gerações, deve se lastrear nos motivos 

certos. Rawls os define da seguinte maneira: 

 

                                           
291 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 56-57. 
292 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 57. 
293 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 45. 
294 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 45. 
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A estabilidade pelas razões certas descreve uma situação na 

qual, no decorrer do tempo, os cidadãos adquirem um senso 

de justiça que os inclina a não apenas aceitar mas a agir de 

acordo com os princípios de justiça. Antes da seleção de 

princípios pelas partes na posição original, deve-se considerar 

cuidadosamente se a psicologia do aprendizado dos cidadãos 

nas sociedades liberais bem-ordenadas leva-os a adquirir um 

senso de justiça e uma disposição para atuar a partir desses 

princípios
295. 

 

Rawls acredita que as partes da Posição Original, por meio do seu procedimento 

de simulação, seriam capazes tanto de definir os termos de uma estrutura básica global 

como assegurar, por meio desses termos, uma convivência pacífica lastreada nos 

motivos corretos. Com uma ordem global justa não há necessidade de conflitos296, trata-

se de uma Sociedade de Povos em cooperação plena. Se para uma sociedade autoritária 

o sucesso se daria por meio de conquistas e vitórias militares, em uma sociedade 

igualitária este se manifestaria na justiça de suas instituições e no progresso por meio da 

cooperação entre seus integrantes, com a distribuição dos bons frutos de seu sucesso297.  

A ideia de uma paz democrática liberal, para Rawls, se assenta em dois 

fundamentos. O primeiro é a oposição entre a concepção de que a vida é um fato 

imutável, um destino já traçado segundo os ditames divinos, e a noção de que o homem 

é autor de sua vida, podendo, por meio de seus atos e seus desejos, influenciar seu 

futuro. Se não há um sentido fixo das coisas, uma noção objetiva e pétrea do caminho da 

humanidade, há opções, e, entre essas, há a possibilidade da paz298. A segunda ideia é a 

noção de Montesquieu de moeurs douces299, que propõe que uma sociedade perpassada 

por relações comerciais tende a instar certas virtudes – como probidade, assiduidade300 – 

que são instrumentos da paz301. 

                                           
295 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 58. 
296 Cumpre ressaltar que o exposto aqui se destina a tratar tão somente da Teoria Ideal, em condições ideais de 
análise. A situação é diferente na Teoria Não-Ideal, onde são abordados os povos que não atendem aos 
critérios que qualificam os Povos bem ordenados. 
297 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 45. 
298 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 46. 
299 Do francês “maneiras gentis”. 
300 Rawls lista ainda pontualidade e industrialidade. Creio que a tônica dessas virtudes é que sejam virtudes 
voltadas para a responsabilização. Se você tem obrigações contratuais, há uma limitação da sua possibilidade 
de ação. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 46. 
301 Essa mesma ideia é defendida por Thomas Friedman. Em sua “Teoria dos Arcos Dourados” Friedman 
trabalhou o conceito de paz democrática e tomou por base a franquia de fast-food McDonald‟s. Para Friedman, 
uma prova dessa interconexão entre mercado e paz internacional estava no fato de que nunca houve guerras 
entre Estados que possuíssem filiais da empresa norte-americana. Para que a matriz aceite a instalação de uma 
filial em um país esse precisa ser considerado como devidamente inserido na economia internacional, detentor 
de um sistema estável. Contudo a teoria sofreu grande ataque após o conflito Rússia-Geórgia de 2006, visto 
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Essas duas ideias em conjunção produzem duas convicções: a de que o regime 

democrático é o mais capacitado a possibilitar ao cidadão uma vida mais satisfatória, 

capaz de atender a seus anseios, e o juízo de que uma sociedade pautada pelas 

obrigações comerciais pode torna essa convivência mais segura. Aos realistas, Rawls 

afirma: “poderíamos supor que os povos democráticos empenhados no comércio 

tenderiam a não ter ocasião de guerrear entre si”302. 

 

Entre outras razões, isso acontece porque o que lhes falta em 

bens eles poderiam adquirir com mais facilidade e menor 

preço pelo comércio e porque, sendo democracias 

constitucionais liberais, não seriam impelidos a tentar 

converter os outros a uma religião estatal ou a uma doutrina 

abrangente de governo
303.  

 

Nesse sistema doméstico estável, com justiça nas relações internas e externas, se 

esvaziariam as causas da guerra304. Todas as necessidades de afirmação (pertença) de 

um povo são satisfeitas pelo orgulho em suas instituições igualitárias305. Com um 

sentimento nacional de cidadania, vem o reconhecimento. Com o reconhecimento segue 

também o reconhecimento das outras democracias liberais em igualdade306. 

Obviamente, um conflito – internacional ou não – não é protagonizado por uma 

parte somente. Por isso é preciso que as duas partes se sujeitem ao mesmo princípio de 

igualdade liberal em suas instituições para que esse tipo de paz possa prosperar. É por 

                                                                                                                                    
que ambos os países possuíam lojas da cadeia de lanchonetes. Mesmo podendo alegar que essa foi uma 
exceção que confirma a regra, Friedman optou por reformar sua teoria. Segundo ele, os requisitos da empresa 
McDonald‟s foram flexibilizados recentemente, não se limitando mais a países com inserção comercial profunda. 
Em busca de novos padrões que atendessem a esse fim ele buscou uma nova empresa, escolhendo por fim a 
IBM. Cf. FRIEDMAN, Thomas. The Lexus and the Olive Tree. New York: Archor, 2000. 
302 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 60. 
303 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 60. 
304 Rawls considera ser o caso definido por Raymond Aron como “paz por satisfação”, em contraposição a outras 
formas de paz, como a “paz por poder” e “paz por impotência”. Trata-se, afinal, de um contexto no qual haja 
outras formas de solução de conflito bem mais eficientes que a guerra. Sendo as demandas alcançadas pelas 
vias políticas entre os interessados, não há razão para a violência. Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 60. 
305 Essa noção vai ao encontro ao Patriotismo Constitucional (Verfassungspatriotismus) defendido por Jürgen 
Habermas. Nos dizeres do professor Marcelo Cattoni: “Por fim, no que se refere ao pluralismo social e cultural, 
o patriotismo constitucional, que para Habermas envolve justamente a construção de uma cultura política 
pluralista com base na Constituição democrática de uma república de cidadãos livres e iguais, é expressão de 
uma forma de integração social, que se dá, pois, através da construção dessa identidade política pluralista e 
aberta, que pode ser sustentada por formas de vida e identidades ético-culturais diversas e mesmo 
divergentes, que convivem entre si, desde que assumam uma postura não-fundamentalista de respeito 
recíproco, umas com as outras”. Cf. CATTONI de OLIVEIRA, M. A. Direito, Política e Filosofia. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007 p. 5. Para maior aprofundamento sobre a questão, Cf. a mesma obra de Marcelo Cattoni e 
BONFIM, Vinícius Silva. O patriotismo constitucional na efetividade da constituição. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XIV, n. 50, jul./set. 2010. 
306 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 47-48. 
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isso que, na Justice as Fairness, a única forma de guerra possível é aquela iniciada pelos 

povos insatisfeitos ou fora da lei. Esses povos, diante de uma ameaça, podem dar início a 

um conflito internacional307. Entre os povos liberais não há motivo para crer nessa 

ameaça, pelos motivos já mencionados. Como a Sociedade dos Povos não é composta 

somente por povos bem ordenados, é preciso lidar com os povos externos a esse acordo 

de convergência pacífica democrática. Isso inclui, por exemplo, não só estipular normas e 

práticas concernentes à legítima defesa internacional como também normas atinentes 

aos Direitos Humanos, que enfrentem a questão das intervenções humanitárias308. 

  

A Sociedade dos Povos precisa desenvolver novas instituições 
e práticas sob o Direito dos Povos para reprimir Estados fora 
da lei quando eles surgirem. Entre essas novas práticas deve 
estar a promoção dos direitos humanos: deve ser uma 
preocupação fixa de política exterior de todos os regimes 
justos e decentes. 

A idéia de paz democrática implica que, quando os povos 
liberais realmente guerreiam, apenas o fazem com sociedades 
insatisfeitas ou Estados fora da lei (como eu os chamei). 
Fazem isso quando as políticas de um Estado ameaçam a sua 
segurança, já que devem defender a liberdade e a 
independência de sua cultura liberal e opor-se a Estados que 
lutam para sujeita-los e dominá-los309. 

 

Contudo, para que possa ser atingido esse status de paz democrática estável, é 

preciso que os povos envolvidos desenvolvam certa maturidade em suas instituições. 

Para caracterizar quais seriam as condições necessárias pra avaliar a estabilidade de uma 

sociedade, Rawls propõe cinco critérios310: i) certa igualdade imparcial de oportunidade; 

ii) distribuição decente de renda e riqueza; iii) segurança de trabalho; iv) assistência 

médica universal; e v) financiamento público de eleições. 

O primeiro critério311 versa sobre o acesso a oportunidades, por meio da educação 

oferecida e demais políticas públicas que possibilitem amplo acesso aos cargos 

disponíveis no governo, bem como a capacitação plena do cidadão para que desempenhe 

o papel que escolher na satisfação dos seus anseios particulares. Envolve ainda a 

                                           
307 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 48. 
308 Cf. adiante, página 98. 
309 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 62. 
310 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 64-65. 
311 Esses critérios possuem conexão com os princípios rawlsianos de justiça, já mencionados na página 46. 
Recapitulando, são eles: “(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 
adequado de direitos e de liberdades básicas iguais, que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades 
para todos; (b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar 
vinculadas a cargos e a posições acessíveis a todos, em condições de igualdade eqüitativa de oportunidades, e, 
segundo, têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio de diferença)”. 
Cf. RAWLS, John. Justice as fairness, p. 42. 
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existência (ou ausência) de políticas públicas destinadas à compensação de 

desigualdades provenientes do contexto histórico ou mesmo de diferenças físicas312. No 

mesmo sentido é avaliado o segundo critério, que pugna por uma distribuição igualitária 

de riquezas e de capacidade de auferi-las. Quando do desequilíbrio extremo de renda há 

um consequente desequilíbrio da capacidade de influência política, que será tratado a 

seguir, no quinto critério. 

O terceiro critério, a seu turno, versa sobre a condição da sociedade como, nas 

palavras de Rawls, “empregador de última instância por meio do governo geral ou local 

ou de outras políticas sociais e econômicas313”. Para Rawls a consciência do cidadão 

como tal se esvai em uma condição no qual este se encontra sem ocupação (e, 

consequentemente, sem renda) ou agrilhoado a uma única opção profissional, o que, 

claramente, a descaracteriza como opção, revelando em seu lugar tratar-se de uma sina. 

O cidadão, para desempenhar integralmente sua liberdade – e não se encontrar refém 

das contingências da vida – precisa ter plena oportunidade de emprego, garantida tanto 

por sua qualificação profissional quanto pela ampla oferta garantida pelo Estado, 

diretamente ou por intermédio de programas sociais. 

De forma semelhante o quarto critério admoesta acerca da necessidade de uma 

assistência médica acessível a todos os cidadãos. Sua fundamentação é evidente: da 

mesma forma que um cidadão sem renda e sem sustento não pode ser inteiramente 

livre, alguém que padece de alguma moléstia ou condição que lhe imponha qualquer 

gravame não é livre para definir seu destino, sobretudo se esta for alguma doença de 

tratamento dispendioso ou difícil. Uma democracia liberal precisa dar ao seu cidadão o 

apoio necessário também na manutenção de sua saúde. 

Finalmente, a última característica a ser buscada em democracias é o 

financiamento público das campanhas políticas. Essa premissa concebe que os 

mandatários no serviço público seriam capazes de fazer julgamentos mais justos e 

isentos se pudessem se desvincular de interesses econômicos particulares, que 

normalmente lastreiam os pleitos eleitorais. Com o financiamento público os grupos de 

lobby seriam menos influentes em sua condição natural de tanger o esforço político 

democrático de acordo com seus interesses particulares, por força de seu poderio 

econômico. 

                                           
312 Uma importante contribuição à Justice as Fairness foi proposta por Amartya Sen, quando, criticando o 
conceito original de bens primários desenvolvido por Rawls, apontou que mais que meramente ítens ou 
elementos físicos, a noção de bens primários deve abranger ainda a capacidade – no sentido também de 
capacitação, mas não somente – para alcançar seus fins pretendidos. Rawls rebate a crítica explicando que sua 
definição de bens primários é propositalmente ampla de forma a encompassar também tais elementos 
destacados por Sen, ainda que agradecendo ao filósofo indiano por sua crítica que permitiu-lhe explicar melhor 
seu próprio conceito. Cf. RAWLS, John. Justice as fairness, pp.168-170. 
313 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 64. 
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São condições de difícil acesso, e Rawls não as qualifica como essenciais para o 

estabelecimento de uma paz democrática. Afirma tão somente que o caminho da paz 

democrática passa pela busca para que esses critérios sejam satisfeitos, visando uma 

sociedade mais estável, justa, e consciente de seu papel como um sistema de 

cooperação entre pessoas livres e iguais. 

 

Se a hipótese de Kant de um foedus pacificum é cumprida, 

depende de até que ponto as condições de uma família de 

regimes constitucionais alcançam o ideal de tais regimes 

como seu elemento de sustentação. Se a hipótese estiver 

correta, o conflito armado entre povos democráticos tenderá 

a desaparecer à medida que eles se aproximam desse ideal, e 

travarão guerras apenas como aliados, em autodefesa contra 

Estados fora da lei. Creio que essa hipótese é correta e penso 

que sustenta o Direito dos Povos como utopia realista
314. 

 

5. A tolerância e seus limites 

 

Até aqui, a teoria rawlsiana do Direito dos Povos tem sido apresentada em seu 

sentido mais simples, daquela teoria voltada para o funcionamento de uma ordem 

internacional justa composta por povos bem ordenados. Contudo, ainda é preciso notar 

alguns pontos de conexão entre os povos bem ordenados e outros povos que não o são. 

A seguir serão apresentados os conceitos rawlsianos de tolerância no Direito dos Povos, 

bem como a especificação teórica do que vem a ser um povo decente e, finalmente, qual 

a atitude do Direito dos Povos para com a questão dos Direitos Humanos. Vencidos esses 

tópicos será possível passar à Teoria Não-Ideal, que trata do relacionamento dos povos 

bem ordenados com os demais povos. 

Para iniciar a apresentação do conceito de John Rawls de Tolerância, é imperioso 

considerar a sua própria definição: 

 

Aqui, tolerar não significa apenas abster-se de exercer 

sanções políticas – militares, econômicas ou diplomáticas – 

para fazer um povo mudar suas práticas. Tolerar também 

                                           
314 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 70. 
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significa reconhecer essas sociedades não-liberais como 

membros participantes iguais, de boa reputação, na 

Sociedade dos Povos, com certos direitos e obrigações, 

inclusive o dever de civilidade, exigindo que ofereçam a 

outros povos razões para os seus atos adequadas à 

Sociedade dos Povos
315. 

 

Tolerar significa não só anuir com a existência daquela pessoa ou povo, mas sim 

reconhecê-la como igual, participante do mesmo arranjo coletivo – no caso, a sociedade 

dos povos –, em boa-fé. A definição de tolerância passa por especificar qual o limite da 

diferença é aceitável ao Direito dos Povos, e qual comportamento de certo povo deve ser 

tomado por inadmissível. Rawls parte da premissa de que se porventura o liberalismo 

político fosse obrigatório, ele não seria, paradoxalmente, liberal. Uma sociedade liberal 

aceita que cada integrante de seu arranjo social desenvolva de sua forma particular suas 

concepções privadas, contanto que respeite a razão pública, acordada pelo domínio do 

político. Da mesma forma que no âmbito doméstico a Justice as Fairness faz a separação 

entre essa esfera do político como base essencial para a convivência em sociedade, e 

deixa todos os demais elementos ao critério do particular – incluindo sua concepção 

abrangente de mundo, o Direito dos Povos também opera. Aqueles povos que, mesmo 

que não busquem os ideais de uma sociedade democrática liberal, se comprometam com 

esse minimum político, devem ser aceitos na Sociedade dos Povos316. A esses povos John 

Rawls dá o nome de povos decentes317. 

Incluir povos decentes, em vez de afastá-los por sua estrutura de governo não-

liberal, é um modo imaginado pro Rawls de não alienar esses povos da Sociedade 

internacional. Mais do que serem vistos como inimigos, eles devem, para Rawls, serem 

vistos como povos com algo em comum, com base no quê é possível estabelecer uma 

cooperação. Trata-se de resguardar o direito dos povos de, se for o caso, reformar suas 

instituições por si, sem ingerência ou pressão externa. Ao oferecer a esses povos o 

convívio da Sociedade dos Povos os povos liberais estarão, para Rawls, estimulando a 

possibilidade de mudanças ocorrerem naturalmente, de acordo com o debate político 

particular de cada local318. Para Rawls, 

 

                                           
315 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 77. 
316 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 60. 
317 Esse conceito será melhor explorado a partir da página X. 
318 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 60-61. 
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Os povos liberais devem tentar encorajar os povos decentes e 

não frustrar sua vitalidade insistindo coercitivamente em que 

todas as sociedades sejam liberais. Além disso, se uma 

democracia constitucional liberal é, na verdade, superior a 

outras formas de sociedade, como acredito que seja, um povo 

liberal deve ter confiança nas suas convicções e supor que 

uma sociedade decente, quando os povos liberais lhe 

oferecem o devido respeito, pode ter maior probabilidade, ao 

longo do tempo, de reconhecer as vantagens das instituições 

liberais e tomar medidas, para, sozinha, se tornar mais 

liberal
319. 

 

Trata-se de uma defesa da autonomia dos chamados povos decentes. Mas é 

imprescindível destacar que não é uma questão de anuência contra qualquer forma de 

injustiça. Apenas, para Rawls, algumas sociedades são organizadas de tal forma que, 

mesmo não obedecendo aos padrões considerados para a Justice as Fairness como 

essenciais ao estabelecimento de uma sociedade de pessoas em igualdade e liberdade, 

ainda possui um sistema suficientemente justo para ser aceito como interlocutor na 

Sociedade dos Povos320. Sobre quais são essas características que fazem dos povos 

decentes capazes de conviver na sociedade internacional, será tratado a seguir. 

 

6. Povos decentes e sua configuração 

 

O Direito dos Povos busca um modo de estender sua proposta de definição de 

uma estrutura básica internacional que, originalmente, é apresentada somente para os 

povos liberais, também aos povos chamados povos decentes. O objetivo é, como 

mencionado no ponto anterior, o estabelecimento de um padrão entre os dois tipos de 

povos que possibilite uma convivência pacífica. Isso, segundo Rawls, pode ser feito 

através da demonstração de que tais povos seriam capazes de aceitar alguns dos 

mesmos princípios que as democracias liberais, devendo, assim, serem respeitados321. 

Existem dois critérios para a caracterização de um povo decente. Mediante sua 

observação, mesmo povos não liberais, mas hierárquicos, podem ser considerados parte 

integrante da Sociedade dos Povos. Pode ser o caso, por exemplo, daqueles povos que 

                                           
319 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 81. 
320 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 62. 
321 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 63-64. 
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possuem uma visão abrangente (religiosa ou política), ao contrário da democracia liberal 

pluralista, que, como já mencionado322, não possui uma concepção abrangente. Se esses 

povos possuírem algumas instituições moderadamente justas, elas podem ser aceitas 

segundo o critério de tolerância, ainda que não satisfaçam integralmente os critérios 

rawlsianos de justiça323. 

O primeiro critério é o mais simples. A sociedade em análise não deve possuir um 

comportamento violento, tampouco expansionista. A despeito de sua concepção 

abrangente, essa sociedade se relaciona diplomaticamente com as demais, respeitando e 

reconhecendo-as em sua autonomia e capacidade de formulação de seus próprios 

valores. Se buscar o incremento de sua influência, o faz com respeito às liberdades (civis 

e/ou religiosas) e independência dos demais povos324. 

O segundo critério possui três partes. A primeira consiste em que o povo precisa 

possuir um sistema de justiça (system of law325) de acordo com um critério lastreado 

num bem comum. Esse povo garante a todos os seus membros acesso aos chamados 

Direitos Humanos326. Sobre o conteúdo desses direitos, Rawls propõe: 

 

Entre os direitos humanos estão o direito à vida (aos meios 

de subsistência e segurança); à liberdade (à liberação da 

escravidão, servidão e ocupação forçada, e a medida de 

liberdade de consciência suficiente para assegurar a liberdade 

de religião327 e pensamento); à propriedade (propriedade 

pessoal) e à igualdade formal como expressa pelas regras da 

justiça natural (isto é, que casos similares devem ser tratados 

de maneira similar). Os direitos humanos, compreendidos 

assim, não podem ser rejeitados como peculiarmente liberais 

ou específicos da tradição ocidental. Não são politicamente 

paroquiais
328. 

 

                                           
322 Cf. capítulo anterior. 
323 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 64. 
324 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 64. 
325 A tradução de Luís Carlos Borges optou por verter esse termo como “sistema de Direito”. Creio que essa 
tradução traz consigo a ideia de judicialização que não está presente na ideia de Rawls, que busca sim noções 
de justiça como em princípios de justiça. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 
2002. p. 65. 
326 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 65. 
327 Como há a exigência de liberdade de consciência e religião, nota-se que nem mesmo entre os povos 
decentes pode existir uma concepção religiosa inteiramente desarrazoada. Ela precisa, pelo menos, guardar 
algo de tolerante, na medida em que aceita concepções religiosas e culturais distintas. Cf. RAWLS, John. The 
Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 74. 
328 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 85. 
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A segunda característica é que esse regime jurídico deve alcançar a todos os 

cidadãos do povo, projetando sobre esses obrigações morais e jurídica. Contudo, ao 

contrário das democracias liberais, o foco entre os povos decentes não precisa, 

necessariamente, estar no cidadão em sua individualidade. Rawls reconhece o papel dos 

grupos sociais na organização dos povos decentes, e admite a possibilidade de um 

cidadão ter incumbências morais não como fruto de seu status de cidadão, mas de 

membro de uma certa coletividade organizada329. 

A característica final estabelece que deva haver, por parte dos juízes e demais 

oficiais envolvidos na administração judiciária uma crença sincera de que esse sistema 

judiciário está lastreado em critérios de justiça. Sistemas jurídicos que são meros 

simulacros a esconder relações de violência e opressão não podem ser considerados 

sistemas decentes. Por mais que possuam métodos judiciais diferenciados, os povos 

decentes precisam acreditar que estão agindo conforme a justiça330. 

 

Penso na decência como uma ideia normativa do mesmo tipo 

que a razoabilidade, embora mais fraca (isto é, abrange 

menos que a razoabilidade). Damos-lhe significado pelo modo 

como a usamos. Assim, um povo decente deve honrar as leis 

da paz; seu sistema de Direito deve ser tal que respeite os 

direitos humanos e imponha deveres e obrigações a todas as 

pessoas no seu território. Seu sistema de Direito deve seguir 

uma idéia de justiça do bem comum, que leve em conta o que 

vê como interesses fundamentais de todos na sociedade. E, 

finalmente, deve haver uma crença sincera e não irrazoável, 

da parte de juízes e outros funcionários, de que a lei é 

realmente guiada por uma idéia de justiça do bem comum
331. 

 

Através dessa categoria de “povos decentes”, Rawls busca definir uma espécie de 

povos não-liberais que pudessem, ainda assim, serem aceitos, em termos realistas, pelas 

democracias liberais. De forma semelhante, o pensador procura caracterizar Direitos 

Humanos de forma mais subjetiva. Assim, não só os direitos vinculados à pessoa, mas os 

direitos chamados associativos – que derivam da associação a algum grupo social – 

seriam considerados Direitos Humanos332. Ainda assim, seriam Direitos Humanos 

                                           
329 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 66. 
330 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 66-67.  
331 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 87-88. 
332 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 68. 
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exigíveis, cuja violação recorrente implicaria na descaracterização desses povos como 

liberais e/ou decentes333. 

Essa prescrição de vinculação associativa não incomoda Rawls. Por mais que 

possa haver a crítica de que a igualdade só pode se dar entre pessoas, Rawls defende 

que ela por muitas vezes opera também entre grupos334. O fato de as formas de 

organização de um grupo civil serem diferenciadas não impedem que esses grupos se 

relacionem como iguais. Por exemplo, se em uma associação de moradores de uma rua 

há um presidente eleito em um regime anual, não há nada que a diferencie 

drasticamente de outra organização, essa de outra rua, que seja chefiada por um 

conjunto de conselheiros. Elas podem se relacionar no mesmo nível igualitário sem 

prejuízo, a despeito das diferentes formas de consulta ao indivíduo. Como a consulta 

individual é desnecessária, no ambiente dos povos decentes só há uma Posição Original, 

aquela que no Direito dos Povos particular dos povos liberais seria chamada de segunda 

Posição Original335. A primeira, que concerne à adução dos princípios de justiça e 

contornos de uma Estrutura Básica, não chega a acontecer. Sua organização doméstica é 

um produto histórico-cultural e o que importa, para o Direito dos Povos, é sua relação na 

Sociedade dos Povos. 

O crucial, para Rawls, é que, ainda que não haja essa Posição Original primária na 

dimensão doméstica, exista uma hierarquia decente de consulta popular: 

 

A estrutura básica da sociedade deve incluir uma família de 

corpos representativos cujo papel na hierarquia seja 

participar de um processo de consulta estabelecido e cuidar 

daquilo que a ideia de justiça do bem comum de um povo 

considera como os interesses importantes de todos os 

membros do povo
336. 

 

A despeito do fato de que o cidadão não seja o elemento fundamental do acordo 

cooperativo, é suficiente, para Rawls, que a pessoa seja vista como elemento em uma 

coletividade, sendo reconhecidos seus direitos de forma indireta337. O indivíduo faz parte 

                                           
333 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 68. 
334 Ele cita o exemplo de uma igreja que pode ser tomada em consideração como grupo durante uma consulta. 
Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 69. 
335 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 70. 
336 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 93. 
337 A fundamentação oferecida para essa característica está em Hegel. Segundo Rawls, Hegel vê como foco da 
convivência social não o indivíduo, mas seu relacionamento com o Estado. Sozinho o indivíduo se preocupará 
somente com questões individualistas, mas a partir do momento que participa daquele agrupamento social, 
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de um grupo, que, por sua vez, é integrante de um instrumento superior de consulta, 

assim sucessivas vezes, concatenando uma estrutura hierárquica organizada, seguindo 

os padrões de justiça daquela comunidade338. 

 

Nas decisões políticas, uma hierarquia de consulta decente 

permite que vozes diferentes sejam ouvidas – não, com 

certeza, da maneira permitida por instituições democráticas, 

mas adequadamente, em vista dos valores religiosos e 

filosóficos da sociedade, como expressos na sua idéia de bem 

comum. As pessoas como membros de associações, 

corporações e Estados têm o direito, em algum ponto do 

processo de consulta (muitas vezes na etapa de selecionar os 

representantes de um grupo), de expressar dissidência 

política, e o governo tem a obrigação de considerar 

seriamente a dissidência de um grupo e de oferecer uma 

resposta conscienciosa. É necessário e importante que vozes 

diferentes sejam ouvidas porque a crença sincera dos juízes e 

outros oficiais na justiça do sistema jurídico deve incluir o 

respeito pela possibilidade de dissidência
339. 

 

Segundo Rawls, os povos decentes devem não só considerar as vozes dissidentes 

– no sentido de não obstar a execução da sua dissidência – como toma-las em 

consideração. Contanto que o protesto seja executado de acordo com a concepção de 

bem da própria sociedade, ele deve ser permitido mesmo nas sociedades decentes340. De 

forma parecida, essas instituições hierárquicas de consulta devem sempre incluir de 

alguma forma minorias historicamente oprimidas, como as mulheres341. A definição de 

povos decentes exige que o seu sistema de justiça seja estendido a todos e que não 

perpetre violações a direitos humanos. Qualquer sistema que alije de seu processo 

consultivo um segmento da sociedade é notadamente injusto. 

Como o conceito de povo decente não é deduzido de uma experiência real ou 

histórica, Rawls apresenta um exemplo para demonstrar um povo decente que poderia 

                                                                                                                                    
pensará em valores superiores ao de uma só consciência particularizada. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 
4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 73 
338 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 72. 
339 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 94. 
340 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 73. 
341 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 75. 
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ser aceito na Sociedade dos Povos. Trata-se do Casanistão342. Não se trata de um 

exemplo ideal de um povo decente perfeito343, mas simplesmente de um povo decente 

que, a despeito de seu sistema político não integralmente democrático nem liberal, pode 

ser considerado como parte da Sociedade dos Povos. Um sistema que, ainda que aquém 

dos conceitos mais estritos de Sociedade Bem Ordenada, é capaz de manter um padrão 

de justiça que não privilegie ricos ou classes sociais específicas344. 

O Casanistão345 é uma nação islâmica em que não há a separação legal entre 

igreja e Estado346. A religião principal é o islamismo, e seus principais cargos políticos só 

podem ser ocupados por adeptos dessa crença347. A prática de outras religiões é tolerada 

e não implica em nenhuma restrição de direitos348, sendo inclusive as demais religiões 

estimuladas em seus cultos e manifestações culturais, no âmbito público e privado. Por 

força de um histórico de conquistas ancestrais e imigrações ao longo do tempo, há várias 

minorias não-muçulmanas que não sofrem qualquer perseguição ou gravame em 

particular, tampouco são tratadas como inferiores. Membros dessas minorias podem 

servir ao exército e mesmo atingir altos cargos de chefia. Fruto de uma interpretação da 

jihad como uma guerra espiritual, o Casanistão não possui qualquer inclinação 

beligerante ou expansionista. Os súditos do Casanistão, muçulmanos ou não, estão 

satisfeitos e apoiam seu governo, mesmo em tempos de crise. O sistema de consulta 

obedece seis regras: 

 

Primeiro, todos os grupos devem ser consultados. Segundo, 

cada membro de um povo deve pertencer a um grupo. 

Terceiro, cada grupo deve ser representado por um corpo que 

contenha pelo menos alguns dos membros do grupo que 

conheçam e compartilhem os interesses fundamentais do 

grupo. Essas três primeiras condições garantem que os 

interesses fundamentais de todos os grupos sejam 

consultados e levados em consideração. Quarto, o corpo que 

toma a decisão final – os governantes do Casanistão – deve 

pesar as visões e reivindicações de cada um dos corpos 

                                           
342 No original, Kazanistan. 
343 Para Rawls faz tanto sentido procurar um povo decente perfeito quanto procurar uma democracia perfeita. 
Se buscarmos utilizando critérios exigentes demais não acharemos nenhum. Cf. RAWLS, John. The Law of 
peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 75. 
344 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 75. 
345 Rawls descreve o Casanistão entre as páginas 76 e 78 do Law of Peoples. Cf. RAWLS, John. The Law of 
peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 76-78. 
346 Mesmo que a concepção religiosa não seja abrangente – já que há um mínimo de respeito plural a outras 
religiões – essa separação não está garantida legalmente. 
347 O que já contradiz o princípio ralwsiano do amplo acesso aos cargos públicos. Cf. 48.  
348 Exceto a já mencionada de restrição de acesso a cargos públicos. 
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consultados e, se convocados, os juízes e outros funcionários 

devem explicar e justificar a decisão dos governantes. No 

espírito do processo, a consulta com cada corpo pode 

influenciar o resultado. Quinto, a decisão deve ser feita 

segundo uma concepção das prioridades especiais do 

Casanistão. Entre essas prioridades especiais está estabelecer 

um povo muçulmano decente e racional, que respeita as 

minorias religiosas. No caso, podemos esperar que minorias 

não-muçulmanas estejam menos comprometidas com certas 

prioridades do que os muçulmanos, mas podemos conjecturar 

razoavelmente que tanto muçulmanos como não muçulmanos 

considerarão essas prioridades como significativas. Sexto e 

último – mas altamente importante –, essas prioridades 

especiais devem ajustar-se a um esquema geral de 

cooperação, e os termos justos segundo os quais a 

cooperação do grupo é conduzida devem ser especificados 

explicitamente. Essa concepção não é precisa; contudo, serve 

como guia para a decisão contra o pano de fundo de 

situações reais e expectativas estabelecidas
349. 

 

Adicionalmente, no Casanistão existem assembleias em que os representantes 

podem debater e exprimir sua anuência e divergência sobre as questões de políticas 

públicas. Como a divergência é respeitada, a sociedade do Casanistão já teve grandes 

avanços, sobretudo em áreas como o direito da mulher e a interpretação jurisdicional se 

aproximando dos anseios da população. 

Rawls conclui sua descrição desse povo hipotético reafirmando que não se trata de 

uma busca pela perfeição idílica, justamente o inverso. Para Rawls esse povo é ao 

mesmo tempo crível e aceitável para a Sociedade dos Povos. Para que um povo decente 

como o Casanistão fosse rejeitado pelos povos liberais, seria preciso uma boa 

fundamentação argumentativa. Para Rawls essa fundamentação não existe. Talvez não 

todas, mas a maioria das pessoas está – segundo Rawls – apta a reconhecer o 

Casanistão como um povo decente, digno de tolerância e cooperação entre povos350. Só 

assim seria possível visualizar, realisticamente falando, uma convivência internacional 

entre povos liberais e povos não liberais que não importe em alguma espécie de 

colonização ideológica. 

                                           
349 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. pp. 100-101. 
350 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 78. 
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7. Os Direitos Humanos na perspectiva do Direito dos Povos 

 

No Direito dos Povos, John Rawls assume uma perspectiva própria da ideia de 

Direitos Humanos. Sem dúvida é um termo que possui muitas acepções, tendo sido 

aplicado de forma diferenciada por vários autores em várias escolas do pensamento, 

provenientes do meio acadêmico ou não. É preciso especificar exatamente qual é o 

conteúdo dessa classe de direitos e qual seu impacto na proposta rawlsiana de Direito 

dos Povos. 

A primeira distinção a ser feita é em relação aquela corrente que considera que 

todos os direitos humanos são fundamentais. Nesse entendimento todos os direitos são 

Direitos Humanos fundamentais, só há direitos da mesma classe, o que dilui a  

importância de todos. Para Rawls existe uma classe de direitos que é essencial, dada a 

sua natureza mais urgente. “Liberdade da escravidão e servidão, liberdade (mas não 

liberdade igualitária) de consciência e segurança de grupos étnicos de assassinatos em 

massa e genocídios351” são os direitos que compõem essa classe especial na 

compreensão do filósofo. Esses direitos mais urgentes seriam respeitados não só pelos 

povos liberais, mas também pelos povos decentes.  

Rawls acredita que governos decentes também podem garantir a contento a 

proteção aos Direitos Humanos. Não há provas, para Rawls, de que o liberalismo seja a 

única forma, historicamente confirmada, de preservar esses direitos. Apesar de ser um 

padrão de fato mais leniente – por sua tolerância com situações que, no ambiente 

doméstico, seriam consideradas lesivas –, Rawls defende que ainda assim o Direito dos 

Povos confere a importância e proteção devida ao um grupo essencial dos direitos 

humanos. O imprescindível permanece garantido. A violação desses direitos resultaria em 

condenação de ambos os povos liberais e decentes; logo, eles estariam devidamente 

albergados por uma ordem jurídica aceitável por ambos. 

Os chamados Direitos Humanos, no contexto do Direito dos Povos, são essa 

espécie urgente de direitos voltada para a limitação da soberania – tanto externa como 

interna – de um povo. Externa, restringindo a admissibilidade e o modo do emprego da 

força nas relações internacionais. Interna, impedindo que um povo venha a massacrar 

                                           
351 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 79. 
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seus próprios membros, situação na qual tal estará sujeito a intervenções da Sociedade 

dos Povos352. Essa classe de direitos possui três objetivos353: 

1. Seu cumprimento é condição necessária da decência 

das instituições políticas de uma sociedade e da sua 

ordem jurídica. 

2. Seu cumprimento é suficiente para excluir a 

intervenção justificada e coercitiva de outros povos, por 

exemplo, por meio de sanções diplomáticas e 

econômicas ou, em casos graves, da força militar. 

3. Eles estabelecem um limite para o pluralismo entre os 

povos. 

 

Somente após a garantia de satisfação dos Direitos Humanos um povo pode ser 

considerado decente, e participar em boa situação da Sociedade dos Povos. É uma 

espécie de padrão mínimo formal exigível, além do qual os povos não podem ser 

exigidos, estando então resguardados em sua autonomia. Os povos que não os 

respeitam, esses sim devem ser chamados à responsabilidade pelo resto da Sociedade 

dos Povos. Estes são os Estados fora da lei354. 

Como essa classe especial de direitos é intrínseca à própria ideia de Direito dos 

Povos, então, na perspectiva do Direito dos Povos, tratam-se de direitos universais, 

oponíveis a qualquer povo ou sociedade, mesmo os Estados fora da lei355. Essa é uma 

perspectiva clara do Direito dos Povos: a violação de Direitos Humanos deve dar ensejo a 

proteção/sanção por parte do restante da Sociedade dos Povos. Esses povos podem 

desempenhar ações que são atentatórias aos próprios fundamentos do liberalismo: 

 

O que chamo de direitos humanos é, como disse, um 

subconjunto adequado de direitos possuídos pelos cidadãos 

em um regime democrático constitucional liberal ou dos 

direitos dos membros de uma sociedade hierárquica decente. 

No Direito dos Povos, tal como elaborado para os povos 

liberais e decentes, esses povos simplesmente não toleram 

Estados fora da lei. A recusa em tolerar tais Estados é 

                                           
352 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 79. 
353 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 105. 
354 Note-se que os Estados não fazem parte do Direito dos Povos, pelo menos até que se fale dos Estados fora 
da lei. Rawls não analisa Estados, mas povos, exceto nesse único caso dos Estados fora da lei. 
355 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. 80. 
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consequência do liberalismo e da decência. Se a concepção 

política do liberalismo político é racional, e se os passos que 

demos no desenvolvimento do Direito dos Povos também são, 

os povos liberais e decentes têm o direito, pelo Direito dos 

Povos, de não tolerar Estados fora da lei, e tem razões 

extremamente boas para essa postura. Os Estados fora da lei 

são agressivos e perigosos; todos os povos estão mais 

seguros se tais Estados mudam ou são forçados a mudar seu 

comportamento. Do contrário eles afetam profundamente o 

clima de poder e violência internacionais
356. 

 

Os Estados fora da lei não se adequam aos princípios de reciprocidade insculpidos 

no Direito dos Povos, tanto ameaçando os demais povos como pondo em risco seus 

próprios cidadãos. Ao contrário dos povos decentes, tais povos são incapazes de 

respeitar mesmo os direitos mais básicos garantidos pelo Direito dos Povos. Como se dá 

o relacionamento entre esses Estados e os povos bem ordenados? Isto será analisado na 

Teoria Não Ideal, a seguir. Além do caso dos Estados fora da lei também será observado 

o caso dos demais povos não ordenados, como as sociedades sob o ônus de condições 

desfavoráveis e a questão da justiça distributiva internacional. 

 

3. Teoria Não Ideal 

 

1. Jus ad Bellum e Jus in Bello 

 

Até aqui foi realizada uma análise do Direito dos Povos em sua situação ideal, no 

relacionamento entre povos decentes. Em um mundo ideal, somente essa configuração 

de instituições já seria o bastante. Mas o mundo, infelizmente, está aquém dos nossos 

ideais, e é preciso lidar com situações de desequilíbrio357. No caso do Direito dos Povos 

isso envolve considerar o relacionamento dos Povos bem ordenados com os povos que 

não se enquadram nessa categoria. A Teoria Não Ideal vai lidar com dois fenômenos: o 

desrespeito ao Direito dos povos e as condições desfavoráveis358. 

                                           
356 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 106. 
357 Apesar de que o Direito dos Povos possui a pretensão de, no futuro, harmonizar os povos sob um regime 
liberal. Essa instabilidade e assimetria é transitória, e assim como ela o é a Teoria Não Ideal. Cf. RAWLS, John. 
The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 90 
358 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 90. 
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A primeira área a ser observada é a segurança internacional. Mais 

especificamente, é preciso avaliar quais são as fundamentações aceitáveis, para o Direito 

dos Povos, para a guerra justa. É um dos princípios do Direito dos Povos a interdição de 

uso da força nas relações internacionais: 

 

5. Os povos têm o direito de autodefesa, mas nenhum 

direito de instigar a guerra por outras razões que não a 

autodefesa
359. 

 

Quando se engaja em uma guerra de agressão – ou qualquer modalidade de 

guerra que não seja a de defesa – o Estado opta pelo racional em detrimento do 

razoável360. Pode ser que seja racional um conflito que venha a trazer benefícios em um 

pensamento utilitarista, mas, no padrão de concepção da ordem internacional como um 

foedus pacificum kantiano361, ou seja, uma forma de cooperação na diversidade global, 

um ato agressivo revela-se uma intenção arrazoada. Trata-se de uma ação que não 

admite reciprocidade362, tampouco consolida um status sustentável através das gerações. 

A despeito dessa interdição, o Direito dos Povos garante aos povos bem 

ordenados363 o direito à legítima defesa. 

 

Quando uma sociedade liberal guerreia em autodefesa, ela o 

faz para proteger e preservar as liberdades básicas dos seus 

cidadãos e das suas instituições políticas constitucionalmente 

democráticas. Na verdade, uma sociedade liberal não pode 

exigir com justiça que os cidadãos lutem para conquistar 

riqueza econômica ou obter reservas naturais, muito menos 

conquistar poder e império. (Quando uma sociedade persegue 

esses interesses, ela já não honra o Direito dos Povos e 

torna-se um Estado fora da lei.)
364. 

 

                                           
359 Cf. acima, página 46. 
360 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 91. 
361 Cf. acima, página 87. 
362 Em termos kantianos, não pode ser elevada a máxima universal. 
363 Liberais e Decentes.  
364 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 119-120. 
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Os povos liberais defendem, por meio do seu direito à legítima defesa365, uma 

Sociedade Bem Ordenada que reconhece o papel de seus indivíduos na afirmação política 

da esfera pública. Os indivíduos usam de seus poderes morais para estabelecer uma 

sociedade justa por meio de seus critérios de justiça discutidos democraticamente366. Os 

povos decentes também usufruem desse direito à legítima defesa, mas sob outro 

fundamento. Mesmo possuindo um sistema político que não dê pleno espaço para a 

capacidade individual – preferindo uma capacidade associativa – os povos decentes ainda 

possibilitam uma convivência pública que protege seus cidadãos. Até mesmo os regimes 

de absolutismo benevolente367 possuem esse direito à legítima defesa, à medida em que 

respeitam os Direitos Humanos apesar de não conferirem sequer uma estrutura de 

consulta aos seus cidadãos, como o fazem, por exemplo, os povos decentes. 

A rigor, Rawls confere o direito à legítima defesa a qualquer povo que não possua 

intenções beligerantes e que resguarde os Direitos Humanos. A despeito de sua 

construção cultural ou social, todas elas possuem algo digno de ser tutelado na 

manutenção de sua sociedade, na visão do jusfilósofo368. 

Como especificado pelo princípio já mencionado, além da legítima defesa não há 

mais nenhuma justificativa de uso da guerra para Rawls. O que inclusive implica em 

constatar que a ideia de uma intervenção humanitária forçosa não faz parte do Direito 

dos Povos de forma explícita. Mesmo no caso de povos que possuam, por exemplo, 

escravos369, Rawls acredita que a Sociedade dos Povos deve demonstrar de alguma 

forma aos povos transgressores que um sistema social sem respeito aos Direitos 

Humanos não pode ser considerado um sistema de cooperação. Uma sociedade, por sua 

vez, que não é de cooperação não tem lugar em um sistema internacional de 

cooperação. Violar os Direitos Humanos implica em rejeitar a Sociedade dos Povos, e 

esse peso deve ser demonstrado aos transgressores. 

Contudo Rawls nunca chega a especificar nem a natureza nem o limite dessas 

medidas. Explica o doutrinador: 

                                           
365 É importante ressaltar que essa legítima defesa pode ser exercida coletivamente ou individualmente. Rawls 
não aprofunda essa questão, que é de suma importância. Boa parte da regulação dos critérios de emprego da 
força no Direito Internacional hodierno passa pela possibilidade de legítima defesa coletiva ou segurança 
coletiva. Além de impactar as chamadas coalizões internacionais, essa recepção da proteção coletiva da 
segurança encontra suporte nas instituições regionais de cunho militar, como a OTAN. Essa espécie de ação 
coletiva não é aventada por Rawls. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 
2002. p. 91. 
366 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 91. 
367 Rawls só faz três menções em sua teoria inteira do Direito dos Povos aos absolutismos benevolentes. 
Quando o faz, traça exatamente esses contornos: um povo absolutista mas respeitador dos Direitos Humanos. 
Padece inteiramente de formas de consulta democráticas.  
368 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 92. 
369 Rawls cita, hipoteticamente, o caso de um povo como a civilização asteca. Cf. RAWLS, John. The Law of 
peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. pp. 93-94.Nota de rodapé 6.   
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Existe alguma ocasião em que a intervenção pela força possa 

ser necessária? Se os delitos contra os direitos humanos são 

egrégios e a sociedade não reage à imposição de sanções, tal 

intervenção em defesa dos direitos humanos seria aceitável e 

exigida
370. 

 

Não há qualquer delimitação dessa ação de intervenção pela força. O que Rawls 

espera é que as vias de convivência pacífica entre os povos – especialmente conferindo 

ao povo transgressor a opção de fazer parte da Sociedade dos Povos na figura de um 

povo decente – sejam convidativas o bastante para afastar o perigo do desrespeito ao 

Direito dos Povos. Progressivamente mais e mais países aceitariam os termos de 

cooperação, enriquecendo em diversidade e o inter-relacionamento da Sociedade dos 

Povos371. 

Rawls estabelece aí normas concernentes ao direito humanitário, as regulações 

que estipulam como a guerra pode ser travada372. Ele estabelece alguns princípios 

norteadores do jus in bello do Direito dos Povos373: i) o objetivo da guerra para os povos 

bem ordenados é manter a paz a longo prazo, inclusive com o adversário no conflito; ii) 

povos bem ordenados não combatem povos bem ordenados, somente Estados fora da lei 

que ameaçam seus regimes e instituições bem ordenados; iii) no conflito há três tipos de 

pessoas: líderes e oficiais, soldados e civis. Os líderes e oficiais de alto escalão precisam 

ser diferenciados por seu papel de liderança. Em um Estado fora da lei, o povo não tem 

real responsabilidade pelos atos de seu governo. Mesmo que o povo aparente apoio 

fervoroso à causa que motiva o conflito, ainda assim, o verdadeiro alvo deve ser, para 

Rawls, suas lideranças. Os soldados também não possuem controle sobre os atos de 

guerra, mas esses podem ser alvo simplesmente por não haver alternativa para os povos 

bem ordenados; iv) os direitos humanos dos adversário no conflito devem ser 

atentamente observados, devendo inclusive os povos bem ordenados ensinar a 

importância dos direitos humanos pelo exemplo; v) os povos bem ordenados devem lutar 

uma guerra mantendo em mente qual a paz que planejam construir ao seu fim. Tudo 

deve ser pensado de forma a garantir a paz após o conflito; e vi) o raciocínio utilitarista 

deve ser restrito ao máximo durante o conflito armado. A única exceção é a Exceção da 

Emergência Suprema. 

                                           
370 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 123. Nota de rodapé 6. 
371 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 93. 
372 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 94. 
373 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 94. 
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A Exceção da Emergência Suprema deve ocorrer quando uma situação prática 

apresentar um ganho substancial a ser auferido com ataques a civis, que nesse caso 

deve ser autorizado374. Em situações extremas, deve-se julgar se, para não perder uma 

guerra que traria efeitos devastadores, não seria mais adequado realizar bombardeios 

que, mesmo que atinjam alvos civis, conquistem seus objetivos militares e minimizem os 

efeitos da guerra375. 

É importante ressaltar ainda, para Rawls, a importância crucial dos estadistas. 

Enquanto políticos tradicionais otimizam suas ações com o próximo período eleitoral em 

mente, os verdadeiros estadistas tomam ações que preveem uma situação que ocorrerá 

na geração seguinte376. 

 

Não existe cargo de estadista, como existe o de presidente, o 

de e chanceler ou primeiro-ministro. Antes, o estadista é um 

ideal, como o indivíduo fidedigno ou virtuoso. Estadistas são 

presidentes, primeiros-ministros ou outros funcionários que, 

pelo desempenho e liderança exemplares no seu cargo, 

manifestam força, sabedoria e coragem. Eles guiam seu povo 

em tempos turbulentos e perigosos
377. 

 

Contudo, da mesma forma que é árduo o fardo sobre o estadista, grandes são os 

perigos decorrentes do uso equivocado de suas atribuições. Bombardeios como os de 

Dresden ou de Hiroshima e Nagasaki são exemplos de julgamento inadequado, quando o 

estadista falha em chamar à importância os princípios do direito humanitário, e perde-se 

no argumento nihilista de que a guerra é selvagem, desregulada378. Rawls acredita que é 

o papel das sociedades bem ordenadas demonstrar que, mesmo em conflito, ainda é 

possível lutar por uma ordem justa, e não uma ordem simplesmente prática ou factível. 

 

2. Sociedades sobrecarregadas379 

 

                                           
374 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 98. 
375 Rawls menciona o nazismo como um exemplo de mal tão grande que justifica o uso da Exceção da 
Emergência Suprema no emprego ao combate a esse mal. 
376 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 97. 
377 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 127. 
378 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 102. 
379 O termo empregado originalmente é “burdened societies”, e o termo empregado na tradução de Luis Carlos 
Borges, a principal em português, é “sociedades oneradas”. Penso que o termo “sociedades sobrecarregadas”, 
como empregado por Luis Paulo Rouanet, é mais adequado. 
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O segundo aspecto a ser trabalhado na Teoria Não ideal é a questão das 

sociedades oneradas. Ao contrário dos Estados fora da lei, esses povos não são 

beligerantes ou buscam agressivamente sua expansão territorial. Essas sociedades 

carecem de organização ou cultura política, recursos humanos ou tecnológicos, ou 

simplesmente  capacitação técnica para reformar e manter suas instituições de uma 

forma bem ordenada. Visando uma Sociedade dos Povos em que todos os povos possam 

participar em cooperação, é preciso, assim como com os Estados fora da lei, trazer essa 

sociedade para próximo dos povos bem ordenados. Rawls defende que os povos bem 

ordenados tem sobre si o dever de assistir às sociedades que se encontram em situação 

deficitária380. 

Contudo esse dever precisa ser especificado. Para Rawls não seria o caso de 

aplicar nenhuma espécie de justiça distributiva, tampouco o de proceder a uma espécie 

de processo de equilíbrio de riqueza entre os povos. O alvo é meramente resgatar 

aqueles povos que por contingências históricas se encontram à margem da Sociedade 

dos Povos. Ao auxiliar esses povos a alcançarem seu posto de membros ativos na 

Sociedade, o trabalho do Direito dos Povos já está completo381. 

Para especificar em que termos deve funcionar esse dever de assistência, Rawls 

definiu três diretrizes, que delimitam sua abrangência e conteúdo. 

A primeira diretriz sustenta que não é preciso grande riqueza para que uma 

sociedade seja bem ordenada382. Rawls apoia essa diretriz em algumas premissas: i) o 

estabelecimento de um princípio de poupança justa (real)383 visa garantir um contexto 

social que possibilita uma vida adequada para todos os cidadãos; ii) as poupanças podem 

parar quando as instituições básicas estiverem bem ordenadas. Elas podem também, 

porventura, continuar, mas a partir daí não serão mandatórias; iii) não é necessário 

grande nível de riqueza para garantir que uma sociedade seja bem ordenada, - isto 

depende da cultura de cada local. A relação entre o patamar de investimentos e riqueza e 

a organização da estrutura básica pode variar entre países. Assim, segundo a primeira 

diretriz, não é uma questão de investimento simplesmente quantitativo, mas qualitativo, 

por meio do apoio às instituições. A responsabilidade de apoio a essas sociedades é 

muito mais que meramente monetária; constitui um compromisso de servir como uma 

espécie de andaime institucional para uma sociedade em reconstrução. 

                                           
380 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 106. 
381 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 106. 
382 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 106. 
383 Que foi descrito na obra Uma Teoria da Justiça, § 44. Trata-se de um argumento para justificar a opção pelo 
futuro em detrimento do gasto imediato, sobretudo nas relações transgeracionais. Uma sociedade precisa usar 
com ponderação seus recursos, de forma que as gerações futuras possam deles também usufrir. Essa análise 
também é feita por meio do Véu da Ignorância: por trás do Véu o ator na representação não sabe a qual 
geração pertence, e precisa decidir princípios de forma a favorecer essa justiça intergeracional. 
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Já a segunda diretriz assevera que não há, absolutamente, uma fórmula única 

sobre como deve se dar essa assistência384. Cada povo tem sua própria cultura política, e 

a tarefa de potencializar as relações sociais latentes almejando o estabelecimento de 

uma Sociedade Bem Ordenada – ou pelo menos decente – é de um labor árduo. São os 

atributos e virtudes de cada povo que fazem com que eles utilizem mais eficientemente 

seus recursos naturais. Para Rawls não há outra forma de encarar o fato histórico de que  

enquanto alguns povos conseguem frutificar no meio do deserto, outros minguam 

mesmo em meio à bonança. Contudo, um ponto de apoio nessa análise é a importância 

do enfoque nos Direitos Humanos. Essa é uma característica das sociedades bem 

ordenadas, cujo desenvolvimento depende de organização do Estado. O argumento 

rawlsiano é, simplesmente o de que povos bem ordenados tendem a respeitar os Direitos 

Humanos385. 

A terceira e última diretriz concerne à finalidade da assistência: ela deve ser 

voltada para permitir que a sociedade assistida possa recuperar sua autonomia de forma 

a poder ser um membro funcional da Sociedade dos Povos. A assistência não pode 

persistir até chegar ao ponto de criar um vinculo de paternalismo entre o povo assistente 

e o povo assistido. Ela deve ser realizada com um objetivo claro: restaurar a sociedade 

sobrecarregada à sua autonomia, retirando os encargos sociais que lhe impedem de 

funcionar de forma ordenada. Passado esse ponto, a própria sociedade será capaz de se 

gerir e definir seu futuro386. 

Um problema que pode surgir é a concepção de que essa assistência deve ser 

restrita a critérios de afinidade/proximidade387: um povo só possui a obrigação de auxílio 

para com aqueles aos quais ele se sente etnicamente, linguisticamente, historicamente 

ou politicamente familiar. Trata-se de uma concepção míope que deve ser enfrentada e 

defenestrada pelo estadista. Com vistas a um fortalecimento da Sociedade dos Povos, é 

preciso encurtar distâncias e aproximar os povos. Já ensinava Rawls: 

 

É característico dos povos liberais e decentes que busquem 

um mundo em que todos os povos tenham um regime bem 

ordenado. No início, podemos supor que esse objetivo é 

impulsionado pelo interesse próprio de cada povo, pois tais 

regimes não são perigosos, mas pacíficos e colaboradores. 

                                           
384 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 108. 
385 Rawls não se demora comprovando uma correlação entre o fomento dos Direitos Humanos e o progresso de 
uma sociedade. Meramente cita exemplos de desenvolvimento regional, e nota que em todos eles houve uma 
atenção especial a esses direitos. 
386 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 111. 
387 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 112. 
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Contudo, quando a cooperação entre os povos prossegue 

rapidamente, eles podem vir a se importar uns com os 

outros, e a afinidade entre eles torna-se mais forte. Portanto, 

já não são movidos simplesmente pelo interesse próprio, mas 

pelo interesse recíproco pelo modo de vida e pela cultura de 

cada um, e podem dispor-se a fazer sacrifícios uns pelos 

outros- Esse cuidado mútuo é o resultado dos esforços 

cooperativos bem-sucedidos e das experiências comuns ao 

longo de um considerável período de tempo
388. 

 

Com o progredir do tempo essa interconexão entre os povos gera uma 

sedimentação no seu relacionamento, que, através do compartilhar de valores, começa a 

fomentar, na Sociedade dos Povos, um comportamento de proteção da própria sociedade 

em si. A afirmação do valor de convivência em sociedade traz consigo os valores de 

cooperação imbuídos na concepção de uma sociedade bem ordenada. 

Todavia, se o valor afirmado é a cooperação entre os povos, porque não 

utilizamos o sistema de justiça distributiva que é característico do sistema Justice as 

Fairness rawlsiano? 

Para o Direito dos Povos as desigualdades não são sempre injustas389. Elas são 

injustas quando produzem efeitos injustos no âmbito da Sociedade dos povos, no 

relacionamento entre os povos ou seus membros. A partir do momento em que elas se 

encontram em tal estado que aquele povo em condição inferior ao outro já está 

devidamente assistido, e, consequentemente, bem ordenado, não há que se falar em 

desigualdade no termo do Direito dos Povos. A desigualdade no sentido do Direito dos 

Povos é essencialmente a carência de uma condição de maturidade institucional. Há 

desigualdade quando um povo é desenvolvido institucionalmente e o outro não. Ao 

deparar com uma situação de similitude de condições políticas – de estruturas bem 

ordenadas – entre povos não há mais desigualdade, ao menos no sentido empregado 

pelo Direito dos Povos.  

Contudo, nota-se uma diferença de termos entre o Justice as Fairness como 

padrão de justiça doméstica e sua acepção externa, o Direito dos Povos. No direito 

interno, Rawls considera importante a aplicação do Princípio da Diferença (Maximin 

Principle) na ordem interna, mas não na internacional. Elementos aleatórios como os 

recursos naturais, para Rawls, não apresentam tanta dificuldades para a definição de 

                                           
388 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 148. 
389 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 113. 
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justiça de uma sociedade quanto sua cultura política, que é o elemento definidor para o 

estabelecimento de uma Sociedade Bem Ordenada390. Como sociedades podem frutificar 

e fracassar tendo a mesma entrada de recursos, o que é realmente definitivo é a forma 

como a sociedade aloca os recursos que tem. Assim, parece claro que para Rawls o foco 

deve ser, na verdade, o auxílio para que as demais sociedades reformem suas estruturas 

políticas e democráticas, e não a simples distribuição de recursos. Para Rawls isso 

poderia inclusive gerar uma situação de patente injustiça. Um exemplo seria o caso de 

quando um povo mais eficiente na sua gestão política dos seus recursos (que poderiam 

inclusive, ser parcos) devesse pagar uma espécie de tributo a outro povo com mais 

recursos, mas que se encontre numa situação deficitária por ter má gestão 

democrática391. 

Esse pensamento é fruto de uma opção teórica e doutrinária de John Rawls e do 

Direito dos Povos. Segundo o próprio: 

 

O fim político último da sociedade é tornar-se 

plenamente justa e estável pelas razões certas. Assim 

que esse fim é alcançado, o direito dos Povos não 

prescreve mais nenhum alvo como, por exemplo, elevar 

o padrão de vida para além do que é necessário para 

sustentar essas instituições. Tampouco existe razão 

para que alguma sociedade peça mais do que o 

necessário para sustentar suas instituições justas ou a 

redução adicional das diferenças materiais entre as 

sociedades392.  

 

Após o estabelecimento de instituições justas, a missão do Direito dos Povos está 

cumprida. Mas persiste a questão: existe um dever de assistência ou de ajuda entre 

diferentes povos? A riqueza de um povo deve ser empenhada na necessidade de outro? A 

justiça deve ser tomada, afinal, sob qual parâmetro? A justeza das instituições ou a 

dignidade plena do indivíduo? É contra esse pensamento limitado do Direito dos Povos 

que se levantam alguns dos seus críticos, os defensores do chamado Cosmopolitismo: 

 

                                           
390 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 117. 
391 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 118. 
392 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 156. 
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O interesse final de uma visão cosmopolitista é o bem-

estar dos indivíduos, não a justiça das sociedades. 

Segundo essa visão, ainda há uma questão referente à 

necessidade de mais distribuição global, mesmo depois 

que cada sociedade tenha alcançado instituições 

internamente justas393. 

 

Do fundamento do cosmopolitismo e das críticas apresentadas por seus 

pensadores mais importantes tratar-se-á no capítulo seguinte desta pesquisa. 

 

  

                                           
393 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 157. 



 

108 
 

Capítulo 4 – O Cosmopolitismo e sua proposta de justiça global 

 

1. Introdução 

 

Até o presente momento foram apresentados os conceitos fundacionais do grande 

edifício teórico que é a obra de John Bordley Rawls, a chamada Justice as Fairness, tanto 

em sua dimensão doméstica como em sua aplicação internacional. Como já exposto, 

Rawls defende que a vida em sociedade deve ser vista como um arranjo cooperativo394 

entre cidadãos livres e iguais395, de uma geração para a seguinte. Para alcançar esse 

desiderato, é essencial a definição de princípios igualitários de justiça, que possam ajudar 

a moldar uma Estrutura Básica396 justa. Com essa justiça de fundo devidamente bem 

configurada, cada pessoa, núcleo básico da sociedade, seria livre para desenvolver o 

projeto de vida que lhe aprouvesse. 

O modelo de justiça igualitária proposto por Rawls preocupa-se sobremaneira com 

que não haja arbitrariedade: que cada tratamento desigual seja fundamentado 

racionalmente397, exposto em suas motivações e benefícios para o arranjo coletivo da 

sociedade. Ademais, cada distinção que resulte em desigualdade – que por ser 

fundamentada não deve ser entendida como arbitrária – precisa sempre operar no 

sentido de privilegiar os menos favorecidos398; aqueles que, por força das contingências 

da vida, encontram-se em situação desfavorecida no âmbito analisado. Ora, para Rawls 

não se sustenta um acordo cooperativo, ao menos sob o crivo de análise da razão crítica, 

que seja organizado de forma a beneficiar somente alguns daqueles que cooperam. 

Trata-se de uma questão de justiça. Os que cooperam devem ser beneficiados em sua 

cooperação. Não é apenas uma questão hipotética, tendo em vista se tratar de um 

sistema com presunção de estabilidade399 e continuidade, é preciso notar o imenso peso, 

sobre qualquer acordo coletivo, imposto pela injustiça patente. Uma relação nitidamente 

injusta é mais que simplesmente errada no âmbito moral, é, no plano factual, difícil de 

ser mantida400. A não ser que sobrevenha uma explicitação dos seus termos fundantes, e 

que deles germine uma flor de compreensão social daquela situação como justa, nenhum 

acordo será obedecido, salvo caso no qual sua manutenção seja garantida por força 

                                           
394 Cf. acima, página 25. 
395 Cf. acima, página 35. 
396 Cf. acima, página 30. 
397 Cf. acima, página 41. 
398 Cf. acima, página 52. 
399 Cf. acima, página 64. 
400 Cf. acima, página 27. 
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coercitiva. E, provavelmente, mesmo sob a mais terrível força coercitiva, ainda haverá 

quem ouse se rebelar diante dessa injustiça. 

Rawls afirma a importância da construção de valores políticos de justiça, valores 

sedimentados não só na cultura do povo como tradição, mas na prática de sua ação 

democrática. Valores não lastreados em concepções metafísicas, mas simplesmente 

nesse acordo de vontades que não se propõe a ir além dessa simples – por sua 

especificação, não por ser simplória – dimensão do político401. Que cada um mantenha 

sua concepção abrangente de credo, ideologia ou filosofia particular de vida, e resguarde 

um pouco da sua vontade para a compreensão e elaboração diuturna do domínio do 

político, na convivência gregária que, entre outros fatores, é fato corriqueiro para nós 

como espécie. Cada homem e mulher é livre para ser cidadão, pelo menos, e para ter 

suas concepções particulares sobre quaisquer assuntos em particular. A despeito de 

qualquer opinião ou ação, que lhe seja garantida sempre a existência social, aquela 

pessoa será sempre cidadão ou cidadã. Sendo estabelecidos esses critérios de justiça402, 

os padrões que servem de antídoto para a arbitrariedade e sedimentam essa vivência 

coletiva – e que ao mesmo tempo capacitam cada indivíduo a, como convocou Nietzsche, 

ser tudo que lhe estava destinado a ser, dando-lhe a possibilidade de ser senhor de seu 

próprio destino – é possível criar uma ordem justa. Se não integralmente e 

absolutamente justa, ao menos bem ordenada. 

Quando se desata o nó górdio da configuração social que permite um exercício 

pleno da pessoalidade por meio da esfera pública – demolindo a ilusória 

intrasponibilidade definidora do período histórico ideologicamente binário que foi a 

Guerra Fria, onde o social se opunha (ou melhor, era oposto) impiedosamente ao civil – 

parte-se então para o que se considera seu nível superior403, ou, pelo menos, um 

enfoque diferenciado. Àquilo que comumente se chama de Direito Internacional e que 

Rawls designa como Direito dos Povos foi oferecido um novo olhar, não só ontológico, 

mas deontológico. É a questão de como deve ser, afinal, a justiça dos povos, seguindo a 

mesma intuição que orienta sua contraparte doméstica, de que a sociedade é como uma 

corrente, que se fortifica ao mesmo tempo que se maleabiliza pela união de elos 

independentes, mas cuja integridade se observa pela situação do seu elo mais fraco. Da 

mesma forma que uma corrente, uma sociedade – mesmo internacional – em que um 

elemento se descuida em fragilidade, é, em sua função de cooperação, frágil. 

                                           
401 Cf. acima, página 44. 
402 Cf. acima, página 46. 
403 Em um sentido não axiológico. 
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Em seu Direito dos Povos, John Rawls apresenta uma visão extremamente original 

desse panorama internacional: não os Estados, mas os povos404 que desses são elemento 

essencial, devem ser considerados na avaliação de uma proposta de justiça global. A reta 

dos valores da qual Rawls deseja extrair a mediatriz não deve ser a dos valores dos 

Estados, entes de cunho prioritariamente conservador, comprometidos somente com o 

acrescer de seus recursos como poder, riqueza e influência.  Os povos, ao contrário, são 

agrupamentos humanos, e como tal são passíveis de compaixão e simpatia, podem 

enxergar com alteridade os povos estrangeiros, vendo-os não como estranhos, mas 

como distantes. Regimes constitucionais que pautam as sociedades bem ordenadas, que 

estipulam e defendem princípios de justiça são, para Rawls, a esperança que possuímos 

de alcançar uma utopia realista405. 

Todavia, a análise rawlsiana é passível de críticas severas justamente por esse 

enfoque observado. A perspectiva de que Estados observam sua própria existência em 

um regime de anarquia, e não em um ambiente civil406, é, de fato, bem difundida407. Em 

posição contrária estão os cidadãos, que funcionam em uma sociedade de cooperação 

até na maioria de seus valores mais fundamentais. O cidadão é criado para ser um ente 

entre pares, enquanto o Estado se vê como um homem entre lobos. Não há igualdade 

entre homens e lobos, há no máximo o que Rawls classifica como modus vivendi, uma 

convivência de tolerância em sua acepção mais rudimentar. Mas, de forma semelhante, 

porque haveria de se crer na justiça entre povos, que são incapazes de enxergar o 

próximo em sua inteira complexidade de indivíduo?  

Uma proposta alternativa a esta foi apresentada pela corrente filosófica 

autodenominada cosmopolitismo. Seu pensamento se lastreia na ideia de que o elemento 

fundamental da ordem internacional, tal qual o é na ordem doméstica, deve ser a pessoa 

humana, o cidadão. Aquele mesmo cidadão que é o arrimo da Πόλις (pólis, cidade), deve 

ser também a medida do Κόσμος (cosmos, universo). Como enuncia Charles Beitz: 

 

Em seu nível mais profundo, o liberalismo cosmopolitista 
considera o mundo social como composto por pessoas, não 
coletividades como sociedades ou povos, e insiste que 
princípios para as relações entre sociedades devem ser 

                                           
404 Cf. acima, página 72. 
405 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2001. pp. 4-5.  
406 Cf. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes. 2007. 
407 Um dos livros mais famosos na Teoria das Relações Internacionais é um tratado sobre a sociedade 
internacional como palco de agentes anárquicos, Cf. BULL, Hedley. A Sociedade Anárquica - Um estudo da 
ordem na política mundial. Editora da Universidade de Brasília: São Paulo, 2002. 
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baseadas levando em consideração o interesse das 
pessoas408. 

 

2. A fundamentação filosófica do cosmopolitismo 

 

O termo cosmopolitismo409 é um conceito significado amplo. Apartado seu sentido 

etimológico, possui ainda várias acepções. Seyla Benhabib destaca as principais 

vertentes acadêmicas contemporâneas a emprega-lo410. A primeira corrente entende por 

cosmopolitismo a atitude moral de colocar o sentimento de “amor pela humanidade” em 

prioridade sobre o “amor ao país”411. Outra visão é a de que a natureza humana é 

complexa e fluida demais para ser encastelada nas fronteiras do conceito de Estado412. A 

terceira e última proposta encara o cosmopolitismo como por um viés oriundo da Teoria 

Crítica, elaborando uma filosofia normativa para pensar o discurso além do Estado-

nação413. A lista não esgota as possibilidades, mas delineia, através de suas diferenças, o 

que há de comum: a noção de que é preciso fazer uma análise moral da relação entre o 

homem e suas filiações, mais especialmente, um chamado a suas obrigações para com a 

humanidade. 

Seyla Benhabib apresenta sua aplicação particular da terceira variante: 

 

Cada pessoa, e cada agente moral, que tem interesses e para 

quem minhas ações e as consequências das minhas ações 

podem impactar e afetar de uma ou outra maneira é um 

parceiro de diálogo comigo em potencial: Eu tenho uma 

obrigação moral de justificar minhas ações com razões para 

com esse indivíduo ou para os representantes desse ser. Eu 

respeito o valor moral do outro reconhecendo que eu preciso 

fornecer-lhe uma justificativa para meus atos. Nós somos 

                                           
408 No original: “At the deepest level, cosmopolitan liberalism regards the social world as composed of persons, 
not collectivities like societies or peoples, and insists that principles for the relations of societies should be 
based on a consideration of the fundamental interests of persons.” 
409 Em inglês, “cosmopolitanism”. 
410 Cf. BENHABIB, Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. pp. 17-18. 
411 Seyla Benhabib aponta ser essa a ideia defendida por Martha Nussbaum, professora da Chicago Law School 
e autora do livro “For love of country?”. Kwame Anthony Appiah, professor de Princeton, defende a ideia similar 
de que nenhuma vinculação local pode se sobrepor ao nosso dever para com o ser humano. Cf. APPIAH, 
Kwame Anthony. Cosmopolitism – Ethics in a world of strangers. New York: Norton, 2007. p. XVI. 
412 É essa a visão de Jeremy Waldron, professor da New York School of Law. 
413 Perspectiva defendida por Jürgen Habermas, para citar um exemplo. Cf. BENHABIB, Seyla. Another 
Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. pp. 18 
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todos participantes em potencial desses diálogos de 

justificações
414. 

 

Destarte, é razoável pensar que há uma obrigação moral de justificação para com 

aqueles com os quais nos relacionamos, em um ambiente discursivo franco. Se essa 

perspectiva for aplicada numa concepção universalista, em que o universo discursivo da 

contemporaneidade é de extensão global, pode-se deduzir que há um dever de 

justificação até das próprias ideias de fronteiras nacionais415. O mundo particionado 

segundo as linhas do mapa-múndi não é uma realidade dada, intrínseca à experiência 

humana, mas somente um produto do político, e, como tal, também carece de 

justificação416. Partindo desse ponto abstrato hipotético, antes que as estruturas que 

permeiam a existência sejam especificadas, é possível não só avaliar o caminho tomado 

para a adoção de uma construção social específica, como também operar o fascínio da 

razão: imaginar um mundo de possibilidades diferentes, esboçando as consequências 

dessas ações. 

Uma proposta possível para esse mundo é o cosmopolitismo presente na obra de 

Immanuel Kant. O filósofo de Königsberg defendia a existência de três esferas diferentes 

de direitos417. Inicialmente há a esfera doméstica, organizada pela constituição 

republicana, que dispõe sobre o convívio de seus cidadãos. Acima desta paira a esfera do 

direito internacional, que regula a relação entre as nações, conferindo-lhes obrigações e 

direitos. E sobre todas há a esfera do direito cosmopolitista, que estabelece a relação da 

pessoa humana frente a todos os demais entes do planeta. Ensina Kant: 

 

                                           
414 No original: “Every person, and every moral agent, who has interests and whom my actions and the 
consequences of my actions can impact and affect in some manner or another is potentially moral conversation 
partner with me: I have a moral obligation to justify my actions with reasons to this individual or to the 
representatives of this being. I respect the moral worth of the other by recognizing that I must provide him or 
her with a justification for my actions. We are all potential participants in such conversations of justifications.” 
Cf. BENHABIB, Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. p. 18.  
415 Cf. BENHABIB, Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. p. 19. 
416 Inclusive em termos rawlsianos de justificação pública, Cf. acima, página 41. 
417 Como ensinou o filósofo: “Surge agora a questão que concerne ao essencial do propósito da paz perpétua: 
«O que a natureza faz neste desígnio em relação ao fim que a razão apresenta ao homem como dever, 
portanto para a promoção da sua intenção moral, e como a natureza fornece a garantia de que aquilo que o 
homem deveria fazer segundo as leis da liberdade, mas que não faz, fique assegurado de que o fará, sem que a 
coacção da natureza cause dano a esta liberdade e, decerto, de harmonia com as três relações do direito 
público, o direito político, o direito das gentes e o direito cosmopolita.» – Quando digo que a natureza quer que 
isto ou aquilo ocorra não significa que ela nos imponha um dever de o fazer (pois tal só o pode fazer a razão 
prática isenta de coacção), mas que ela própria o faz, quer queiramos quer não (fata volentem ducunt, 
nolentem trahunt [„o destino guia o que voluntariamente se sujeita, arrasta aquele que se recusa]).” Cf. KANT. 
Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade de Beira Interior, 
2008. p. 28.; Cf. BENHABIB, Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. p. 21. 
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Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma 

comunidade (mais ou menos estreita) entre os povos da 

Terra que a violação do direito num lugar da Terra se sente 

em todos os outros, a ideia de um direito cosmopolita não é 

nenhuma representação fantástica e extravagante do direito, 

mas um complemento necessário de código não escrito, tanto 

do direito político como do direito das gentes, num direito 

público da humanidade em geral e, assim, um complemento 

da paz perpétua, em cuja contínua aproximação é possível 

encontrar-se só sob esta condição
418.  

 

Kant define em seu terceiro artigo para a Paz Perpétua419 a existência de uma 

espécie de direito de hospitalidade. O próprio filósofo declara que “Fala-se aqui (...) não 

de filantropia, mas de direito, e hospitalidade significa aqui o direito de um estrangeiro a 

não ser tratado com hostilidade em virtude da sua vinda ao território de outro420”. Trata-

se de muito mais que simples cortesia ou bons modos para com estrangeiros421.  

É uma relação jurídica complexa, pois lida com a consideração da pessoa 

literalmente nas fronteiras do político. Resgatando a proposta mencionada supra de 

Benhabib, no paradigma prioritariamente doméstico há a faculdade de anulação da 

pessoalidade do estrangeiro concomitante à aniquilação de seu potencial discursivo. Um 

ser incapaz de se justificar, inclusive em sua pertença ao ambiente discursivo, torna-se 

um ser abandonado. E, ainda nesse paradigma interno, essa descaracterização é uma 

possibilidade, ainda que somente para o estrangeiro. Para o nacional, as garantias, para 

o estrangeiro, a hospitalidade. A hospitalidade seria então uma obrigação entre Estados 

por uma questão de reciprocidade? Se fundada no caráter de mutualidade, ela passa a 

ser disponível, instrumento político do Estado. O Estado de Direito pode ser, então, 

negado a alguém. Hannah Arendt já diagnosticava esse fenômeno, com base nos eventos 

da Segunda Guerra Mundial: 

 

Só conseguimos perceber a existência de um direito de ter 

direitos (e isto significa viver numa estrutura onde se é 

                                           
418 Cf. KANT. Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade de 
Beira Interior, 2008. p. 22. 
419 Cf. KANT. Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade de 
Beira Interior, 2008. p. 20. 
420 Cf. KANT. Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade de 
Beira Interior, 2008. p. 20. 
421 Ou, como prefere Kwame Anthony Appiah, “gentileza para com estranhos”. Cf. APPIAH, Kwame Anthony. 
Cosmopolitism – Ethics in a world of strangers. New York: Norton, 2007. 
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julgado pelas ações e opiniões) e de um direito de pertencer a 

algum tipo de comunidade organizada, quando surgiram 

milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não 

podiam recuperá-los devido à nova situação política global. O 

problema não é que essa calamidade tenha surgido não de 

alguma falta de civilização, atraso ou simples tirania, mas sim 

que ela não pudesse ser reparada, porque já não há qualquer 

lugar “incivilizado” na terra, pois, queiramos ou não, já 

começamos realmente a viver num Mundo Único. Só com 

uma humanidade completamente organizada, a perda do lar e 

da condição política de um homem pode equivaler à sua 

expulsão da humanidade
422. 

 

Contudo, a mesma hospitalidade pode ser interpretada como um valor moral 

oriundo não do acordo diplomático-consular entre Estados, mas do reconhecimento da 

humanidade como um valor, integrante daquela esfera superior de justiça cosmopolitista 

proposta por Kant. Se esse valor cosmopolitista, conforme definido pelo filósofo, for 

reconhecido, a questão que exsurge passa a ser da sua aplicação. Não há um governo 

global que possa, por força de sua coerção, fazer cumprir normas com essa característica 

universalista423. Depende-se de cada Estado que se apliquem essas normas, inclusive as 

que lhe prejudicam. Segundo Benhabib, o próprio Kant aponta uma solução possível para 

esse imbróglio: 

 

Kant vislumbrou um mundo no qual todos os membros da 

raça humana eventualmente se tornariam participantes de 

uma ordem civil e entrariam em uma condição de associação 

legal com uns com os outros. Contudo essa condição civil de 

coexistência ordenada não era equivalente à filiação a um 

governo republicano. Em um movimento extremamente 

importante, Kant argumentou que os cidadãos cosmopolitas 

ainda precisariam de suas repúblicas individuais, afinal
424. 

                                           
422 Cf. ARENDT, Hannah. As Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 330. 
423 Kant considera essa uma realidade oportuna, já que a existência de um governo global seria um desastre, já 
que “as leis, com o aumento do âmbito de governação, perdem progressivamente a sua força, e também 
porque um despotismo sem alma acaba por cair na anarquia, depois de ter erradicado os germes do bem.” Cf. 
KANT. Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade de Beira 
Interior, 2008. p. 30. 
424 No original: “Kant envisaged a world in which all members of the human race eventually would became 
participants in a civil order and enter into a condition of lawful association with one another. Yet this civil 
condition of lawful coexistence was not equivalent to membership in a republican polity. In an extremely 
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As afirmações historicamente construídas dos Direitos Humanos425 e da interdição 

ao uso da força426 são exemplos de uma evolução do conceito de soberania dos Estados. 

Esse conceito fundamental sofreu extensa mutação desde a Paz de Vestefália, quando os 

Estados possuíam irrestrita autonomia interna e externa. Na contemporaneidade, houve 

o progressivo sedimentar de uma nova concepção: de um Estado agrilhoado, 

internamente, pelos limites insculpidos na constituição, e externamente por seus 

compromissos internacionalmente assumidos, sobretudo na seara de Direitos Humanos. 

Esse Estado republicano, constitucional, precisa agora se enxergar como engrenagem em 

um sistema que pugna pela emancipação do homem. 

O papel hodierno do cosmopolitismo parece estar ligado à tarefa de examinar os 

limites do possível nessa conjunção de elementos tradicionalmente considerados tão 

díspares. É preciso enxergar o Estado, a ordem internacional e a pessoa humana como 

elementos na mesma equação. Juridicamente, é preciso convergir as propostas 

normativas com esses três objetos em um só sistema. 

Partindo do projeto da Justice as Fairness de Rawls, e após toda exposição de sua 

fundamentação, é preciso destacar em quais pontos é este um projeto considerado 

vantajoso sob a perspectiva filosófica do cosmopolitismo e em quais pontos fica aquém 

da consideração do valor devido da pessoa humana. 

 

3. A crítica cosmopolitista ao Direito dos Povos de John Rawls 

 

a. A configuração do Direito dos Povos 

 

O primeiro ponto a ser analisado mais detidamente é a opção de John Rawls na 

sua escolha dos atores principais do seu sistema internacional427. Como já mencionado 

                                                                                                                                    
important move, Kant argued that cosmopolitan citizens still needed their individual republics to be citizens at 
all” Cf. BENHABIB, Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford, 2006. p. 24. 
425 Como ensina o juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cançado Trindade: “Para isto 
contribuíram de modo decisivo as duras lições legadas pelo holocausto da segunda guerra mundial. Já não se 
tratava de proteger indivíduos sob certas condições ou em situações circunscritas como no passado (por 
exemplo, a proteção de minorias, de habitantes de territórios sob mandato, de trabalhadores sob as primeiras 
convenções da OIT), mas doravante de proteger o ser humano como tal.” Cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto. A proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 
2000. p. 23. 
426 Cf. DINSTEIN. Yoram. Guerra, Agressão e Legítima Defesa. 3ª ed. Barueri: Manole, 2004. Capítulos 4 a 6. 
427 Cf. acima, página 72. 
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anteriormente428, Rawls divide os grupos em povos razoavelmente liberais429 (reasonable 

liberal peoples), povos decentes430 (decent peoples) – ambos considerados povos bem 

ordenados –, Estados fora da lei431 (outlaw states), sociedades sobrecarregadas 

(burdened societies) e absolutismos benevolentes432 (benevolente absolutisms). É 

perceptível, de início, a escolha cuidadosa na terminologia empregada por Rawls já nessa 

própria divisão. O Direito dos Povos, a rigor, só possui dois “povos”: povos liberais e 

decentes. Os demais integrantes são os Estados fora da lei, as sociedades 

sobrecarregadas e os absolutismos benevolentes. Logo, para Rawls, só existem povos 

bem ordenados. Aqueles que não se qualificam para essas categorias, não podem ser 

reconhecidos como “povos”. 

Recapitulando, tanto os povos liberais quanto os povos decentes possuem um 

sistema de consulta. Os povos liberais, por meio de seu modelo político fundamentado na 

razão pública e no consenso sobreposto, apresentam um sistema de consulta 

democrático. Já os povos decentes, através de um sistema associativo que se constrói 

escalonadamente, com o emprego de assembleias para auferir a vontade de grupos em 

vez de consultas individuais, apresenta um sistema de consulta hierárquico. Essas 

consultas, ainda que totalmente distintas em seu procedimento, possuem um condão de 

legitimidade.  

Um Estado fora da lei é adepto da beligerância internacional e/ou descumpre 

rotineiramente os direitos humanos de seus cidadãos433. Partindo da premissa apontada 

por Rawls de que diante de um contexto ordenado um povo não tem motivos pra agir 

agressivamente434, e também da noção de que os direitos fundamentais precisam ser 

preservados, é patente que esse Estado carece de legitimidade. Sua estrutura não 

reconhece seus cidadãos nem como livres e iguais435 nem mesmo sob uma concepção 

restritiva de direitos fundamentais436.  É um Estado que, nitidamente, não defende os 

interesses de seu povo, logo, é ilegítimo. As sociedades sobrecarregadas437, a seu turno, 

não estão em condições de se organizarem adequadamente em uma sociedade ordenada 

– se fossem capazes de fazê-lo estariam fora dessa categoria. Em uma sociedade 

desorganizada é impossível auferir a legitimidade real de um povo. Logo, o que se 

reconhece não é um povo, unido em uma característica ou vontade, mas um arranjo 

                                           
428 Cf. acima, página 70. 
429 Cf. acima, página 73. 
430 Cf. acima, página 89. 
431 Cf. acima, página 97. 
432 Os Absolutismos benevolentes não são especialmente trabalhados por Rawls. Cf. acima, nota 367, na página 
100. 
433 Cf. acima, página 96. 
434 Cf. acima, página 81. 
435 Cf. acima, página 35. 
436 Cf. acima, página 96. 
437 Cf. acima, página 102. 
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social que, a despeito de ser gregário, não pode ser visto como capaz de transmitir as 

ideias de seus integrantes. Finalmente, no absolutismo benevolente a falta de 

legitimidade é ainda mais evidente. Mesmo que respeite os Direitos Humanos, a única 

opinião considerada em seu bojo é a do seu monarca, desqualificando totalmente a 

pretensão de sê-lo reconhecido como representante legítimo de um povo. Para Rawls, 

trata-se de uma questão formal-objetiva: sem as devidas condições para a consulta 

popular (num sistema hierárquico ou democrático), não é o povo que está representado, 

mas algo alheio a este. 

 

Imagine que um governo viole (...) normas por falhar em se 

comportar com respeito em relação aos seus próprios 

cidadãos. Nesse caso nós podemos ser tentados a dizer que 

enquanto o governo representa seu povo, o representa de 

forma ruim. Mas Rawls sempre fala como se (o governo) não 

representasse papel nenhum. É simplesmente um agente 

livre sem pretensão a tal papel: se constitui em um Estado 

fora da lei, ou, na melhor das hipóteses, um absolutismo 

benevolente. (O governo) usurpa a posição do povo
438. 

 

Rawls considera que sem a legitimidade garantida, não há um povo, mas, 

respectivamente, um Estado, uma sociedade e um monarca. A representatividade 

adequada só se dá mediante de uma situação de organização favorável, com um sistema 

formal de consulta, o que implica em resultados interessantes. Porém, antes de seguir 

essa lógica, é preciso empreender uma pequena digressão. 

Na escolha dos atores principais do seu grande concerto de povos, Rawls 

apresentou uma grande fundamentação para privilegiar povos em detrimento de 

Estados439. Povos, segundo o filósofo, são mais capazes de estabelecer empatia e realizar 

um acordo moral com outros povos. Os Estados possuem interesses racionais, que ficam 

aquém dos interesses razoáveis que os povos são capazes de estabelecer e se 

comprometerem. Como já mencionado440, Rawls pretendeu, ao dar esse enfoque, 

questionar o modelo de Soberania vigente, reforçando o caráter não metafísico, mutável 

                                           
438 No original: “Suppose a government breaches those norms through failing to behave with respect towards 
its own citizens. In that case we might be tempted to say that while the government still represents its people, 
it represents them badly. But Rawls always speaks as if it does not represent a role at all. It is just a 
freewheeling agency with no claims to such a role: it comes to constitute an outlaw state, or, at best, a 
benevolent absolutism. It usurps the position of the people.”. Cf. PETTIT, Phillip. Rawls‟ Peoples. In: MARTIN, 
Rex, REIDY; David. Rawls‟ Law of Peoples – A realistic utopia?. Oxford: Blackwell, 2006. p. 43.  
439 Cf. acima, 72. 
440 Cf. acima, 74. 
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e, consequentemente, procedimental do poder político. Sem legitimidade o poder não 

pode ser considerado justo. Logo, é preciso ancorar o Direito dos Povos naquelas 

sociedades em que essa legitimidade é possível. Estipular, por exemplo, que os princípios 

do Direito dos Povos precisam da anuência de um absolutismo benevolente equivaleria a 

reconhecer em similitude um polo formado por coletividades – os povos bem ordenados, 

que são legítimos representantes dos seus integrantes – e um polo formado pela vontade 

soberana – e ilegítima – do monarca. Assim, Rawls precisou restringir aqueles povos que 

seriam partes na segunda Posição Original aos que dispusessem de legitimidade. 

Porém, se Rawls buscava a legitimidade e também a capacidade de identificação – 

e alteridade – para com os outros povos441, surge a dúvida: Não teria sido mais sensato 

alicerçar seu Direito não nos Estados nem nos povos, mas na própria pessoa humana 

como indivíduo? Como salienta Buchanan: 

 

Dizer que as partes representam povos é, na verdade, 
garantir que os princípios fundamentais do Direito 
Internacional a serem escolhidos refletem o interesse 
daqueles que apoiam a concepção de bem ou justiça 
dominante na sociedade, e isso pode significar que os 
interesses dos indivíduos ou minorias dissidentes são 

completamente desconsiderados.442. 

 

Por mais que haja, na esfera doméstica, espaço para divergência443, os 

participantes da segunda Posição Original estabelecem seus critérios de justiça a 

despeito dos interesses de quaisquer minorias. Se um grupo não tem apoio o suficiente 

para ter representatividade na esfera doméstica em relação às suas demandas, 

fatalmente será também ignorado no plano internacional. Assim, a Posição Original 

internacional é incapaz de garantir direitos não reconhecidos domesticamente. Se, por 

outro lado, os atores na Posição Original internacional fossem pessoas, então qualquer 

minoria estaria entre os participantes. O exercício hipotético da Posição Original teria 

uma possibilidade de resultado a mais: estar, após a Posição Original, na condição de 

povo oprimido. 

                                           
441 Razão pela qual ele não optou por Estados, como já mencionado. 
442 No original: “To say that the parties represent peoples is, in effect, to ensure that the fundamental principles 
of international law that will be chosen reflect the interest of those who support the dominant or official 
conception of good or of justice in the society, and this may mean that the interests of dissident individuals or 
minorities are utterly disregarded. Cf. BUCHANAN, Allan. Rawls‟ Law of Peoples: Rule for a Vanished 
Westphalian World. Ethics, Chicago, Vol. 110, no. 4 (July 2000). p. 598. 
443 Enquanto nos povos liberais espera-se que esse tipo  de conflito seja normal, segundo as definições 
rawlsianas de povos decentes também há espaço para divergência, mesmo fora de um regime tipicamente 
democrático. Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 78. 
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Rawls também emprega grande esforço para contrastar Estados e Povos, 

reconhecendo que estes são mais sujeitos à empatia e à compreensão dos problemas 

alheios do que aqueles. Ele chega a dizer que: 

 

Não obstante, o Direito dos Povos parte da necessidade de 
afinidades comuns, não importa qual a sua fonte. Minha 
esperança é que, se começamos dessa maneira simplificada, 

podemos elaborar princípios políticos que, no devido tempo, 
nos capacitarão a lidar com casos mais difíceis, em que nem 
todos os cidadãos são unidos por uma linguagem comum e 
memórias históricas compartilhadas444. 

 

Mas se a intenção é buscar afinidades comuns, talvez fosse o caso de recorrer a 

afinidades ainda mais fundamentais, aquelas que unem todos os seres humanos, a 

despeito de sua etnia, nacionalidade ou herança histórica. Pois, como diz Adam Smith: 

 

Por intermédio da imaginação podemos nos colocar no lugar 
do outro, concebemo-nos sofrendo os mesmos tormentos, é 
como se entrássemos no corpo dele e de certa forma nos 
tornássemos a mesma pessoa, formando, assim, alguma idéia 

das suas sensações, e até sentindo algo que, embora em 

menor grau, não é inteiramente diferente delas. Assim 
incorporadas em nós mesmos, adotadas e tornadas nossas, 
suas agonias começam finalmente a nos afetar, e então 
trememos, e sentimos calafrios, apenas à imagem do que ele 
está sentindo. 

(...) 
Que essa é a fonte de nossa solidariedade para com a 
desgraça alheia, que é trocando de lugar, na imaginação, com 
o sofredor, que podemos ou conceber o que ele sente ou ser 
afetados por isso, poder-se-ia demonstrar por muitas 
observações óbvias, caso se julgue que não é bastante 
evidente por si445. 

 

Qualquer espécie de senso de aproximação ou de identificação que justificasse a 

escolha dos povos em detrimento do Estado poderia ser extrapolado para o 

reconhecimento da pessoa humana. Reflexivamente, isso implica no reconhecimento da 

profunda diferença entre a teoria proposta no Direito dos Povos e o exposto no segmento 

anterior da Justice as Fairness, n‟Uma teoria da justiça e no Liberalismo político. Como já 

afirmado446, a fruição de seus poderes morais é condição sine qua non para a 

participação na sociedade. Sem a capacidade de agir na sociedade, a pessoa está 

                                           
444 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 32. 
445 Cf. SMITH, Adam. Teoria dos sentimentos Morais.  São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 6. 
446 Cf. acima, página 35. 
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excluída. É com base nisso que Rawls define inclusive as sociedades democráticas447. 

Uma sociedade em que os poderes morais de seus cidadãos fossem negados certamente 

não atingiria esse padrão, segundo a Justice as Fairness. A justiça dos povos não é a 

justiça do homem como indivíduo. Assim: 

 

A solução que Rawls concebeu para o problema de como 
estender sua concepção de justiça para o nível internacional 
impõe um ônus pesado para a perspectiva normativa geral 
que está na base de sua teoria no caso doméstico: a premissa 

do individualismo ético é abandonada ou pelo menos 
seriamente comprometida. “Individualismo ético” refere-se à 

noção de que o bem-estar de indivíduos, e não o de entidades 
coletivas de qualquer tipo, constitui a fonte última de 
preocupação moral para nós. Essa forma de individualismo, 
que não deve ser confundida com uma concepção egoísta-
racional que interpreta o bem dos indivíduos somente por 

referência à satisfação de seus próprios interesses, é uma das 
características da justiça rawlsiana que, no caso doméstico, 
claramente a diferenciam de concepções comunitaristas de 
justiça. 
(...) 
As implicações políticas desse passo teórico são de largo 

alcance: vastas desigualdades entre indivíduos são em 
princípio compatíveis com a forma de igualdade que Rawls 
pensa ser moralmente importante no plano internacional448. 

 

Outro dos argumentos aventados pelos cosmopolitistas foi a configuração da 

segunda Posição Original. Como já descrito acima449, o filósofo americano propôs em seu 

Direito dos Povos uma reaplicação do seu famoso modelo hipotético desenvolvido em sua 

teoria Justice as Fairness. Após a realização da seleção de princípios de justiça e de bem 

na esfera doméstica, as partes se submeteriam a uma nova rodada, uma nova Posição 

Original, dessa vez voltada para a esfera global.  

Porém, há algumas mudanças entre as duas posições originais. Primeiramente, 

não são todos os membros da comunidade internacional os participantes na segunda 

Posição, mas somente os povos bem ordenados. Como apontado acima, os Estados fora 

da lei, as Sociedades sobrecarregadas e os Absolutismos benevolentes não são 

representados para a escolha dos princípios que regem a ordem internacional450. A rigor, 

os princípios que devem reger a ordem global são escolhidos somente pelos povos bem 

ordenados. Os demais povos se sujeitam a eles, indiretamente. Um Estado fora da lei 

                                           
447 Cf. acima, página 37. 
448 Cf. VITA, Álvaro de. O liberalismo igualitário – Sociedade democrática e justiça internacional. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. pp. 233-234. 
449 Cf. acima, página 75. 
450 Cf. acima, página 118. 
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não opina sobre as sanções devidas a um agressor internacional, da mesma forma que 

uma sociedade sobrecarregada não define como poderia ser ajudada451. Trata-se tão 

somente de regras liberais formuladas para a sociedade global sob a premissa de que, 

eventualmente, os não liberais convertam-se à causa do liberalismo. 

Em segundo lugar, enquanto na primeira simulação as partes se situariam 

equidistantes sob o véu da ignorância Rawls considerou que os atores envolvidos na 

segunda Posição Original deveriam estar conscientes se representam povos liberais ou 

decentes452. 

Outra questão criticada é a escolha dos princípios do Direito dos Povos. Enquanto 

na Posição Original doméstica as partes equidistantes estão livres para formular suas 

concepções de bem e justiça voltadas para a consecução de uma Estrutura Básica 

adequada, na segunda Posição Original só é dado aos participantes a opção de escolher 

entre 8 princípios pré-selecionados como “princípios tradicionais de justiça entre povos 

livres e democráticos453”. Além disso, os princípios são na verdade fixos e essenciais para 

o Direito dos Povos, a única possibilidade de escolha sobre eles é a sua aplicação. 

 

b. Povos decentes e Direitos Humanos 

 

Uma das críticas mais veementes dos pensadores do cosmopolitismo ao projeto 

de Direito dos Povos de John Rawls é a sua opção pela categorização dos chamados 

“Povos Decentes”. Como já afirmado acima454, os povos decentes são aqueles que, 

mesmo não sendo inteiramente liberais, respeitam alguns direitos humanos básicos, não 

são agressivos e possuem uma hierarquia consultiva decente. 

Segundo o autor, esses povos decentes, a despeito de não serem liberais, devem 

ser tolerados e recebidos como membros ativos da sociedade dos povos455. Contudo, a 

simples existência de um padrão acessório de povos decentes suscita o questionamento: 

Rawls criou então um sistema com dois pesos e duas medidas? Como pode o liberalismo 

tolerar uma sociedade que viola direitos? 

 

                                           
451 A questão da justiça distributiva global será tratada adiante em 123. 
452 Cf. POGGE, Thomas. Rawls on International Justice. The Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 (Apr 2001), 
p. 247. 
453 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 47. 
454 Cf. acima, página 89. 
455 Cf. RAWLS, John. The Law of peoples. 4ª Reimp. Cambridge: Harvard, 2002. p. 59. 
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Por que deveríamos nós liberais garantir respeito igual a 
aqueles que conduzem um regime hierárquico decente no 
exterior, se nós não conferimos respeito igual a aqueles que 
querem conduzir tal regime nos EUA ou no Reino Unido? 
Alternativamente, se sociedades liberais e hierárquicas 
decentes realmente estão niveladas, então nossa transição de 

povo liberal para um regime decente deve ser tão aceitável 
quando nossa última mudança em sentido oposto foi (...)456? 

 

Para Thomas Pogge, a opção da extensão do Direito dos Povos a esses povos 

decentes traz ainda uma complicação, a da acomodação aos padrões não liberais457. 

Enquanto o Direito dos Povos é talhado para que possa ser aceito por esses povos, se 

espera que os povos mais liberais cedam em seus princípios enquanto que, para os 

povos decentes, não há nada que seja necessário ceder. A compreensão da matriz do 

Direito dos Povos como lastreada no direito da coletividade descaracteriza a pretensão 

individual de demandar e pleitear seus interesses458, o que reafirma o retrocesso em 

comparação com os princípios liberais da Justice as Fairness. 

 

Assim como Rawls escreve, “tolerar [povos decentes] 

também significa reconhecer essas sociedades não liberais 
como membros participantes iguais em bom reconhecimento 
da Sociedade dos Povos”. Assim, quando povos liberais 

toleram povos decentes, eles não só se abstém de agir 
coercitivamente contra eles (não realizando intervenções 
militares, por exemplo); eles devem, mais 
fundamentalmente, reconhecer a legitimidade dos povos 

decentes e seu status como iguais. A tolerância então, para 
Rawls, não é só não-intervenção; É, especialmente, também 
não criticar. A posição de Rawls, como sugerido acima, é que 
simplesmente não há base principiológica para povos liberais 
criticarem povos decentes. Tolerância assim expressa uma 
certa atitude normativa em relação ao sujeito tolerado, e não 

é apenas uma prescrição contra a ação coercitiva contra o 
sujeito459. 

                                           
456 No original: “Why should we liberals accord equal respect to those who run a decent hierarchical regime 
abroad, if we do not accord equal respect to those who want to run such a regime in the USA or UK? 
Conversely, if liberal and decent hierarchical societies really are on equal footing, then should not our move 
from a liberal to a decent regime be just as acceptable as our previous opposite move was, or as Iran‟s now 
would be?” Cf. Cf. POGGE, Thomas. Rawls on International Justice. The Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 
(Apr 2001), p. 247. 
457 Cf. POGGE, Thomas. Rawls on International Justice. The Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 (Apr 2001), 
p. 247. 
458 Cf. POGGE, Thomas. Rawls on International Justice. The Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 (Apr 2001), 
p. 247. 
459 No original: “As Rawls writes, “to tolerate [decent peoples] also means to recognize these nonliberal 
societies as equal participating members in good standing of the Society of Peoples”. Thus, when liberal peoples 
tolerate decent peoples, they not only refrain from acting coercively against them (by not engaging in military 
intervention, for example); they are to, more fundamentally, recognize the legitimacy of decent peoples and 
their status as equals. Toleration then, for Rawls, is not just nonintervention; it is, very importantly, also 
noncriticism. Rawls‟s position, as suggested above, is that there is simply no principled basis for liberal peoples 
to criticize decent peoples. Toleration thus expresses a certain normative attitude towards the subject that is 
being tolerated, and is not just a prescription against coercive action against the subject” Cf. TAN, Kok-Chor. 
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Nesse contexto a crítica oferecida por Pogge se torna especialmente incisiva: 

Rawls não exige somente que se respeite a integridade territorial e se abstenha de 

realizar qualquer espécie de intervenção armada. É preciso ainda que haja o pleno 

reconhecimento daquele povo decente como membro em plena capacidade da Sociedade 

dos Povos. Como é possível, para um povo liberal, aceitar plenamente um 

comportamento que é contra seus próprios princípios constitucionais? Nos termos de 

Pogge, um liberal jamais toleraria a conversão dos Estados Unidos em uma teocracia. 

Como é possível afirmar dois conjuntos normativos, um doméstico e um externo? 

De forma semelhante, surge outra crítica: se o conjunto fundamental de Direitos 

Humanos deixa de ser o mais amplo possível e passa a ser um conjunto mínimo, o 

suficiente para ser aceito pelos povos decentes, como é possível afirmar a validade do 

primeiro princípio rawlsiano de justiça, mesmo em âmbito doméstico? Pois os povos 

liberais ainda precisam passar pelas duas posições originais, e, na primeira Posição 

Original, na definição de sua Estrutura Básica, os povos liberais deveriam, conforme 

defende Rawls, escolher o princípio de maior liberdade possível. Como se sustenta a 

argumentação quando subitamente menos liberdade é tão digna de honra na esfera 

internacional quanto mais liberdade? 

Adicionalmente, uma crítica formal pode ser apresentada em relação à construção 

do conceito de povos decentes. A própria exemplificação do conceito por meio de um país 

fictício, o Casanistão, dá a impressão que foi preciso fazer recurso a um artifício 

completamente abstrato por não existir, no mundo real, nenhum país que se encaixe 

nessas condições descritas. Pois não basta que o povo em análise respeite os direitos 

fundamentais, mas possua uma hierarquia de consulta decente, e, adicionalmente, um 

sistema político que dê espaço para a divergência, ainda que somente moderada. Trata-

se de um país pacífico e tolerante, ainda que não respeite a maioria dos Direitos 

Humanos. Parece uma categorização tão factível – e, consequentemente, útil –quanto a 

de Absolutismos Benevolentes. 

 

c. Justiça distributiva e o dever de assistência 

 

                                                                                                                                    
The problem of Decent Peoples. In: MARTIN, Rex, REIDY; David. Rawls‟s Law of Peoples – A realistic utopia?. 
Oxford: Blackwell, 2006. p. 81. 
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O Direito dos Povos, em sua Teoria Não Ideal, precisa definir formas de enfrentar 

as questões apresentadas pelos Estados fora da lei e Sociedades sobrecarregadas.  Os 

Estados fora da lei podem apresentar comportamento agressivo, bem como desrespeito 

sistemático aos Direitos Humanos. Já as sociedades sobrecarregadas enfrentam uma 

situação de fragilidade das instituições tão delicada que são incapazes de se reerguerem 

e participarem ativamente da Sociedade dos Povos, carecendo então de apoio externo. 

Há críticas a serem feitas nos dois tratamentos do Direito dos Povos. 

Primeiramente, como já mencionado, no atinente à intervenções militares, Rawls 

não especifica em sua teoria como esse tipo de ação poderia ser desempenhada. Como já 

exposto, o autor reconhece que é mais importante buscar influenciar o comportamento 

daquele Estado, convencendo-o que é melhor que se junte à Sociedade dos Povos do que 

permanecer como um pária internacional. Mas, ainda assim, há situações em que não 

adianta qualquer pressão ou apelo, e situações de extrema gravidade – sobretudo 

aquelas danosas aos Direitos Humanos – se instauram, necessitando de alguma resposta 

internacional. Sobre como se agiria nessas situações, Rawls silencia. Existe um 

reconhecimento do direito de intervenção humanitária, mas não da forma como ele deve 

ser feito.  

Há uma crítica necessária a ser dirigida ao Direito dos Povos, ainda sobre a 

questão da segurança internacional: Rawls especifica, nas regras de Direito humanitário 

– normas que versam sobre os limites na condução da guerra – uma regra que proíbe 

tomar, em meio ao conflito, os cidadãos como alvos de guerra. Mas existe a chamada 

Exceção da Emergência Suprema, que afirma que, em situações especiais, o resultado de 

um ataque dessa natureza pode justificá-lo. Ora, um dos objetivos da Justice as Fairness 

é precisamente oferecer uma resposta racional ao utilitarismo. A Exceção de Emergência 

Suprema é exatamente uma consideração utilitarista de que algumas mortes são um 

preço justo a ser pago460. 

Finalmente, é preciso analisar a questão do tratamento oferecido às Sociedades 

sobrecarregadas. Como já mencionado anteriormente, Rawls estipula um dever de 

assistência. Os povos bem ordenados devem auxiliar as sociedades sobrecarregadas, 

para que essas consigam alterar as situações de desequilíbrio que impedem sua correta 

estruturação. 

                                           
460 É interessante notar como, neste ponto, Rawls vai ao encontro de Michael Walzer. Ambos aceitam a mesma 
noção de emergência suprema. Cf. MARTIN, Rex; REIDY, David. Introduction: reading Rawls‟s Law of Peoples. 
In: MARTIN, Rex; REIDY, David. Rawls‟s Law of Peoples – A realistic utopia?. Oxford: Blackwell, 2006. 
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Uma das críticas mais contundentes – talvez a crítica mais incisiva, no geral – dos 

pensadores do cosmopolitismo talvez esteja exatamente direcionada a esta questão. 

Rawls define a Estrutura Básica461 como: 

 

A estrutura básica é o principal objeto da justiça porque suas 
consequências são profundas e estão presentes desde o 
início. Aqui a idéia intuitiva é que essa estrutura contém 

várias posições sociais e que as pessoas nascidas em 
condições diferentes têm expectativas diferentes de vida, 
determinadas, em parte, tanto pelo sistema político quanto 
pelas circunstâncias econômicas e sociais. Assim, as 

instituições da sociedade favorecem certos pontos de partida 
mais que outros. Essas são desigualdade muito profundas. 
Além de universais, atingem as oportunidades iniciais de 

vida; contudo, não podem ser justificadas recorrendo-se à 
idéia de mérito. É a essas desigualdades, supostamente 
inevitáveis na estrutura básica de qualquer sociedade, que se 
devem aplicar em primeiro lugar os princípios de justiça 
social462. 

 

 Para os filósofos cosmopolitistas é impossível dissociar questões de contexto 

econômico-ambiental de cada país da sua posição na Estrutura Básica global. O mesmo 

fenômeno descrito por Rawls se referindo à esfera doméstica também acontece – 

inclusive no nível de desigualdade – nas relações exteriores. Trata-se de uma espécie de 

justiça de fundo internacional. Para esses autores, Rawls deveria ter estendido à esfera 

internacional seu célebre Princípio Maximin, o Princípio da Diferença463: 

 

Rawls parece observar a separação quando escreve que 
qualquer „efeito distributivo indesejado‟ de organizações 
cooperativas precisa ser corrigido. Mas então ele não permite 
tal correção. Ele sugere que as partes internacionais, indo 

além de seu Direito dos Povos, „concordaria com padrões 
justos de comércio para manter o mercado livre e 
competitivo‟; mas, como nosso mundo demonstra, mercados 
livres e competitivos são relativamente compatíveis com 

desigualdade imensa e sempre crescente. O que falta é um 
princípio que alcance a ordem econômica global. Mas Rawls 
especificamente rejeita qualquer princípio do tipo sem „um 

alvo e um ponto de interrupção‟ no caso internacional. Ele 
também rejeita qualquer analogia internacional de um 
processo democrático que permita à maioria dos cidadãos de 
uma sociedade liberal que reestruturem sua ordem econômica 
caso ela favoreça demais os ricos. A ordem econômica da 
utopia de Rawls, então, é moldada pela livre barganha, e 

assim reflete e consequentemente continuamente aprimora a 

                                           
461 Cf. acima, página 32. 
462 Cf. RAWLS, pp. 8-9. 
463 Cf. acima, página 54. 
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posição privilegiada das sociedades mais ricas. A imposição 
de tal ordem econômica não é justificada pelo fato de que 
esses privilegiados por ela mantenham aqueles em 
desvantagem a salvo de caírem abaixo do mínimo464. 

 

O projeto de dever de assistência de Rawls tão somente se limita a fornecer um 

auxílio até que aquele povo esteja em condições de atingir alguma independência. Após 

esse momento não há qualquer espécie de obrigação de transferência de renda. O que 

resta é uma espécie internacional de “caridade”465, que possui em si um significado moral 

totalmente diferente de justiça. Destarte, segundo Pogge: 

 

A utopia de Rawls é falha, então, por excluir a preocupação 
de manter a justiça de fundo global, e por excluir qualquer 
preferência para a estruturação da economia global de forma 

que as desigualdades sejam moderadas e permita que a 
sociedade, especialmente os mais fracos economicamente, a 
crescer. Esta falha também marca o julgamento implícito que 
o livro faz do nosso mundo, onde, no meio da abundância, 
um terço de todas as mortes é devido à desnutrição e 
doenças evitáveis. A versão de Rawls nos engana ao apontar 
o nosso fracasso moral atual como um caso de assistência 

insuficiente aos pobres, quando na realidade consiste na 
imposição sobre eles de uma forma global enviesada que 
dificulta e impede o seu desenvolvimento466. 

 

                                           
464 No original: “Rawls seems to see the gap when he writes that any „unjustified distributive effects‟ of co-
operative organizations need to be corrected. But then he allows no such correction. He suggests that the 
international parties, going beyond his law of peoples, „would agree‟ to fair standards of trade to keep up the 
market free and competitive‟; but, as our world demonstrates, free and competitive markets are quite 

compatible with huge ever-increasing inequality. What is missing is a principle that assesses the global 
economic order. But Rawls specifically rejects any such principle without „a target and a cutoff point´ in the 
international case. He also rejects any international analogue of a democratic process, which allows a majority 
of citizens in a liberal society to restructure its economic order if it favours the rich to much. The economic 
order of Rawls‟ utopia, then, is shaped by free bargaining, and thus reflects and thereby continuously enhances 
the advantaged position of the wealthier societies. The imposition of such an economic order is not made right 
by the fact that those advantaged by it keep the disadvantaged from falling below the minimum” Cf. POGGE, 
Thomas. Rawls on International Justice. The Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 (Apr 2001). pp. 251-252. 
465 Conforme Marta Soniewicka: “Se nós considerarmos o dever de assistência somente como um dever moral 
de caridade, e garantir os direitos humanos como uma declaração imperfeita, o Direito dos Povos não diferirá 
de Direito Internacional frágil aplicado na ordem global atual com base na vantagem mútua e em acordos não 
vinculantes. Essa é a razão pela qual o direito dos povos de Rawls é frequentemente contestado por apoiar o 
status quo.” No original: “If we find a duty of assistance as only a kind of moral duty of charity, and guarantee 
of basic human rights as imperfect declaration, the law of peoples would not differ from weak international law 
applied in the current world order based on mutual advantage and unbinding agreements. This is the reason 
why Rawlsian law of peoples is frequently objected as granting the status quo.” Cf. SONIEWICKA, Marta. The 
problem of global distributive justice in Rawls‟s The Law of Peoples. Diametros, nº 17, wrzesień 2008. p. 49. 
466 No original: “Rawls‟ utopia is flawed, then, by excluding the concern to maintain global background justice, 
and by excluding any preference for structuring the global economy so that it moderates inequalities and 
enables especially the economically weakest society to grow. This flaw mars also the book‟s implicit judgement 
of our world, where, in the midst of plenty, a third of all human deaths are due malnutrition and preventable 
diseases. Rawls‟ account misleads us into perceiving our present moral failure as a case of insufficient 
assistance to the poor, when it really consists in the imposition upon them of a skewed global order that 
obstructs and hampers their development.” Cf. POGGE, Thomas. Rawls on International Justice. The 
Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 (Apr 2001). pp. 253. 
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Diante dessa constatação tão dura, cumpre rememorar as palavras do próprio 

John Rawls, sobre as grandes injustiças do nosso tempo, escritas em outra época467. 

Época essa em que talvez houvesse outra convicção guiando o autor, com outra espécie 

de justiça em mente: 

 

Os grandes males da história humana – a guerra injusta e a 
opressão, a perseguição religiosa e a negação da liberdade de 
consciência, a fome e a pobreza, para não mencionar o 
genocídio e o assassinato em massa – decorrem da injustiça 

política, com as suas crueldades e brutalidades468. 

  

                                           
467 O livro Uma teoria da justiça é de 1971, enquanto o Direito dos Povos é de 1999. 
468 Cf. RAWLS, John. O Direito dos Povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 7. 
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Capítulo 5 – Conclusão: O papel do homem na definição de uma justiça 

internacional 

 

Ao longo do presente trabalho objetivou-se trazer à baila o pensamento de um 

dos autores mais influentes do Século XX, John Rawls. Sua obra é paradigmática, com tal 

complexidade e profundidade que torna qualquer pesquisa que tenha sua teoria por 

objeto um trabalho extremamente difícil. 

A Justice as Fairness é um projeto teórico fascinante, com inúmeros 

desdobramentos práticos, bem como marcante preocupação social. A perspectiva de 

liberalismo político de Rawls é ao mesmo tempo criativa e estimulante: não é exagero 

afirmar que sua teoria é tão impactante que tende a polarizar a discussão, seja em 

adesão ou crítica. 

Talvez o maior defeito do Direito dos Povos seja exatamente o estrondoso sucesso 

de Uma teoria da justiça. Com base nela se esperava, tal qual foi proposta a Teoria, 

ainda na década de 70, que a perspectiva de Direito Internacional elaborada por John 

Rawls fosse igualmente revolucionária. O enfoque de garantias individuais num sistema 

de cooperação foi deslocado para assegurar a tolerância internacional. Há diversas 

opiniões divergentes sobre a obra, mas poucas teriam coragem de dizer que não se trata 

de um trabalho científico impressionante. 

 

O Direito dos Povos não consegue igualar as grandes 
qualidades de Uma teoria da justiça – a bastante elaborada, 
precisa e rigorosa afirmação no cerne de sua argumentação, 
e seu tratamento sofisticado da justiça econômica. Ainda 
assim, o novo trabalho fornece uma articulação 
moderadamente progressiva de visões gerais acerca da 
justiça internacional que são amplamente difundidas entre 

cientistas políticos, economistas e o público em geral. É 
extremamente útil ter uma defesa detalhada, sofisticada e 
com autoridade que dá a essas concepções populares alguma 

profundidade e unidade, e permite sua comparação 
sistemática a alternativas mais cosmopolitistas469. 

 

                                           
469 No original: The Law of Peoples cannot match the great strengths of A Theory of Justice – the very 
elaborate, precise and rigorous statement of its central argument and its sophisticated treatment of economic 
justice. Still, the new work provides a modestly progressive articulation of general views about international 
justice that are widely held among political scientists, economists and the general public. It is extremely useful 
to have a detailed, sophisticated, authoritative defence that gives these popular views some depth and unity, 
and allows their systematic comparison to more cosmopolitan alternatives.” Cf. POGGE, Thomas. Rawls on 
International Justice. The Philosophical Quarterly, Vol 51, No. 203 (Apr 2001). pp. 253. 
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Surge a inquietante dúvida: como avaliar um sistema completamente teórico? 

Talvez por alguma espécie de quantificação de popularidade, seu espaço na discussão 

jusfilosófica da academia, ou mesmo aferindo quantas questões é capaz de responder 

satisfatoriamente. Contudo, o melhor critério talvez seja o proposto pelo próprio John 

Rawls, na primeira frase do primeiro capítulo de sua obra Uma teoria da justiça: “A 

justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos 

sistemas de pensamento”470. 

Uma instituição social se propõe, em termos rawlsianos, a ser uma cooperação 

entre seres livres e iguais, que, agindo em reciprocidade, buscam perpetuar seu acordo 

para o futuro, adaptando e modificando os termos desse acordo, para que permaneça a 

intenção subjacente: a vida em sociedade é mais que uma simples contingência, é uma 

possibilidade que se apresenta diante da coletividade, no domínio em que o indivíduo, 

por mais brilhante que seja, jamais conseguirá alcançar – justamente por ser necessária 

a construção dialética de uma sociedade. 

A crítica cosmopolitista nesse caso parece demonstrar um viés diferenciado do 

trabalho de Rawls: a maior parte de suas inadequações é fruto de uma concepção de 

povos que talvez seja anacrônica. Os laços culturais que unem povos estão cada vez 

mais difusos, e a intercomunicação tem apresentado novas formas de relações sociais, 

muito mais que as antigas afiliações paroquiais. 

 

Ao menos no mundo moderno, indivíduos frequentemente 

não vivem suas vidas inteiras na sociedade em que nasceram. 
O que isso significa é que há uma necessidade de princípios 
para seguir indivíduos através das fronteiras – princípios que 
especifiquem os direitos que indivíduos possuem a despeito 
de qual sociedade pertencem, e que reflitam a independência 
de indivíduos de qualquer sociedade.471. 

 

Essa é uma concepção diametralmente oposta à de John Rawls. Em seu realismo 

utópico, Rawls tenta construir um sistema de Direito Internacional com base naquela que 

seria a afiliação mais natural de um homem, seu povo, sua comunidade. Com base numa 

série de pressupostos realistas, busca estabelecer um norte de tolerância: uma proposta 

                                           
470 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 4. 
471 No original: “At least in the modern world, individuals often do not live their whole lives in the society into 
which they are born. What this means is that there is a need for principles that track individuals across borders 
– principles that specify the rights that individuals have irrespective of which society they happen to belong to, 
and which reflect the independence of individuals from any particular society.” Cf. BUCHANAN, Allan. Rawls‟ 
Law of Peoples: Rule for a Vanished Westphalian World. Ethics, Chicago, Vol. 110, no. 4 (July 2000). p. 698. 
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de convivência democrática e pacífica entre os povos. Contudo, convém atentar para a 

admoestação oferecida por Antônio Augusto Cançado Trindade: 

 

Os chamados “realistas”, por sua vez, se concentram naquilo 
que percebem como a “realidade” do momento, atribuindo 
um elemento de permanência ao que não passa de um ponto 

na história do Direito e das relações internacionais. Encaram 
o Estado como ator perene, esquecendo-se dos fatos 
históricos que deram origem ao mesmo. Insistem em abordar 
as necessidades e aspirações atuais da humanidade a partir 
da ótica exclusiva, insuficiente e inadequada, do Estado e das 
relações interestatais. Insistem nesta ótica como 

perenemente inquestionável, e encaram as relações de poder 
como inelutáveis. Ao proceder deste modo, curvam-se ante o 
que consideram como o primado das relações de dominação 
sobre o Direito, e a primazia da ordem estabelecida sobre os 
imperativos da justiça. O positivismo jurídico e o “realismo” 
político têm, assim, não surpreendentemente, sido 
invariavelmente subservientes ao poder. 

Nenhum positivista foi capaz de antecipar, em meados da 
década de quarenta, a emergência e a consolidação do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Nenhum realista foi 
capaz de prever, em meados da década de cinquenta, o 
advento do fenômeno histórico da descolonização. A 
emancipação da pessoa humana vis-à-vis seu próprio Estado 
e a emancipação dos povos no Direito Internacional 

ocorreram ante a surpresa e o despreparo dos positivistas da 
ciência jurídica e dos “realistas” das ciências sociais. Nenhum 

realista foi capaz de prenunciar a queda do muro de Berlim, 
no final da década de oitenta. Nem os positivistas, nem os 
“realistas”, têm se mostrado capazes de entender – e têm 
dificuldade em aceitar – as profundas transformações do 

Direito Internacional contemporâneo na busca da realização 
dos imperativos da justiça472. 

 

É preciso repensar o Direito Internacional: escapar do campo gravitacional do 

pragmatismo cotidiano e ousar imaginar novas formas de pensar sua aplicação. É 

especialmente nesse esforço que o estudo de John Rawls se faz tão importante. Seu 

trabalho é tão minucioso, tão cheio de nuances, que mesmo na divergência é possível 

aproveitar o debate que ensejou. 

O Direito dos Povos de John Rawls pode não ser a alternativa mais igualitária para 

se observar a ordem internacional,  mas trata-se de uma obra de fôlego e relevância 

considerável, que ainda servirá de inspiração para muitos questionadores dos 

fundamentos filosóficos da justiça internacional. 

  

                                           
472 Cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. pp. 23-24. 
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