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A JUSTIÇA INTERNACIONAL ENTRE O HUMANITARISMO E O 

IGUALITARISMO GLOBAL
1
  

 

                                                                                   ÁLVARO DE VITA  

                                                                                                                                                          

      O que vou expor aqui não é mais do que um projeto que dá continuidade a meus 

esforços de pesquisa, que estão voltados especialmente para o exame, na área da teoria 

política normativa contemporânea, de questões de justiça socioeconômica no âmbito 

interno de uma sociedade democrática e no âmbito internacional. Uma questão central 

que se apresenta, no debate sobre questões de justiça internacional, diz respeito à 

perspectiva apropriada para tratar das assimetrias abissais de condições e oportunidades 

de vida ao redor do mundo. Um dos problemas que mais têm concentrado as atenções 

nesse debate é o de determinar se essas assimetrias devem ser consideradas da ótica de 

princípios de justiça igualitária, como sustentam teóricos cosmopolitas como Darrell 

Moellendorf, Kok-Chor Tan e Simon Caney, ou, de modo alternativo, da ótica de um 

princípio de humanitarismo, como sustentam teóricos políticos anticosmopolitas como 

Michael Walzer, John Rawls, Thomas Nagel e David Miller.
2
 Ademais de contrastar 

essas duas posições, a motivação central desta ideia de pesquisa e reflexão teóricas é a 

de sustentar que uma terceira posição sobre essas disparidades, alternativa tanto o 

humanitarismo como ao igualitarismo global, é normativamente mais promissora. 

      Embora haja controvérsias sobre isso, não há dúvida de que os níveis de pobreza e 

de desigualdade globais são muito elevados. Segundo a estimativa do Banco Mundial, 

que só leva em conta a renda e o consumo das famílias, em 2008 havia cerca de 1,3 

bilhão de pessoas no mundo que vivem abaixo da linha de pobreza de 1,25 dólar por 

dia, isto é, que não tinham recursos suficientes nem mesmo para se alimentar de forma 

adequada.
3
Abaixo da linha de pobreza de 2 dólares por dia, de acordo com a estimativa 

do Banco, encontravam-se 43,14% da população mundial ou cerca de 2,5 bilhões de 

                                                 
1
 Este é um working paper que é produto de uma pesquisa em andamento, que conta com financiamento 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  
2
 Moellendorf 2002; Tan 2004; Caney 2005,  2009; Walzer 1983,  2008 ( pp. 191-204); Rawls 1999; 

Nagel 2005; Miller 1998, 1999, 2007. Miller (2007, cap. 2) entende sua própria posição como um 

“cosmopolitismo moral fraco”, em um sentido que será explicitado adiante.  
3
 Esse é o dado disponível em data.worldbank.org/indicator, consultado em 6/06/2012. O Banco Mundial 

utiliza linhas de pobreza de 1,25 dólares e de 2 dólares por dia, calculadas pela Paridade do Poder de 

Compra (PPP, na sigla em inglês) de dólares de 2005. Caem abaixo da linha de pobreza de 2 dólares por 

dia aquelas pessoas cujo poder de compra por dia é inferior ao poder de compra que 2 dólares tinham nos 

Estados Unidos no ano de 2005.  
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pessoas no ano de 2008.
4
 Pelo critério de “pobreza multidimensional” adotado pelo 

Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010, que é mais exigente do que a linha de 

pobreza de 1,25 dólar por dia mas que ainda é extremamente austero, e que leva em 

conta indicadores em três dimensões distintas (saúde, educação e padrões de vida), há 

1,75 bilhão de pobres no mundo.
5
 Essas são as pessoas que, de acordo com o Relatório, 

sofrem de privações agudas (que podem não ser adequadamente captadas somente por 

indicadores de renda e consumo) e que correspondem a cerca de um terço da população 

de 104 países em desenvolvimento. Para mencionar somente um desses indicadores, ao 

passo que a expectativa de vida ao nascer é de 54 anos, em média, nos países da África 

Subsaariana, o mesmo indicador, para os países da OCDE, é de 80 anos. Cerca de um 

terço das mortes que ocorrem no mundo, ou 18 milhões anualmente, devem-se a causas 

que são relacionadas à pobreza. Thomas Pogge dá a ênfase dramática necessária a esta 

última estatística: “muito mais pessoas – em torno de 360 milhões – morreram de fome 

e de doenças curáveis, em época de paz, nos 20 anos que se seguiram ao fim da Guerra 

Fria do que as que pereceram em guerras, em guerras civis e em virtude de repressão 

estatal ao longo de todo o século XX”.
6
 E quando se passa de indicadores de níveis de 

bem-estar e desenvolvimento humano em um patamar bastante básico
7
 para indicadores 

de disparidades relativas, os contrastes não são menos gritantes. Com base em pesquisas 

domiciliares realizadas em 120 países (e empregando as estimativas das taxas de câmbio 

pela paridade do poder de compra adotadas pelo Banco Mundial em 2005), Branko 

Milanovic concluiu que a desigualdade de renda entre pessoas no mundo passou de um 

Coeficiente Gini de 68,4 pontos em 1998 para 70,8 pontos em 2002 e que os 10% de 

cima aumentaram sua participação na renda mundial de 51,4% em 1998 para 57,5% em 

2002.
8
Os 5% de cima ficaram com quase um terço da renda mundial. Em suma, ao 

passo que a privação absoluta permanece em patamares muito elevados (embora haja 

                                                 
4
 Para Pogge (2010, p. 12), essas são pessoas que, por não terem acesso seguro à alimentação adequada, 

água potável, vestuário, moradia e à assistência médica e educação básicas, encontram-se em condições 

de pobreza severa. Em Pogge 2010, cap.3 e 4, há uma crítica severa à adoção da linha de pobreza do 

Banco Mundial (que passou de 1 dólar por dia em 2000 para 1,25 dólar em 2005) para estabelecer o 

primeiro objetivo da Declaração do Milênio das Nações Unidas (assinada por 191 países em setembro de 

2000) de reduzir pela metade, até 2015, o número de pessoas vivendo em condições de pobreza extrema 

no mundo.  
5
 UNDP 2010, p. 96. 

6
 Pogge 2010, p. 11.  

7
 Quase todos os indicadores empregados para definir a pobreza multidimensional, como esclarece o 

Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010 (UNDP 2010, p. 95), estão relacionados aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio.   
8
 Milanovic 2009. O Coeficiente de Gini mede a desigualdade de renda em uma escala vai de 0 (igualdade 

perfeita) a 100 (total desigualdade).  



3 

 

controvérsias sobre a tendência à redução da pobreza de renda), os níveis de disparidade 

relativa, medida pela renda, tendem a aumentar no mundo.         

       Essa breve caracterização empírica do problema parece ser suficiente para 

demonstrar que há razões fortes para tratar as disparidades socioeconômicas no mundo 

como um problema de justiça. Mas essa avaliação não é aceita nem mesmo por todos os 

teóricos políticos que acreditam que uma concepção de justiça igualitária deve se aplicar 

ao âmbito doméstico de uma sociedade democrática. Charles Beitz denominou 

“liberalismo social” à visão sobre a sociedade internacional que estabelece uma 

acentuada descontinuidade entre os princípios que se aplicam ao âmbito doméstico e 

aqueles que se aplicam ao âmbito internacional.
9
 Às instituições domésticas cabe a 

responsabilidade moral primária de garantir o bem-estar dos cidadãos e a justiça social, 

ao passo que a comunidade internacional tem a responsabilidade moral de preservar as 

condições de fundo sob as quais sociedades bem-ordenadas possam se desenvolver. 

Para essa visão, somente um princípio de assistência humanitária se justifica para tratar 

de disparidades socioeconômicas – as mais agudas, que dizem respeito à pobreza em um 

sentido absoluto – no nível internacional. Principiemos, para caracterizar os termos 

desse debate teórico, por um exame dessa posição.  

 

               HUMANITARISMO, NÃO JUSTIÇA IGUALITÁRIA 

     

      John Rawls e David Miller são os dois teóricos de maior peso associados à posição 

que Beitz denominou liberalismo social. Até bem recentemente, em meio a uma 

literatura sobre justiça global dominada por teóricos cosmopolitas, O direito dos povos, 

de Rawls, permanecia como o único esforço mais abrangente de articulação teórica 

dessa posição. Um ponto importante a ressaltar com respeito a esse esforço, que 

transcende a teoria específica da justiça internacional proposta em O direito dos povos, 

é o de que nele se expressa um enfoque normativo sobre a justiça que rejeita a posição 

metodológica que Liam Murphy denominou “monismo”.
10

 A ideia básica do 

antimonismo é a de que diferentes tipos de princípios aplicam-se a tipos diferentes de 

objetos que se podem considerar como suscetíveis de avaliações de justiça. “Não há 

                                                 
9
 Beitz 1999a; Beitz 1999b, pp. 272-280.  

10
 Murphy 1998. G.A. Cohen (1992; 1997) e Liam Murphy rejeitam o antimonismo de Rawls em outra 

frente de discussão: a de se os princípios que se aplicam à conduta individual e a escolhas individuais que 

podem ter impacto distributivo deveriam ser os mesmos que se aplicam à estrutura institucional da 

sociedade.  
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motivo para supor de antemão”, afirma Rawls já na seção 2 de Uma teoria da justiça, 

“que os princípios que são satisfatórios para a estrutura básica sejam válidos para todos 

os casos. Esses princípios podem não funcionar nas normas e nas práticas de 

associações privadas ou de grupos sociais menos abrangentes. Podem ser irrelevantes 

para as diversas convenções e para os diversos costumes informais da vida cotidiana; 

podem não elucidar a justiça, ou talvez melhor, a equidade de arranjos cooperativos 

voluntários ou dos procedimentos para realizar acordos contratuais. As condições do 

direito dos povos podem exigir outros princípios, inferidos de maneira um tanto 

diferente”.
11

 Embora Murphy, no contexto de uma discussão que tem o propósito de 

criticar a posição segundo a qual os princípios que se aplicam à moldura institucional 

não são os mesmos que se aplicam à conduta individual, tenha denominado a posição de 

Rawls “dualista”, essa denominação, como Thomas Nagel observou, não é apropriada, 

já que o que é característico do antimonismo de Rawls é a ideia de que “o princípio 

regulador para qualquer coisa depende da natureza de tal coisa”.
12

 

     Há razões fortes para subscrever a rejeição de Rawls ao monismo na teoria da 

justiça, mas dizer isso não implica endossar a forma como ele interpretou o 

antimonismo em sua teoria da justiça internacional. Faço uma breve menção a isso. 

Como é conhecido pelos que acompanham esse tipo de debate teórico, Rawls não 

derivou implicações cosmopolita-morais da teoria da justiça igualitária que ele propôs 

para os arranjos institucionais – para o objeto que ele denominou “estrutura básica da 

sociedade” – de uma sociedade democrática em âmbito doméstico.
13

 Em particular, ele 

rejeitou uma interpretação cosmopolita de seu “princípio de diferença”, segundo o qual 

as desigualdades socioeconômicas só são moralmente justificáveis se forem 

estabelecidas para o máximo benefício possível daqueles que se encontram (para 

simplificar) no quintil inferior da escala de distribuição de oportunidades sociais, renda 

e riqueza da sociedade. Rawls apresentou mais de um argumento para defender sua 

perspectiva anticosmopolita com respeito à sociedade internacional, mas o principal, a 

meu juízo, é aquele que denomino, em meus próprios trabalhos sobre essa temática, 

“argumento dos fatores internos”.
14

 Para resumir, trata-se do ponto de vista segundo o 

qual as vastas desigualdades de renda e de oportunidades sociais e os níveis de pobreza 

                                                 
11

 Rawls 2008, p. 9. 
12

 Nagel 2005, p. 122; Rawls 2008, p. 35.  
13

Em Rawls 1971.   
14

 Vita 2008, pp. 240-248. Ver Rawls 1999, pp. 113-120. O ponto de vista que denomino argumento dos 

fatores internos corresponde àquilo que Pogge (2008), pp. 145-150,  batizou de “nacionalismo 

explanatório”.  
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absoluta existentes no mundo devem-se essencialmente a características institucionais, a 

decisões de política pública e à cultura pública das sociedades nas quais a pobreza 

global está mais concentrada, e não a circunstâncias da ordem política e econômica 

global. Um “dever de assistência” justifica-se em relação àquelas sociedades que Rawls 

denomina “sobrecarregadas” por condições desfavoráveis, que as impedem de 

desenvolver instituições capazes de garantir o cumprimento de direitos humanos 

básicos,
15

 mas a interpretação desse dever deixa claro que se trata de um dever positivo 

de prestar auxílio e não de uma obrigação de justiça internacional. As obrigações dos 

mais privilegiados para com os pobres, em âmbito global, devem ser entendidas como 

obrigações de benevolência e de assistência humanitária, e não como obrigações de 

justiça que têm por implicação a correção da iniquidade distributiva de arranjos 

institucionais dos quais os povos ricos, e o bilhão mais rico de pessoas da humanidade, 

são os maiores beneficiários. Para além desse patamar baixo de obrigação moral 

estabelecido pelo dever de assistência, nenhuma redistribuição ulterior de recursos, 

riqueza ou renda seria justificada como uma questão de justiça. Como Rawls enfatiza, 

esse dever é de natureza transitória e tem tanto “um alvo como um ponto-

limite”.
16

Considerando-se que a pobreza tem causas que são essencialmente domésticas, 

um dever de assistência é uma resposta normativamente mais apropriada do que um 

princípio de justiça distributiva internacional, que negligencia a responsabilidade que 

povos bem-ordenados devem ter pelas consequências de suas próprias instituições e 

políticas.
17

 De resto, Rawls alia esse anticosmopolitismo, em matéria de justiça 

econômica, a uma visão pluralista tradicional da sociedade internacional, também 

defendida por autores como Hedley Bull ou Terry Nardin, segundo a qual a justiça é 

uma questão eminentemente doméstica, devendo a sociedade internacional organizar-se 

com base em princípios de não interferência e convivência pacífica entre Estados. Essa 

visão é inteiramente compatível com a de autores como Michael Walzer e David Miller, 

para os quais a comunidade política nacional é o único contexto moral e político 

apropriado a se levantarem questões de justiça social.  

                                                 
15

 Seguindo Shue (1996), Rawls adota uma lista restrita de direitos humanos “propriamente ditos”, que se 

limita aos direitos à liberdade e à segurança pessoais, que implicam direitos de subsistência. Estes 

últimos, para Shue, têm por objeto a garantia de “ar não poluído, água não contaminada, alimentação 

adequada, moradia adequada e um sistema de saúde pública preventiva mínima. (...) a ideia básica é 

propiciar o consumo daquilo que é necessário para garantir uma oportunidade decente de se ter uma vida 

razoavelmente saudável e ativa de duração mais ou menos normal, excluindo-se ocorrências trágicas” 

(Shue 1999, p. 23).   
16

 Rawls 1999, p. 119.  
17

 Rawls 1999, pp. 117-118.  
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      Consideremos agora, também em termos breves, a posição de David Miller de 

“humanitarismo, não justiça igualitária”.
18

 O livro de Miller de 2007, National 

Responsibility and Global Justice, é o esforço teórico mais importante, desde O direito 

dos povos, de articular e defender o que aqui (seguindo Beitz) estou entendendo por 

liberalismo social. Miller distingue justiça social, um ideal moral e político que 

prescreve uma forma de tratamento igual e de garantia de um status social igual aos 

concidadãos de uma comunidade política nacional, de justiça global, que se aplica à 

humanidade toda e prescreve princípios não comparativos e a garantia de um nível 

absoluto de vida humana decente em qualquer sociedade. A essa distinção corresponde 

aquela que Miller estabelece entre “direitos de cidadania” e “direitos humanos”.
19

 Os 

direitos de cidadania constituem o componente fundamental de um regime político 

justo. São direitos que definem condições exigentes de legitimidade política que, em 

uma sociedade democrática, têm conexão com uma concepção de justiça social.
20

Já os 

direitos humanos constituem o componente central de uma ideia de legitimidade 

internacional. Além de Miller, essa é uma posição adotada também por Rawls, Allen 

Buchanan e Charles Beitz.
21

 Os direitos humanos, para Miller e Beitz, são padrões para 

as instituições domésticas cujo respeito ou desrespeito são objeto de preocupação 

internacional.
22

A ideia central dessa noção de legitimidade internacional é a de que se 

os Estados, que têm a responsabilidade moral primária de garantir o cumprimento 

desses padrões, fracassam nisso, violações graves de direitos humanos justificam 

alguma forma de intervenção externa, por parte de instituições internacionais e seus 

agentes. “Qualquer Estado que cometesse, ou que permitisse violações em larga escala 

de direitos humanos dentro de suas fronteiras”, diz Miller remetendo-se a Buchanan, 

“deixaria de ser considerado, por outros Estados e pelas instituições internacionais, 

como um Estado legítimo e, por isso, perderia sua imunidade contra intervenções 

externas”.
23

 

       Se Beitz e Miller coincidem em diferenciar os direitos humanos de concepções de 

justiça social, e em conectá-los a uma ideia de legitimidade internacional, eles não 

                                                 
18

 Wenar (2008) caracteriza a posição de Miller como “suficiência, não igualdade”. Como veremos 

adiante, essa caracterização pode não ser a mais apropriada.  
19

 Miller 2007, pp. 167-168. 
20

 Miller não faz menção à distinção que pode ser estabelecida entre legitimidade política e justiça social 

no âmbito doméstico de uma sociedade democrática, mas não precisamos, para os propósitos da presente 

discussão, nos deter nesse ponto.  
21

 Buchanan 1999; Beitz 2009.  
22

 Beitz 2009, p. 128.  
23

 Miller 2007, pp. 165-166. 
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retiram as mesmas implicações dessa distinção. Miller (mas não Beitz) sustenta que 

disso decorre uma visão “minimalista” de direitos humanos segundo a qual somente se 

qualificam como tais aqueles direitos relacionados a necessidades básicas de liberdade 

(as liberdades de movimento, de consciência e de expressão e o direito à participação 

política), de segurança física e de subsistência. Sob a rubrica do direito à subsistência, 

Miller coloca as necessidades básicas de nutrição, água potável, vestuário e moradia, 

assistência básica à saúde, de acesso à educação secundária e de trabalho e lazer.
24

 Uma 

lista de direitos humanos desse tipo, fundamentada em uma noção de necessidades 

básicas, e que é bastante semelhante àquela de Rawls, de “direitos humanos 

propriamente ditos”
25

, presta-se a identificar um patamar absoluto ou um mínimo global 

a que as pessoas têm direito como uma questão de justiça.
26

O minimalismo de Miller 

decorre da conexão dos direitos humanos à ideia em questão de legitimidade 

internacional porque se direitos só se qualificam como direitos humanos internacionais 

se, no limite, justificam a intervenção de outsiders para fazer com que sejam cumpridos, 

não são todos os direitos de cidadania reconhecidos em certas sociedades, nem mesmo 

todos os direitos proclamados em documentos internacionais de direitos humanos, que 

têm essa propriedade.   

     Ao sustentar que as pessoas do mundo todo e em toda parte têm direito a um mínimo 

global como uma questão de justiça, Miller parece estar se distanciando do liberalismo 

social em matéria de justiça internacional. Recordemos que, na formulação que Rawls 

deu a essa posição, os povos bem-ordenados têm somente um dever de humanitarismo 

de prestar auxílio aos povos sobrecarregados por condições desfavoráveis. Já Miller 

emprega a linguagem da justiça para criticar as disparidades socioeconômicas que 

fazem com que muitas pessoas no mundo tenham uma expectativa de vida 30 anos 

inferior à de pessoas que vivem em países desenvolvidos, morram de doenças 

facilmente curáveis associadas à pobreza e não tenham um rendimento suficiente para 

cobrir as necessidades mais básicas de subsistência. E nada impede que a linguagem da 

justiça seja empregada para especificar um patamar de vida humana decente definido 

em termos absolutos, que não trate como injustiças as disparidades relativas de renda, 

riqueza e de oportunidades de vida que se encontram acima desse patamar. A justiça 

não é, por definição, uma noção comparativa. Mesmo quando se trata do âmbito 

                                                 
24

 Miller 2007, p. 52 e cap. 7, especialmente pp. 163-168.  
25

 A lista de Rawls aparece em Rawls 1999, p. 65.  
26

 Miller 1998, 1999 e 2000, p. 167. 
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doméstico de uma sociedade democrática, há os que defendem que preocupações de 

justiça distributiva se limitam à garantia de um padrão de suficiência para todos, não 

dizendo respeito a quanto cada um tem em relação a outros na sociedade.
27

 

      Como Miller defende sua posição de “suficientismo” global como uma questão de 

justiça, ele parece estar se distanciando do anticosmopolitismo do liberalismo social. 

Além disso, Miller admite que há razões derivativas (não “intrínsecas”) para se 

preocupar com desigualdades econômicas internacionais que, por sua vez, ao se 

converterem em desigualdades de poder (entre países) em regimes e instituições 

internacionais como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o FMI, 

podem se tornar fontes de injustiça.
28

 Vastas desigualdades de riqueza e de poder 

comprometem a autodeterminação nacional das nações mais pobres e vulneráveis e 

impedem a adoção de termos equitativos de cooperação internacional. Trata-se de 

razões derivativas porque, se fosse possível impedir a conversão de desigualdades 

materiais em desigualdade de poder e em dominação política, nada de intrinsecamente 

errado haveria na desigualdade de riqueza entre os países.
29

Essas duas posições – o 

suficientismo e a preocupação com desigualdades internacionais – permitem a Miller 

sustentar que sua teoria de justiça global é uma versão de cosmopolitismo moral, 

embora se trate de um “cosmopolitismo moral fraco”, em contraste com um 

“cosmopolitismo moral forte”.
30

 

      Algum esclarecimento se faz necessário sobre isso. Miller subscreve a premissa 

cosmopolita-moral tal como formulada por teóricos como Charles Beitz e Thomas 

Pogge, segundo a qual essa forma de cosmopolitismo “ocupa-se não com as próprias 

instituições, mas com as bases a partir das quais instituições, práticas e cursos de ação 

podem ser justificados. Seu ponto central encontra-se na ideia de que cada pessoa 

constitui igualmente um objeto de preocupação moral ou, formulando-a de modo 

distinto, de que a justificação de escolhas deve levar igualmente em conta os interesses 

de todos aqueles que são afetados”
31

. Dessa premissa de igualdade moral segue-se que 

                                                 
27

 Critiquei essa posição de “suficientismo, não igualitarismo”, como uma concepção de justiça social 

alternativa à do liberalismo igualitário para o âmbito doméstico de uma sociedade democrática, em Vita 

2011, pp. 577-584.  
28

 Miller 2007, p.75. Charles Beitz examina razões derivativas para se preocupar com a desigualdade 

global em Beitz 2001. 
29

 Miller 2007, 79. 
30

 Miller examina diferentes variantes de cosmopolitismo em Miller 2007, cap. 2.  
31

 Beitz 1994, p. 120. Formulações similares a essa encontram-se em Pogge 2008, p. 175 e Tan 2004, p. 

94. 
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devemos a todos os seres humanos alguma forma de consideração igual, mas, como 

Miller sustenta (corretamente), disso não se segue que essa consideração igual só possa 

expressar-se mediante princípios de justiça igualitária – posição que corresponde àquilo 

que ele denomina cosmopolitismo moral forte. A consideração igual que é devida a 

todos os seres humanos, em virtude do status igual de todos como unidades últimas de 

preocupação moral, pode se traduzir – e é isso que especifica o cosmopolitismo moral 

fraco – em uma concepção não comparativa de justiça.   

      Mas o cosmopolitismo moral de Miller e a implicação que ele retira disso, o 

compromisso com um mínimo global como uma questão de justiça, ficam 

consideravelmente enfraquecidos quando se considera, da ótica de sua teoria da justiça 

global, a imputação de responsabilidade pela garantia desse mínimo a todos e em toda a 

parte. É nesse ponto crucial que a distinção entre deveres de justiça e deveres de 

assistência humanitária volta com força na teoria de Miller. A quem deve ser imputada a 

responsabilidade por reparar a condição dos 1,75 bilhão de pessoas que, de acordo com 

o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010, estão sujeitos à pobreza 

multidimensional? Para tratar dessa questão, Miller distingue duas ideias de 

responsabilidade, que se aplicam não somente a agentes individuais, mas também, e 

especialmente, a coletividades.
32

 A “responsabilidade de resultado” (“outcome 

responsibility”) é aquela que temos para com os resultados de nossas ações. É a 

responsabilidade que caracteriza nossa condição de agentes livres: somos responsáveis 

tanto pelos benefícios como pelos custos que, intencionalmente ou não, produzem-se de 

nossas ações. A “responsabilidade reparadora” (“remedial responsibility”) entra em 

cena quando há pessoas que se encontram injustificadamente em uma condição de 

destituição ou de risco e nos perguntamos se há agentes aos quais a responsabilidade de 

resgatá-las dessa condição pode ser imputada. A pergunta feita acima envolve a 

imputação de responsabilidade reparadora – a Estados e instituições internacionais – no 

que se refere à situação das pessoas que se encontram em situação de pobreza severa no 

mundo. A responsabilidade reparadora só poderia ser exigida de determinados agentes 

como um dever de justiça se fosse possível demonstrar que a esses mesmos agentes 

cabe também, ao menos em larga medida, a responsabilidade de resultado pela situação 

de destituição em que os pobres globais encontram-se. Ora, é justamente essa imputação 

                                                 
32
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de responsabilidade aos cidadãos e Estados dos países ricos que Miller, contrapondo-se 

ao enfoque normativo de Thomas Pogge sobre a pobreza global, rejeita.
33

  

      Miller menciona duas razões que poderiam justificar certa medida de 

responsabilidades reparadoras por parte dos países ricos (ambas enfatizadas por Pogge). 

Uma delas é a injustiça histórica. Mas Miller é cético sobre a importância que injustiças 

históricas passadas, como o colonialismo e a escravidão, têm para explicar as 

iniquidades distributivas e, em particular, a pobreza severa no mundo atual. “Ao que 

parece”, diz ele, “vincular a injustiça histórica à pobreza de hoje exigiria considerar 

casos específicos e mostrar os mecanismos causais em operação, ao invés de se apoiar 

em afirmações categóricas amplas [como as que Pogge faz sobre isso]”.
34

A segunda 

razão conecta-se à razão derivativa, mencionada acima, para se preocupar com vastas 

desigualdades econômicas e de poder no plano internacional. Embora os países pobres 

tenham direito de exigir termos equitativos de cooperação internacional, que lhes 

ofereçam oportunidades apropriadas de se desenvolverem exercendo sua própria 

autodeterminação nacional, isso não é suficiente, na visão de Miller, para justificar 

responsabilidades reparadoras, por parte dos cidadãos e Estados dos países ricos, pela 

pobreza global. A razão essencial disso é que Miller não quer isentar as sociedades nas 

quais a pobreza é endêmica da responsabilidade coletiva nacional pelas instituições, 

políticas e práticas sociais domésticas que contribuem para manter uma parcela 

significativa de suas populações em uma condição de destituição. Mesmo sob uma 

ordem global caracterizada por desigualdades de poder e de capacidade de barganha 

entre os países, as trajetórias dos países em desenvolvimento, como as de Gana e da 

Malásia, que eram sociedades igualmente pobres quando se tornaram independentes da 

Grã-Bretanha em 1957, diferem significativamente.
35

 

        Estamos de volta ao que antes foi denominado “argumento dos fatores internos” 

reforçado, agora, por uma teoria normativa da responsabilidade coletiva nacional. A 

responsabilidade reparadora de prover os recursos necessários para proteger os direitos 

humanos básicos dos 1,75 bilhão de pobres multidimensionais do mundo, para Miller, 

não recai primariamente sobre os cidadãos e países mais ricos, que são aqueles que mais 

se beneficiam da ordem global vigente. A questão que se apresenta da ótica de sua 
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teoria da justiça global, então, é a seguinte: considerando-se que aqueles que são 

primariamente responsáveis pela garantia desses direitos humanos básicos (subgrupos 

das sociedades nas quais a destituição se verifica) estão descumprindo sua 

responsabilidade coletiva nacional, que espécie de dever recai sobre os cidadãos e 

Estados de países ricos? A resposta é: somente um dever de assistência humanitária. 

Enquanto tal, esse dever é trunfado (valendo-se da linguagem do jogo de bridge) por 

obrigações de justiça social devidas aos concidadãos: “uma visão razoável é a de que 

todas as obrigações de justiça social para com os compatriotas devem ter precedência 

sobre obrigações internacionais que surgem de falhas de responsabilidade de terceiros – 

e isso a despeito de fato de que a condição à qual estamos respondendo possa ser muito 

pior no caso dos outsiders”.
36

     

      Miller tem razão em sustentar que não há por que supor que uma concepção de 

justiça, e especialmente uma concepção de justiça global, tenha de ser de natureza 

comparativa. Mas o que se espera de uma concepção de justiça global não comparativa 

é que estabeleça deveres de justiça distributiva internacional que só podem ser 

imputados aos cidadãos e Estados dos países ricos e que, ao menos potencialmente, 

sejam passíveis de cumprimento obrigatório. Lembremos que a razão fundamental para 

especificar o mínimo social exigível como uma questão de justiça a um rol restrito de 

direitos humanos básicos é que somente esses direitos têm força normativa para 

justificar obrigações internacionais. Quando, no entanto, examinamos o tratamento que 

Miller dá à responsabilidade de erradicar a forma mais gritante de iniquidade 

distributiva no mundo, a condição de pobreza severa em que se encontra cerca de um 

quarto da humanidade, há poucas razões para supor que sua teoria da justiça global 

justifique mais do que deveres internacionais de assistência humanitária, cujo 

cumprimento ocupa um lugar secundário em relação às obrigações de justiça social que 

devemos a nossos concidadãos. Caracterizei a posição de Miller, inicialmente, como a 

de “suficiência, não justiça igualitária”. Sua motivação mais forte, no entanto, é 

defender uma posição de “humanitarismo, não justiça distributiva internacional”. 

Permanecemos nos limites do liberalismo social. 
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           IGUALITARISMO, NÃO ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 

 

       Uma segunda posição que ganhou proeminência no debate teórico recente sobre 

justiça global é a que sustenta, em contraste com o liberalismo social, que deveres 

bastante extensos de justiça distributiva devem ser reconhecidos internacionalmente. De 

acordo com essa segunda posição, que Miller denomina “cosmopolitismo moral 

forte”
37

, as razões que justificam princípios de justiça igualitária para o âmbito 

doméstico de uma sociedade democrática também se aplicam globalmente. Se 

aceitamos princípios liberal-igualitários de justiça social para tratar, normativamente 

falando, das disparidades socioeconômicas existentes no âmbito interno de uma 

sociedade democrática, então, de acordo com essa segunda posição, temos de também 

reconhecer princípios igualitários análogos para lidar com as disparidades 

socioeconômicas internacionais. Essa posição de “igualitarismo, não assistência 

humanitária” rejeita o antimonismo de Rawls no que se refere a distinguir as obrigações 

de justiça social daquelas de justiça internacional.  

      Mas há duas versões de monismo em matéria de justiça global. Em uma dessas 

versões, que alguns denominam “associativa”
38

 e outros, “relacional”
39

, princípios de 

justiça igualitária só se aplicam se certas circunstâncias se verificam, a saber, se as 

pessoas se encontram situadas em relações que são institucionalmente mediadas. 

Princípios de justiça são acionados pela existência de um esquema institucional análogo 

àquilo que Rawls denominou “estrutura básica da sociedade”, que, segundo ele, “é o 

principal objeto da justiça porque suas consequências são profundas e estão presentes 

desde o início. Aqui a ideia intuitiva é que essa estrutura básica 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 do que outros. Essas são desigualdades muito profundas. (...). É a essas 

desigualdades, supostamente inevitáveis na estrutura básica de qualquer sociedade, que 

se devem aplicar em primeiro lugar os princípios de justiça social”.
40

O passo seguinte, 
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para essa primeira versão do monismo, consiste em mostrar que princípios de justiça 

igualitária, tais como um princípio de diferença de alcance global, aplicam-se porque a 

sociedade internacional é hoje suficientemente semelhante a suas correspondentes 

domésticas no que se refere às características que são relevantes para justificar 

princípios igualitários de justiça distributiva. As características em questão dizem 

respeito ao grau de integração econômica nos mercados internacionais de bens, capitais 

e trabalho gerada pelo processo recente de globalização e a crescente densidade 

institucional que se manifesta em organizações e regimes internacionais, especialmente 

os que regulam o comércio e o sistema internacional de direitos de propriedade, cujas 

políticas têm “consequências [que] são profundas e estão presentes desde o início” e 

que, por isso, dão origem a exigências de justiça.  

      Essa posição monista foi formulada e defendida nos trabalhos pioneiros de Charles 

Beitz e Thomas Pogge sobre justiça global.
41

Mas esses dois expoentes do 

cosmopolitismo moral, embora sigam sendo proponentes de concepções associativas 

(ou relacionais) de justiça global, não mais interpretam suas exigências, em obras mais 

recentes, com base em princípios de justiça igualitária.
42

 O exame dessa mudança de 

posição deverá ser parte da argumentação central a ser desenvolvida por esta pesquisa.  

      Encontraremos uma defesa intransigente de princípios igualitários de justiça global 

em outra vertente de monismo sobre as relações entre a justiça em âmbito doméstico e a 

justiça em âmbito internacional. Para uma visão não relacional de justiça global, 

defendida por filósofos políticos como Kok-Chor Tan e Simon Caney
43

, os princípios 

igualitários de justiça que se aplicam em âmbito doméstico também se aplicam 

globalmente porque uns e outros derivam de um princípio mais fundamental, de 

natureza pré-institucional, de consideração e respeito iguais que são devidos a todos. 

Para esse tipo de cosmopolitismo moral, obrigações de justiça distributiva 

(especificadas por princípios igualitários), como algo distinto de obrigações de 

assistência humanitária, aplicam-se globalmente independentemente da existência de 

um sistema de interdependência e cooperação que se qualifique como uma “estrutura 

básica global”. Simon Caney denomina esse ponto de vista de “concepção centrada na 

                                                 
41

 Beitz 1979, pp. 143-153; Pogge 1989, cap. 6. Moellendorf (2002) também exemplifica essa variante de 

monismo sobre a justiça distributiva internacional.   
42
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humanidade” de justiça global.
44

É desse ponto de vista que a posição “igualitarismo, 

não humanitarismo” tem sido defendida de modo mais veemente na literatura teórica 

recente sobre justiça global.  

      Poderíamos nos perguntar como se poderia interpretar um critério de igualdade 

distributiva global, mas, antes disso, o que chama a atenção nessa posição é o 

argumento com base no qual se extrai uma concepção de justiça igualitária do princípio 

de que uma consideração e um respeito iguais são devidos a todos globalmente. Trata-se 

de uma versão globalizada do “argumento (rawlsiano) da arbitrariedade moral”, 

segundo o qual é injusto que as pessoas sofram as consequências distributivas de 

diferenças pelas quais não são responsáveis, interpretado de forma independente de 

quaisquer relações ou vínculos de natureza institucional.
45

Como sustentou Thomas 

Pogge, em uma passagem de seu Realizing Rawls que costuma ser mencionada nesse 

contexto, “a nacionalidade é somente outra contingência profunda (como a dotação 

genética, raça, gênero e classe social), somente outra base de desigualdades 

institucionais que são inescapáveis e que se fazem presentes desde o nascimento”.
46

Se 

temos uma obrigação de justiça de mitigar ou de neutralizar as desigualdades de 

perspectivas socioeconômicas, em âmbito doméstico, que se devem a fatores 

moralmente arbitrários como a etnia, o sexo ou a classe social de uma pessoa, então 

temos uma obrigação similar de mitigar ou de neutralizar as desigualdades de 

perspectivas socioeconômicas, em âmbito global, que se devem a um fator que também 

é moralmente arbitrário, a saber, o lugar de nascimento. Dessa premissa da 

arbitrariedade moral do país de nascimento, para o “cosmopolitismo baseado na 

humanidade”, segue-se que é injusto que as pessoas tenham oportunidades desiguais, 

globalmente, por conta de diferenças moralmente arbitrárias como a nacionalidade ou a 

condição de cidadão(ã) de um Estado.  

       Observe-se que essa linha de argumentação, para Simon Caney, coloca em questão 

não somente o liberalismo social de Rawls e Miller como também o cosmopolitismo 

relacional que antes foi mencionado. O institucionalismo de Pogge é rejeitado, quer dele 

derive uma concepção mais igualitária de justiça distributiva internacional (que se 
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expressa na globalização do princípio de diferença da teoria de Rawls) ou, como será 

sustentado, um padrão não comparativo de justiça (que se exprime na ideia de abolição 

da pobreza extrema). Para Caney (e Tan), se há, como Pogge sustenta, uma ordem 

institucional global injusta que gera desigualdades e pobreza severa, não é isso que 

justifica por que o alcance da justiça igualitária deve ser global; essa é somente um 

consideração de reforço, que explica por que nossas obrigações globais de justiça são 

mais pesadas. “Embora [o cosmopolitismo centrado na humanidade] sustente que o 

alcance de princípios de justiça não é determinado pela existência ou não de um 

esquema global, não necessita negar que o grau de interdependência global realmente 

tem relevância moral. (...) se a interdependência global de fato existe, então as pessoas 

estão sujeitas a responsabilidades globais mais pesadas do que estariam se essa 

interdependência inexistisse”.
47

 

      Mas somente a globalização do argumento da arbitrariedade moral não oferece mais 

do que uma justificação rudimentar para o igualitarismo global. Para essa vertente de 

cosmopolitismo, caberia aos não monistas em matéria de justiça social explicar por que 

os princípios que se aplicam ao âmbito internacional diferem daqueles que se aplicam 

domesticamente, à estrutura básica de uma sociedade democrática. A questão é 

relevante, e está entre aquelas que têm de ser enfrentadas pelos que defendem a rejeição 

ao monismo. Mas observe-se, antes de tudo, que isso inverte o ônus da prova. Quando 

nos perguntamos por que um conjunto único de princípios de justiça sempre se aplicaria 

domestica e globalmente – um critério rawlsiano, globalizado, de justiça; ou, talvez, um 

luck egalitarianism (“igualitarismo de fortuna”) global, segundo o qual “o objetivo da 

justiça distributiva é o de anular os efeitos de desigualdades não escolhidas de 

circunstâncias sobre as pessoas, e não o de compensá-las por suas escolhas (ruins)”
48

 – a 

única razão oferecida pelo cosmopolitismo centrado na humanidade  é a versão 

globalizada do argumento da arbitrariedade moral. Mas isso torna tautológico a 

argumento a favor do igualitarismo global. Como Andrea Sangiovanni mostrou, 

podemos formular esse argumento da seguinte forma: como devemos neutralizar 

diferenças globais de perspectivas de vida que se devem a circunstâncias não 

escolhidas, devemos neutralizar as desigualdades de perspectivas que se devem ao país 

de nascimento.
49

Segue-se de forma direta da premissa que quaisquer disparidades 
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relativas de renda, riqueza ou de oportunidades sociais que se devem à nacionalidade ou 

à participação em um esquema institucional doméstico são ipso facto consideradas 

injustas. A conclusão – a igualdade global deve ser promovida – não é mais do que uma 

paráfrase da premissa do argumento.  

      O mínimo que se poderia esperar, para que a conclusão não pressuponha aquilo que 

deve ser demonstrado, é um argumento independente que mostre por que deveríamos 

considerar a nacionalidade, ou a condição de cidadão de determinado Estado, 

moralmente arbitrária da mesma maneira que a etnia, o sexo ou a “loteria social” (que 

determina a posição social de uma pessoa, na sociedade, ao nascer) o são. Há um 

sentido óbvio em que essa analogia é verdadeira, considerando-se que ninguém escolhe 

seu país de nascimento e que nascer em um país da África Subsaariana ou, 

alternativamente, em um país da OCDE, impacta de forma dramática as perspectivas de 

vida de uma pessoa. Mas não é preciso concordar em toda linha com a análise de David 

Miller, antes mencionada, para admitir que a nacionalidade difere, em um sentido 

normativamente relevante, da etnia ou sexo de uma pessoa por envolver uma ideia de 

agência ou de responsabilidade coletiva. Podemos qualificar essa ideia, especialmente 

quando privações severas estão em questão, mas parece pouco plausível rejeitá-la 

inteiramente como justificação de disparidades relativas de renda, riqueza e 

oportunidades sociais entre os cidadãos de diferentes Estados. 

      A crítica de Miller ao cosmopolitismo baseado na humanidade apoia-se no valor 

moral da nacionalidade. Para Miller, é preciso que os Estados tenham uma 

nacionalidade compartilhada para que fins comuns possam ser perseguidos.
50

 Em 

especial, uma identidade nacional compartilhada – de preferência, “liberalizada”, isto é, 

fundada em valores políticos e culturais acessíveis a todos, e não em valores étnicos ou 

religiosos excludentes
51

 – é necessária para que políticas públicas redistributivas sejam 

colocadas em prática e para que exista no grau exigido, entre os cidadãos, a disposição 

de arcar com os custos impostos pela justiça social. A identidade nacional 

compartilhada é o fundamento normativo da responsabilidade coletiva nacional – o que 

inclui a responsabilidade por instituições e políticas domésticas que podem resultar em 
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 Esse argumento é mais desenvolvido em Miller (1995). Em Miller (2000), cap. 9, o argumento é o de 
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disparidades distributivas em âmbito global. Mas não é preciso recorrer ao nacionalismo 

para criticar a vertente de cosmopolitismo que estamos considerando. O que aqui quero 

ressaltar é a crítica que pode ser dirigida a uma perspectiva não institucional ou, como 

foi denominada antes, não relacional de justiça. Da ótica de uma perspectiva 

“relacional”, “associativa” ou “institucional” sobre a justiça
52

, a dificuldade central de 

uma concepção não relacional de justiça global está em ser utópica em um sentido que é 

problemático da perspectiva da teoria política normativa.  

      Para explicar por que esse é o caso, considere-se uma passagem de Kok-Chor Tan: 

 

(...) a globalização, a ‘conexão mútua’ econômica maior, tornou a questão da justiça global 

ainda mais relevante. Mas é importante não compreender de forma equivocada a relação entre 

justiça e instituições. O fato de haver arranjos institucionais compartilhados torna necessário 

levar a justiça em consideração. Em outros termos, embora um esquema social compartilhado 

seja uma condição suficiente para a justiça, não é uma condição necessária. De uma perspectiva 

distinta, que nossas ações ou omissões tenham implicações morais para outros é uma condição 

suficiente para que outros tenham exigências de justiça a nos fazer (...). O fato de que 

compartilhamos ‘a superfície da Terra’ [como Kant sustentou em “A paz perpétua”] é suficiente 

para tornar relevantes considerações de justiça. As exigências da justiça são prévias a arranjos 

institucionais, e a justiça pode nos convocar a estabelecer instituições comuns onde elas 

inexistem, se fazê-lo for necessário para facilitar a realização de seus (da justiça) fins.
53

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 

       O que Tan está sugerindo é que podemos pensar o que a justiça requer, em âmbito 

global, sem levar em conta, necessariamente, os arranjos institucionais existentes. De 

fato, é isso que o cosmopolitismo “centrado na humanidade” faz. Para passar da 

premissa da consideração igual que é devida a todos para a justificação, com base no 

argumento da arbitrariedade moral, de uma concepção de justiça igualitária global, 

nenhuma referência é necessária a características institucionais da ordem econômica e 

política global. Não é desse modo que o argumento da arbitrariedade moral entra na 

justificação de uma concepção rawlsiana de justiça para o âmbito doméstico de uma 
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sociedade democrática. Não é o caso de se estender sobre isso no momento.
54

Aqui me 

limito a observar que a reflexão sobre a justiça social, dessa perspectiva, é condicionada 

por fatos sobre instituições desde o princípio. As exigências da justiça não são, como 

Tan afirma na passagem citada acima, “prévias a instituições”. É porque a estrutura 

básica da sociedade, da qual (normalmente) não existe a opção de “saída”, é 

implementada de forma coercitiva e tem efeitos “profundos e desde o início” sobre as 

perspectivas socioeconômicas de todos aqueles que estão sujeitos a suas normas, que 

nos perguntamos pelo que seria preciso para que esse sistema institucional pudesse ser 

justificado. Os nexos institucionais entre os cidadãos de uma sociedade democrática, 

que resultam do emprego da coerção coletiva e determinam a distribuição de bens – 

direitos e liberdades fundamentais, oportunidades educacionais e ocupacionais, renda e 

riqueza – que são essenciais para que cada pessoa possa fazer algo de valioso de sua 

vida, não podem ser justificados a todos se são moldados para beneficiar os que levam a 

melhor na “loteria genética” e na “loteria social”. Os dois princípios da teoria de Rawls 

são propostos como um ideal de justiça igualitária que objetiva mitigar os efeitos de 

fatores moralmente arbitrários na distribuição institucional de direitos e deveres 

fundamentais, dos benefícios e encargos da cooperação social e, desse modo, tornar essa 

distribuição justificável a cidadãos considerados livres e iguais.
55

Esse é o “papel social” 

ou o “papel prático” que uma concepção publicamente aceitável de justiça desempenha: 

o de proporcionar “um ponto de vista publicamente reconhecido, com base no qual 

todos os cidadãos podem inquirir, uns perante os outros, se suas instituições políticas e 

sociais são justas”.
56

Para ser publicamente aceitável, é essencial que uma concepção de 

justiça seja capaz de desempenhar esse papel prático.       
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denominou “sorte opcional”. Em Vita (2011), critico o luck egalitarianism (“igualitarismo de fortuna”) 

como uma interpretação da forma de igualdade de status que deveríamos nos empenhar em realizar no 

âmbito interno de uma sociedade democrática. O ideal de igualdade democrática não está comprometido, 

necessariamente, com a tese de que desvantagens que se devem à má sorte opcional não devem ser 

compensadas nem, de modo mais geral, com a interpretação que o igualitarismo de fortuna propõe para a 

responsabilidade individual.   

  
56

 Rawls 2011, p. 10. Ver Rawls 2008, seção 1 e p. 70, para a formulação da mesma ideia em Uma teoria 

da justiça.    
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       Duas implicações importantes para a teorização sobre a justiça social seguem-se do 

que acabo de afirmar: por um lado, leva-se em conta que os arranjos institucionais 

existentes, políticos e sociais, apoiados na coerção coletiva que os cidadãos de uma 

sociedade democrática exercem uns sobre os outros, têm efeitos decisivos sobre as 

perspectivas socioeconômicas de cada pessoa; de outro, ao especificar que exigências 

esses arranjos institucionais devem idealmente satisfazer para serem justificáveis a 

todos, uma concepção de justiça que é capaz de desempenhar esse papel prático não é 

contaminada, como Tan parece temer, pelas injustiças das instituições existentes. Trata-

se de uma concepção formulada no âmbito do que Rawls denomina “teoria ideal” da 

justiça. Mas, como observa Michael Blake em importante ensaio (de 2001) sobre essa 

temática, uma teoria ideal de tipo institucional, “é a que mais provavelmente é capaz de 

oferecer orientação no mundo real; e faz isso não por aceitar condições não ideais, mas 

por nos mostrar como nossas instituições poderiam ser justificadas sob circunstâncias 

ideais”.
57

Isso corresponde ao propósito central da filosofia política tal como concebida 

por Rawls, que é o de formular o que ele denominou uma “utopia realista”.
58

 E uma das 

condições para que uma concepção de justiça seja realisticamente utópica é a de que 

“seus princípios e preceitos fundamentais sejam praticáveis e aplicáveis a arranjos 

sociais e políticos existentes”.
59

 

      Voltemos ao cosmopolitismo centrado na humanidade. Uma concepção de justiça 

global que não necessita levar em conta as instituições políticas existentes e que, por 

isso, não tem como desempenhar o papel prático que é central à justificação de uma 

concepção de justiça, é utópica no sentido errado. Uma teoria política normativa é 

utópica “no sentido errado” quando não é capaz de oferecer orientação à ação no mundo 

real.
60

O cosmopolitismo baseado na humanidade, como já vimos, deriva uma concepção 

de justiça igualitária de alcance global, mediante uma versão globalizada do argumento 

da arbitrariedade moral, de uma norma pré-política e pré-institucional de respeito e 

consideração iguais devidos a todos globalmente. Podemos nos perguntar como uma 

estrutura básica global deveria ser para satisfazer as exigências de uma teoria ideal da 

justiça dessa natureza. Embora pareça difícil saber até por onde se deveria começar para 
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 Blake 2001, p. 264, nota 7.  
58

 Para Rawls, “a filosofia política é realisticamente utópica quando estende aquilo que ordinariamente se 

tomam como os limites da possibilidade política praticável e, ao fazer isso, nos reconcilia com nossa 

condição social e política” (Rawls 1999, p. 11).  
59

 Rawls 1999, p. 13. 
60

 Veja-se a esclarecedora discussão de Valentini (2009) sobre as teorias ideais da justiça que são capazes 

de orientar a ação e aquelas que não o são.   
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responder a essa questão, a objeção fundamental, do ponto de vista normativo, é 

outra.
61

Ao invés de perguntar o que uma concepção pré-institucional de justiça requer 

dos arranjos institucionais globais, temos de perguntar por aquilo que é preciso para que 

as instituições da ordem social e política global possam ser justificadas. Essa é a 

pergunta a ser feita se queremos que nossa concepção de justiça global seja capaz de 

orientar a ação.  

 

                  NEM HUMANITARISMO, NEM IGUALITARISMO  

 

      Que concepção de justiça é a mais justificável – porque capaz de exercer seu papel 

prático – para as circunstâncias da política global contemporânea, que se caracteriza, de 

um lado, por uma combinação de condições de globalização econômica, 

interdependência e aumento da densidade institucional que dão origem a exigências de 

justiça, e, de outro, pelo fato de que Estados soberanos e separados seguem sendo a 

unidade básica da organização política mundial? Este é o problema a ser enfrentado, se 

o que se tem em vista é contribuir para a formulação de uma teoria da justiça 

socioeconômica global alternativa tanto ao liberalismo social como ao igualitarismo 

baseado na humanidade. Com o liberalismo social, essa perspectiva alternativa 

compartilha da rejeição ao monismo na teoria da justiça. Mas a rejeição ao monismo 

não implica aceitar a tese do liberalismo social segundo a qual, fora das formas de 

coerção e de cooperação na produção de bens coletivos que são características das 

relações associativas que Estados soberanos criam entre seus cidadãos, nada se aplica, 

em matéria de normas de justiça econômica, que ultrapasse os limites da assistência 

humanitária. Essa tese do liberalismo social, que é de caráter associativo, foi 

vigorosamente defendida por Thomas Nagel em um ensaio de 2005.
62

A argumentação 

de Nagel merece um exame cuidadoso. Mas, para os propósitos do momento, isto é, 

para esboçar a linha argumentativa que se tem mente desenvolver, basta dizer o 

seguinte: uma coisa é sustentar que os vínculos associativos em que as pessoas se 

colocam umas em relação às outras como membros de um mesmo Estado, na dupla 
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 Qualquer teoria ideal da justiça, e não somente o cosmopolitismo baseado na humanidade, tem um alto 

grau de indeterminação em suas implicações institucionais.  
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 Nagel 2005.  
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condição de cidadãos que estão sujeitos a normas de cumprimento obrigatório e que, 

como Nagel argumenta, são corresponsáveis por essas normas
63

, justificam princípios 

de justiça igualitária; outra, muito mais discutível, é sustentar que somente o Estado, e 

os vínculos associativos que cria entre seus cidadãos, pode dar origem a exigências de 

justiça. Contra esta segunda proposição, o argumento é o de que, embora as formas de 

coerção e de cooperação existentes no plano internacional difiram daquelas que 

caracterizam as relações entre os cidadãos de um Estado soberano, já se configura, na 

sociedade internacional, algo suficientemente similar a uma “estrutura básica da 

sociedade” à qual princípios de justiça aplicam-se e que, portanto, restringir as 

exigências de justiça somente às relações associativas internas ao Estado soberano, é 

moralmente injustificado. As instituições e regimes da ordem econômica e política 

global, como as normas do comércio internacional, as normas que regulam (ou que 

deveriam regular) as condições de trabalho e as normas do sistema financeiro global e 

do regime internacional de direitos de propriedade, sem falar em um regime global do 

clima cuja instituição torna-se cada vez mais urgente, são suficientemente coercitivos 

para que nenhum país possa escapar de suas consequências; e seus efeitos distributivos 

respondem, pelo menos em parte, pelos níveis de desigualdade e pobreza hoje existentes 

no mundo. Esse argumento, que é tanto normativo como empírico, objetiva demonstrar 

que, se efeitos distributivos significativos podem ser imputados a relações associativas 

geradas por uma “estrutura básica global”, então aqueles que hoje são os beneficiários 

desses arranjos institucionais encontram-se sob uma obrigação de justiça, quer 

reconheçam isso ou não, de alterá-los no sentido de promover a abolição da pobreza 

severa no mundo. Não podemos supor – o que é uma implicação do liberalismo social – 

que organizações e agências internacionais como a OIT, o Banco Mundial, o FMI e a 

OMC possam tomar decisões consequenciais sobre normas internacionais em um vazio 

normativo. Entre outras considerações que podem ser relevantes (como as que dizem 

respeito a normas de governança), exigências de justiça socioeconômica têm de ser 

levadas em conta. Mas, em contraste com a posição defendida pelo cosmopolitismo 

baseado na humanidade, essas exigências são mais bem captadas, normativamente 

falando, por uma concepção não comparativa de justiça que tem por componente central 
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 Nagel interpreta de modo hobbesiano a condição de que somos “co-autores” das normas do sistema 

coercitivamente imposto pelo soberano, o que, em determinadas circunstâncias, é uma suposição bastante 

forte. Mas não é preciso se deter nesse ponto no momento.  
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uma ideia de direitos humanos básicos. Essa é a segunda parte da argumentação que 

aqui me limito a esboçar.  

      Essa argumentação compartilha, com o cosmopolitismo baseado na humanidade, da 

premissa do cosmopolitismo moral, já mencionada antes, tal como formulada por 

Thomas Pogge: (1) seres humanos, ou pessoas, são as unidades fundamentais de 

preocupação moral; (2) o status de unidade fundamental de preocupação moral estende-

se igualmente a todos os seres humanos; e (3) esse status especial tem força 

global.
64

Mas o que se segue dessa premissa do cosmopolitismo moral é uma concepção 

não comparativa de justiça e não, como sustenta o cosmopolitismo baseado na 

humanidade, uma concepção de justiça global igualitária.
65

Recordemos que, para uma 

perspectiva relacional ou associativa, uma concepção de justiça só se justifica se for 

capaz de desempenhar seu papel prático. E, para cumprir com essa condição, é preciso 

que a concepção em questão especifique que exigências as instituições existentes devem 

satisfazer para que possam ser justificadas a todos que estão sujeitos aos seus efeitos. 

Quando se trata da justificação de uma concepção de justiça global, essa justificação é 

condicionada por uma ideia de legitimidade internacional que já foi introduzida antes, 

na discussão da posição de Miller. Somente direitos humanos internacionais podem 

oferecer um padrão de justificação e de legitimidade internacionais em uma organização 

política mundial – e isso é um fato sobre os arranjos institucionais existentes, que não 

pode ser ignorado na justificação de uma concepção de justiça global – na qual Estados 

soberanos e territoriais ainda constituem a unidade básica. Desse ponto de vista, certos 

interesses humanos fundamentais só se qualificam como direitos humanos 

internacionais se a violação ou a não garantia desses direitos, no âmbito doméstico, 

constituírem razões suficientemente fortes para justificar a imputação de deveres a 

organizações e instituições internacionais. Diversamente do que supõem Miller e, mais 

ainda, Michael Ignatieff, essa ideia de legitimidade internacional não nos compromete 

com uma concepção minimalista de direitos humanos.
66

O que deve contar como direitos 

humanos internacionais, quando disparidades socioeconômicas estão em questão, é 
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 Pogge 2008, p. 175. 
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 Esse ponto de vista coincidiria com o de Miller, que foi examinado antes, se a posição de Miller não 

acabasse por colapsar, como procurei mostrar, em uma defesa de obrigações de assistência humanitária. 
66

 Para Ignatieff, os direitos humanos “propriamente ditos” (para utilizar a expressão de Rawls) não 

incluem direitos econômicos e sociais, reduzindo-se a um núcleo restrito de direitos civis e políticos que 

são necessários para proteger os seres humanos da crueldade. “Considero isso a prioridade central de todo 

ativismo de direitos humanos: acabar com a tortura, com os espancamentos, assassinatos e agressões 

físicas e aprimorar, o melhor que pudermos, a segurança das pessoas comuns.” Ignatieff 2001, p. 89 e p. 

173.  
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parte da discussão. Cohen e Sabel sustentam que os direitos humanos devem ser 

interpretados com base em uma ideia de inclusão: “os direitos humanos, enquanto tais, 

não se confinam a direitos negativos que possam ser especificados à parte de 

instituições, e sim podem abarcar as reivindicações por bens e oportunidades 

institucionalmente definidos que são necessários à inclusão ou à participação em uma 

sociedade política organizada”.
67

 Conceber os direitos humanos básicos como 

“condições para a inclusão” parece promissor como ideia norteadora. Mas, como quer 

que sejam concebidos, direitos humanos internacionais não podem ser equiparados aos 

direitos especificados por uma teoria da justiça tal como, por exemplo, uma teoria 

liberal-igualitária de justiça distributiva, porque, como observa Charles Beitz, “os 

direitos humanos são questões de preocupação internacional e não é plausível sustentar 

que a comunidade internacional deva ser responsabilizada pela justiça de suas 

sociedades componentes”.
68

Especificamente, direitos humanos antipobreza, como os 

direitos à alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e à educação básica, 

somente estabelecem um padrão não comparativo de bem-estar, um patamar básico 

cujas exigências devem ser compatíveis com uma diversidade de concepções mais 

exigentes de justiça social que podem ser realizadas em âmbito doméstico. E realizá-las, 

em âmbito doméstico, desde que o patamar básico seja garantido, só pode ficar por 

conta, enquanto o mundo for dividido em Estados soberanos, da autodeterminação 

política nacional.  

      Em suma, contra o liberalismo social, o argumento será o de que o esquema 

institucional da ordem global impõe obrigações internacionais que vão além da 

assistência humanitária; mas, contra o cosmopolitismo baseado na humanidade, o 

argumento será o de que aquilo que é distintivo do critério de justiça aplicável a essa 

ordem não é o igualitarismo, e sim, se queremos que seja justificável, um padrão não 

comparativo de bem-estar especificado por certo rol de direitos humanos básicos. Como 

“utopia realista” para a estrutura básica de uma sociedade democrática, as exigências da 

justiça expressam-se, ou ao menos é o que venho argumentando em meus trabalhos 

nessa área, em uma ideia de “consideração igual, status igual e oportunidades iguais”. 

Como “utopia realista” para a sociedade internacional, as exigências da justiça 
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expressam-se em uma posição de “suficiência, não igualitarismo”. Como esse padrão de 

suficiência deve ser entendido é parte do problema. 
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