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PREFÁCIO

«No pequeno mundo em que as crianças vivem a sua existên-
cia», diz Pip no livro Grandes Esperanças, de Charles Dickens,
“nada há que seja mais finamente percebido e sentido do que a
injustiça»1. Quer-me realmente parecer que Pip tem toda a razão:
depois do seu encontro humilhante com Estella, acorreu-lhe
vivíssima a memória de como, enquanto criança, ele fora alvo de
uma «coacção caprichosa e violenta» às mãos da sua própria irmã.
Mas esta aguda percepção da injustiça evidente é algo que também
acontece nos seres humanos adultos. O que nos toca, e é razoável que
o faça, não é o darmo-nos conta de que o mundo fica aquém de um
estado de completa justiça – coisa de que poucos têm esperança –,
mas o facto de que, à nossa volta, existam injustiças manifestamente
remediáveis e que temos vontade de eliminar.

Na nossa vida do dia-a-dia, isto torna-se muito claro diante de
iniquidades ou subjugações de que possamos ser alvo e das quais
tenhamos boas razões para nos podermos ressentir; mas é algo que
também verificamos quando procedemos a um mais amplo diagnós-
tico da injustiça que se pode encontrar nesse mundo mais vasto em
que todos vivemos. Parece razoável admitir que nem os parisienses
teriam invadido a Bastilha, nem Gandhi teria desafiado esse império
em que o sol não se punha, nem Martin Luther King teria combatido
a supremacia branca nessa land of the free and the home of the
bravent, se não fosse a sua percepção da existência de injustiças
evidentes que podiam ser vencidas. Não se tratava para eles de tentar
conseguir um mundo perfeitamente justo (ainda que, em qualquer
dos casos, tenha chegado a haver um qualquer acordo sobre como

nt Nota do tradutor. Extraído do hino dos Estados Unidos da América: «país dos
homens livres e terra dos bravos».
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deveria ser um tal mundo), mas, o que, isso sim, já queriam era
remover as injustiças evidentes na medida do que lhes fosse possível.

A identificação da injustiça superável não é somente aquilo que
nos leva a reflectir sobre a justiça e a injustiça, é, a mais disso, algo
de central para a teoria da justiça, e é esse um ponto que pretendo
demonstrar neste livro. Na investigação que aqui apresentamos, o
diagnóstico da injustiça aparecerá amiúde como ponto de partida
para discussões críticas2. Todavia – é o que logo nos podemos per-
guntar – se este é um ponto de partida razoável, porque não poderá
ser também um bom ponto de chegada? Que necessidade há de ir
para além do nosso sentido de justiça e injustiça? Porquê a necessi-
dade de possuirmos uma teoria da justiça?

Entender o mundo é sempre muito mais do que apenas registar
as nossas percepções imediatas. Entender implica iniludivelmente
uma acção discursiva, um raciocínio. Temos de “ler” o que sentimos
e o que temos a impressão de ver, e, depois, perguntar o que é que
indicam tais percepções e como haveremos de as ter na devida conta
sem, ao mesmo tempo, sermos por elas sobrepujados ou arrebatados.
Uma destas questões relaciona-se com a fiabilidade das nossas sensa-
ções ou impressões. Um sentimento ou sentido de justiça poderia
funcionar como um sinal que nos move, mas um sinal exige sempre
um exame crítico, e toda a conclusão que se baseie sobretudo em
sinais há-de pedir um determinado grau de escrutínio relativamente à
respectiva solidez. Adam Smith tinha a convicção da importância dos
sentimentos morais, mas nem por isso se viu impedido de procurar
uma “teoria dos sentimentos morais” nem de insistir em que o senti-
mento de uma conduta errónea devesse ser examinado criticamente
por meio de um escrutínio discursivo, a fim de se descobrir se pode-
ria vir a ser a base de uma condenação sustentável. E uma semelhan-
te necessidade de escrutínio também se aplicará aos casos em que o
que sintamos é uma inclinação que nos move a louvar uma pessoa
ou uma coisa*.

* O clássico de Adam Smith, Teoria dos Sentimentos Morais, foi publicado há
exactamente 250 anos, em 1759, e a sua última edição revista – a sexta – em 1790. Na
introdução à edição comemorativa do aniversário de A Teoria dos Sentimentos Morais
(Nova Iorque, Penguin Books, 2009), tive a oportunidade de discutir a natureza do compro-
metimento moral e político de Adam Smith e o modo como ele continua a ser relevante no
mundo contemporâneo.
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Temos também de nos perguntar que tipos de raciocínio deve-
rão ser adoptados quando quisermos avaliar conceitos éticos e políti-
cos como os de justiça e injustiça. De que maneira poderão ser
objectivos um diagnóstico da injustiça ou a identificação de tudo
aquilo que a possa reduzir ou eliminar? Será que isso exigirá um
particular tipo de imparcialidade, como, por exemplo, o desapego
dos próprios interesses já adquiridos? Será que isso exigirá também
um reexame de certas atitudes, mesmo que estas não sejam relativas
a interesses já adquiridos, reflectindo porém alguns pré-juízos ou
preconceitos locais, sendo que estes poderão não conseguir sobreviver
ao confronto argumentado com outras atitudes que já não se vejam
restringidas pelo mesmo tipo de “paroquialismo” (parochialismnt)?
Que papel hão-de desempenhar a racionalidade e a razoabilidade no
processo que nos leva a entender as exigências da justiça?

Estas preocupações e também algumas outras questões de carác-
ter geral serão vistas nos primeiros dez capítulos, após o que tratarei
de passar para temas de tipo aplicativo envolvendo uma avaliação
crítica dos fundamentos que servem de base aos juízos sobre a justi-
ça (sejam aqueles liberdades, capacidades, recursos, a felicidade, o
bem-estar ou outros), a especial relevância de certos considerandos
que figurarão sob o título geral de igualdade e liberdade, mas ainda a
evidente conexão entre a prossecução da justiça e a busca da demo-
cracia, esta, enquanto é vista como um (regime e modo de) governo
pela discussão, e ainda a natureza, viabilidade e alcance das reivindi-
cações em prol dos direitos humanos.

UMA TEORIA, MAS DE QUE TIPO?

O que aqui se apresenta é uma teoria da justiça num sentido muito
lato. O seu escopo é mais o de clarificar como havemos de tratar as
questões da amplificação ou reforço da justiça e da eliminação da
injustiça, e menos o de oferecer soluções para as questões que se

nt Nota do tradutor. De paróquia, expressão geral aplicável a qualquer tipo de tendên-
cia acrítica para a protecção de interesses locais, nacionais ou regionais. Preferimos ficar
mais próximos da letra, pois, embora pudesse corresponder à expressão “provincianismo”,
o campo semântico de ambas não é propriamente coincidente.
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levantam acerca da natureza da justiça perfeita. Neste ponto, ela
difere claramente das teorias da justiça que são mais preeminentes na
filosofia moral e política contemporâneas. Como se dirá mais de
espaço na Introdução que se segue, há sobretudo três diferenças que
merecem uma atenção específica.

Primeiro: uma teoria da justiça que possa servir de base para
uma racionalidade prática terá de incluir meios para ajuizar de como
reduzir a injustiça e incrementar a justiça, em vez de apenas procurar
uma caracterização das sociedades perfeitamente justas – prática esta
que é traço assaz dominante em muitas das teorias da justiça da
hodierna filosofia política. Os dois procedimentos que servem, res-
pectivamente, para identificar quais sejam os arranjos ou combina-
ções de factores perfeitamente justos e para determinar se uma parti-
cular alteração social traria um incremento de justiça, se é certo que
têm entre si ligações motivacionais, são porém analiticamente
disjuntos. Esta última questão, sobre a qual se debruça este trabalho,
é central para a tomada de decisões acerca das instituições, compor-
tamentos e outros determinantes da justiça, sendo certo que o modo
pelo qual se chega a tais decisões não pode deixar de ser crucial para
uma teoria da justiça que pretenda ser um guia para a razão prática
no momento em que a mesma discorre sobre o que se deve fazer.
Quanto à convicção de que esta operação de comparação não se
pode levar por diante sem primeiro proceder à identificação de quais
sejam as exigências da justiça perfeita, pode-se demonstrar ser ela
totalmente incorrecta (ponto que será tratado no capítulo quarto,
“Voz e Escolha Social”).

Segundo: conquanto possamos resolver com sucesso muitas das
questões comparativas relativas à justiça – sobre as quais se pode
chegar a acordo discorrendo a partir de um confronto de argumentos
racionais –, pode bem acontecer que haja outras comparações em
que pontos de vista conflituantes fiquem à míngua de uma completa
resolução. Pretende-se aqui sustentar que é possível existirem dife-
rentes razões de justiça, cada uma delas conseguindo sobreviver ao
teste de um escrutínio crítico e cada uma delas conduzindo, ainda
assim, a conclusões divergentes*. De pessoas com experiências e

* A importância da pluralidade valorativa foi extensamente – e poderosamente –
explorada por Isaiah Berlin e Bernard Williams. As pluralidades podem sobreviver dentro
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tradições diferentes podem emanar argumentos dotados de razoabi-
lidade que seguem em direcções conflituantes, mas podem provir
outrossim do interior de uma determinada sociedade, e, aliás, nada
impede que provenham de uma mesma pessoa*.

Ao lidar com pretensões conflituantes, impõe-se a necessidade
de uma discussão assente em argumentos de razoabilidade, seja con-
sigo próprio seja com os demais, e não tanto aquilo que poderíamos
chamar de “tolerância descomprometida” (“desengaged toleration”),
com o conforto de uma solução preguiçosa do género: «o senhor tem
razão para a sua comunidade e eu tenho razão para a minha».
O raciocínio e o escrutínio imparcial são coisas essenciais. Contudo,
até mesmo depois do mais vigoroso dos exames críticos, poderão
sobrar ainda argumentos conflituantes e concorrentes que não foram
eliminados pelo escrutínio imparcial. No texto que segue, terei algo
mais a dizer sobre isto, mas quero aqui enfatizar que de modo algum
ficam o raciocínio e o escrutínio prejudicados pela possibilidade de
haver prioridades concorrentes que venham a sobreviver, não obs-
tante o seu confronto com a razão: esta pluralidade com que, no
final, nos veremos a braços há-de ser o resultado do exercício da
razão e não de uma abstenção do mesmo.

Terceiro: a presença de injustiças remediáveis pode muito bem
estar relacionada com transgressões comportamentais, mais ainda do
que com deficiências institucionais (a memória que, em Grandes
Esperanças, Pip tinha daquela sua irmã coactiva era isso mesmo, e
não uma dedução de acusação contra a família como instituição). Em
última análise, a justiça está ligada à maneira como vai correndo a
vida que as pessoas vivem e não apenas à natureza das instituições

de uma mesma comunidade, ou até numa mesma pessoa, e nem por isso têm de ser
necessariamente o reflexo de valores de “comunidades diferentes”. No entanto, as variações
dos valores entre pessoas de diferentes comunidades também poderão ser significativas
(ponto que foi debatido de vários modos nas importantes contribuições de Michael Walzer,
Charles Taylor e Michael Sandel, entre outros).

* Marx, por exemplo, invocava a possibilidade quer da eliminação da exploração do
trabalho (relacionada com o facto de ser ajustado que se obtenha aquilo que pode ser visto
como produto do próprio esforço) quer de uma afectação de recursos de acordo com as
necessidades (relacionada com as exigências da justiça distributiva). Mais tarde, vê-lo-íamos
a discutir o conflito inarredável que subsiste entre estas duas prioridades; seria no seu
último trabalho substancial: A Crítica do Programa de Gotha (1875).
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que as rodeiam. Em contrapartida, e contrastando com isso, muitas
das principais teorias da justiça concentram-se abundante e principal-
mente em como chegar a fundar “instituições justas”, deixando para
um papel derivado e subsidiário os aspectos comportamentais. Seja
um exemplo: a perspectiva de John Rawls que via a “justiça como
fairness”nt e que é merecidamente aclamada, fornece-nos um conjunto
único de “princípios de justiça” preocupados exclusivamente com a
erecção de “instituições justas” (que viessem a constituir a estrutura
básica da sociedade”), ao mesmo tempo que reclamava das pessoas
um comportamento que se conformasse inteiramente com as exigên-
cias de funcionamento dessas mesmas instituições3. Na perspectiva
da justiça que aqui se apresenta, defender-se-á a existência de algu-
mas inadequações cruciais numa perspectiva que opte por dedicar
uma atenção dominante às instituições (com o comportamento huma-
no a ser tomado como necessariamente conforme), em detrimento de
se concentrar nas vidas que as pessoas conseguem ir construindo.
Ora, pôr o foco de atenção nas vidas reais, quando se trata de avaliar
da existência da justiça, é algo que trará consigo muitas implicações
de longo alcance no que toca à natureza e ao alcance da ideia de
justiça*.

A diferente perspectiva que, enquanto ponto de viragem na
teoria da justiça, se pretende explorar neste trabalho, irá ter um
impacto directo no campo da filosofia política e moral, como tentarei
mostrar. Além disso, também tentarei pôr em confronto a relevância
dos argumentos que aqui se apresentam com algumas das posições
que hoje se vão tomando no campo do direito, da economia e da
política; e, se estivéssemos dispostos a ser optimistas, eles até poderiam
chegar a mostrar a sua pertinência no âmbito de debates e decisões

nt Justice as Fairness, expressão que é também o título de uma obra deste autor e que
poderíamos traduzir, como já fizemos acima, por justeza e/ou lisura (fairness), mas empre-
garemos a já costumada tradução de equidade.

* A recente investigação em torno do que se veio a chamar de “capability perspective”
(“perspectiva da capacidade ou das capacidades”) relaciona-se directamente com o entendi-
mento que vê a justiça à luz das vidas humanas e das liberdades que as pessoas possam
exercer por si mesmas. Vide Martha Nussbaum e Amartya Sen (coord.), The Quality of
Life, Oxford, Clarendon Press, 1993. O alcance e as limitações de uma tal perspectiva serão
analisados nos Capítulos 11-14.
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sobre políticas a seguir em concreto e programas de actuação de tipo
prático*.

O recurso a uma abordagem comparativa, indo muito além da
limitada – e limitante – moldura do contrato social, pode-nos trazer
aqui um contributo valioso. Com efeito, ver-nos-emos ocupados a
proceder a comparações que tenham em conta a progressão da justi-
ça, seja pela luta contra a opressão (como no caso da escravatura ou
da subjugação das mulheres), seja pelo protesto contra um sistemá-
tico abandono em termos de assistência médica (devido à ausência
de instalações e recursos médicos em várias partes de África ou da
Ásia, ou à inexistência de uma assistência médica universal na maio-
ria dos países no mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos), seja
ainda pelo repúdio da admissibilidade da tortura (que continua a ser
empregue no mundo contemporâneo com uma notável frequência –
e, por vezes, por pilares do cenário institucional mundial), ou pela
rejeição da silenciosa tolerância das situações crónicas de fome (as-
sim por exemplo, na Índia, apesar de se ter conseguido abolir as
grandes carestias)†. Suceder-nos-á não poucas vezes darmos a nossa
anuência ao facto de que algumas das mudanças previstas (tais como
a abolição do apartheid, para nos valermos de um exemplo doutro
tipo) irão diminuir a injustiça, mas ainda que todas essas mudanças
previamente acordadas se venham a aplicar, o resultado que teremos
nunca há-de ser algo a que possamos chamar justiça perfeita. Tanto
quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas

* Seja, por exemplo, o caso do que chamarei de “imparcialidade aberta”, a qual, na
interpretação da justiça das leis, admite a presença de vozes que venham de perto ou de
longe (não apenas para fazer jus a um tratamento justo e equitativo dos demais, mas também
para que assim melhor se possa evitar o fenómeno do “paroquialismo” (parochialism),
ponto já tratado por Adam Smith na sua obra Teoria dos Sentimentos Morais e nas suas
Lições de Jurisprudência); a defesa de uma tal “imparcialidade aberta” terá uma relevância
directa no âmbito de alguns dos debates que têm hoje lugar no Supremo Tribunal dos
Estados Unidos, como veremos no capítulo que encerra este livro (Capítulo 18).

† A 11 de Agosto de 2008, por convite do seu presidente, Somath Chatterjee, tive a
honra de me dirigir ao parlamento indiano a propósito do tema “As Exigências da Justiça”,
tendo essa sido a primeira das “Lições em Memória de Hiren Mukerjee”, que se destinam a
ser um acontecimento anual do parlamento. A versão integral do discurso encontra-se
disponível numa brochura impressa pelo parlamento indiano, encontrando-se publicada uma
versão abreviada in The Little Magazine, vol. 8, tomos 1 e 2 (2009), sob o título “What
Should Keep Us Awake at Night”.



1 6 A IDEIA DE JUSTIÇA

parecem vir exigir uma ruptura radical no tipo de análise da justiça
que se tem feito.

ARGUMENTAÇÃO PÚBLICAnt, DEMOCRACIA
E JUSTIÇA MUNDIAL

É certo a perspectiva da justiça que aqui se apresentará não tratará de
definir os princípios da justiça em termos de instituições, mas antes
em ligação com as vidas e liberdades das pessoas envolvidas; toda-
via, as instituições não podem deixar de desempenhar um papel
instrumental significativo na busca da justiça. A par dos determinan-
tes de comportamento individual e social, uma escolha adequada das
instituições também há-de ter um papel de importância crítica na
empresa de ampliação e reforço da justiça. As instituições hão-de ser
tidas em linha conta de várias maneiras. Elas podem contribuir direc-
tamente para as próprias vidas das pessoas, na medida em que elas
tentam conduzi-las de acordo as coisas a que por algum motivo dão
valor, mas também poderão ser importantes com vista a facilitar a
nossa capacidade para submeter a escrutínio os valores e prioridades
que haveremos de levar em conta, especialmente através das oportu-
nidades de discussão pública que venham a ser proporcionadas (no
que se incluirão considerações relativas à liberdade de expressão e
ao direito à informação, para além de serem proporcionados espaços
e meios para uma discussão informada).

Nestas páginas, a democracia é vista em termos de argumenta-
ção pública (public reasoning,  Capítulos 15-17), o que conduz a um
entendimento da democracia como regime de “governo pela discus-
são” (uma ideia cuja expansão muito ficou a dever a John Stuart
Mill). Todavia, impõe-se também que se veja a democracia de uma
maneira mais geral, como capacidade para reforçar a participação ou

nt “Public Reasoning”, que ao longo da obra traduziremos por expressões várias, tais
como, ou na linha de raciocínio, racionalidade, argumentação, discurso, deliberação, reflexão
argumentativa/argumentada, exercício retórico, exercício/actividade raciocinante, uso da
razão, ou, simplesmente, razão, e, sendo o caso, (exercício de um/uma) raciocínio público,
racionalidade pública, pública argumentação, senão mesmo pública discussão raciocinada/
argumentada.
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comprometimento discursivamente sustentados por meio de um alar-
gamento das disponibilidades informacionais e da viabilidade de dis-
cussões interactivas. Há que julgar a democracia não só tendo em
vista as instituições formalmente existentes, mas atendendo igual-
mente à medida em que se fazem efectivamente ouvir as vozes dos
diferentes sectores da população.

Mais ainda. Esta maneira de olhar para a democracia pode vir a
ter impacto também na prossecução da mesma a nível global – e não
apenas no seio de cada estado-nação. Se a democracia não for vista
tão-somente em termos de constituição de específicas instituições (tal
como um órgão de governo global ou eleições à escala mundial),
mas também na perspectiva da possibilidade e do efectivo alcance de
uma argumentação pública, então, fazer progredir – ao invés de
meramente aperfeiçoar – tanto a democracia como a justiça mundiais
já não nos parecerá uma ideia incompreensível, antes passando a ser
uma ideia extraordinariamente compreensível, e é plausível que ela
venha a inspirar e a influenciar acções práticas transfronteiriças.

O ILUMINISMO EUROPEU E A NOSSA HERANÇA GLOBAL

Que dizer sobre os antecedentes da perspectiva que aqui estou a
tentar apresentar? Tratarei desta questão de modo mais exauriente na
Introdução que se seguirá, mas, ainda assim, gostaria de salientar que
a análise da justiça que apresentarei neste livro pretende traçar linhas
de argumentação racional que foram alvo de uma particular explora-
ção nesse período de descontentamento intelectual que ocorreu du-
rante o Iluminismo Europeu. Todavia, e não obstante isto mesmo que
acabámos de dizer, devo apressar-me a fazer de imediato duas clari-
ficações para evitar possíveis mal-entendidos.

Na primeira dessas clarificações, cumpre explicar que a sua liga-
ção à tradição do Iluminismo Europeu não fará deste livro uma obra
com uma bagagem intelectual particularmente “europeia”. Com efei-
to, um dos traços pouco habituais – alguns provavelmente dirão
excêntricos – deste livro, quando comparado com outros escritos
dedicados à justiça, é o amplo uso que fiz de ideias oriundas de
sociedades não ocidentais, em especial da história intelectual indiana,
mas também de outras. No passado intelectual da Índia, bem assim



1 8 A IDEIA DE JUSTIÇA

como no pensamento que foi florescendo em várias outras socieda-
des não ocidentais, podemos verificar que existem poderosas tradi-
ções de argumentação e reflexão racional, mais até do que tradições
que repousem na fé e em convicções a-racionais. A confinarmos a
nossa atenção quase inteiramente à literatura ocidental, teria de con-
cordar que, na nossa era, as demandas da filosofia política, em geral,
e a prossecução das exigências da justiça, em particular, têm sido em
certa medida de tipo “paroquial”*.

Todavia, não pretendo com isto afirmar que haja nestas matérias
uma qualquer dissonância radical entre pensamento “ocidental” e
“oriental” (ou, em geral, não ocidental). Há muitas diferenças no seio
do pensamento discursivo do Ocidente como naquele do Oriente, e
seria absolutamente fantasioso pensar em termos de um Ocidente
unido que se viesse confrontar com prioridades “orientais na sua
quinta-essência”†. Tais opiniões, que não são alheias às discussões
contemporâneas, estão bem longe daquele que é o meu entendimento
das coisas. O que pretendo afirmar, ao invés, é que em muitas e
diferentes partes do mundo se tem procurado atingir ideias semelhan-
tes – ou intimamente ligadas – de justiça, equidade, lisura, responsa-
bilidade, dever, bondade e rectidão, e isso pode vir alargar o alcance
de certos argumentos que se vêem reflectidos na literatura ocidental;

* A moderna literatura, nos casos em que se deu conta da existência de Kautilya, um
antigo escritor indiano em matérias de estratégia e economia políticas, chegou por vezes a
descrevê-lo como o “Maquiavel indiano”. De certa maneira, não é de espantar que o tenha
feito, uma vez que há, de facto, certas semelhanças entre as ideias de ambos no que toca a
estratégias e tácticas (sem embargo de profundas diferenças em muitas outras áreas – áreas
amiúde mais importantes), mas não deixa de ser divertido que um analista político indiano
do século IV a.C. tenha de ser apresentado como uma versão local de um escritor europeu
que haveria de nascer no século XV. Já se vê que isto não é o reflexo da crua asserção de
uma ordem geográfica que se quisesse afirmar por pura implicância, mas tão-somente de
uma falta de familiaridade com a literatura não ocidental por parte dos intelectuais ocidentais
(e, aliás, por parte dos intelectuais de todo o mundo moderno, dado o domínio global que a
educação de tipo ocidental exerce hoje em dia).

† De facto, já noutro sítio tive a ocasião de defender que não existem prioridades
orientais na sua quinta essência oriental, e nem mesmo prioridades de quinta essência tão-só
indianas, porquanto, na história intelectual de tais países, sempre poderemos encontrar
argumentos que vão em muitas e diferentes direcções (veja-se os meus The Argumentative
Indian, Londres e Nova Déli, Penguin, e Nova Iorque, FSG, 2005, e Identity and Violence:
The Illusion of Destiny, Nova Iorque, Norton, e Londres e Nova Déli, Penguin, 2006).
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por outro lado, nas tradições dominantes do discurso ocidental con-
temporâneo, é frequente que se passe por alto ou se marginalize a
presença a nível mundial daquele tipo de raciocínio.

Assim, por exemplo, alguns dos raciocínios de Gautama Buddha
(o paladino agnóstico do “caminho do conhecimento”) ou dos escri-
tores da escola Lokayata da Índia do século VI a.C. (apostada num
escrutínio incansável de todo o tipo de crença tradicional) poderão
soar extremamente alinhados, muito mais do que em confronto, com
muitos dos escritos críticos dos principais autores pertencentes ao
Iluminismo Europeu. Porém, não há porque nos abespinharmos a
tentar decidir se deveríamos ver em Gautama Buddha um membro
percursor de uma qualquer liga do Iluminismo Europeu (afinal, o seu
nome adoptado, em sânscrito, sempre quer dizer “iluminado”); e tão-
-pouco somos forçados a seguir a rebuscada tese segundo a qual as
origens do Iluminismo Europeu se hão-de encontrar na influência de
um remoto pensamento asiático. Nada há de particularmente estra-
nho em reconhecer que tais ligações ou perfilhações intelectuais
sempre se deram em diferentes partes do globo e em distintas épocas
da história. A levarmos em conta que frequentemente se foram tecen-
do diferentes teses a propósito de questões deste género, é bem
possível que, como confinemos a nossa investigação a uma dada
região, nos acabem por escapar algumas das pistas possíveis para a
reflexão argumentativa sobre a justiça.

Exemplo disso, com certo interesse e relevância, é a importante
distinção entre dois diferentes conceitos de justiça que encontramos
na primitiva jurisprudência indiana, isto é, a diferença entre niti e
nyaya. O primeiro, niti, corresponde a uma nota de propriedade que,
em geral, caracteriza o arranjo organizacional, associada à correcção
dos comportamentos, ao passo que o segundo, nyaya, diz respeito às
coisas que se passam, como realmente se passam, e, em particular, à
vida que efectivamente as pessoas levam. Esta distinção, de cuja
relevância se curará na Introdução, ajuda-nos a ver claramente que
existem duas espécies de justeza bem diferentes, ainda que não des-
conexas, e a ideia de justiça deverá beber de ambas*.

* A distinção entre nyaya e niti não é apenas significativa no seio de uma determinada
comunidade política, mas também para lá das fronteiras dos estados, como tive ocasião de
referir no meu ensaio “Global Justice”, apresentado no Fórum Mundial da Justiça de Viena,
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A minha segunda observação, e explicação, prende-se com o
facto de os autores do Iluminismo não falarem em uníssono. Como
mostrarei na Introdução, há uma dicotomia substancial entre duas
diferentes linhas de raciocínio acerca da justiça, que podem ser ob-
servadas em dois grupos de filósofos de nomeada, associados, todos
eles, ao pensamento mais radical do período iluminista. Uma das
perspectivas concentrava-se na identificação do arranjo ou combina-
ção de factores sociais que se apresentasse como perfeitamente justa
e tomava por tarefa principal da teoria da justiça – e amiúde a única a
ser especificada – a qualificação do que fossem “instituições justas”.
Teceram importantes contributos nesta linha de pensamento e à volta
da ideia de um hipotético “contrato social”, Thomas Hobbes, no
século XVII, e, mais tarde, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e
Immanuel Kant, entre outros. A perspectiva dita contratualista
(“contractarian”) tem vindo a ser a influência dominante na filosofia
política contemporânea, especialmente desde que, em 1958, vimos
surgir um estudo pioneiro (Justice as Fairness, Justiça como Equida-
de) de John Rawls, que é o antecessor daquela que haveria de ser a
sua última palavra relativamente a esta perspectiva, a sua obra clássica,
Uma Teoria da Justiça4.

Em contraste, outros filósofos iluministas (por exemplo, Adam
Smith, Condorcet, Wollstonecraft, Bentham, Marx, John Stuart Mill)
seguiram perspectivas variadas que partilhavam entre si o interesse
comum em proceder a comparações entre os diferentes tipos de vida
que as pessoas podem levar, e nisso deixaram-se influenciar tanto
pelas instituições como pelo real comportamento dessas mesmas pes-
soas, pelas interacções sociais e por outros determinantes dignos de
significado. Em grande medida, este livro socorrer-se-á desta última
tradição alternativa*. A esta segunda linha de investigação pertence a

em Julho de 2003, patrocinado pela Associação Americana das Ordens dos Advogados, junta-
mente com a Associação Internacional das Ordens de Advogados, a Associação Interamericana
das Ordens de Advogados, a Associação Interpacífica das Ordens de Advogados e a Union
Internationale des Avocats. Integra o “Programa de Justiça Global” da Associação Americana
das Ordens dos Advogados, e foi publicado in Global Perspectives on the Rule of Law, James
Heckner, Robert Nelson e Lee Cabatingo (coord.), Nova Iorque, Rowtledges, 2009.

* No entanto, isso não me impedirá de também me socorrer das considerações daque-
la primeira perspectiva, bem assim como das iluminações que podemos colher, por exem-
plo, nos escritos de Hobbes e Kant, ou, nos nossos tempos, naqueles de John Rawls.
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disciplina analítica – e de feições bem matemáticas – da “teoria da
escolha social”, que podemos fazer remontar às obras de Condorcet,
no século XVIII, tendo assumindo a forma que hoje tem graças às
contribuições pioneiras de Kenneth Arrow em meados do século XX.
Como tentarei mostrar, uma abordagem deste tipo, desde que devida-
mente adaptada, pode trazer um contributo substancial para o trata-
mento das questões atinentes à ampliação e reforço da justiça e à
eliminação da injustiça em todo o mundo.

O LUGAR DA RAZÃO

Apesar das diferenças entre estas duas tradições do Iluminismo –
uma contratualista e a outra comparativa –, há também entre elas
muitas semelhanças. Entre os traços comuns encontra-se a confiança
na razão e uma invocação das exigências próprias da discussão pú-
blica. Não obstante este livro mostre afinidade sobretudo com a se-
gunda perspectiva exposta, e não tanto com a argumentação
contratualista desenvolvida por Immanuel Kant e outros, uma grande
parte dele será motivada por uma concepção kantiana fundamental
(nas palavras de Christine Korsgaard): «Trazer a razão para o mundo
torna-se a principal empresa da moralidade, não tanto da metafísica,
e também a obra e a esperança da humanidade»5.

Claro está que saber até que ponto a racionalidade pode forne-
cer uma base fiável para uma teoria da justiça é algo já de si contro-
verso. Ora, o primeiro capítulo do livro tratará precisamente do papel
e do alcance da razão. Aí, contesto a plausibilidade de, sem uma
certificação raciocinada, se vir encarar as emoções, a psicologia ou
os instintos como se fossem fontes independentes de valoração. Sem
embargo disso, os impulsos e as atitudes mentais não perderão a sua
importância, pois temos boas razões para os levar em conta nas
nossas avaliações sobre a justiça e a injustiça à face da terra. Nem se
vê que haja aqui um conflito irredutível entre razão e emoção –
como pretendo mostrar –, havendo muito boas razões para dar o
devido espaço à importância das emoções.



2 2 A IDEIA DE JUSTIÇA

Há, contudo, um outro tipo de crítica dirigida à confiança na
razão, segundo a qual o que neste mundo prevalece é tudo aquilo
que nos aparece como “não-razão”, pretendendo então mostrar como
é irrealista partir do princípio de que o mundo seguirá na direcção
ditada pela razão. Numa crítica gentil, mas firme, ao meu trabalho
em áreas relacionadas com esta, Kwame Anthony Appiah veio de-
fender que «por muito que alarguemos a nossa compreensão da
razão, seguindo os tipos de caminhos que Sen nos quereria ver a
trilhar – e, note-se, este é um projecto cujo interesse é por mim
brindado –, nunca conseguiremos chegar ao fim»6. Enquanto esta for
uma descrição do que se passa no mundo, claro está que Appiah tem
razão, e a sua crítica, que não tem a intenção de elaborar uma teoria
da justiça, apresenta sólidos fundamentos para um cepticismo acerca
da eficácia prática de uma discussão raciocinada em torno de temas
sociais confusos (tal o caso, por exemplo, das políticas a adoptar em
matéria de identidade). A prevalência e a tenaz resistência de tudo o
que é “não-razão” podem levar a uma muito menor eficácia das
respostas dadas a questões difíceis e que se queiram basear na razão.

Este tipo de cepticismo acerca do alcance da racionalidade não
apresenta – nem é suposto que pretenda apresentar (como Appiah
deixa claro) – qualquer fundamento para que as pessoas deixem de
empregar a razão até ao limite do que lhes seja possível, quando
decidam ir em busca da ideia de justiça ou de qualquer outro concei-
to com relevo social, como seria o caso da noção de identidade*. Por
outro lado, ele também não prejudica que se argumente no sentido
de nos tentarmos persuadir mutuamente a fazer um escrutínio que
permita verificar a validade das nossas respectivas conclusões. Além
disso, é importante fazer notar que aquilo que a alguns poderá parecer
um exemplo claro do domínio da “não-razão”, pode, afinal, não o

* De facto, há sobejas provas de que a promoção de discussões públicas interactivas
pode ajudar a enfraquecer a rejeição de uma reflexão racional. Sobre este ponto, veja-se o
material empírico apresentado in Development as Freedom, Nova Iorque, Knopf, e Oxford,
Clarendon Press, 1999, e Identity and Violence: The Illusion of Destiny, Nova Iorque,
Norton, e Londres, Penguin, 2006.

† Como faz notar James Thurber, se é verdade que os supersticiosos preferem evitar
passar por debaixo de escadotes, bem pode acontecer que as mentes científicas que «se
propõem desafiar a superstição» saiam «a procurar escadotes para se deliciarem a passar por
debaixo deles» (James Thurber, Let Your Mind Alone!, New Yorker, 1 de Maio de 1937).
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ser†. Uma discussão assente na razão pode levar ao acolhimento de
posições conflituantes que, para os demais, poderiam parecer meros
preconceitos “não-raciocinados” (isto é, não ponderados ou reflectidos
racionalmente), quando, afinal, o caso não era bem esse. Diferente-
mente do que às vezes se presume, perante diferentes posições obti-
das por meio de um processo argumentativo ou raciocinado, nada
exige que se tenha por compulsiva e necessária a eliminação de
todas as alternativas à excepção de uma.

De qualquer modo, o que principalmente interessa a este propó-
sito é que, normalmente, os preconceitos andam a cavalo de um
certo tipo de racionalidade – por muito fraca e arbitrária que ela
possa ser. Na verdade, até as pessoas mais dogmáticas costumam ter
as suas razões, quaisquer que elas sejam (possivelmente muito tos-
cas), que possam servir de fundamento para os seus dogmas (perten-
cem a este domínio os preconceitos racistas, sexistas, de classe ou de
casta, entre outras espécies de intolerâncias que nos aparecem assen-
tes em raciocínios grosseiros). O mais das vezes, a “não-razão” não é
uma prática que consista em dispensar por completo o raciocínio,
mas sim uma prática que se vê apoiada em raciocínios muito primitivos
e deficientes. Ora, aqui ainda há lugar para esperança, pois a um mau
raciocínio sempre se pode contrapor um raciocínio melhor. Assim
sendo, mesmo neste caso, não se pode dizer que seja despropositado
pensar-se num compromisso com a razão, ainda que, pelo menos a
princípio, muitas pessoas se possam recusar a comprometer-se com
ela, apesar de a isso serem desafiadas.

Para os argumentos contidos neste livro não interessa de todo
que, no presente momento, se possa afirmar uma omnipresença da
racionalidade na maneira de pensar por todos seguida; uma tal pre-
sunção não é nem possível nem necessária. A concepção de que as
pessoas haveriam de chegar a acordo acerca de uma determinada
proposição, se tivessem a oportunidade de raciocinar sobre ela de um
modo aberto e imparcial não implica afirmar que, de facto, as pesso-
as já se achem empenhadas em fazê-lo, nem que estejam ansiosas
por assumir um tal compromisso. O que nos interessa sobretudo é
examinar quais as exigências que a racionalidade faz quando se tenta
alcançar justiça – aceitar a possibilidade de que possam existir dife-
rentes posições, todas elas razoáveis. Ora, isso é perfeitamente com-
patível com a possibilidade, e até com a certeza, de que num dado
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momento histórico, nem toda a gente está disposta a levar a cabo um
tal exame. A racionalidade é imprescindível para a compreensão da
justiça, mesmo num mundo repleto de muita “não-razão”. Mais, é
num mundo assim que ela se poderá revelar particularmente impor-
tante.


