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Apoio:



APRESENTAÇÃO

O número 94 da revista Lua Nova – Teoria e Política – 
nos traz nove artigos que discutem o alcance e os limites de 
teorias sociais políticas tendo em vista os desafios colocados 
pelo presente.

Rúrion Melo parte da problematização do conceito de 
esfera pública para abrir uma reflexão sobre a relação entre 
direito e política, e faz um diagnóstico da democratização 
do sistema político, colocada em marcha pelos conflitos 
sociais. O texto de Ingrid Cyfer, por sua vez, nos remete ao 
debate de Judith Butler e Seyla Benhabib acerca do concei-
to de subjetividade, e propõe a incorporação da concep-
ção de subjetividade enunciada por Simone de Beauvoir 
para suprir o que identifica como uma lacuna na teoria do 
sujeito de Benhabib. Na sequência, Vladimir Safatle discu-
te o problema do reconhecimento a partir da recuperação 
do conceito hegeliano de sujeito e de aspectos do conceito 
marxista de proletariado, de modo a ampliar o debate cor-
rente sobre reconhecimento, limitado pelo vínculo com as 
políticas da diferença.

A controvérsia em torno do relativismo ou universa-
lismo da ideia de direitos humanos é analisada por Jayme 
Benvenuto à luz de eventos políticos recentes no Brasil. 
Bruno Boti aborda o impacto das sentenças da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos no debate sobre jurisdição 
militar e de controle da convencionalidade no México. O 
artigo de Ricardo Silva apresenta uma reflexão sobre o con-
ceito de liberdade, colocando em contraste uma concepção 
do republicanismo neorromano e a visão liberal moderna.

José Henrique Bortoluci, Luiz C. Jackson e Fernando 
Pinheiro Filho discutem a recepção de Pierre Bourdieu no 
Brasil, e sua conjunção com a profissionalização das ciên-
cias sociais no país. O texto de Carla Almeida, Domitila 



Costa Cayres e Luciana Tatagiba nos traz uma revisão da 
bibliografia sobre os conselhos de políticas públicas na últi-
ma década, indicando caminhos e possibilidades para uma 
nova agenda de pesquisa. Finalmente, Thales Novaes de 
Andrade e Maurílio de Jesus Silva Filho discutem a forma-
ção das elites brasileiras na área de ciência e tecnologia com 
um estudo do caso: o do ParqTec em São Carlos, São Paulo.

Todos os artigos foram enviados espontaneamente por 
seus autores e receberam uma avaliação positiva de nossos 
pareceristas, aos quais muito agradecemos.

O EDITOR
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REPENSANDO A ESFERA PÚBLICA: ESBOÇO 

DE UMA TEORIA CRÍTICA DA DEMOCRACIA*

Rúrion Melo

Não há dúvidas quanto à importância do conceito de esfe-
ra pública para a teoria social e política da contemporanei-
dade1. E é digno de nota o impacto da formulação que 
Jürgen Habermas atribuiu a tal conceito desde a década de 
1960, especialmente se olharmos para sua recepção nas teo-
rias contemporâneas da democracia e, em particular, para 
o desenvolvimento da tradição de pensamento conhecida 
como “teoria crítica”. Desde cedo, Habermas deu centrali-
dade ao conceito de esfera pública2 e ao longo dos anos não 

*  A primeira versão do presente artigo foi apresentada no Seminário de Pós-Gradua-
ção do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo em abril 
de 2014. Agradeço a todos os participantes pelas críticas e sugestões, em especial a 
Adrián Lavalle e Cícero Araújo. Uma versão levemente modificada do artigo também 
foi discutida no Núcleo Direito e Democracia do Cebrap. Pelos valiosos conselhos e 
pela leitura atenta, sou grato especialmente a Jonas Medeiros, Denilson Werle, Marta 
Machado, Gustavo Leyva-Martinez, José Rodrigo Rodrigues e Felipe Gonçalves Silva. 
1  Ver o impressionante balanço bibliográfico acerca do conceito de esfera pública em 
Strum (1994, pp. 161-202). Uma coletânea recente com os textos mais representativos 
do debate (de Kant às discussões atuais) se encontra em Grisprud et al. (2010). 
2  Na verdade, Habermas (1961) já havia empregado o conceito com alguma cen-
tralidade em sua pesquisa empírica sobre o movimento estudantil de Frankfurt. É 
preciso lembrar que, na década de 1950, Habermas participou da pesquisa empí-
rica coordenada por Adorno e Pollock (2011) a respeito da “opinião pública” dos 

Lua Nova, São Paulo, 94: 11-39, 2015



empregou o conceito da mesma maneira, ainda que sempre 
reforçasse seu potencial crítico e explicativo3. 

Não é possível reproduzir com detalhe todo o desdobra-
mento teórico das recepções mencionadas, que atualmente 
ampliaram o escopo do debate para o âmbito transnacio-
nal4. Em geral, no que diz respeito às críticas levantadas a 
Habermas, algumas ressaltam pressupostos históricos insu-
ficientes, outras a dificuldade de concretizar demais o con-
ceito (em que, diante de uma esfera pública “burguesa”, 
se contrapõe uma que inclua os proletários, as mulheres, 
os negros etc.), e outras ressaltam os riscos de um concei-
to por demais abstrato5. O fato é que podemos compreen-
der melhor as mais diversas tentativas de cobrir os déficits 
históricos, empíricos ou normativos do conceito de esfera 
pública, as quais têm sido levadas a cabo na teoria social e 
política contemporânea, quando estamos cientes do desen-
volvimento e das dificuldades que a própria teoria haber-
masiana apresentou ao longo das últimas décadas.

No entanto, minha preocupação teórica, concernente 
à reconstrução da esfera pública como um conceito crítico, 
não se restringe à formulação de Habermas. Tal reconstrução 

cidadãos alemães no período do pós-guerra em Frankfurt. Nesse mesmo período, 
Habermas elabora um dos seus mais importantes livros, publicado originalmente 
em 1962, ancorado em investigações históricas, sociológicas e políticas a respeito 
do conceito de esfera pública, Mudança estrutural da esfera pública (2014). Para as 
reações ao livro que marcaram o debate sobre o conceito no final do século XX, 
ver Calhoun (1992). 
3  O conceito de esfera pública permanece presente em toda obra. As referên-
cias mais importantes se encontram em Habermas (1981, 1994, 2013, 2014). Para 
uma discussão normativa sobre o “uso público da razão”, ver Habermas (1997); a 
relação entre razão pública e religião foi abordada principalmente em Habermas 
(2005). Uma abordagem mais funcionalista da esfera pública, por sua vez, se en-
contra em Habermas (2008).
4  Esta ampliação é explicitamente tratada em Fraser (2010). Ver ainda Niesen e 
Herborth (2007), Bohman (2007) e Peters et al. (2009). 
5  O livro de Kluge e Negt (1993) certamente foi pioneiro a esse respeito. Em Meehan 
(1995), encontramos uma crítica baseada na discussão acerca das desigualdades de 
gênero, e, em Doreski (1999), a partir da questão racial. Para uma discussão em torno 
do “multiculturalismo” na esfera pública, ver Benhabib (2002, cap. 4 e 5).
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implica repensar o conceito em dois níveis. No primeiro 
deles, trata-se de identificar os aspectos que, na recepção teóri-
ca do conceito habermasiano, foram normativamente sobre-
valorizados em mau sentido. Diferentemente de Mudança 
estrutural da esfera pública (Habermas, 2014 [1962]), em que 
a análise teórica estava circunscrita ao fenômeno propria-
mente histórico de formação e decadência da esfera públi-
ca burguesa, a formulação habermasiana da década de 1990 
seria muito abstrata, com contornos históricos e empíricos 
pouco definidos. Embora eu acredite que o sentido dessa 
abstração tenha sido, entre outras coisas, evitar o estrei-
tamento empírico do livro de 1962, pois se pressupunha 
que, quanto mais abstrato fosse o conceito, mais elementos 
empíricos ele poderia abarcar, é sua consequência no deba-
te pós-habermasiano que me interessa particularmente. 
Em Faktizität und Geltung (Facticidade e validade) (de 1994), 
sobretudo, haveria uma confusão entre a reconstrução dos 
procedimentos comunicativos elaborados pela teoria do 
discurso (aliás, único recurso teórico capaz, nos termos 
habermasianos, de constituir um referencial normativo) e 
o papel social da esfera pública. Não por acaso, as críticas 
que se seguiram ao livro procuraram enfatizar e rever ora 
o que seriam os princípios e modelos normativos pressu-
postos naquela exposição específica do conceito, ora insistir 
que tal conceito seria insuficiente para ancorar socialmente 
o ponto de visto crítico da teoria. 

Porém, fica a pergunta: por que o próprio Habermas 
nunca empregou o conceito de esfera pública como uma 
categoria estritamente normativa? Porque o empregou, 
com maior ou menor êxito, por assim dizer, como uma cate-
goria crítica. Mais especificamente, Habermas nunca con-
siderou que o conceito de esfera pública fosse puramente 
normativo porque o discerniu antes de tudo na qualidade 
de “fenômeno social elementar” (1994, p. 436), ligado ao 
espaço social e composto por uma estrutura comunicativa 
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(experiências práticas, organizações sociais, estruturas sim-
bólicas, reprodução da cultura política). Esse discernimen-
to pode ser aproveitado (e levado adiante certamente para 
além dos próprios escritos de Habermas) se a esfera pública 
for compreendida como ponto de partida para a recons-
trução de categorias crítico-normativas, não como ponto de 
chegada. Ou seja, ela mesma não é modelo, princípio ou 
conceito normativo por excelência, já que somente engen-
dra do interior de um espaço social aberto e dinâmico 
(geralmente em disputa) o referencial normativo recons-
truído pela teoria. 

Além disso, há um segundo nível de reconstrução em 
que tais pressupostos metodológicos de fundo são “testa-
dos”, tendo em vista o propósito mais geral de identificar os 
potenciais emancipatórios inscritos na realidade social. Em 
função deste propósito, partilho de uma hipótese ampla – 
no que diz respeito aos pressupostos normativos atribuídos 
geralmente ao conceito e que concernem à crítica do poder 
e aos critérios de legitimação –, de acordo com a qual deter-
minados processos políticos e sociais que adentram a esfera 
pública – e trazem consigo transformações nas instituições, 
atores e práticas correspondentes – nos permitem entrever 
uma tendência de democratização. Se olharmos para a rela-
ção entre política e direito, essa democratização adquire 
um sentido bem específico. A mobilização política dos cida-
dãos não se encaixa simplesmente no esquema de uma luta 
contra o sistema político (ou mesmo econômico). Impulsio-
nados por razões morais, éticas ou meramente estratégicas 
(sem entrar aqui no mérito a respeito de suas causas e moti-
vações individuais, que precisam ser empiricamente verifi-
cadas a cada vez), os cidadãos são capazes de aumentar seu 
poder de influência, colocando em marcha uma tendência 
de transformação da relação entre Estado e sociedade jun-
tamente com a ampliação de espaços potencialmente demo-
cráticos de participação política. Esses conflitos colocam 
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um desafio para a democracia atual e fundam o horizonte 
a partir do qual os obstáculos existentes são diagnosticados 
e os conceitos críticos engendrados. O conceito de esfera 
pública ajuda-nos a elucidá-los teoricamente6.

Os movimentos sociais e a sociedade civil organiza-
da têm tornado o sistema representativo mais reflexivo, 
influenciando, por exemplo, processos legislativos e deci-
sões do Judiciário. Eles simultaneamente modificam os sen-
tidos da emancipação e apresentam uma atitude crítica diante 
do presente: não se luta “contra” a democracia e o direi-
to, ou simplesmente “ao lado” deles, mas por mais direitos, 
mais pluralização da representação e pela radicalização da 
democracia (cf. Melo, 2013). Essa perspectiva crítica está 
amplamente presente nas pautas político-jurídicas atuais, 
com a ideia do pluralismo jurídico, das transformações da 
cidadania e da representação política, da reforma do Judi-
ciário e mais acesso à justiça, das ações coletivas e das tema-
tizações públicas ligadas às reivindicações em torno de desi-
gualdades e diferenças7. 

Minha hipótese é a de que esses dois níveis de análi-
se juntos permitiriam assim uma composição equilibrada 

6  Evidentemente o conceito de “sociedade civil” ainda é central. As referências 
teóricas mais importantes continuam sendo Arato e Cohen (1992) e Keane (1988). 
No que diz respeito, porém, ao problema do caráter ainda fortemente normati-
vo dos princípios de unificação da sociedade civil, penso ser melhor seguir, por 
razões tanto genéticas quanto analíticas, o esquema proposto e a preocupação 
contra uma despolitização do conceito tal qual apresentado em Lavalle, Castello e 
Houtzager (2011). Para um balanço sobre os desdobramentos do papel da socie-
dade civil a partir dos anos dos 1990, ver ainda Lavalle (2003). 
7  Para uma visão esquemática dessa perspectiva de institucionalização como in-
dício de demandas pela democratização das instituições formais, ver Costa, Melo 
e Silva (2009). No caso da relação entre racismo e esfera pública, ver, especial-
mente, as pesquisas-piloto em Costa et al. (2011) e Machado, Rodriguez e Püschel 
(2011). Para a pesquisa em torno de gênero (baseada nos processos da Lei Maria 
da Penha), ver Machado et al. (2013). Para as questões de acesso à justiça, ações 
coletivas e reforma do Judiciário, ver também o conjunto de artigos sobre “direito, 
sociedade e Estado”, publicados em Rodriguez e Silva (2013). Estudos recentes, 
em que são abordadas amplas experiências de participação dos movimentos so-
ciais na esfera pública no Brasil, se encontram em Lopes e Heredia (2014). 
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entre categorias teóricas e diagnóstico de tempo, uma preo-
cupação com o caráter reconstrutivo dos referenciais crítico-
-normativos tanto quanto dos contextos sociais e políticos 
em disputa8. Essa reconstrução obriga a teoria, portanto, 
a manter um constante vínculo com a práxis política dos 
cidadãos, a atentar para a produção imanentemente polí-
tica de critérios de legitimidade e, desse modo, a relacio-
nar seus diagnósticos (e, por conseguinte, sua própria pers-
pectiva crítica) às pesquisas sociais empiricamente orientadas. 
Em suma, a reconstrução lança o teórico no espaço social 
e político em questão, exigindo uma renovação dos diag-
nósticos e também das próprias categorias normativas pro-
duzidas. Para uma teoria crítica da democracia, uma des-
crição adequada dos processos acima mencionados deve 
servir para retirar de dentro deles potenciais e tendências a 
serem explorados em termos práticos, que podem ou não ser 
aproveitados, evitando que princípios normativos externos 
preencham a priori as lacunas do diagnóstico. Do mesmo 
modo que nos força a reconhecer os limites da teoria que, 
diante da vida política, também precisa deixar nas mãos dos 
próprios concernidos a condução consciente e autônoma 
de seus problemas. Essa “indeterminação do político”, por 
assim dizer, faz parte da gênese de critérios críticos na medi-
da em que muitas das questões enfrentadas exigem não 
uma tarefa teórica, mas, sobretudo, prática.

Apresento aqui alguns indícios de como o conceito 
de esfera pública pode ser pensado tendo em vista os dois 
níveis de reconstrução mencionados. Por razões esquemáti-
cas, na primeira parte me restrinjo a levantar algumas difi-
culdades metodológicas que o conceito de esfera pública 
seria capaz de sanar quando o consideramos “contexto de 
surgimento” adequado de categorias crítico-normativas. 

8  Para a compreensão da teoria crítica como “teoria reconstrutiva da sociedade”, 
ver Nobre e Repa (2012). Sobre as implicações da “reconstrução” para uma teoria 
da democracia, ver ainda Melo e Silva (2012).
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Na segunda parte, por fim, aponto o que entendo ser o 
potencial explicativo do conceito. Não se trata de utilizá-lo 
de modo a antecipar resultados de processos em curso a 
serem investigados. Ele serve antes para identificar entraves 
e formas de patologias sociais, cujas consequências práticas 
podem indicar processos de tematização, participação e ins-
titucionalização de demandas sociais. Desse modo, voltamo-
-nos para a esfera pública menos para replicar um determi-
nado ethos democrático normativamente carregado, e sim 
para diagnosticar experiências práticas de desigualdade, 
exploração, exclusão e desrespeito que ganham uma con-
figuração política e colocam em circulação o poder. Pretendo 
testar minha hipótese olhando para a relação entre política 
e direito, mais especificamente para as pesquisas que inves-
tigam processos de institucionalização, cujo sentido apon-
ta para a democratização de instituições formais do sistema 
político. Das patologias e conflitos diagnosticados até os 
processos colocados em movimento, o conceito de esfera 
pública apresenta um potencial explicativo repleto de con-
sequências. Contudo, também esse segundo nível levanta 
mais questões e hipóteses de investigação futura do que 
apresenta resultados concretos abrangentes. 

Reconstrução da esfera pública como conceito crítico
É sintomático que o debate em torno do conceito haberma-
siano de esfera pública, concentrado, conforme menciona-
do, nos “déficits sociológicos” de sua abordagem normativa, 
tenha reforçado dois aspectos teóricos aparentemente con-
correntes: a reconstrução da esfera pública como categoria 
normativa ou empírica. Uma ampla literatura tem reforça-
do o teor normativo vinculado aos princípios morais que 
tal esfera pressupõe (publicidade, justiça, reciprocidade, 
igualdade, equidade), aos valores solidários, éticos e comu-
nitários que a impregnam, à ação cooperativa e reflexiva 
na construção da vontade pública e da autorrealização indi-
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vidual, às práticas deliberativas e participativas que a cons-
tituem. Independentemente de saber se tais características 
contam com um recorte universalista ou comunitarista, libe-
ral ou republicano, é possível afirmar que todas essas abor-
dagens procuram ressaltar o viés potencialmente democrá-
tico do conceito de esfera pública9. De outro lado, porém, 
explicações com apelos mais sociológicos e empíricos apre-
sentaram interpretações que foram disputadas por corren-
tes realistas e funcionalistas, em que o espaço público é con-
figurado pela dominação social e política (elitista, classista, 
conservadora, anárquica), pela “razão instrumental” de um 
Estado altamente burocratizado e de uma “indústria cultu-
ral” reificante, esfera de uma formação não esclarecida da 
opinião e, portanto, pouco democrática10. 

De fato, essa caricatura, em que estamos diante de duas 
faces opostas da esfera pública (uma potencialmente demo-
crática e outra não), foi recusada por muitos dos autores 
anteriormente considerados. Muito mais interessante é 
perceber as contradições ou tensões apontadas nos pressu-
postos dos conceitos que a categoria é capaz de englobar. 
Quando falamos de esfera pública, trata-se de questionar 
antes sua abrangência e potencial inclusivo, saber quem 
pode realmente participar da formação porosa da opinião 
pública, ou seja, disputar – com uma sensibilidade ao con-
texto – os teores normativos assumidos pelas teorias. E isso 

9  Além de Habermas, incluem-se ainda Rawls (2007), O’Neil (1990), 
Bohman (1996), Fraser (1992) e Benhabib (1992a). Abordagens mais hegelia-
nas se encontram em Taylor (2000) e Honneth (2000a, 2011). Além de Arendt 
(2009), uma referência central é o livro de Dewey (1954). Considerações mais 
reflexivas e sociológicas do teor normativo do conceito podem ser vistas em Arato 
e Cohen (1992) e Peters (2007a). Para uma reconstrução da discussão do pano de 
fundo normativo, ver Forst (2010) e Melo (2011).
10  Os trabalhos de Lippmann (1993, 2012) e Mills (2000) foram decisivos para 
esse tipo de abordagem. Outra referência importante para entender essa concep-
ção de esfera pública continua sendo aquela derivada do conceito de “indústria 
cultural” elaborado por Adorno e Horkheimer (1985). Sem tirar conclusões tão 
pessimistas, ver também Thompson (1990, 1995). 
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sempre nos lança à gênese das categorias teóricas reconstruí-
das a partir de processos políticos efetivos. 

Pretendo compreender de que maneira ocorre na esfe-
ra pública a junção desses dois aspectos, os quais não deve-
riam ser separadamente considerados (cf. Peters, 2007b, 
2007c; Habermas, 2008). A descrição das disputas e ques-
tões que adentram a esfera pública deve permitir a cada vez 
a reconstrução de categorias críticas que lhes são imanen-
tes. Dessa forma, com a reconstrução da esfera pública é 
possível explicitar a gênese das categorias críticas (sempre 
atreladas a diagnósticos de tempo em disputa, vale lembrar, 
na própria esfera pública), abrangendo o vínculo entre 
movimentos sociais, esferas públicas formais e informais e 
cultura pública de fundo. Trata-se de recusar assim o dualis-
mo estanque “normativo-empírico” muitas vezes pressupos-
to por aqueles que procuram ressaltar as diferenças entre 
potenciais de libertação e bloqueio na esfera pública. Práti-
cas informais de formação da opinião, distinções espaciais, 
modos de auto-organização, configuração institucional, 
processos de autodeterminação, reprodução cultural e sis-
tema midiático – elementos que não devem nem ser norma-
tivamente neutralizados de antemão, nem sobrevalorizados 
em termos normativos. 

No entanto, embora pensado de modo a evitar a mera 
oposição entre seus aspectos normativos e empíricos, o con-
ceito de esfera pública ainda deveria ser capaz de responder 
a seis objeções centrais já levantadas contra sua formulação 
em termos habermasianos.

Déficit sociológico e superação do dualismo. Trata-se de 
repensar os fundamentos normativos da crítica a partir da 
dinâmica social efetiva, superando tanto a distinção entre 
“sistema” e “mundo da vida”, juntamente com a concepção 
de racionalidade pressuposta, quanto a ideia de uma inter-
subjetividade comunicativa orientada para o entendimento 
linguístico (cf. Honneth, 1985, 2000b; Celikates, 2009). Isso 
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teria impossibilitado Habermas de pensar os próprios siste-
mas e a sua lógica instrumental como resultado de confli-
tos sociais permanentes. Como consequência, no modelo 
de teoria crítica formulado por Habermas, a dinâmica de 
transformação e as patologias sociais passam a ser descri-
tas de forma muito abstrata, mecânica e funcional, como 
processos de racionalização que decorrem de um embate 
entre imperativos sistêmicos colonizadores e as estruturas 
intersubjetivas comunicativas do mundo da vida. Segundo 
a interpretação oferecida por Honneth, o paradigma da 
comunicação teria de ser desenvolvido não nos termos de 
uma teoria da linguagem, mas a partir das relações de reco-
nhecimento formadoras da identidade, isto é, da constitui-
ção intersubjetiva da identidade pessoal e coletiva. Ora, é 
antes a partir dos sentimentos de injustiça e desrespeito 
decorrentes dessas pretensões de identidade individual e 
coletiva que a dinâmica da reprodução social, dos conflitos 
e da transformação da sociedade poderiam ser mais bem 
explicados, sem abdicar dos fundamentos normativos da 
crítica. Com isso, mudaria o ancoramento da teoria crítica 
na realidade social11.

Poder e patologia. O diagnóstico crítico de nossa época 
teria de ser deslocado. Novamente segundo Honneth, em 
vez de focalizar a tensão entre sistema e mundo da vida, 
a perspectiva crítica deveria se concentrar nas causas res-
ponsáveis pela sistemática violação das condições de reco-
nhecimento. O critério para identificar as patologias sociais 
não residiria mais nas condições racionais da busca por um 
entendimento livre de dominação, mas, sim, seria fornecido 
pelos pressupostos intersubjetivos da formação bem-sucedida 
da identidade humana, na luta por reconhecimento e suas 

11  Isso remeteria a uma nova maneira de entender a relação entre interação so-
cial e a “gramática moral dos conflitos sociais” (cf. Honneth, 2003). Para uma 
interpretação crítica acerca da centralidade do paradigma da “luta” no quadro da 
teoria do reconhecimento, ver Melo (2014).
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configurações sociais e institucionais (isto é, no âmbito do 
“social”). Em suma, seria necessário assim olhar para rela-
ções de poder no interior das interações culturais e sociais 
enquanto tais, entendendo as tensões e patologias impreg-
nadas nas próprias “formas de vida”12.

Outro generalizado e outro concreto (justiça e bem). Crítica 
à universalização de procedimentos intersubjetivos em que 
os participantes dos discursos são concebidos meramente 
como pessoas morais com capacidades racionais iguais, sem 
levar em consideração as pessoas em sua singularidade, suas 
disposições individuais, carências, desejos e concepções de 
bem. Desse modo, critérios normativos de crítica social, 
com amplas consequências políticas, deveriam ser sensíveis 
ao ponto de vista do “outro concreto”, considerar o indi-
víduo com uma história e identidade concretas, com uma 
constituição afetiva e emocional (cf. Benhabib, 1992b). 

Autonomia privada e pública (inclusão x exclusão na esfera 
pública). Teorias universalistas, que negligenciam interações 
morais e sociais com o “outro concreto”, tendem a cristali-
zar barreiras entre esfera privada e pública. A neutralida-
de diante de concepções de bem e justificações axiológi-
cas limitam a agenda e o escopo da “razão pública”, cuja 
consequência política foi a exclusão da esfera pública de 
grupos tais quais mulheres e negros. A redefinição da rela-
ção entre “justo” e “vida boa” no processo democrático tem 
reflexo nos contornos entre público e privado, permitindo 
a inclusão da perspectiva daqueles excluídos da deliberação 
pública (limitados ao âmbito do privado, como no caso das 
mulheres) (cf. Young, 1990; Benhabib, 1992a; Fraser, 1992).

Eticidade democrática. Expectativas normativas (recons-
truídas pela teoria) são parte, na verdade, de um conjun-
to de valores centrais que orientam as práticas privadas e 

12  A junção entre a tradição da teoria crítica e Foucault já foi apontada em 
Honneth (1985). Críticas semelhantes se encontram em Fraser (1989, 2013) e 
também em Jaeggi (2013). 
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públicas dos sujeitos. Experiências patológicas (desrespeito, 
humilhação, exclusão, discriminação, exploração) são ava-
liadas de acordo com princípios éticos e morais profunda-
mente arraigados na cultura política democrática da moder-
nidade. Mas quando se entende que tais valores modernos 
giram em torno da liberdade, igualdade, dignidade, respei-
to e justiça, percebe-se que não conservam costumes, hábi-
tos e valores cristalizados e naturalizados. São fundamental-
mente reflexivos. Isso caracteriza a pressuposição de uma 
“eticidade democrática” (chamada também de “eticidade 
pós-convencional”), em que aspectos universalistas se man-
têm sensíveis aos contextos sociais e culturais modernos (cf. 
Benhabib, 1992c; Honneth, 2011)13. 

Deliberação, conflito e disputa. A ideia reguladora, segun-
do a qual discursos racionais se orientam pelo entendimen-
to, levar-nos-ia equivocadamente a conceber a deliberação 
pública como um processo consensual. Por conseguinte, a 
esfera pública também seria pensada de forma equivocada 
como uma dimensão do consenso. Interações sociais e prá-
ticas políticas são compostas, antes, por conflitos de valores 
e interesses (muitas vezes inconciliáveis). O critério norma-
tivo de uma justificação consensual (fruto do “procedimen-
talismo”) não poderia passar por cima da característica con-
flituosa de processos deliberativos também presentes nas 
democracias. As deliberações são processos “em aberto”, 
que não almejam um resultado comum (consenso “cogni-
tivo” fundado em razões), mas concernem ao andamento 
de negociações práticas (cf. McCarthy, 1991; Walzer, 2007; 
Bohman, 1996).

Habermas reagiu de maneira mais ou menos explíci-
ta a uma série dessas críticas14. Penso que possamos refletir 

13  Uma referência para este tipo de abordagem está muito vinculada a Rawls 
(2011). Para uma análise do “ethos democrático” no debate entre liberais e comu-
nitaristas, ver também Forst (2010, cap. 3). 
14  É digna de nota a mudança operada entre a elaboração de sua “ética do discurso” 
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melhor a respeito dos problemas levantados por tais críti-
cas se nos voltamos novamente para o conceito de esfera 
pública, retirando dele muito do que foi ofuscado e negli-
genciado. Em todo caso, tais críticas podem nos orientar 
a articular certas contribuições que já estão presentes em 
Habermas com as preocupações concernentes ao ancora-
mento social da crítica. Porém, se, de um lado, há um visí-
vel movimento da teoria crítica em compreender a gênese 
das categorias críticas com base na reconstrução de experi-
ências pré-teóricas e inscrever suas pretensões normativas 
fundamentalmente nas interações sociais (no domínio amplo 
e paradigmático para a teoria crítica pós-habermasiana do 
que Honneth entende por “social”), de outro lado, a dimen-
são conflituosa intrínseca a tais relações, bem como a eluci-
dação dos contextos de surgimento baseados em diagnósti-
cos de tempo parecem ter diminuído seu papel central na 
fundamentação dos conceitos críticos utilizados. Portanto, 
o conceito de esfera pública colocado em discussão atual-
mente, voltado à reconstrução da gênese prático-política de 
fundamentação de tais conceitos, pode ser compreendido a 
título de politização do social.

Do ponto de vista reconstrutivo, portanto, a “politização 
do social”, tornado possível pelo conceito de esfera pública, 
é capaz assim de descortinar experiências práticas que estão na 
base das ações políticas. O discernimento de Habermas des-
de Mudança estrutural da esfera pública (presente paradigmati-

(com pretensões fortemente universalistas) na década de 1980 e sua “teoria dos 
discursos” formulada cerca de dez anos depois, 1994, em Faktizität und Geltung 
(Facticidade e validade), tornando possível: incorporar elementos éticos, pragmá-
ticos e morais no interior do procedimento de aceitabilidade racional e justifica-
ção normativa reconstruído nos discursos; fundamentar critérios de legitimação 
abertos a uma deliberação política abrangente (falsamente interpretada, aliás, 
como processo baseado no consenso); e voltar-se às pautas do reconhecimento 
(principalmente no caso das críticas comunitaristas e feministas). Certamente sua 
exposição da esfera pública se alterou também em decorrência de algumas dessas 
mudanças de fundamentação. Para uma problematização dessas mudanças, ver 
Melo (2011). 

23

Rúrion Melo

Lua Nova, São Paulo, 94: 11-39, 2015



camente em Thompson (1993, 2002), Kluge e Negt (1993); 
e Calhoun (1982, 2012) é o de que práticas vinculadas à cul-
tura, identidade e comunidade foram importantes para a 
formação política das sociedades ocidentais. É preciso assim 
se debruçar na articulação de tais experiências práticas (que 
subjazem à cultura política de fundo) e os modos de atuação 
dos movimentos sociais e da sociedade civil, práticas delibera-
tivas, mobilizações públicas, estratégias de influência e pres-
são sobre o Estado. 

Portanto, com base principalmente na análise crítica 
do conceito de esfera pública em Habermas, e compreen-
dendo as diferentes formulações expostas ao longo de sua 
obra, será possível identificar as críticas ao déficit tanto nor-
mativo quanto social a tal conceito e sistematizar os seguin-
tes aspectos que ancoram o desenvolvimento de sua recons-
trução. O conceito de esfera pública:
(a) pode evitar a “neutralização sistêmica” (efeito colateral 

do dualismo habermasiano), pois assume que os efei-
tos patológicos criados pela intervenção do Estado e da 
economia tem uma gênese política e social. Nesse caso, 
pressupõe-se que o paradigma sistêmico (geralmente 
empregado para se pensar dimensões não normativas, 
características do poder e práticas heterônomas) não 
tem origem funcional, nem pode ser medido apenas 
com o conceito de “forma de vida” (a ideia, por exem-
plo, do capitalismo como forma de vida, dimensão de 
interação ética e moral, espaço de autorrealização e 
liberdade). Trata-se antes de pensar que seus efeitos 
patológicos podem ser reconstruídos a partir dos pro-
cessos políticos que estão na sua base (em termos tanto 
genéticos quanto analíticos);

(b) pode elucidar de que maneira categorias críticas pos-
suem uma gênese político-social – isto é, que concei-
tos críticos tais como “reconhecimento” e “autonomia” 
descrevem e caracterizam, se for o caso, o sentido real 
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das lutas e conflitos na esfera pública, os quais podem 
ser então reconstruídos e assim interpretados norma-
tivamente. Essa gênese está necessariamente ligada à 
formação de uma cultura política que a “esfera públi-
ca” pode elucidar em toda sua complexidade. Modelos 
normativos muito abstratos – liberal, republicano, con-
servador –, embora teoricamente importantes para dar 
sentido e organizar a experiência, tendem a perder os 
detalhes dos processos;

(c) vincula formas de poder e fenômenos patológicos às 
relações sociais e culturais abertas e engessadas no 
entrelaçamento das esferas privada e pública. De um 
lado, interações concretas que formam a vida cotidiana 
(gostos culturais, estrutura familiar, sexualidade, escola, 
religião etc.) determinam padrões de formação da opi-
nião e relações de poder. De outro, são elucidados aí 
os contextos concretos de interação, formas solidárias 
de socialização baseadas em tradições culturais comuns, 
isto é, redes de relações sociais comprometidas reflexi-
vamente a determinadas formas de vida;

(d) não deve ser considerado uma dimensão do “consen-
so”. Pelo contrário. É na esfera pública que dimensões 
de conflito tornadas historicamente relevantes foram 
geradas e se desdobraram em processos amplos de luta, 
conquistas e derrotas (cidadania, direitos, representa-
ção, participação). Nela se evidenciaram a consciência 
política da sociedade civil burguesa, a exploração dos 
trabalhadores, a exclusão das mulheres, a discriminação 
dos negros. Nela se formaram politicamente ideais de 
liberdade, igualdade e inclusão (que orientaram, nunca 
sem disputas, processos revolucionários históricos), mas 
também uma esfera pública nacional de cunho “natura-
lista”, com consequências altamente excludentes e racis-
tas (como no caso da experiência nacional-socialista). 
Trata-se de um campo de disputa com papéis políticos 
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decisivos, mas que, em termos tanto históricos quanto 
espaciais, foram desempenhados de maneiras diferen-
tes. É um espaço social conflituoso em que relações de  
poder que perpassam a experiência prática e a vida coti-
diana trazem consequências para a esfera pública, poden-
do gerar tematizações públicas amplas e organizadas, 
manifestações de revoltas difusas e, se for o caso, impor 
transformações institucionais importantes. Se uma refle-
xão sobre tal conceito pretende manter o propósito crí-
tico de sua gênese, sua reconstrução precisa vincular o 
horizonte normativo necessariamente com as práticas e 
experiências, conflitos e lutas que subjazem aos contex-
tos diversos de nossa cultura política democrática;

(e) por fim, a esfera pública expõe de forma dinâmica 
processos abrangentes que constituem os diagnósticos 
de tempo. Entram em cena novos fenômenos e questões 
que a esfera pública é capaz de abranger – pluralização 
da sociedade civil, ambientalismo, movimentos negros, 
feminismo, movimentos homossexuais, conflitos urba-
nos etc. É possível assim conceber na esfera pública um 
forte impulso autonomista dos movimentos sociais e da 
sociedade civil organizada com a finalidade de demo-
cratizar as instituições formais, colocando no centro 
do diagnóstico do presente, portanto, as relações entre 
política e direito. Este aspecto já nos lança em direção 
ao segundo nível de reconstrução.

Esfera pública e circulação do poder
O segundo nível de reconstrução – que não pode ser levado 
a cabo apenas do ponto de vista dos modelos normativos 
em disputa pelas diferentes teorias políticas e sociais – deve 
nos permitir esboçar os contornos de uma possível concep-
ção de esfera pública que tenha potencial explicativo, mas 
que ainda seja passível de produzir referenciais normativos 
(considerando que o propósito crítico da teoria não se limi-
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ta à descrição, embora não possa prescindir desta). Tal con-
cepção pressupõe uma série de processos históricos (por vezes 
ambivalentes), que não poderei abordar no presente artigo, 
os quais implicam (a) a constituição de um espaço sinto-
mático de conflito e de encarnação da liberdade política; 
(b) a configuração histórica do Estado de direito (em seu 
domínio nacional e transnacional); e (c) estruturas sociais e 
simbólicas tais quais as formas de “auto-organização” políti-
ca associativas e civis, bem como uma ampla rede de comu-
nicação possibilitada pelas mídias de massa15. 

Limito-me aqui a destacar uma concepção de esfera 
pública (nunca isenta de verificação empírica) em que a 
perspectiva crítico-normativa adotada encontra sua gênese 
no interior de um processo de circulação do poder. Esse pro-
cesso, cujo perfil será determinado no presente artigo pela 
relação entre política e direito, aponta para formas de auto-
-organização social com uma dinâmica peculiar, permitindo à 
teoria crítica diagnosticar os riscos do engessamento demo-
crático: de um lado, sem desprezar os procedimentos for-
mais de organização institucional do poder político (regra da 
maioria, eleições periódicas, divisão de poderes), diagnostica 
que não é mais possível encapsular a vida democrática nas 
instituições do sistema político; de outro, ao valorizar práti-
cas autônomas de auto-organização, sublinha os potenciais e 
entraves políticos presentes na dinâmica de esferas públicas. 
O aprofundamento da democracia depende assim do diag-
nóstico acerca da vitalidade da esfera pública política16.

15  Habermas (2014) continua sendo referência importante para a compreensão 
dos processos históricos mencionados. Atualmente, Honneth (2011) procurou 
reunir explicitamente essas três dimensões ao expor o seu próprio conceito de 
“esfera pública democrática”.
16  Embora este segundo nível de reconstrução esteja mais voltado na presente 
exposição para a capacidade de influência da sociedade sobre as instituições polí-
ticas, é preciso deixar claro que a esfera pública não esgota seu potencial democrá-
tico do ponto de vista da “institucionalização”. Antes, a esfera pública, por definição, 
não se reduz ao âmbito institucional, constituindo-se principalmente como dimen-
são social de auto-organização. 
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Há uma normatividade latente quando compreende-
mos a esfera pública como um espaço social de circulação 
do poder. Essa ideia, que Habermas incorpora na década 
de 1990 a partir dos estudos de Bernhard Peters, é passível 
de ser operada em pesquisas sociais abertas. Por sua vez, ela 
não depende de critérios normativos substantivos anterio-
res (valores éticos ou morais, liberais ou republicanos etc.), 
ainda que permita gerar conceitos normativos geneticamen-
te fundamentados (por exemplo, podemos testar ao final se 
conceitos como “autonomia” ou “reconhecimento” servem 
para interpretar criticamente os fenômenos em questão). Ela 
denota antes um processo de influenciação recíproca entre as 
práticas dos cidadãos e o modo de operar do sistema políti-
co. E pressupõe (de maneira empiricamente apoiada) que 
temas controversos (decorrentes de experiências práticas 
social, cultural e politicamente produzidas) podem colocar 
em movimento uma ampla circulação do poder17. Em outros 
termos, a esfera pública pode descrever as mediações entre 
fenômenos práticos do espaço social e as decisões e modos 
de atuar das autoridades estatais, isto é, a dinâmica de pro-
cessos democráticos18.

17  Experiências práticas patológicas desencadeadas em dimensões múltiplas (com 
ou sem intersecções): desigualdades econômicas, sociais e regionais; discrimina-
ção de gênero, raça, sexo, origem, língua; violência urbana; exclusão política; 
violação de direitos humanos e fundamentais (civis, políticos, sociais) etc. A lista 
certamente pode ser incrementada. Temos acesso a tais fenômenos de maneira 
cotidiana pela mídia de massa. Mas também precisamos estabelecer temas e ações 
presentes olhando, de um lado, a pauta dos movimentos sociais e da sociedade 
civil, suas novas formas de atuação na esfera pública informal e também nos âmbi-
tos que estruturam o entorno do sistema político (evidenciadas em ações jurídicas 
de diversas ordens); e, de outro, avaliando as instâncias formais (por exemplo, os 
processos legislativos, as decisões no Judiciário). Sem dúvida, estamos diante de 
interesses muito mais amplos que não podem ser politicamente desconsiderados. 
Na literatura internacional recente, ver a rica e complexa relação de grupos da 
sociedade civil organizada com representantes do sistema político e membros dos 
setores econômicos, apresentada na pesquisa de casos norte-americanos em Lang 
(2014).
18  Para o tema da “mediação”, partimos do modo como Arato e Cohen (1991) com-
preendem o papel da esfera pública na articulação entre Estado e sociedade civil. 
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As determinações conceituais da esfera pública se dei-
xam notar nos processos de formação política da opinião 
e da vontade, em que se entrecruzam os procedimentos de 
deliberação pública juntamente com a dinâmica da circula-
ção do poder político. Nos trabalhos de Peters, encontram-se 
articulações teóricas e descrições empíricas ricas para a aná-
lise dos discursos públicos, das funções, potenciais e níveis 
de racionalidade presentes nos procedimentos de delibe-
ração pública, da capacidade de reprodução cultural e da 
formação de uma cultura pública, dos processos de apren-
dizado, dos aspectos dinâmicos dos mecanismos de seleção 
de temas e contribuições, bem como dos processos de inte-
gração social e de legitimação política centrados na esfera 
pública (cf. Peters, 1992, 2007a). A tematização pública 
revela uma estrutura simbólica ilimitada, que transita entre 
os aspectos normativos dos discursos racionais, deliberações 
e justificações da legitimidade até mobilizações não discur-
sivas, tipos e gêneros de atividades sociais e culturais, e cul-
tura de fundo (cf. Peters, 2007c, pp. 103-05). Já as distin-
ções empíricas que o conceito abrange incluem estruturas 
sociais e funções da esfera pública, tais como as categorias 
de participação, estruturas de produção e criação de meios 
de comunicação, segmentação e estratificação social, dife-
renciações entre esferas públicas nacionais e a existência de 
esferas públicas transnacionais (cf. Peters, 2007d, pp. 283-
96). Desse modo, a circulação complexa do poder político 
envolveria a deliberação pública (em esferas públicas for-
mais e informais)19, assim como uma cultura pública (em 
que se identificam e colidem valores e temas comuns, ima-
gens familiares à cultura de fundo – expressas em filmes, 

19  Habermas incorpora ao modelo de circulação de poder de Peters a diferencia-
ção proposta por Fraser (1992) entre esferas públicas formais e informais. Contudo, 
segundo Scheuerman (2002), não seria possível articular ambas as perspectivas 
(de Peters e de Fraser) em uma concepção coerente de esfera pública. Procurei 
matizar as críticas de Scheuerman em Melo (2013, cap. 6).
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música, teatro, literatura, jornais, televisão, internet etc. –, o 
público de especialistas, a percepção de um horizonte histó-
rico e espacial comum, a elaboração de convicções, os laços 
culturais das tematizações que se transformam em opinião 
pública).

A própria deliberação pública pode ser reconstruída 
em razão dos procedimentos democráticos e da diferencia-
ção interna de seus discursos, ou de acordo com os desloca-
mentos temáticos e participativos colocados em circulação 
no processo de formação da opinião e da vontade. Isso por-
que as tomadas de decisão política pretensamente legítimas 
geralmente são precedidas pelos fluxos comunicativos gera-
dos em esferas públicas informais, e estas, por seu turno, 
podem qualificar e influenciar o conjunto de justificação 
das corporações parlamentares, do Judiciário etc. (cf. Costa 
et al., 2011). Certamente que esse modelo de circulação do 
poder pressupõe um processo complexo e dinâmico perme-
ado não apenas pela luta social e pela esfera pública, mas 
também pela interdependência e constituição recíproca 
entre política e direito. É decisivo entender que, quando 
olhamos para a circulação do poder, não se trata de sim-
plesmente alojar o conceito de esfera pública no quadro 
institucional. Por lançar luz sobre os processos políticos em 
sentido alargado, temos de abarcar experiências da cultura 
política amplamente consideradas, ou seja, pensar a media-
ção junto com estruturas periféricas e processos informais 
de formação da opinião, criando assim um espaço em que 
se produzem convicções, articulam-se temas ou problemas, 
e decisões são tomadas. Pois embora, sob certos aspectos 
teóricos, os sistemas de ação funcionalmente especializados 
possam ser analisados como se independessem da interação 
social, os meios de regulação continuam ancorados no com-
ponente social e cultural da sociedade.

Peters, seguido de perto por Habermas, forneceu ainda 
um modelo de circulação do poder entre centro e periferia, no 
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qual descreve a possibilidade e os limites da assimilação dos 
conflitos na articulação entre ação social e sistema político 
(cf. Peters, 1992; Habermas, 1994). A novidade do mode-
lo consiste em mostrar, primeiramente, que o centro (em 
que se encontram a administração, o Judiciário e as muitas 
corporações parlamentares, eleições políticas, concorrência 
entre partidos etc.) se ramificaria de acordo com a capaci-
dade de ação e a densidade da complexidade organizatória, 
tais como a percepção e a tematização de problemas sociais 
(cf. Peters, 1992, pp. 330-36). E essa descrição do funcio-
namento e das atividades ramificadas já abrangeria, além 
disso, estruturas intermediárias de organização, ou seja, estru-
turas periféricas, entre as quais se incluiriam os 

[…] processos de formação política da opinião e da vontade 
e as correspondentes estruturas institucionais (partidos e 
outras organizações), atividades jurídicas além daquelas do 
Legislativo e do Judiciário (a ciência jurídica, consultoria 
jurídica, firmas de direito privadas) ou os papéis dos grupos 
de interesse em face da administração e do parlamento 
(Peters, 1992, p. 337; tradução do autor). 

Tais estruturas intermediárias têm uma função de articu-
lação de problemas e formulações de políticas que compe-
tem ao espectro de partidos, grupos de interesse e movimen-
tos sociais, os quais também se diluem no âmbito da opinião 
pública ou se condensam na esfera pública política através de 
meios de comunicação de massa, pesquisa de opinião, uma 
multiplicidade de redes de comunicação e públicos que se 
cristalizam em temas e publicações atuais, contextos de dis-
cussão determinados etc. (cf. Peters, 1992, pp. 339-40).

Os processos de comunicação e de decisão do sistema 
político são descritos por Peters segundo a imagem de um 
modelo de eclusas. As eclusas funcionam, na verdade, como um 
sistema de comportas que podem ser transpostas, permitindo 
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a interconexão entre o núcleo institucional e os influxos da 
periferia procedentes da esfera pública. As comportas repre-
sentam, no modelo de eclusas, barreiras e estruturas de poder 
presentes na esfera pública e nos centros de poder político, 
as quais, para serem superadas, dependem das mobilizações e 
manifestações de revolta que, em certo momento crítico, atin-
gem um grau de tal modo intenso na esfera pública, a pon-
to de modificar as relações de força entre a sociedade civil e 
o sistema político; e também da possibilidade que o próprio 
Estado de direito possui para regular os fluxos de poder que 
atravessam tal sistema. Em todo caso, afirma Peters, 

[…] a legitimidade das decisões depende dos processos de 
formação da opinião e da vontade na periferia. O centro 
é um sistema de comportas a ser atravessado por muitos 
processos no âmbito do sistema jurídico-político, mas o 
centro controla a direção e a dinâmica desses processos 
apenas de forma limitada. As mudanças podem partir 
tanto da periferia quanto do centro, e se pode também 
deixar de sempre atribuir ao centro institucional um 
primado causal nesse percurso. Muitas modificações do 
direito, por exemplo, produzem-se essencialmente nas 
estruturas informais da periferia, na forma de mudanças 
na consciência jurídica ou das práticas correspondentes 
– mudanças que precisam ser ratificadas no fim pelas 
instituições autorizadas. A ideia de democracia repousa, em 
última instância, no fato de que os processos de formação 
política da vontade, que no esquema aqui esboçado 
possuem um status periférico e intermediário, devem ser 
decisivos para o desenvolvimento político (Peters, 1992, 
pp. 340-41; grifo no original; tradução do autor). 

O modelo de circulação do poder sugerido por Peters 
possibilita descrever e analisar a dinâmica dos debates e 
conflitos desencadeados em arenas formais e informais de 
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discussão no quadro do Estado constitucional e das demo-
cracias de massa, permitindo entender como, a partir da 
participação em tais debates, movimentos sociais, por exem-
plo, podem exercer influência sobre o processo legislativo, 
as ações do Executivo ou a maneira como determinada nor-
ma ou lei é interpretada no âmbito do Judiciário. Esse pro-
cesso de influência, fundamental para entender as lutas por 
emancipação, percorre a formação da opinião em espaços 
públicos informais (nas quais questões controversas pas-
sam a ser tematizadas publicamente), adentram as arenas 
formais de deliberação (onde determinados temas são sis-
tematizados na legislação), chegando também à esfera de 
aplicação no Judiciário e na administração. Nesse caso, a 
circulação de poder na esfera pública seria constituída, por-
tanto, a partir de uma relação de mão dupla entre centro e 
periferia – e isso tanto entre o processo legislativo e as dis-
cussões públicas (na medida em que o Legislativo pode rea-
gir aos debates públicos e os processos legislativos podem 
criar ondas de discussão de temas diversos no âmbito da 
esfera pública) ou nas relações entre a esfera pública e o 
Executivo, esfera pública e Judiciário20. 

***

Repensar a esfera pública significa, no contexto do presen-
te artigo, trazer à tona seu potencial teórico-analítico tanto 
quanto seu propósito crítico-normativo. Procurei ressaltar 
inicialmente que, a despeito das dificuldades apresentadas 
na formulação habermasiana, é ainda frutífero revistá-la. 
Para tanto, porém, não podemos reconstruir o conceito de 
esfera pública como um modelo ou princípio normativo 
regulador abstraído do espaço social efetivo. Tal conceito se 

20  A esse respeito, ver Costa, Melo e Silva (2009, p. 211 e ss.), e também Machado, 
Rodriquez e Püschel (2009).
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apresenta antes na qualidade de “contexto de surgimento” 
histórico e político de perspectivas normativas em disputa. 
Isso significa, portanto, que elucida de maneira peculiar – 
uma vez que está ligado a um processo eminentemente prático 
– a gênese de categorias crítico-normativas. 

Mas repensar a esfera pública implica também fazer 
com que tal conceito nos ajude na produção de diagnós-
ticos de época. Testei sua aplicação nos casos em que a 
relação entre direito e política têm sido considerada da 
perspectiva de uma teoria crítica da democracia. Nesse 
caso, trata-se de reconstruir a esfera pública de acordo 
com os conflitos sociais que colocam em movimento uma 
dinâmica de democratização do sistema político. Utili-
zei assim a ideia de circulação do poder, empregada por 
Peters e Habermas, com a finalidade de enfatizar o con-
ceito de esfera pública a partir dos processos que a com-
põem, considerando tanto seu centro multipolar quanto 
estruturas periféricas e intermediárias (partidos, grupos 
de interesse, movimentos sociais etc.). Mas a atenção recai 
sobre como a pressão contida em tais processos é incorpo-
rada na esfera pública política (mídias de massa, opinião 
pública, redes diversas de comunicação, diferentes “públi-
cos” cristalizados em torno de tópicos atuais e publicações, 
discussões específicas etc.) (cf. Peters, 2007c). 

O recurso à circulação do poder, se buscar evitar um 
normativismo abstrato, não consiste certamente em neu-
tralizar normativamente o processo que pretende ser com-
preendido. Ele mostra que o engessamento de contextos 
democráticos da vida produziu paradoxalmente uma luta 
por mais autonomia, por outras formas de organização 
social, pela democratização das instituições formais do siste-
ma político. Por sua vez, como enfatiza Peters, preocupa-se 
em mostrar que, para além do quadro institucional, a vida 
democrática se espraia na periferia da sociedade, realizan-
do-se em conjunto com uma cultura pública de fundo.
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Em suma, não se pode aferir adequadamente o sentido 
normativo dos processos de democratização caso o ponto de 
vista crítico não seja produzido de dentro da percepção das 
patologias e dos conflitos em questão. Mesmo porque, con-
forme mencionado antes, a própria esfera pública também 
se constituiu historicamente como fonte de opressão, injusti-
ça e discriminação (contra mulheres, negros e outras mino-
rias sociais e culturais). Logo, a circulação do poder nunca 
decide de antemão o sucesso ou a derrota das lutas sociais 
– já que, enquanto tal, a circulação do poder pode ou não ser 
democrática. Mas ela expõe a ambiguidade prática do conceito 
de esfera pública que uma teoria crítica da democracia tem de con-
siderar, ainda que não se trate de resolvê-la em termos mera-
mente teóricos, uma vez que remete às tendências emancipa-
tórias – ou aos obstáculos à emancipação – a serem levadas 
a cabo pela práxis política autônoma dos próprios cidadãos.

Rúrion Melo
é professor do Departamento de Ciência Política da Univer-
sidade de São Paulo e pesquisador do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap) 
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A recepção de O segundo sexo de Simone de Beauvoir foi e 
ainda é bastante controversa. Apesar disso, Beauvoir decla-
rou que, de todos os seus livros, O segundo sexo foi o que 
lhe trouxe maiores satisfações e que jamais deixou de cor-
roborar as ideias fundamentais dessa obra (Beauvoir, 2009 
[1963], p. 217). Essas ideias, como se sabe, constituíram 
um dos principais marcos teóricos do feminismo, mas, se 
comparado a seu auge nas décadas de 1960 e 1970, pode-se 
dizer que perdeu espaço no debate teórico. 

Na França, o declínio da importância de Beauvoir para 
a teoria feminista costuma ser atribuído à ascensão do pós-
-estruturalismo e à influência que essa corrente teve no femi-
nismo. Nesse contexto, a maior parte da produção acadêmi-
ca sobre Beauvoir migra para os Estados Unidos, a ponto de, 
como observa Toril Moi (1990, p. 25), na década de 1980, 
dez dos treze livros sobre Beauvoir terem sido publicados 
naquele país. No entanto, foi somente após a sua morte, em 
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1986, e a publicação de seus escritos privados, que a contri-
buição filosófica de Beauvoir seria realmente reconhecida 
mesmo nos Estados Unidos. Esse “renascimento dos estu-
dos de Beauvoir”, porém, será muito rapidamente ofuscado 
pelo forte apelo que o pós-estruturalismo francês passaria a 
exercer na reflexão feminista norte-americana na década de 
1990, em particular após a publicação de Problemas de gênero, 
de Judith Butler (2003 [1990]). 

O livro de Butler tornou-se uma referência teórica cen-
tral para o feminismo em todo o mundo, tendo gerado mui-
tos debates, dos quais um dos mais importantes, do ponto 
de vista da teoria política, corresponde à discussão entre 
Butler e Seyla Benhabib. As autoras divergem fundamen-
talmente em relação à concepção de sujeito e suas implica-
ções na ação política. Benhabib identifica-se com a vertente 
da teoria crítica, para a qual é possível e necessário man-
ter a teoria comprometida com uma concepção normativa 
de igualdade; enquanto Butler equipara discursos igualitá-
rios a discursos de poder, mesmo quando são formulados 
e mobilizados por movimentos sociais como o feminismo.

Nessa discussão, Judith Butler levanta importantes 
questões teóricas e políticas que a teoria feminista passou a 
enfrentar de modo mais contundente. No entanto, o modo 
como Butler sustenta teoricamente sua crítica ao sujei-
to abstrato compromete a ideia de ação política capaz de 
transformar ou mesmo ultrapassar assimetrias sociais. Por 
isso, nesse embate, Benhabib parece estar correta em assi-
nalar que, para criticar a essencialização do sujeito do femi-
nismo e sua ilusória universalidade, não é necessário (nem 
tampouco desejável) abdicar da justificação de concepções 
de igualdade de gênero normativas1.

1  Discuto essa questão em minha tese de doutorado A tensão entre o feminismo mo-
derno e pós-moderno na crítica à exclusão no feminismo (FFLCH-USP, 2009) e no texto 
que apresentei na Critical Theory Roundtable, de 2014, em Dartmouth College, “The 
tension between inclusion and exclusion in Judith Butler’s work”; disponível em 
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É na tentativa de defender essa ideia que Benhabib irá 
formular sua própria concepção de sujeito, o self narrativo, 
com a qual procura explicitar o modo como concilia a con-
textualização do sujeito e sua capacidade de transformar o 
contexto. No entanto, conforme salienta Amy Allen (2007, 
pp. 169-70), Benhabib não é completamente bem-sucedida 
nessa tarefa porque propõe uma concepção de núcleo do 
self neutro em relação ao gênero. Esse, por assim dizer, défi-
cit de contextualização parece estar relacionado ao fato de 
Benhabib não ter explorado a relação entre corpo e subje-
tividade com a profundidade necessária para sustentar que, 
assim como não há um núcleo do self anterior ao contexto 
histórico, tampouco há um núcleo do self sem gênero. 

O principal argumento deste artigo é o de que o con-
ceito de mulher que Beauvoir propõe em O segundo sexo 
oferece a relação entre corpo e subjetividade que falta a 
Benhabib, complementando sua concepção de subjetivi-
dade de modo a dar conta dos projetos teóricos e políti-
cos que motivam a reflexão de Benhabib sobre o sujeito 
do feminismo. Em outras palavras, o objetivo é integrar a 
reflexão sobre a subjetividade da mulher em Beauvoir ao 
programa de Benhabib de encontrar respostas para duas 
questões fundamentais: (1) como é possível contextualizar 
o sujeito sem reduzi-lo a mero efeito do contexto, despro-
vido de intencionalidade? e (2) como conciliar a crítica ao 
sujeito universal sem comprometer a possibilidade de justi-
ficar princípios morais e políticos igualitários? (Benhabib, 
1999, p. 338).

Nas duas primeiras seções do artigo, apresento breve-
mente o debate teórico sobre a articulação entre subjeti-
vidade e ação política em Butler e Benhabib, para então 
apontar a contribuição de Beauvoir nessa discussão.

<https://www.academia.edu/9560431/The_tension_between_inclusion_and_ex-
clusion_in_Judith_Butlers_work> (último acesso em: 13 fev. 2015).
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O sujeito em Judith Butler
O principal problema teórico do livro Problemas de gênero é o 
conceito de “mulher” na teoria e no movimento feminis-
tas. Butler afirma que o feminismo problematizou pouco 
esse conceito, pressupondo-o como uma categoria universal 
capaz de representar os interesses de todas as mulheres. Em 
sua visão, a presunção de universalidade e convergência dos 
interesses das mulheres, embora tenha cumprido um papel 
importante na promoção de sua visibilidade política, oculta 
as disputas e assimetrias entre as próprias mulheres (Butler, 
2003 [1990], pp. 17-18).

O problema que está em jogo na discussão do sujeito 
do feminismo em Butler, portanto, é a legitimação e oculta-
ção da exclusão que sua representação determina. Por isso, 
ela afirma que o sujeito é um problema central para a polí-
tica feminista. 

O sujeito é uma questão crucial para a política, e 
particularmente para a política feminista, pois os sujeitos são 
invariavelmente produzidos por via de práticas de exclusão 
que “aparecem”, uma vez estabelecida a estrutura jurídica 
da política. Em outras palavras, a construção política do 
sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação 
e exclusão, e essas operações políticas são efetivamente 
ocultas e naturalizadas por uma análise política que toma as 
estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder jurídico 
“produz” inevitavelmente o que alega meramente representar; 
consequentemente, a política tem de se preocupar com essa 
função dual do poder: política e produtiva (Butler, 2003, p. 19).

Em Butler, portanto, as práticas de exclusão são consti-
tutivas do processo de produção do sujeito. Esse processo, 
por sua vez, é ocultado e internalizado à medida que os sis-
temas de poder que o produzem alegam meramente repre-
sentá-lo. É com base nessa relação entre poder e sujeito 
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que Butler denuncia as exclusões engendradas pelo sujeito 
universal, mesmo em movimentos que reivindicam para si o 
papel de críticos do sistema de poder vigente, como o femi-
nismo. Seu principal argumento, portanto, é o de que o 
sujeito que representa as demandas das mulheres é também 
um produto das relações de poder que pretende combater 
(Butler, 2007 [1990], p. 18).

Seguindo Foucault, Butler (2003, p. 18) sustenta que as 
noções jurídicas de poder que definem proibições, o incor-
reto e a exclusão não regulam a vida política apenas em 
termos negativos. Elas também produzem o padrão correto, 
os critérios de inclusão e inteligibilidade. Assim, os sujeitos 
não são apenas oprimidos ou regulados por essas normas, 
eles são também seu produto.

Nessa perspectiva, a crítica feminista às relações de 
poder opressoras vê-se, portanto, enredada em um para-
doxo, uma vez que a “mulher universal” representada pelo 
feminismo é produto das mesmas relações de poder que 
pretende combater. Por isso, o feminismo deve, segundo 
Butler, evitar a estratégia política de buscar a causa abran-
gente da dominação da mulher, bem como a de definir o 
sujeito universal subordinado a essa dominação, pois des-
se modo legitima domínios de exclusão dentro do próprio 
feminismo (Butler, 2003, p. 19).

Em substituição a essa estratégia, Butler propõe como 
tarefa primordial do feminismo trazer à tona o processo de 
produção da “mulher universal” pelas estruturas de poder, 
revelando as exclusões que delas decorrem e que são por 
elas encobertas. Isso é o que Butler (2003, pp. 21-23) deno-
mina “genealogia feminista” da categoria das mulheres.

Em Problemas de gênero, portanto, Butler (2007, p. 9) 
não está engajada em encontrar “uma identidade sexual 
genuína ou autêntica que a repressão impede de ver”2. Ao 

2  Todas as traduções de citações foram feitas pela autora para este artigo.
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contrário, seu objetivo é investigar as práticas, discursos e 
instituições que geram identidades, mas que designam estas 
últimas como sua causa e origem. A tarefa da genealogia 
feminista consistirá, em suma, em desvelar o processo de 
produção das identidades de gênero, alternando o centra-
mento e o descentramento nas normas que as constituem, 
uma vez que é essa alternância que abala sua normalização 
e as exclusões que delas decorrem.

A principal norma na produção das identidades de 
gênero em Butler é a obrigatoriedade da heterossexualida-
de ou, nos termos dela, a heteronormatividade. A heterosse-
xualidade não é, porém, uma forma de viver a sexualidade 
circunscrita à intimidade. Ela deve ser atestada publica-
mente pelo enquadramento em padrões comportamentais 
que aludem à heterossexualidade. Assim, ser reconhecido 
socialmente como homem ou mulher será uma condição 
alcançada pela manifestação pública de comportamentos 
associados à masculinidade e à feminilidade. É por isso 
que Butler afirma que o gênero é performativo, ou seja, pro-
duzido por modos de agir identificáveis como masculinos 
e femininos. Assim, a alegada existência de uma essência 
feminina ou masculina seria um produto dessa performan-
ce, e não o contrário. É a repetição reiterada desses com-
portamentos que criaria a ilusão de que sua origem está 
em uma essência natural que precede e transcende a vida 
social, ou seja, as identidades de gênero são produzidas 
pelas regras de feminilidade e masculinidade que o com-
portamento de homens e mulheres supostamente apenas 
representa (Butler, 1993, p. 12).

A concepção de gênero performativo de Butler remete 
a uma concepção de crítica também performativa. Se não 
há um espaço fora do poder, a crítica às identidades de 
gênero será também produzida nesse contexto. No entanto, 
a performance crítica será aquela que, em vez de confirmar 
as regras de feminilidade e masculinidade, as irá proble-
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matizar (trouble), ou seja, são performances que desestabi-
lizam a coerência entre comportamento, orientação sexual 
e identidade de gênero. Esse é o movimento de centrar-se 
e descentrar-se nas normas, a que Butler se refere quando 
define a genealogia feminista.

A possibilidade dessa dinâmica que traz à tona a ins-
tabilidade das definições está sempre presente porque 
a performance integra um modelo linguístico de ação, 
segundo o qual a repetição e a inovação, a necessidade e 
a contingência são articuladas na possibilidade de “ressig-
nificação”. O exemplo que menciona para ilustrar a crí-
tica como performance é o da drag queen. A drag pertur-
ba a coerência do sujeito “mulher” ou “homem” porque 
confunde comportamentos associados ao masculino e ao 
feminino em uma mesma performance. Quando um cor-
po biologicamente identificado como masculino cumpre 
as normas sociais da feminilidade, a expectativa de coerên-
cia entre a dimensão prescritiva da identidade de gênero 
e sua realização é frustrada. Essa é uma performance que 
abala a certeza de que a feminilidade é um atributo natu-
ral de corpos anatomicamente femininos (Butler, 2003, p. 
195). Essa desestabilização é a ressignificação dos padrões 
de masculinidade e feminilidade que a drag queen expressa 
com sua performance. Ou seja, a drag atua de modo a con-
ferir ao feminino e ao masculino um significado divergen-
te dos padrões de gênero hegemônicos, mas esse novo sig-
nificado não é produzido por uma crítica externa de um 
agente dotado da intenção de questioná-los, mas sim por 
uma crítica que se apropria dos estereótipos de gênero em 
um contexto em que seu significado original é subvertido 
(Butler, 2007, p. xxiv). 

A ressignificação, em síntese, põe em dúvida aquilo 
que é normalmente assumido automaticamente como real, 
como natural. Essa problematização não é em si mesma 
uma revolução política, mas, como diz a autora, “nenhuma 
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revolução política é possível sem uma mudança radical em 
nossa noção sobre o que é possível e o que é real” (Butler, 
2007, p. xxiv).

No entanto, para algumas importantes interlocuto-
ras de Butler, sua concepção de sujeito implica uma con-
cepção de crítica tão modesta que não é possível nem ao 
menos sonhar com uma revolução política que emancipe 
as mulheres de sua opressão. Na leitura de Seyla Benhabib, 
com o objetivo de situar o sujeito do feminismo, Butler o 
teria privado de seu potencial emancipatório. Isso porque, 
ao assumir como necessária a relação entre normatividade e 
exclusão, Butler teria sido obrigada a reduzir a crítica femi-
nista à mera descrição das condições de validade da ação e 
do conhecimento em determinados contextos, comprome-
tendo sua função de justificá-las (Benhabib, 1992, pp. 216-
17). O ponto central de Benhabib, portanto, é o de que 
as investigações sobre validade supõem critérios normativos 
que, para Butler, nada mais são do que discursos de poder, 
e, sem um critério normativo, não seria possível qualificar 
a discriminação de gênero, ou as exclusões dentro do pró-
prio feminismo, como algo a ser combatido.

Nesse mesmo sentido, Nancy Fraser afirma que, em 
Butler, a concepção de espaço social necessariamente assi-
métrico, que herda de Foucault, funciona em seu argumen-
to para desqualificar a dimensão normativa da teoria femi-
nista como mais um discurso de poder. Mas, segundo Fraser, 
a rejeição de Butler a concepções normativas de igualdade 
encobre uma concepção de inclusão intuitiva que não é teo-
ricamente justificada nem tampouco discutida. 

Estou absolutamente convencida de que o que quer que 
Butler diga que está fazendo em Problemas de gênero ou 
em qualquer outro lugar, seu trabalho é absolutamente 
saturado por todos os tipos de demandas normativas. Ela, 
como Foucault, resistiu à ideia de explicar o que aquelas 
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demandas são e de refletir sobre a perspectiva normativa 
que está por trás delas, rejeitando a ideia que deveria 
justificar essa perspectiva. Isso parece problemático para 
mim. Penso que uma crítica responsável requer, em algum 
ponto, que você explicite a base normativa de sua crítica e 
tente defendê-la de uma perspectiva normativa justificada, 
dado o fato de que você não pode assumir que isso seja 
compartilhado por todos (Fraser, 2011, p. 205).

Seyla Benhabib e Nancy Fraser apontam, portanto, para 
as implicações da crítica ao sujeito do feminismo em Judith 
Butler e a própria possibilidade de o movimento vislumbrar 
e lutar por uma concepção de igualdade de gênero. No 
espaço social assimétrico em que os sujeitos são produzidos, 
não há lugar para qualquer concepção de igualdade norma-
tiva que justifique critérios que identifiquem as desigualda-
des a serem contestadas pelo feminismo. No entanto, Fraser 
e Benhabib tampouco consideram o recuo ao sujeito pré-
-social mais promissor para a crítica feminista pelas razões 
que Butler muito bem diagnosticou em Problemas de gênero. 
Assim, o dilema teórico que o sujeito em Butler apresenta é 
o de situar o sujeito em seu contexto, sem com isso invalidar 
a ideia de que a crítica ao contexto requer uma concepção 
de igualdade normativa. A fim de encontrar uma saída para 
esse dilema, Benhabib formula sua própria concepção de 
sujeito: o self narrativo3.

3  Nancy Fraser enfrenta esse mesmo dilema, mas o faz de modo distinto. Em vez 
de formular outra concepção de sujeito, Fraser incorpora o sujeito de Butler, pro-
duzido por relações de poder, pois, em sua visão, Butler oferece ferramentas teóri-
cas para a realização do diagnóstico da desigualdade que faltariam a Benhabib. No 
entanto, Fraser afirma também que Butler não teria avançado na reflexão sobre 
concepções de igualdade de gênero porque teria se recusado a justificar a normativi-
dade implícita em sua crítica à exclusão. Por isso, Fraser considera que entre Butler 
e Benhabib há uma falsa antítese. O projeto de Nancy Fraser de combinar o diag-
nóstico da desigualdade de Butler com o prognóstico da igualdade de Benhabib foi 
objeto de minha tese de doutorado, defendida em 2009 (ver nota de rodapé 1 deste 
artigo). Nesse trabalho, minha conclusão foi a de que não é possível introduzir uma 
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Seyla Benhabib: o self narrativo
De acordo com Seyla Benhabib, uma das principais tarefas 
da teoria feminista contemporânea é encontrar respostas 
para a seguinte pergunta: como podemos ser constituídos 
por discursos sem sermos determinados por eles?

A resposta de Benhabib já está sugerida em seus textos 
mais antigos, como em Critique, norm and utopia (de 1986), 
em Situating the self (de 1992) e em The reluctant modernism 
of Hannah Arendt (de 1996). No entanto, a elaboração de 
um concepção de subjetividade só foi explicitamente arti-
culada depois e a partir de seu debate com Judith Butler 
em um artigo intitulado “Sexual difference and collective 
identities: the new global constellation” (Benhabib, 1999).

O debate com Judith Butler é uma etapa importante 
da formulação do conceito de self narrativo4 de Benhabib, 
porque Butler é quem tematiza a relação entre sujeito do 
feminismo e ação política, explicitando o problema da 
exclusão inerente à universalização do sujeito. Além dis-
so, a radicalidade da crítica de Butler ao sujeito introduz 
na agenda da teoria feminista reflexões sobre o risco de se 
colocar em xeque a própria possibilidade de ação política. 
Assim, foi sobretudo tentando encontrar respostas para as 
provocações teóricas e políticas em Problemas de gênero, que 

concepção de igualdade normativa no diagnóstico de Butler. Isso se dá porque tal 
diagnóstico está assentado no modo como ela concebe o espaço social, um espaço 
em que todo discurso normativo é um discurso de poder que estabelece e legitima 
desigualdades. Tendo essa conclusão como ponto de partida, assumo a necessida-
de de buscar outra concepção de sujeito, distinta tanto do sujeito abstrato como 
do sujeito produzido pelo poder, cujas implicações políticas sejam compatíveis 
com a formulação de critérios normativos que distingam inclusão de exclusão, 
e igualdades de desigualdades de gênero dentro e fora do movimento feminista.
4  Benhabib afirma que, em seu modelo narrativo, não há distinção entre self e 
identidade. A diferença atribuída a esses conceitos deve-se ao que ela chama de 
preconceito pós-moderno com a identidade, que presume que ela seja necessa-
riamente uniforme e estável, enquanto o self seria fragmentado e provisório. No 
entanto, o objetivo de Benhabib é justamente contestar esse preconceito, susten-
tando que identidades sociais, como a mulher, não são necessariamente uma reifi-
cação de uma essência universal feminina (Benhabib, 1999, p. 353).
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Benhabib enfrentou diretamente o desafio de articular uma 
concepção de subjetividade cuja contextualização não com-
prometa o potencial crítico do feminismo.

Benhabib reconhece que, após os debates iniciais com 
Butler, suas divergências mostraram-se menores do que apa-
rentavam ser nas primeiras discussões. Em obras posteriores 
a Problemas de gênero, como Bodies that matter: on the discursi-
ve limits of “sex” (de 1993) e Excitable speech: a politics of the 
performative (de 1997), Butler esclarece melhor sua concep-
ção de ressignificação, em relação à qual Benhabib não faz 
qualquer objeção. A divergência teórica que persiste entre 
as autoras, porém, é relevante e pode ser sintetizada na 
seguinte questão: “pode haver ressignificação e resistência 
sem comunicação?” (Benhabib, 1999, p. 340). A resposta de 
Butler é afirmativa, e a de Benhabib, negativa.

Para Butler, a ressignificação é produto da relação do 
sujeito com o discurso. A perspectiva dos participantes da 
performance, seja a que confirma a norma como a que a 
ressignifica, não é relevante, de modo que não há como 
diferenciar performances irrefletidas de atitudes delibera-
das que buscam determinado resultado político. Por isso, 
Benhabib (1999, pp. 340-41) sustenta que Butler sacrificou 
a intencionalidade da ação política e da subversão junta-
mente com o sujeito5.

A impossibilidade de articular a intencionalidade do 
sujeito com a ressignificação fica bastante clara no exemplo 
da drag queen, uma vez que, como foi dito, sua performance 
não resulta de uma disposição deliberada de ressignificar a 
norma. A ressignificação resulta da expressão de sua perfor-
mance que desestabiliza os padrões hegemônicos, a despei-
to da intenção do sujeito engajado na performance.

5  Susan Bordo viu na forma linguística de compreender a significação cultural asso-
ciada à celebração da subversão como sintoma de volutarismo e não determinismo. 
Para Bordo, Butler sugere que a resistência à opressão de gênero deriva simples-
mente da decisão de parodiar as normas de gênero (Bordo, 1993, pp. 293-94). 
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A perda da intencionalidade é uma consequência 
necessária, conforme aponta Benhabib, da desconfiança 
de Butler em relação a todo discurso normativo, inclusive a 
qualquer concepção de igualdade. Por isso, não há para o 
sujeito performativo de Butler a possibilidade de questionar 
valores e de conceber arranjos sociais e políticos mais igua-
litários, uma vez que, para isso, Butler teria de conceber a 
ressignificação como uma ação política voltada não apenas 
para os discursos de poder, mas também para outros sujei-
tos, em relações de comunicação6.

Esse é exatamente o projeto de Benhabib. Sua ideia 
fundamental é a de que nós somos constituídos por histó-
rias das quais somos ao mesmo tempo autores e ouvintes; 
nós nascemos em uma “teia de relações e histórias huma-
nas”, metáfora que toma emprestada de Hannah Arendt 
(2000, pp. 194-200) para designar o feixe de conexões invi-
síveis entre os seres humanos que constituem o “horizon-
te” de suas interações. Horizonte que, por sua vez, corres-
ponde, em seu sentido fenomenológico, às referências que 
tomamos como certas quando estamos no mundo. Assim, 
as redes de relações humanas e as histórias que emergem 
dessas relações constituem o pano de fundo no qual a vida 
humana se desenvolverá (Benhabib, 2003, p. 112)7.

6  Em seu trabalho mais recente, Butler introduz a relação com o Outro no processo 
de formação da subjetividade. Mas ela o faz distanciando-se do quadro teórico 
que embasou sua tese em Problemas de gênero. Nessa mudança, Butler se aproxima 
de E. Levinas, a fim de complementar a relação do sujeito com o poder com uma 
concepção de intersubjetividade capaz de embasar uma ética da não violência. 
Ver, especialmente, Levinas (2011 [1961]) e Butler (2004 e 2005). 
7  O conceito de “teia de relações humanas” que Seyla Benhabib mobiliza para 
formular seu conceito de self narrativo foi elaborado por Hannah Arendt em A con-
dição humana. Benhabib, porém, apropria-se desse conceito a propósito de sua dis-
cussão sobre a contextualização do sujeito, tendo em vista o problema do sujeito 
do feminismo. Por isso, seu foco está nas narrativas de gênero nas redes de inter-
locução (webs of interlocution, na expressão de Benhabib), uma questão que não foi 
abordada por Arendt. Trata-se, portanto, como diz Benhabib, de uma apropriação 
do conceito de Arendt que pretende levá-lo para além da própria Arendt, mas que 
reivindica ser consistente com o pensamento da autora (Benhabib, 2003, p. 214).
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Benhabib insiste, porém, que esses horizontes não 
são o componente determinante da subjetividade. Embo-
ra estejamos imersos nas redes que forjam esse horizonte, 
nossa identidade será constituída de acordo com as atitudes 
que tomamos em relação a ele (Benhabib, 1999, p. 346). 
O sujeito, portanto, não se define por um núcleo coeren-
te e estável de significados que já está pronto antes de nas-
cermos, mas sim pela capacidade de atribuirmos significado à 
nossa história de vida, à nossa capacidade de narrar. Mas essa 
capacidade é sempre exercida no contato intersubjetivo em 
um contexto em que já há vários significados socialmente 
validados (Benhabib, 1999, p. 346).

As identidades de gênero, dessa perspectiva, correspon-
dem também a narrativas, geralmente às primeiras narrativas 
em que nos vemos envolvidos, e, por isso, costumam ser o 
ponto de partida para a construção das demais macronar-
rativas. Essas primeiras narrativas, porém, não equivalem à 
essência humana, não formam um núcleo imutável, uma vez 
que a capacidade de narração não presume ou se relaciona 
ao assunto da história que é contada; ela se refere somente 
ao processo formal de narração (Benhabib, 1999, p. 344).

Benhabib, portanto, não corrobora o sujeito pré-social 
e reificado, alvo das críticas de Butler. Afinal, o self narrativo 
é uma criação conjunta de todos os participantes da rede 
da qual fazemos parte. E essa criação será sempre precária 
e provisória porque nossa narrativa será sempre revisada. 
Nem mesmo nossas lembranças passadas são estáveis, pois 
elas somente podem ser revividas através de narrativas do 
presente (Benhabib, 1999, p. 346).

O self narrativo, em suma, constitui-se na própria ação, 
entendida como um processo comunicativo que perdura 
durante toda a existência. Nesse processo, somos narra-
dores de nossa própria história, mas isso não nos dá total 
domínio sobre quem somos ou seremos, pois nós não 
somos os únicos autores dessas narrativas, as quais são cons-
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truídas em relações intersubjetivas em que nossos interlo-
cutores interpretam nossa fala e tentam conciliar nossa his-
tória de vida com a narração de sua própria história. Isso 
significa que ninguém é livre para inventar a si mesmo, 
pois nossas narrativas afetam e condicionam as das demais 
pessoas e vice-versa.

Segundo Benhabib, sua concepção de sujeito distingue-
-se da de Butler não porque a de Butler seja contextualizada 
e a sua abstrata, como acredita Butler, mas sim em razão da 
forma como concebem o contexto. Em Butler, ele é neces-
sariamente assimétrico, é tecido unicamente por relações 
de poder, enquanto em Benhabib as redes de relaciona-
mento envolvem assimetrias e diferenças, bem como sime-
trias e igualdades (Benhabib, 2003 [1996], p. 112). São teias 
de comunicação cuja dinâmica é marcada pela pluralidade, 
entendida aqui no sentido arendtiano, ou seja, como “con-
dição da ação humana pelo fato de sermos todos os mes-
mos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente 
igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha 
a existir” (Arendt, 2000, p. 16).

Assim, as relações intersubjetivas nas redes de comuni-
cação em Benhabib comportam ao mesmo tempo a singu-
laridade e a igualdade entre os seres humanos. Por isso, sua 
concepção de subjetividade distingue-se da homogeneiza-
ção e reificação da identidade, que anularia a condição da 
pluralidade, sem com isso reduzir todo discurso normativo 
a discurso de poder, como faz Butler. Afinal, o espaço social 
do qual esses discursos emergem, embora sejam atravessa-
dos por assimetrias e diferenças, são também permeados 
pela igualdade que permite a comunicação entre os seres 
humanos (Benhabib, 1999, pp. 112, 343).

No entanto, conforme assinala Amy Allen (2007), 
embora Benhabib tenha avançado muito na contextuali-
zação do sujeito, a conexão entre identidade e dominação 
de gênero no self narrativo parece ter sido subestimada em 
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seu argumento. Isso porque o núcleo do self, a capacidade de 
narrar, é descrita como uma capacidade neutra quanto ao 
gênero. O problema disso está em que se considerando

[...] o quão difusamente nossa realidade cultural e social 
é formada pela diferença e dominação de gênero, deve-se 
esperar que essas capacidades também sejam “generificadas” 
[gendered]. […] Apelar simplesmente para o processo 
estrutural de individuação e socialização de capacidades 
formais do self não leva adiante a disputa [entre Butler 
e Benhabib]. […] Os processos formais e estruturais 
são também articulados de um ponto de vista situado e 
contextualizado, e perfilado por relações de poder de gênero. 
[…] Benhabib está, sem dúvida, correta em argumentar 
que o desafio da teoria crítica feminista é responder à 
questão: “como podemos ser constituídos pelo discurso sem 
sermos determinados por ele”?. No entanto, pelo fato de 
sua concepção obscurecer o papel que o gênero e o poder 
cumprem na constituição do self narrativo, ela subestima a 
profundidade do problema (Allen, 2007, pp. 169-70).

A consequência política do self neutro quanto ao gênero 
é simplificar as relações entre gênero e poder, o que permi-
te a Benhabib chegar com certa facilidade a uma conclusão 
otimista acerca da possibilidade de conciliar a contextuali-
zação do sujeito com a intencionalidade na ação política.

A fim de superar essa fragilidade no argumento de 
Benhabib, seria necessário “generificar” (to gender) a pró-
pria capacidade de narrar, pois, como foi dito, as diferenças 
de gênero a impactam tanto quanto o conteúdo da narra-
tiva (Allen, 2007, p. 170). Mas, para enfrentar essa questão, 
seria preciso explorar a relação entre corpo e subjetividade 
mais profundamente do que Benhabib o faz, uma vez que 
a materialidade corporal e sua relação com essências natu-
rais, metafísicas ou científicas inerentes ao masculino ou ao 
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feminino estão invariavelmente presentes nos discursos de 
diferença e dominação de gênero.

A limitação da “corporificação” (embodiment) do self nar-
rativo de Benhabib parece estar associada à relação proble-
mática entre corpo e política em Hannah Arendt. Ao inspi-
rar-se na concepção de self de Arendt, Benhabib parece ter 
herdado dela um self contextualizado, mas ainda assim não 
suficientemente enraizado em seu corpo.

Hannah Arendt não ignora o corpo, como fazem tantos 
teóricos políticos, mas o vê como um fardo inescapável, que 
representa uma ameaça à pluralidade (Zerilli, 1995, p. 171; e 
Tambornino, 1999, p. 172). Em A condição humana, o corpo 
do animal laborans o aprisiona no ciclo interminável da natu-
reza, a partir do qual nada de novo é criado. O corpo nos 
impõe necessidades previsíveis e escravizantes. Além disso, 
não remete à relação com o mundo. O corpo nos isola e 
nos concentra na atividade de mantê-lo em funcionamento 
(Arendt, 2000, pp. 90-92). É, portanto, radicalmente dife-
rente da política.

A política está relacionada ao novo em Arendt justa-
mente porque se realiza por meio de atos e vontades que 
poderiam ser diferentes, que são imprevisíveis. O corpo, 
conforme sua descrição, é, ao contrário, o lugar dos apetites 
e pulsões que não nos deixam escolha. Mas não é esse tipo 
de desejo que move a ação. A política é feita da vontade, e 
não da necessidade (Arendt, 1981, p. 35).

No entanto, há também outra vertente na abordagem 
do corpo em Arendt (2000, p. 297), em que sua relação com 
condicionantes sociais tem maior destaque, como quan-
do afirma que a modernidade alterou nossa relação com 
o mundo, o funcionamento da vida e até mesmo o corpo 
dos cidadãos. Em A vida do espírito, Arendt aprofunda essa 
ideia aproximando-se do “filósofo da carne”, como chama 
Merleau Ponty, para recuperar a ideia de “boa ambiguida-
de”, ou seja, a condição de sermos simultaneamente sujeito 
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e objeto, perceptores e percebidos, corpo e mente (Arendt, 
2002, pp. 27 e ss.)8. No entanto, no conjunto de sua obra 
prevalece a ideia de que 

[...] pensamento e política [são definidos] em oposição 
ao corpo. [Nas] formulações em que enfatiza a fraqueza e 
imutablidade do corpo, essa pode ser uma posição viável. 
No entanto, suas outras formulações, que reconhecem a 
indisciplina do corpo e seu entrelaçamento na sociedade, 
tornam sua desatenção política com o corpo muito menos 
viável (Tambornino, 1999, p. 185).

Como se vê, há tendências contraditórias na forma 
como Arendt aborda o corpo e sua relação com a sociedade 
e a política. Essas contradições, por sua vez, afetam direta-
mente a consistência de sua concepção de política. Esse é 
justamente o tipo de incongruência que Benhabib explora 
para, em suas palavras, usar “Arendt contra Arendt”. 

No entanto, esse projeto de Benhabib parece mais fru-
tífero quando busca encontrar a normatividade intrínseca 
no argumento de Arendt do que quando se trata de con-
textualizar o corpo. Isso porque o corpo contextualizado 
arendtiano tampouco é sexuado. As diferenças sociais não 
incluem diferenças de gênero, pois estas não são relevantes 
politicamente em nenhuma das concepções de corpo que 
propõe (Kristeva, 1986, p. 191). 

Algumas teóricas feministas consideram que isso não 
seja propriamente uma falha, mas sim uma inspiração para 
a desconstrução do corpo biológico. Linda Zerilli, por 
exemplo, afirma que: 

8  Agradeço a Seyla Benhabib por me indicar que a compatibilidade entre sua 
concepção de self narrativo e a subjetividade corporificada de Beauvoir está sugerida 
na apropriação que Arendt faz de Merleau-Ponty em A vida do espírito. Conforme 
se verá na seção seguinte, Beauvoir recorre ao mesmo filósofo para articular corpo 
e mente, sujeito e objeto e liberdade e opressão.
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Quando as feministas se apressam em corrigir a 
“cegueira de gênero” em Arendt, elas também podem 
se comprometer com a reinscrição da diferença sexual, 
que muito frequentemente serve como uma tela que 
encobre a experiência de ter um corpo. Na leitura do 
“gênero” com base na concepção não feminista de Arendt 
de cidade-estado, por exemplo, as feministas citam a 
diferença sexual como se elas tivessem um significado 
simbólico e histórico predeterminado. Mas elas tem? 
Se Judith Butler estiver certa quando diz que não há 
referência a um corpo “que não seja ao mesmo tempo 
uma futura formação daquele corpo”, as referências 
feministas à falta de corpos sexuados nas cidades-estado 
de Arendt são descritivas e, enquanto tal, performativas: 
feministas dão forma ao próprio corpo que descrevem 
e então os materializam. Mas a crítica feminista, como 
eu a entendo, deve desprender-se da ideia que o gênero 
possui em nosso imaginário cultural e no nosso quadro 
interpretativo. E a cegueira de Hannah Arendt em 
relação ao gênero pode, na realidade, nos ajudar nessa 
difícil tarefa (Zerilli, 1995, p. 188; grifo no original). 

A apropriação feminista de Arendt que Zerilli propõe 
está embasada na relação entre corpo e subjetividade tal 
como proposta por Judith Butler. Para Benhabib, porém, 
essa interpretação não é atraente em função de suas impli-
cações no conceito de autonomia e igualdade de gênero. 
Conforme comentado anteriormente, é precisamente por 
essa razão que Benhabib busca em Arendt recursos teóricos 
para formular uma concepção alternativa de self. 

Assim, ao formular seu conceito de self a partir da con-
cepção de intersubjetividade de Arendt, sem aderir à leitu-
ra feminista pós-moderna, Benhabib fica sem recursos para 
corporificar e, sobretudo, para “generificar” (to gender) seu 
self narrativo.
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O dilema que decorre dessa análise parece sugerir que 
não há alternativas intermediárias que superem a polariza-
ção epistemológica que o debate entre Butler e Benhabib 
representa. Nesse cenário, a melhor estratégia para fugir 
dessa polarização parece ser a combinação de alguns ele-
mentos de cada um desses polos9.

Mas, se não parece haver rota de fuga na tensão entre 
contextualização corporificada do sujeito e a justificação de 
concepções de autonomia e igualdade de gênero, é porque 
nesse debate o sujeito iluminista e o pós-moderno aparecem 
como as únicas opções no cardápio. Felizmente, porém, o 
menu é mais variado.

Simone de Beauvoir: a “mulher” como o segundo sexo
Eu disse como esse livro [O segundo sexo] foi concebido; quase 

fortuitamente, querendo falar de mim, percebi que precisava 
descrever a condição das mulheres […] Tentei pôr em ordem no 
quadro, à primeira vista incoerente, que se ofereceu a mim: em 
todo caso, o homem se colocava como o Sujeito e considerava a 
mulher como um objeto, o Outro. […] Um dos mal-entendidos 

que meu livro suscitou foi que se pensou que nele eu negava 
qualquer diferença entre homens e mulheres: ao contrário, ao 

escrevê-lo medi o que os separa; o que sustentei foi que essas 
dessemelhanças são de ordem cultural e não natural. Contei 
sistematicamente como elas se criam, da infância à velhice, 

examinei as possibilidade que este mundo oferece às mulheres, as 
que lhes são recusadas, seus limites, suas oportunidades e faltas 

de oportunidade, suas evasões, suas realizações.
Simone de Beauvoir

Na passagem acima de sua biografia, escrita em 1963, 
Beauvoir (2009, pp. 210-11) sintetiza os dois problemas cen-
trais de O segundo sexo. Um deles já está sugerido no próprio 

9  Nancy Fraser escolhe exatamente este último caminho. Ver nota 3 deste artigo.
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título: a mulher é o não sujeito, é o Outro, o segundo. O 
outro problema diz respeito à forma como justifica esse argu-
mento. Ser o Outro não é uma condição determinada pela 
natureza. É a cultura que define a experiência da mulher 
desse modo. Essas ideias, porém, nem sempre foram inter-
pretadas dessa forma. Em parte porque a recepção de O 
segundo sexo entre seus contemporâneos foi marcada por hos-
tilidades pessoais. Acusaram-na de ser “neurótica, frustrada, 
uma deserdada, uma mulher-macho, uma invejosa, amargu-
rada repleta de complexos de inferioridade com relação aos 
homens, com relação às mulheres, roída pelo ressentimento” 
(Beauvoir, 2009, p. 214). Essas reações agressivas poderiam 
ser explicadas com sua própria tese sobre a condição femi-
nina, pois as críticas ao livro desqualificaram a autora como 
agente e intelectual (Moi, 1990, p. 23). 

No entanto, há ainda outros dois fatores relevantes que 
podem ter conduzido a problemas de leitura e interpreta-
ção da obra. Um deles é justamente o que, segundo Nancy 
Bauer (2001, pp. 173-74), corresponde ao ponto no qual 
reside a originalidade da obra: os dois registros em que foi 
escrita. Um deles refere-se ao ordinário, ao cotidiano; e o 
outro, ao filosófico. Uma das primeiras resenhas do livro 
nos Estados Unidos, escrita por Elizabeth Hardwick (1953, 
p. 321), qualificou o livro como “brilhantemente confuso” 
exatamente por isso. 

Finalmente, a última e importante razão que pode ter 
justificado a minimização da relevância filosófica da obra 
é o fato de a própria Beauvoir não ter reivindicado para si 
qualquer originalidade nesse campo. Foi ela mesma que se 
definiu como uma discípula de Sartre; o que, ironicamen-
te, talvez possa ser também explicado com sua tese em O 
segundo sexo. Ela se considerava original no campo da litera-
tura, mas na filosofia afirmava ter aderido completamente 
às ideias de Sartre em O ser e o nada e Crítica da razão dialética 
(Kruks, 1995, p. 80). Essa declaração foi tomada como ver-
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dade absoluta por muitos anos, e justificou boa parte das 
críticas que as feministas na década de 1970 e 1980 dirigi-
ram a O segundo sexo.

Entre as mais recorrentes está a de que Beauvoir teria 
aderido ao sujeito abstrato e voluntarista que subsiste em O 
ser e o nada, o que comprometeria a análise das estruturas de 
poder que oprimem as mulheres. A consequência imediata 
disso seria a de responsabilizar a mulher pela própria opres-
são, de qualificar sua subordinação como má-fé em sentido 
sartreano, ou seja, à escolha de renunciar ao ônus da liber-
dade para eximir-se da responsabilidade por suas ações.

Outra crítica frequente refere-se aos modos como Beau-
voir relaciona corpo e subjetividade, em particular nos capí-
tulos sobre biologia e maternidade. Segundo algumas leitu-
ras, Beauvoir trata o corpo como algo sujo e indesejado, que 
aprisiona a mulher em suas funções biológicas, o que, em 
última análise, implicaria abraçar o determinismo biológico 
que a mais célebre frase do livro, “não se nasce mulher, torna-se 
mulher”, parece desmentir (Pillardi, 1995, pp. 34-35).

Tais críticas, quase em uníssono, conferiram a Beauvoir, 
dentro do feminismo do final dos anos de 1970 e na década 
de 1980, o status de uma figura a ser venerada como uma 
musa, a “mãe” da segunda onda feminista, uma pioneira a 
ser respeitada, mas cujas ideias remeteriam a um feminismo 
longínquo e ultrapassado (Kruks, 1992, pp. 94-96). 

No entanto, apesar de declarar-se publicamente como 
discípula de Sartre, as divergências filosóficas com seu par-
ceiro não eram propriamente secretas. Uma leitura atenta 
de O segundo sexo já sinaliza que Beauvoir está mais alerta 
para o impacto que as assimetrias sociais produzem na liber-
dade do que Sartre admitira estar, particularmente em O ser 
e o nada10. 

10  A liberdade voluntarista em O ser e o nada será atenuada à medida que Sartre se 
engaja em desenvolver uma filosofia social, que somente seria articulada comple-
tamente em Dialética da razão (de 1960). Esse projeto, como assinala Sonia Kruks, 
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Em sua biografia publicada na década de 1960, também 
aparecem divergências filosóficas importantes entre eles 
no que se refere à liberdade. Nessa obra, Beauvoir mencio-
na cartas trocadas com Sartre em 1940, em que discutiam a 
possibilidade de a opressão aniquilar a liberdade, de modo 
que não mais fizesse sentido falar em má-fé do oprimido. O 
exemplo com qual Beauvoir contesta Sartre é o da mulher 
em um harém: “que transcendência é possível a uma mulher 
trancada em um harém?”, questiona ela. Vinte anos depois, 
Beauvoir continuou corroborando essa crítica ao voluntaris-
mo de Sartre, mas admitiu que, quando discutiram em 1940, 
ela não estava pronta para abdicar do individualismo com 
que ambos estavam engajados naquela época.

Apesar de essas divergências estarem explícita ou impli-
citamente presentes na obra de Beauvoir, foi somente após 
a sua morte, em 1986, que surgiu uma considerável descon-
fiança em relação à fusão filosófica declarada entre ela e 
Sartre. Sylvie Le Bon de Beauvoir, a filha adotiva de Simo-
ne, autorizou a publicação de diários, cartas e outros escri-
tos privados que revelaram, além de seus relacionamentos 
sexuais com mulheres, muito mais distanciamentos filosófi-
cos de Sartre do que Beauvoir esteve disposta a admitir em 
público (Kruks, 1992 pp. 95 e ss.; Simons, 1995, p. 4).

Esse novo material ensejou o que se chama de “renasci-
mento dos estudos de Beauvoir” da década de 1990. A mãe 
da segunda onda11, ao mesmo tempo respeitada e ultrapas-

foi em grande medida influenciado pela crítica não explícita que Beauvoir dirige 
ao voluntarismo sartreano em seus ensaios Pyrrhus et Cinéas (de 1944), Ética da 
ambiguidade (de 1947) e, especialmente, em O segundo sexo (de 1949). Assim, diz 
Kruks, no que se refere ao tema da liberdade e da opressão, foi Beauvoir quem 
influenciou o pensamento de Sartre (e não o inverso), embora nenhum dos dois 
estivesse disposto a admitir isso publicamente. Ver Kruks (1995, p. 82). 
11  Beauvoir rejeitou o posto de “mãe da segunda onda”. Em entrevista concedida 
à tevê francesa em 1975, ela afirma que a origem da segunda onda deve ser atribu-
ída aos protestos anti-Vietnã e anti-coloniais nos Estados Unidos e na França. Seu 
livro, porém, afirmou, foi apropriado nesse contexto pelo movimento feminista, 
tendo contribuído para articular o discurso feminista da segunda onda, com o 
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sada, passou a ser reconhecida por um crescente núme-
ro de filósofas e teóricas feministas como uma pensadora 
original e atual, que oferece ferramentas teóricas vigoro-
sas para os debates feministas da chamada terceira onda. 
Esquematicamente, pode-se dizer que a originalidade filo-
sófica encontrada em Beauvoir a partir dessa fase concen-
tra-se em dois tópicos: a intersubjetividade do sujeito, e a 
relação inerente entre corpo e subjetividade. Aspectos estes 
que,entrelaçados, constituem a subjetividade situada, concep-
ção que ela mobiliza em sua análise da condição feminina.

A intersubjetividade do sujeito
As divergências entre Sartre e Beauvoir acerca da relação 
entre opressão e liberdade estão relacionadas ao modo 
como cada um deles compreende a relação com o Outro 
no processo de constituição do sujeito. 

Sartre sintetiza essa relação na célebre frase da perso-
nagem Garcin: “o inferno são os outros”. A frase é dita na peça 
Entre quatro paredes, ambientada no inferno. É ali que as três 
personagens, Garcin, Estelle e Inês, se conhecem e intera-
gem. Todos acreditam ter boas razões para estar no infer-
no. Mas, para surpresa geral, não encontram o diabo ou 
qualquer outro torturador que os aguardaria para lhes fazer 
pagar por seus pecados. O inferno é, sem dúvida, torturan-
te, mas são eles próprios os torturadores uns dos outros. O 
inferno consiste justamente na impossibilidade de escapar 
dessas relações de hostilidade. Em alguns momentos, a dinâ-
mica da interação entre os personagens torna-se mais amis-
tosa, aproxima-se da cooperação, mas ela inevitavelmente 
termina degenerando-se em algum tipo de polarização: seja 
de dois contra um ou de todos contra todos (Bauer, 2001, 

qual ela somente viria a se aliar mais de vinte anos após a primeira edição de O 
segundo sexo. Ver entrevista Pourquoi je suis feministe?. Disponível em: <www.ina.fr/
video/CAA00016153>; último acesso em: 14 abr. 2015.
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pp. 119 e ss.).
“O inferno são os outros” sintetiza em uma frase a ideia 

central de Sartre acerca do encontro humano: a impossibili-
dade do reconhecimento mútuo, uma ideia filosoficamente 
articulada na seção “O olhar” de O ser e o nada. Nessa obra, 
Sartre apresenta a cena do reconhecimento propondo que 
imaginemos que

[...] por ciúmes, curiosidade ou vício, eu tenha chegado 
ao ponto de grudar meu ouvido em uma porta ou olhar 
pelo buraco de uma fechadura. Estou sozinho e ao nível 
da consciência não tética [de] mim. Significa, em primeiro 
lugar, que não há um eu a habitar minha consciência. 
Nada, portanto, a que possa relacionar meus atos a fim de 
qualificá-los. Esses atos não são de modo algum conhecidos; 
eu sou meus atos, e, apenas por isso, eles carregam em si 
sua total justificação. [...] Significa que, detrás desta porta, 
uma cena se apresenta como “para ser vista”, uma conversa 
como “para ser ouvida”. A porta, a fechadura, são ao mesmo 
tempo instrumentos e obstáculos: mostram como “para 
manusear com cuidado”; a fechadura revela-se como “para 
olhar de perto e meio de viés” etc. Assim sendo, “faço o que 
tenho de fazer”; nenhum ponto de vista transcendente vem 
conferir a meus atos um caráter de algo dado sobre o qual 
fosse possível exercer-se um juízo: minha consciência adere 
aos meus atos, ela é os meus atos, os quais são comandados 
somente pelos fins a alcançar e os instrumentos a empregar. 
[...]

Eis que ouço passos no corredor: alguém me olha. 
Que significa isso? Fui de súbito atingido em meu 
ser e surgem modificações essenciais em minhas 
estruturas-modificações que posso captar e determinar 
conceitualmente por meio do cogito reflexivo (Sartre, 
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2011, p. 334).

A consciência não reflexiva que espia pelo buraco da 
fechadura não pensa sobre qualquer implicação de seus atos. 
Mas, quando percebe-se captada pelo olhar do Outro, sofre 
modificações estruturais. O que é olhado é um ego “para o 
Outro”, é um ego reificado. O olhar do outro produz uma 
mudança ontológica no self, que é registrada como vergo-
nha ou orgulho, e esses sentimentos revelam a mim não ape-
nas que eu sou um objeto fixo da percepção do Outro, mas 
também que o Outro me percebe como apenas isso. E é a 
necessidade de aliviar a minha vergonha, provando que eu 
sou mais do que apenas um ser reificado que motiva minha 
relação subsequente com o Outro, ou seja, que motiva a luta 
de vida e de morte de Hegel (cf. Bauer, 2001, p. 109).

Para escapar da condição de objeto aprisionado pelo 
olhar do Outro, é preciso reivindicar ser um sujeito. O modo 
de fazê-lo é olhar de volta ao Outro, de modo a reduzi-lo a 
um objeto em meu mundo. Ao capturar o Outro com meu 
olhar, eu recupero a mim mesmo, uma vez que não poderia 
ser objeto para um objeto. Assim, tornar o Outro objeto para 
mim é o modo de tornar-me sujeito. É preciso deixar de ser 
um objeto para tornar-se sujeito; e isso, para Sartre, somente 
é possível tornando o Outro objeto. Assim, na dialética de 
Sartre, apenas um sujeito sobrevive. Mas isso significa, então, 
que não há espaço para identificar-se com a liberdade do 
Outro, que não há espaço para a intersubjetividade?

Para Sartre, esse é o ideal do amor. Mas esse ideal é 
mera fantasia. O amor está condenado ao fracasso porque 
exige que o Outro destine sua liberdade à escolha de amar. 
Mas ao despender a liberdade nisso, deixa de ser um sujeito 
e, desse modo, não será mais capaz de amar. Só o sujeito é 
capaz de amar, mas, ao escolher amar, converte-se em objeto, o 
que torna o amor impossível. A saída desse impasse supõe a 
possibilidade de nos constituirmos simultaneamente como 
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sujeito e objeto. Mas em Sartre isso é inviável, pois o olhar 
do outro me torna um objeto e faz do Outro um sujeito; e 
meu olhar de volta inverte os papéis. Disso decorre que, em 
Sartre, reconhecer outra pessoa é o mesmo que reificá-la 
(cf. Bauer, 2001, pp. 121 e ss.).

Em Simone de Beauvoir, a cena do encontro com o 
Outro é apresentada de modo distinto, o que traz impor-
tantes consequências epistemológicas e ontológicas para 
sua reflexão sobre liberdade, opressão, reconhecimento e 
sobre a condição feminina. Essas diferenças já se anuncia-
vam nos trabalhos filosóficos anteriores a O segundo sexo, mas 
foi somente nesta última obra que sua própria leitura da dia-
lética do senhor e do escravo foi completamente articulada.

Em relação ao conceito de liberdade, Beauvoir (1940, 
1947) sugere em Pyrrhus et Cinéas e em Ética da ambiguidade 
que existem situações em que a opressão não deixa espaço 
para a ação, de modo que não resistir à reificação, não se 
engajar na luta de vida e morte, não será, para Beauvoir, 
necessariamente má-fé (Kruks, 1995, p. 83). Em O segun-
do sexo, Beauvoir é ainda mais enfática em relação ao peso 
que confere às constrições e assimetrias sociais. Enquanto 
em O ser e o nada, Sartre apresenta uma ideia de liberda-
de indestrutível, a ponto de afirmar, em meio à Segunda 
Guerra Mundial, que o judeus continuavam livres porque 
lhes restavam escolhas acerca das atitudes a tomar diante de 
seus perseguidores, Beauvoir acentua o papel que o poder 
exerce na formação da subjetividade. Esse é um dos pontos 
que a aproxima mais de Merleau-Ponty do que de Sartre, 
uma vez que é no primeiro em quem Beauvoir se inspira 
para desafiar a ideia de que as situações sociais modificam a 
própria liberdade, e não apenas a sua exterioridade.

A ênfase na assimetria entre duas subjetividades a con-
duz a uma descrição da cena do reconhecimento bastante 
diferente da de Sartre. Em O segundo sexo, o encontro com o 
Outro não se assemelha a uma troca (ou revide) de olhares. 
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É um encontro mediado por instituições, como a do casa-
mento, por exemplo. Quando essas instituições privilegiam 
uma das partes de modo significativo, a sua vantagem pode 
fixar a outra parte na posição de objeto (cf. Kruks, 1995, p. 84; 
Bauer, 2001, p. 216). Desse modo, a própria liberdade seria 
modificada estruturalmente.

A característica principal dessa cena alterada é a ausên-
cia de reciprocidade. Ou seja, é um cenário em que o que 
está em questão não é apenas a alteridade, mas a subordina-
ção, a reificação que não é recíproca.

Em Sartre, conforme já foi comentado, o reconheci-
mento mútuo não é possível, uma vez que, para afirmar-
-me como sujeito, preciso negar essa condição ao Outro, 
e vice-versa. No entanto, ambas as liberdades são ontolo-
gicamente iguais no que se refere à capacidade de reagir 
à reificação e revidar o olhar. Mas o que Beauvoir diz a 
respeito da mulher é precisamente o oposto. Ao susten-
tar que a mulher é o Segundo, ela afirma que a mulher 
não é apenas o Outro; é o outro desigual (cf. Kruks, 1995, 
p. 85; 1992, pp. 100 e ss.). Trata-se de uma desigualdade 
socialmente construída, uma construção social situada na 
concretude do corpo feminino. 

Corpo e subjetividade
Muitas interpretações feministas dessa abordagem do cor-
po biológico em Beauvoir veem traços de essencialismo em 
suas reflexões. Outras leituras atentam para o argumento 
de Beauvoir de que as características biológicas somente são 
inferiorizadas em razão de significados que as normas sociais 
lhes atribuem, e não em razão de sua constituição física por 
si mesma. Essa última visão, por sua vez, parece sugerir que 
a relação entre corpo e sociedade em Beauvoir é muito pró-
xima à conhecida distinção entre sexo e gênero que Rubin 
proporia em meados da década de 1970. No entanto, ambas 
as interpretações perdem de vista o rigor do conceito de 
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situação que entrelaça profundamente corpo e subjetividade 
(Moi, 2001 [1999], pp. 59 e ss.). A materialidade biológica do 
corpo é um elemento importante da subjetividade, mas não a 
antecede nem tampouco define um destino. O corpo “é uma 
situação, é nossa tomada de posse do mundo e um esboço de 
nossos projetos” (Beauvoir, 1980, v. 1, p. 54).

O enraizamento corporal em Beauvoir é o elemento 
central para compreender sua tese sobre a condição femi-
nina. Ser o Segundo não é apenas um efeito de constrições 
externas das quais a mulher pode se libertar como se reti-
rasse uma camada estranha à sua subjetividade. Ser o segun-
do sexo é a condição de uma subjetividade corporificada. 
Mas o corpo comporta a ambiguidade de estar ao mesmo 
tempo sujeito à natureza e à cultura. Por isso, diz Beauvoir, 
“não é enquanto corpo, mas enquanto corpo submetido a 
tabus, a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e 
se realiza” (Beauvoir, 1980, v. 1, p. 56). Mas o corpo subme-
tido a tabus em Beauvoir não é algo que o sujeito possua, é 
o que o sujeito é, como em Merleau-Ponty. Isso não signifi-
ca que o sujeito seja um objeto físico, mas, sim, que o cor-
po tampouco o é. Ele é um “nó de significações rivais” que 
moldam nossa perspectiva no mundo, mas que está também 
engajado em uma relação dialética com seu contexto. Nos-
sa experiência corporificada é constituída nessa interação 
(Merleau-Ponty, 1999, pp. 207-10).

Como se vê, não há em Beauvoir a redução da materia-
lidade do corpo aos discursos que lhe atribuem significa-
dos ou vice-versa. Trata-se de uma combinação dessas duas 
dimensões da subjetividade que se condicionam reciproca-
mente e que somente adquirem significado nessa interação 
(Ward, 1995, p. 231). O corpo, portanto, corresponde à 
consolidação histórica de nosso modo de viver no mundo e 
do mundo viver conosco (Moi, 2001, p. 68).

Em Beauvoir (1980, v. 2, p. 395), porém, essa concep-
ção de subjetividade corporificada convive com a sua tese 
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sobre a alienação corporal da mulher, ou seja, a de que ser o 
Segundo implica ser apartada de seu corpo. Essa posição 
parece, ao menos à primeira vista, contradizer a ideia de 
que o corpo é uma situação. No entanto, essa contradição 
é aparente porque Beauvoir jamais separa ontologicamente 
corpo e mente. A ideia de que o corpo pode ser algo exte-
rior à mulher busca apenas destacar que o contexto cultural 
e social reifica seu corpo a ponto de separá-lo do sujeito. 
Mas dessa separação não resulta uma mente expropriada de 
seu corpo, mas sim uma subjetividade deteriorada em seu 
conjunto (Arp, 1995, 168-69).

Deteriorada, porém, não equivale a anulada. Seu dis-
tanciamento do voluntarismo de Sartre de O ser e o nada não 
a conduziu ao determinismo social. Embora considere que 
Sartre exagere no uso que faz de seu conceito de má-fé, ela 
o incorpora em cores mais suaves.

Má-fé, liberdade e opressão
Entre as passagens mais criticadas de O segundo sexo por 
autoras feministas é a seção intitulada “narcisismo”, espe-
cialmente pelo modo como aborda a questão da cumplici-
dade feminina com a sua opressão. 

Segundo ela, o narcisismo se apresenta à mulher como 
um modo razoavelmente acessível de reunir-se ao seu corpo. 
Mas essa reunião não realiza a síntese entre corpo e subjetivi-
dade, ao contrário, é uma integração que se realiza às expen-
sas desta última. Não é ao corpo vivido que a mulher se inte-
gra fazendo de seu próprio corpo objeto de cultivo e idolatria; 
é ao corpo passivo, ao corpo-coisa (Arp, 1995, p. 165). É por 
isso que o narcisismo pode ser ao mesmo tempo conside-
rado uma forma de reação e cumplicidade com a própria 
opressão. É reação porque busca a integração com o cor-
po, e é cumplicidade porque, ao incorporar-se como Outro, 
foge da liberdade e de seu ônus, a responsabilidade.

Algumas feministas viram nessa noção de cumplicidade 
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a adesão de Beauvoir a uma concepção de liberdade volun-
tarista. Mas respostas a essa leitura podem ser encontradas 
em inúmeras passagens de O segundo sexo, que assinalam a 
desigualdade e ausência de reciprocidade entre o homem 
e a mulher, conforme comentado anteriormente. O ponto 
que Beauvoir pretende assinalar é antes o de que as esco-
lhas disponíveis à jovem mulher, que se percebe alienada de 
seu corpo, não são muitas; e, nesse contexto, o narcisismo é 
uma das formas de reagir a ela; ainda que seja uma reação 
carregada de ambiguidades e, na maior parte dos casos, de 
certa dose de má-fé.

Mas, se é assim, parece que Beauvoir evitou a liberdade 
voluntarista à custa de uma restrição bastante excessiva da 
liberdade, que não parece deixar muitas rotas alternativas 
para a ação individual. De fato, Beauvoir não tem esperan-
ça na capacidade de uma mulher individualmente vencer a 
opressão feminina. Embora seja simpática a iniciativas indi-
viduais desse tipo, ela afirma que estão todas condenadas 
ao fracasso (Beauvoir, 1980, v. 2, p. 393). A “mulher inde-
pendente”, que retrata no último capítulo do livro, não é 
produto de um projeto individual, e sim do conjunto de 
instituições e práticas culturais do mundo em que vive. 

Contra a opressão construída socialmente, a transfor-
mação individual é indispensável, mas insuficiente. Isso por-
que, como assinala Kruks (1995, p. 90), “‘minha’ situação 
não é estritamente ‘minha’, mas parte de uma situação mais 
geral que transcende a minha experiência imediata [...] A 
liberdade é, [portanto], uma relação de mão dupla, insepa-
rável de nossa inserção no mundo”. Por isso, para Beauvoir, 
a luta contra a opressão feminina pressupõe mudanças nas 
leis, instituições, costumes, opinião pública, nas condições 
econômicas e profissionais das mulheres. E essas mudanças 
não podem ser alcançadas individualmente.

É por isso que, nos parágrafos finais de O segundo sexo, 
Beauvoir exorta as mulheres à ação coletiva, uma luta 
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que emancipará não apenas as mulheres, mas também os 
homens. Isso porque, na dialética de Beauvoir, a luta contra a 
opressão é a luta pelo reconhecimento mútuo. Assim, como 
diz Bauer (2001, pp. 175, 233):

A rejeição de Beauvoir da retratação sombria das 
relações humanas transforma o encontro com o Outro 
não em uma condenação a uma luta interminável com 
o Outro, mas, sim, como uma oportunidade de captar 
duas importantes verdades: sobre nós mesmos, a de que 
somos fundamentalmente ambíguos, e sobre o Outro, 
especialmente a de que ele ou ela não é apenas um espelho. 

O encontro com o Outro em Beauvoir em nada se 
assemelha ao inferno. Em sua interpretação da dialética 
do senhor e do escravo, a hostilidade em relação ao Outro 
é apenas uma das formas possíveis que o narcisismo pode 
assumir (Bauer, 2001, pp. 233-34). Essa é precisamente a 
forma em que assume na relação entre homem e mulher no 
diagnóstico que apresenta em O segundo sexo. Mas essa não 
é, para Beauvoir, a dinâmica do reconhecimento genuíno.

O reconhecimento genuíno exige que admitamos 
nossa própria ambiguidade, a saber, a condição de sermos 
simultaneamente sujeito e objeto. Assim, a primeira luta 
não é com o Outro, mas com nós mesmos, uma luta contra 
o medo de nossa liberdade, o medo de abrir mão de uma 
relação segura com o mundo. Assumir nossa ambiguidade, 
portanto, implica, colocarmo-nos em risco. Esse é o primei-
ro passo para nos fazermos sujeitos.

No entanto, para isso é preciso também reconhecer no 
Outro um sujeito, o que para Beauvoir significa reconhe-
cer sua alteridade, admitir que o Outro não nos refletirá. 
Trata-se, portanto, de um olhar para o Outro que não é 
mero narcisismo, como em Sartre. Afinal, para reconhecer 
o Outro como sujeito, é preciso abdicar de tentar manipu-

71

Ingrid Cyfer

Lua Nova, São Paulo, 94: 41-77, 2015



lar ou controlar o julgamento que terá de mim. Será pre-
ciso expor-me ao seu livre julgamento. Trata-se, portanto, 
aqui também, de assumir riscos, em particular o risco de 
desapegar-se de uma autoimagem petrificada e segura, per-
mitindo que o Outro nos diga quem somos (Bauer, 2001, 
pp. 204-05).

No reconhecimento genuíno de Beauvoir, porém, o 
que o Outro diz sobre nós tampouco é uma verdade petri-
ficada, pois o que caracteriza o reconhecimento não é o 
conteúdo do que é dito sobre nós, mas sim a “disposição de 
continuar a conversa” (Bauer, 2001, p. 236). Assim, o que 
impulsiona a interação não é a busca desesperada e fracas-
sada pelo espelho, como acontece com as personagens de 
Entre quatro paredes. A conversa é alimentada pelo risco de 
permitir ao Outro que exponha a nós mesmos as fantasias 
que construímos a nosso respeito na tentativa de nos esqui-
var de nossa ambiguidade.

A continuidade da conversa supõe investimento na lin-
guagem e renúncia a imagens cristalinas e estáticas de nós 
mesmos e do Outro. Isso é o que é preciso para, nos ter-
mos de Beauvoir, assumir a responsabilidade de construir 
o mundo em coautoria. Ser coautora é, portanto, diferente 
de ser sujeito ou objeto absoluto. É habitar ambas as condi-
ções simultaneamente, assumindo-se como um cruzamento 
entre liberdade e reificação. Essa é, enfim, a cena do reco-
nhecimento em que Beauvoir situa a relação de reciproci-
dade igualitária entre homens e mulheres.

***

No primeiro momento do debate entre Benhabib e Butler, 
ambas identificaram-se como radicalmente opostas. No 
entanto, o posterior desenvolvimento das discussões reve-
lou que a oposição não é tão extrema quanto aparentava, 
especialmente no que se refere ao caráter discursivo do 

72

Lua Nova, São Paulo, 94: 41-77, 2015

Afinal, o que é uma mulher? Simone de Beauvoir e “a questão do sujeito” na teoria crítica feminista



processo de formação do sujeito. Mas as diferenças que res-
tam ainda são significativas. Enquanto em Butler, ao menos 
em seus primeiros trabalhos, a assimetria de poder não é 
empírica nem tampouco normativamente ultrapassável, em 
Benhabib a assimetria e a reciprocidade são articuladas em 
uma concepção de espaço social mais complexa e compatí-
vel com concepções normativas de igualdade12.

No entanto, se de um lado parece que Amy Allen está 
certa ao acusar Benhabib de reter elementos de abstração 
do self, a formalidade da capacidade de narrar não está rela-
cionada, ao menos não principalmente, à sua desconexão 
com o discurso, conforme sustenta Allen, e sim à falta de 
uma concepção de corpo que integre discurso, matéria, 
poder e ação em uma mesma concepção de subjetividade.

Ao buscar elementos para conciliar poder e ação em 
Hannah Arendt, Benhabib não pôde evitar minimizar o 
papel do corpo no processo de formação da subjetividade. 
O corpo como mero organismo que nos impõe necessi-
dades, ou o corpo socialmente condicionado, que podem 
ambos ser encontrados na obra de Arendt, não abrem cami-
nho para destacar o papel das relações de gênero na consti-
tuição do self. Isso talvez não tenha sido um problema para 
uma autora que jamais se identificou com o feminismo, mas 
certamente o é para Seyla Benhabib.

No entanto, as lacunas feministas em Arendt, herdadas 
por Benhabib, podem ser facilmente preenchidas pela con-
cepção de subjetividade de Simone de Beauvoir. Conforme 
foi comentado, o “renascimento dos estudos de Beauvoir”, 
a partir da década de 1990, lançou luz sobre sua origina-
lidade filosófica, negligenciada por feministas da segunda 

12  Em seus trabalhos sobre ética da não violência, como Precarious life (2004) e 
Giving an account of oneself (2005), Butler ultrapassa a equiparação entre discursos 
igualitários e discursos de poder. No entanto, conforme comentado na nota 6, ela 
o faz aproximando-se de E. Levinas, mantendo, assim, diferenças acentuadas em 
relação às posições teóricas e políticas de Benhabib.
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onda, pelas pós- estruturalistas da terceira onda, e até mes-
mo pela própria Beauvoir.

Mesmo nesse contexto de ressurgimento da obra 
de Beauvoir, porém, a contribuição de sua concepção de 
“intersubjetividade do sujeito” e a relação entre corpo e 
subjetividade não recebeu a devida atenção no debate da 
teoria crítica feminista sobre o sujeito. A consequência disso 
parece ter sido consolidar a crença de que só temos duas 
alternativas: o sujeito moderno ou o pós-moderno. Ou tal-
vez ainda uma terceira, qual seja, a de combinar elementos 
de ambos.

No entanto, um caminho mais direto e preciso para 
desfazer essa oposição pode estar sugerido no modo como 
poder, igualdade, corpo e ação política estão combinados 
na cena do reconhecimento de Beauvoir. De um lado, sua 
concepção mais branda de má-fé lhe permite introduzir 
mais poder nesse cenário, sem reduzi-lo a isso; e, de outro, 
a dinâmica de sua dialética sugere a possibilidade normativa 
da igualdade. Essa igualdade é contextualizada, estabelecida 
por instituições e práticas culturais e sociais. É construída, 
assim como a igualdade de Arendt, mas é construída por 
agentes que tem um corpo que não é apenas um lócus de 
demandas da natureza, mas sim um corpo que é ao mesmo 
tempo faticidade e liberdade, um corpo político. 

O reconhecimento genuíno requer que habitemos 
a nossa ambiguidade de sujeito e objeto; e nenhum dos 
aspectos dessa condição é separável do corpo. O corpo está, 
sem dúvida, associado à vulnerabilidade, ao risco. Mas isso 
não se deve meramente à fragilidade de sua matéria, e sim 
ao fato de o corpo ser inseparável da condição de sujeito e, 
portanto, do risco da ação. 

Portanto, em Simone Beauvoir, mais do que qualquer 
capacidade de narrar, a ação, em particular a ação coletiva, 
supõe um sujeito que renuncia ao desejo narcisista de ver 
no Outro um espelho, aceitando-se como coisa diante dele; 
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mas que, embora não transcenda essa condição, recuse a 
má-fé, assumindo também a responsabilidade de agir.

Nenhuma dessas ideias choca-se com as formulações de 
Seyla Benhabib. Ao contrário, seu projeto de situar o self, 
deixando espaço para ação e concepções normativas de 
igualdade de gênero, torna-se mais promissor e consisten-
te com a incorporação da subjetividade corporificada de 
Simone de Beauvoir.

Ingrid Cyfer 
é professora de Teoria Política do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
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POR UM CONCEITO “ANTIPREDICATIVO”  

DE RECONHECIMENTO

Vladimir Safatle

Amigo, diz Polifemo, 
O ousado que por dolo, não por força, 

Matou-me, foi Ninguém 
Homero, odiSSeia

Falta ainda a audácia revolucionária 
que arremessa ao adversário a frase provocadora: 

Nada sou e serei tudo. 
Karl marx 

Durante os últimos vinte anos do debate filosófico e social, 
vimos a hegemonia do conceito de reconhecimento como 
operador central para a compreensão da racionalidade das 
demandas políticas. Recuperado pela primeira vez nos anos 
de 1930, ele só foi explorado sistematicamente em sua dimen-
são propriamente política a partir do início dos anos de 1990, 
em especial pela terceira geração da Escola de Frankfurt, 
por Axel Honneth, e por filósofos que sofreram influência 
de Hegel, como Charles Taylor. No entanto, trata-se aqui de 
lembrar que não devemos refletir sobre os usos políticos con-
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temporâneos do conceito de reconhecimento sem levar em 
conta a avaliação de seu contexto sócio-histórico de recupera-
ção, no início dos anos de 1990. Contexto este extremamente 
sugestivo, pois indissociável da perda, nas últimas décadas, da 
centralidade do discurso das lutas de classes enquanto chave 
de leitura para os conflitos sociais. 

A luta de classes parecia limitar os conflitos sociais a 
problemas gerais de redistribuição igualitária de riquezas 
(que não são meramente expressões de uma teoria da jus-
tiça redistributiva), ignorando com isso dimensões morais 
e culturais que não poderiam ser compreendidas como 
meros reflexos de estruturas de classe. Sendo assim, uma 
leitura possível consistiria em dizer que certo acúmulo de 
modificações teria fornecido as condições para a elevação 
do reconhecimento a problema político central. Dentre tais 
modificações, três seriam fundamentais. 

Primeiramente, teríamos o esvaziamento do prole-
tariado enquanto ator histórico de transformação social 
revolucionária: tema presente na Escola de Frankfurt ao 
menos desde os anos de 1930 em suas pesquisas sobre as 
regressões políticas da classe operária em direção à sus-
tentação do nazismo (cf. p.ex. Fromm, 1980). Certamente, 
muito contribui para a consolidação de tal esvaziamento a 
forte integração do operariado aos sistemas de segurida-
de e às políticas corretivas dos ditos Estados do bem-estar 
social a partir dos anos de 1950. Note-se como Habermas 
– olhando para a ausência de candidatos a ocuparem a 
vaga de atores globais de transformação revolucionária 
após essa integração da classe operária e o posterior enfra-
quecimento do próprio Estado do bem-estar social – insis-
tirá em ler tal situação como expressão de esgotamento 
de “determinada utopia que, no passado, cristalizou-se 
em torno do potencial de uma sociedade do trabalho” 
(Habermas, 1987, p. 105). Esgotamento que levará Axel 
Honneth (2003, p. 116) a afirmar, recentemente, que a 



81

Vladimir Safatle

Lua Nova, São Paulo, 94: 79-116, 2015

própria crença no papel privilegiado do proletariado no 
interior de uma política revolucionária não passava de um 
“dogma histórico-filosófico”. Aceito que o pretenso papel 
privilegiado do proletariado não passava de um “dogma”, 
o investimento no discurso da luta de classes como eixo 
central de organização e constituição das identidades no 
interior dos embates políticos perde necessariamente sua 
força para abrir espaço a outros candidatos. 

Por outro lado, com a saída de cena do proletariado 
enquanto figura por excelência da subjetividade política, per-
de-se o mais importante dispositivo de determinação genérica 
das lutas sociais no século XX. Devemos falar aqui de “deter-
minação genérica” porque, à sua maneira, o proletariado apa-
recia como uma espécie de “sujeito universal”, capaz de unifi-
car toda a multiplicidade de manifestações sociais com vistas à 
emancipação política. Isso talvez explique porque a primeira 
recuperação do conceito de “reconhecimento”, no interior 
do debate intelectual francês, privilegiou espaços de posição 
da singularidade, como a clínica psicanalítica e a reflexão éti-
ca. Como o debate político de então ainda se ordenava a par-
tir da determinação genérica do proletariado, falar de reco-
nhecimento no campo político mostrava-se desnecessário. É 
apenas com o abandono gradativo de tal crença na universali-
dade concreta da classe proletária que vem à cena o problema 
das multiplicidades que precisam se fazer reconhecer como 
tais no interior dos embates sociais. 

Para a consolidação da centralidade atual do conceito 
de reconhecimento, foi necessário, porém, que a perda na 
crença revolucionária do proletariado fosse acompanhada de 
um fenômeno suplementar relacionado à mutação do siste-
ma de expectativas ligado a um dos eixos centrais do desen-
volvimento das lutas políticas: o universo do trabalho. Tal 
mutação pode ser compreendida se tomarmos que, desde 
as revoltas de maio de 1968, um novo “ethos” do capitalismo 
começou a ser formado (cf. Boltanski e Chiapello, 1999).
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A crítica social que se desenvolve a partir de maio de 
1968 visava, principalmente, ao trabalho e à sua incapaci-
dade em dar conta de exigências de autenticidade. Visto 
como o espaço da rigidez do tempo controlado, dos horá-
rios impostos, da alienação taylorista e da estereotipia de 
empresas fortemente hierarquizadas, o trabalho fora forte-
mente desvalorizado pelos jovens de 1968. Vários estudos 
do início dos anos de 1970 demonstram consciência dos ris-
cos de uma profunda desmotivação dos jovens em relação 
aos valores presentes no mundo do trabalho, preferindo ati-
vidades flexíveis, mesmo que menos renumeradas. 

O resultado de tal crítica teria sido a reconfiguração 
do núcleo ideológico da sociedade capitalista e a conse-
quente modificação do ethos do trabalho. Valores como 
segurança, estabilidade, respeito à hierarquia funcional e 
à especialização, que faziam do mundo do trabalho um 
setor fundamental de imposição de identidades fixas e 
rígidas, deram lugar a outro conjunto de valores vindos 
diretamente do universo da crítica ao trabalho. Capacidade 
de enfrentar riscos, flexibilização, maleabilidade, dester-
ritorialização resultante de processos infinitos de reenge-
nharia: todos esses valores compõem atualmente um novo 
núcleo ideológico. Com essa modificação, o universo do 
trabalho nas sociedades capitalistas estaria mais apto a 
aceitar demandas de reconhecimento da individualidade 
e a modificar a matriz da experiência de alienação, reti-
rando tal matriz da temática da espoliação econômica, a 
fim de deslocá-la em direção à temática da imposição de 
uma vida inautêntica, ou seja, de uma vida desprovida do 
espaço de desenvolvimento de exigências individuais de 
autorrealização. Com esse deslocamento da espoliação à 
inautenticidade no interior da crítica ao trabalho, abria-se 
mais uma porta para secundarizar o conceito de luta de 
classes e elevar o problema do reconhecimento a dispositi-
vo político central. 
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Por fim, devemos lembrar como essa mutação acaba 
por se encontrar com outra série de modificações ligadas, por 
sua vez, à compreensão, ocorrida a partir dos anos de 1970, 
das lutas de grupos historicamente vulneráveis e espoliados de 
direitos (como negros, gays, mulheres) enquanto lutas de afir-
mação cultural das diferenças. Isso significa afirmar que elas 
não foram apenas compreendidas como setores de uma 
luta mais ampla de ampliação de direitos universais a gru-
pos até então excluídos, mas como processos de afirmação 
das diferenças diante de um quadro universalista pretensa-
mente comprometido com a perpetuação de normas e for-
mas de vida próprias a grupos culturalmente hegemônicos. 
Muito colaborou para isso o desenvolvimento das temáticas 
ligadas ao multiculturalismo. 

Desde 1957, o termo multiculturalismo aparecera a fim 
de descrever a realidade multilinguística da federação 
Suíça. No entanto, foi no Canadá que o multiculturalis-
mo chegou a ser implementado, pela primeira vez, como 
política de Estado. Marcado tanto pelo conflito entre as 
comunidades anglófonas e francófonas, quanto por uma 
elevada taxa de imigração, o Canadá adotou, em 1971, 
sob o governo social-democrata de Pierre Elliot Trudeau, 
o Announcement of Implementation of Policy of Multi-
culturalism within Bilingual Framework1. Dessa forma, o 
país se autodefinia como uma sociedade multicultural, e 

1  A natureza de tal política estava clara no pronunciamento do então Primeiro-
-Ministro Pierre Elliot Trudeau na ocasião da apresentação da lei: “Uma política 
multiculturalista no interior de um quadro de defesa do bilinguismo aparece ao 
governo como a melhor maneira de assegurar a liberdade cultural dos canaden-
ses. Tal política deve auxiliar a diminuir atitudes discriminatórias e ciúmes cultu-
rais. Se a unidade nacional significa algo no sentido pessoal profundo, este deve 
ser encontrado na confiança na identidade individual própria de cada um; a partir 
dessa relação, pode crescer o respeito pela identidade do outro e a disposição em 
partilhar ideias, atitudes e julgamentos. Isso pode formar a base de uma socieda-
de pautada na justiça para todos. O governo irá defender e encorajar as várias 
culturas e grupos étnicos que fornecem estrutura e vitalidade à nossa sociedade. 
Eles serão encorajados a partilhar suas expressões culturais e valores com outros 
canadenses e, assim, contribuir para uma vida mais rica a todos” (Trudeau, 1971). 
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reconhecia, inclusive, a necessidade de políticas específi-
cas financiadas pelo Estado, visando à preservação de tal 
multiplicidade. Em 1988, as políticas anunciadas foram 
reforçadas com a implementação do Canadian Multi-
culturalism Act. Vários outros países, majoritariamente 
anglo-saxões (além dos Países Baixos), seguiram o quadro 
canadense de constituição de políticas multiculturais de 
Estado. Não é de estranhar ter sido um filósofo canaden-
se, Charles Taylor (1992), um dos primeiros a recuperar 
o conceito de reconhecimento exatamente no interior de 
um debate sobre o multiculturalismo. 

Essa tendência multicultural foi uma peça hegemôni-
ca na orientação política de esquerda a partir dos anos de 
1980 devido, principalmente, ao seu potencial de defesa 
de minorias étnico-culturais e à possibilidade de ser aco-
plada a práticas de institucionalização da diversidade de 
orientações sexuais. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
de uma reflexão filosófica sensível à natureza disciplinar 
de estruturas de poder, que pretendiam impor normati-
vidades no campo da sexualidade, do desejo, da norma-
lidade psíquica, da estrutura da família, da constituição 
dos papéis sociais, forneceu o quadro conceitual para des-
dobrar o impacto de tais lutas (cf. p.ex. Deleuze, 1972; e 
Foucault, 1976).

Mesmo que autores como Michel Foucault, Gilles 
Deleuze e Jacques Derrida não tenham sido responsáveis 
pela recuperação da teoria do reconhecimento, o que não 
poderia ser diferente devido ao anti-hegelianismo explí-
cito dos dois primeiros e mitigado no caso do terceiro, é 
inegável que sua forma de crítica à compreensão marxis-
ta tradicional dos embates políticos, assim como sua defe-
sa ética do primado da diferença em muito colaboraram 
para a consolidação de um quadro filosófico mais propício 
à recuperação da centralidade do problema do reconhe-
cimento da alteridade como o problema político central. 
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Dessa forma, estavam dadas as condições gerais para que a 
compreensão filosófica das lutas políticas passasse necessa-
riamente de uma abordagem centrada na redistribuição de 
riquezas a outra mais ampla, centrada em múltiplas formas 
de reconhecimento no campo da cultura, da vida sexual, 
das etnias e no desenvolvimento das potencialidades indivi-
duais da pessoa. Uma multiplicidade de campos que teriam 
sido levados ao centro da cena política após a aceitação táci-
ta da impossibilidade de uma política revolucionária basea-
da na instrumentalização da luta de classes.

Sendo assim, ao menos no interior dessa leitura, tería-
mos de admitir que o conceito de reconhecimento estaria 
limitado geograficamente à descrição de lutas sociais em 
países do chamado Primeiro Mundo, que já teriam realiza-
do a integração do proletariado à classe média, assim como 
aceito a necessidade do descentramento de suas matrizes 
culturais através da abertura à afirmação tolerante de for-
mas de vida em contínua variação. Não por outra razão, um 
dos primeiros usos da segunda recuperação do conceito de 
reconhecimento esteve exatamente vinculado à reflexão 
sobre a dinâmica social das sociedades multiculturais (cf. 
Taylor, 1992). 

Mas essa leitura não condiz com a realidade histórica do 
reaparecimento do conceito no interior da filosofia social. 
Foi em 1992, com a publicação de dois textos, de Axel 
Honneth e de Charles Taylor, que ele foi retomado. Ou 
seja, exatamente no momento em que se iniciava a lenta 
desintegração das conquistas econômicas dos ditos Estados 
de bem-estar social, com o desmantelamento dos direitos 
trabalhistas, a privatização (gradual ou total) da previdência 
e o sucateamento da educação, da saúde e de outros servi-
ços públicos. Uma desintegração que ocorreu no momen-
to em que vários teóricos afirmavam que entrávamos em 
uma era “pós-ideológica”, marcada pelo fim da crença em 
transformações sociais revolucionárias com a consequente 
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aceitação do horizonte normativo das democracias liberais 
como estágio final das lutas sociais. 

Isso talvez explique porque críticos desta importân-
cia dada ao conceito de reconhecimento, principalmente 
aqueles de matriz marxista (mas não apenas eles), insisti-
ram estarmos aqui diante de uma espécie de conceito mera-
mente compensatório. Pois tudo se passaria como se, dada a 
impossibilidade de implementar políticas efetivas de redis-
tribuição e luta radical contra a desigualdade, nos restasse 
apenas discutir políticas compensatórias de reconhecimen-
to2. Da mesma forma, dado o fato de o capital aparecer, de 
maneira agora inquestionável, como única instância capaz 
de ocupar o espaço da universalidade no interior do libe-
ralismo das sociedades multiculturais, nos restaria simples-
mente reinventar demandas de reconhecimento de iden-
tidades comunitárias, em suas múltiplas formas, tentando 
dar à comunidade um sentido que não se reduzisse a mero 
espaço de restrição. Por fim, diante da impossibilidade de 
transformações sociais de larga escala, nos restaria discutir a 
natureza moral de nossas demandas sociais.

2  É nesse sentido que podemos ler uma afirmação como a de Zizek (2006, p. 35): 
“De fato, já que o horizonte da imaginação social não mais permite que alimen-
temos a ideia de que o capitalismo um dia desaparecerá – pois, como se poderia 
dizer, todos aceitam tacitamente que o capitalismo está aqui para ficar –, é como se a 
energia crítica tivesse encontrado uma saída substitutiva na luta pelas diferenças 
culturais que deixa intacta a homogeneidade básica do sistema mundial capitalis-
ta”. Lembremos também de um liberal de esquerda como Richard Rorty (1995), 
que dirá: “Precisamos pois de uma explicação sobre por que o reconhecimento 
cultural é visto como tão importante. Penso que uma razão de ele ter se tornado 
tão importante no discurso da esquerda acadêmica norte-americana vincula-se a 
um conjunto específico de circunstâncias acadêmicas. A única coisa que nós, aca-
dêmicos, podemos fazer com nossas capacidades profissionais específicas, a fim de 
eliminar o preconceito, é escrever a história das mulheres, celebrar a realização 
de artistas negros, entre outros. Isto é o melhor que acadêmicos trabalhando em 
programas de Estudos feministas, Estudos afro-americanos e Estudos gays podem 
fazer. Tais programas são os braços acadêmicos de novos movimentos sociais – 
movimentos que, como Judith Butler disse, mantiveram a esquerda viva nos EUA 
nestes últimos anos, anos durante os quais os ricos se saíram muito melhor no 
quesito luta de classes”.
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A economia da identidade individual
Mostrar que não estávamos diante de um simples disposi-
tivo compensatório, mas provido de importante força de 
transformação das estruturas sociais foi uma tarefa que 
engajou vários defensores do uso político do conceito de 
reconhecimento nos últimos vinte anos. Essa tarefa passou 
por evidenciar como a força emancipatória do reconheci-
mento no interior de processos políticos concretos não se 
dava à margem da discussão sobre problemas de redistri-
buição igualitária das riquezas. Isso significou, nesse contex-
to, lembrar como as discussões sobre diferenças culturais e 
identidades sociais não mascaram necessariamente proble-
mas estruturais ligados a lutas de redistribuição de riquezas 
entre classes. Tendo tal projeto em mente, autores como 
Axel Honneth (2003, p. 114) foram levados a sustentar que 
“mesmo injustiças ligadas à distribuição devem ser entendi-
das como a expressão institucional de desrespeito social ou, 
melhor dizendo, de relações não justificadas de reconhe-
cimento”. O que leva Honneth (2003, p. 123) a defender, 
entre outras coisas, proposições como a de que mesmo o 
movimento operário “procurava em uma dimensão essen-
cial encontrar reconhecimento para suas tradições e formas 
de vida no interior de um horizonte capitalista de valor”. 

A estratégia de Honneth baseava-se em uma assimila-
ção do problema da redistribuição de riquezas a um qua-
dro mais amplo de discussões referentes ao reconhecimen-
to. Para tanto, foi necessário compreender o sentimento 
social de injustiça econômica como expressão possível das 
“fontes motivacionais do descontentamento social e da 
resistência” (Honneth, 2003, p. 125). Abria-se assim a pos-
sibilidade, ao menos para esse autor, de criar um quadro 
motivacional unitário, centrado na ideia de que “sujeitos 
esperam da sociedade, acima de tudo, reconhecimento de 
suas demandas de identidade” (p. 131). O que não poderia 
ser diferente para alguém que afirma: “sujeitos percebem 
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procedimentos institucionais como injustiça social quan-
do veem aspectos de sua personalidade, que acreditam ter 
direito ao reconhecimento, serem desrespeitados” (p. 132). 
Tal afirmação coloca no horizonte regulador dos processos 
de reconhecimento um conceito de “integridade pessoal”, 
cujo pressuposto fundamental é a naturalização de facto 
das estruturas dos conceitos psicológicos de “indivíduo” e 
“personalidade”. Segundo Honneth (2003, p. 176), as lutas 
políticas, mesmo aquelas organizadas a partir de demandas 
de redistribuição econômica, visam, no limite, garantir as 
condições concretas para a “formação da identidade pesso-
al”. Ou seja, a própria gênese da individualidade moderna 
aparece como um fundamento pré-político para o campo 
político. Algo que deve ser politicamente confirmado, e não 
politicamente desconstruído. Daí Honneth (2003, p. 177) 
ser incisivo: “admito a premissa de que o propósito da igual-
dade social é permitir o desenvolvimento da formação da 
identidade pessoal de todos os membros da sociedade”. 

Feita tal naturalização, Honneth pôde se servir, entre 
outros, dos estudos de historiadores como E. P. Thompson 
e Barrington Moore, a fim de concluir que a estrutura moti-
vacional das lutas da classe operária baseou-se, principal-
mente: “na experiência da violação de exigências localmen-
te transmitidas de honra” (Honneth, 2003, p. 131)3, já que, 
mais importante do que demandas materiais, teria sido o 
sentimento de desrespeito em relação a formas de vida que 
clamam por reconhecimento. Ao insistir na centralidade da 
experiência moral do sentimento de “desrespeito” como 
motor das lutas políticas, elevando-o à condição de base 

3  Por procurar desde há muito defender tal perspectiva, Honneth (1992, p. 233) 
diz que, em Marx: “a luta de classes não significa, primeiramente, um afronta-
mento estratégico, visando à aquisição de bens ou de instrumentos de poder. Ela 
constitui um conflito moral, cuja questão é a ‘emancipação’ do trabalho, condição 
essencial de que depende, ao mesmo tempo, a estima simétrica entre sujeitos e a 
consciência individual de si”. 
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motivacional para todo e qualquer conflito, Honneth ins-
creveu problemas de redistribuição no interior do quadro 
geral de demandas morais. Assim, sendo a vulnerabilidade 
social ligada à pauperização compreendida, principalmen-
te, como expressão material da impossibilidade da realiza-
ção de exigências morais de respeito, abrem-se as portas 
para ele afirmar que “a distinção entre empobrecimento 
econômico e degradação cultural é fenomenologicamen-
te secundária” (Honneth, 2003, p. 171), já que conflitos 
por redistribuição não poderiam ser compreendidos como 
independentes de toda e qualquer experiência de desres-
peito social. 

Dentre os vários problemas resultantes dessa perspectiva, 
vale a pena salientar ao menos três. Primeiro, uma teoria 
que secundariza distinções entre pauperização e degrada-
ção cultural, apelando para isso a uma espécie de “monismo 
moral”, fica impotente para pensar a especificidade e o cará-
ter insubstituível das políticas de redistribuição. Pois, se esta-
mos diante de múltiplas formas da impossibilidade da rea-
lização de exigências morais de respeito, não fica claro por 
que problemas de desigualdade econômica não poderiam 
ser compensados e minorados pela instituição, por exemplo, 
de políticas de afirmação cultural. Pois sendo as lutas por 
redistribuição definidas como processo de afirmação das 
condições materiais para garantir as possibilidades de forma-
ção da identidade pessoal, então poderíamos acreditar que 
o desenvolvimento de outros processos responsáveis pela 
viabilização de tal formação irão impactar de maneira com-
pensatória na força das demandas de igualdade econômica. 
Admitido uma matriz sócio-ontológica unitária para todas as 
formas de sofrimento social, não é mais possível pensar a 
irredutibilidade das políticas de redistribuição. 

Por outro lado, admitida a natureza moral das deman-
das de redistribuição, não se podem impedi-las de que 
sejam “psicologizadas”, ou seja, tratadas como problemas de 
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limitação do desenvolvimento da individualidade psicológi-
ca. O que, no limite, transformará todo discurso político em 
um discurso de forte teor de queixa psicológica. Mas, princi-
palmente, transformará toda resposta às demandas de redis-
tribuição em uma ação “terapêutica” de políticas de Estado 
que compreendem sujeitos políticos como algo parecido a 
protossujeitos psicologicamente vulneráveis em suas iden-
tidades, que aparecem à cena pública suportados por dis-
cursos reivindicatórios próprios a quem, no fundo, espera 
cuidado e amparo4. As demandas por transformação social 
se transmutam em demandas por cuidado social. Mas a 
demanda por cuidado é uma demanda que, para funcionar, 
deve reconhecer a legitimidade do lugar do outro que pode 
cuidar de mim. Esta não é uma demanda política de trans-
formação, mas uma demanda terapêutica de acolhimento. 
Quem pede por cuidado reforça a posição de quem apare-
ce como capaz de cuidar. 

Há ainda um terceiro problema na perspectiva defendi-
da por Honneth. Ao reduzir a integralidade das lutas sociais 
às demandas pela afirmação das condições para a formação 
da identidade pessoal, sua perspectiva anula por comple-
to uma dimensão fundamental para a compreensão da luta 
de classe, ao menos para Marx, a saber, a força de desiden-
tidade própria ao conceito marxista de proletariado. Ao 
compreender a força revolucionária do proletariado como 
um dogma histórico-filosófico, Honneth acaba por perder 
aquilo que poderíamos chamar de “função ontológica” do 
proletariado no interior do pensamento de Marx. Tal fun-
ção faz do “proletariado” a manifestação social de um prin-

4  Ver, a este respeito, os usos do conceito de cuidado (care) no interior do debate 
político e da definição da natureza das políticas públicas de assistência em Vasset 
e Viannay (2009) e em Fassin e Rechmann (2007). À sua maneira, Alain Badiou 
(2003) havia indicado os riscos dessa psicologização do sofrimento social em Ethi-
que: essai sur la conscience du mal. Sobre outros aspectos desse problema, ver ainda 
Kehl (2005).
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cípio de desidentidade e desdiferenciação. De certa forma, 
há em Marx uma espécie de “condição proletária” presente 
como horizonte regulador de seu igualitarismo radical. Essa 
condição mereceria ser recuperada na reflexão política 
contemporânea.

A indeterminação social do proletariado
Lembremos como, segundo Marx, a revolução só pode ser 
feita pela classe dos despossuídos de predicado e profun-
damente despossuídos de identidade. Classe formada por 
“indivíduos histórico-universais, empiricamente universais, 
em vez de indivíduos locais” (Marx, 2008, p. 58), o que se 
coaduna muito pouco com a visão de operários que lutam 
pelo reconhecimento de suas tradições e formas de vida. 
Para que apareçam indivíduos histórico-universais, faz-se 
necessário certa experiência de negatividade que, desde 
Hegel, é condição para a fundamentação da verdadeira uni-
versalidade. Tal experiência, o proletariado a sofre através 
da despossessão completa de si, descrita por Marx no Mani-
festo Comunista. 

O proletário é desprovido de propriedade (eigentumslos); 
sua relação com a esposa e os filhos não tem mais nada 
a ver com as relações da família burguesa; o trabalho 
industrial moderno, a moderna subsunção ao capital, tanto 
na Inglaterra quanto na França, na América quanto na 
Alemanha, retiraram dele todo caráter nacional. A lei, a 
moral, a religião são para ele preconceitos burgueses que 
encobrem vários interesses burgueses (Marx, 2013).

Como vemos, o proletariado não é definido apenas a 
partir da pauperização extrema, mas da anulação completa 
de vínculos a formas tradicionais de vida. Tais vínculos não 
são recuperados em um processo político de reafirmação 
de si, não se trata de permitir que os proletários tenham 
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uma nação, uma família burguesa, uma moral e uma reli-
gião. Tais normatividades são negadas em uma negação sem 
retorno. No entanto, tal negação não leva o proletariado 
a aparecer como “essa massa indefinida, desestruturada e 
jogada de um lado para outro, que os franceses denomi-
nam la bohème” (Marx, 2011, p. 91) e que Marx define como 
“lumpemproletariado” (cf. Thoburn, 2002). Pois essa deses-
truturação e indefinição anômica do lumpemproletariado 
é própria de quem ainda conserva a esperança de retor-
no da ordem, ou que não é capaz de conceber nada fora 
de uma ordem que ele mesmo sabe estar completamente 
comprometida. O que faz suas ações políticas serem apenas 
“paródias” de transformações, “comédias”, ou ainda, “mas-
caradas”: todos termos usados por Marx no 18 brumário para 
falar de revoluções que são, na verdade, tentativas de esta-
bilização no caos. 

O proletariado é marcado pela ausência de qualquer 
expectativa de retorno. Por isso, ao ser desprovido de pro-
priedade, de nacionalidade, de laços a modos de vida tradi-
cionais e de confiança em normatividades sociais estabeleci-
das, ele pode transformar seu desamparo em força política 
de transformação radical das formas de vida, o que Marx 
deixa claro quando afirma esperar: 

[...] um intercâmbio universal dos homens [há de se insistir 
no peso de uma formulação desta natureza] em virtude do 
qual, por um lado, o fenômeno da massa “despossuída” se 
produz simultaneamente em todos os povos (concorrência 
universal), fazendo com que cada um deles dependa das 
transformações revolucionárias dos outros e, por último, 
institui indivíduos histórico-universais, empiricamente 
universais, em vez de indivíduos locais (Marx, 2008, p. 58).

Para tanto, devemos compreender que a afirmação da 
condição proletária não se confunde com qualquer demanda 
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de reconhecimento de formas de vida desrespeitadas, cla-
ramente organizadas em suas particularidades. Ao contrá-
rio, a afirmação de tal condição gera a classe desses sujeitos 
sem predicados que, como diz A ideologia alemã, poderão se 
satisfazer ao pescar de dia, pastorear à tarde e fazer crítica à 
noite, sem (e este é o ponto principal) ser pescador, pastor 
ou crítico, ou seja, sem permitir que o sujeito se determine 
inteiramente em seus predicados (Marx, 2008, p. 56). Isso 
significa que a atividade de pescar, pastorear e criticar não 
pode ser, ao mesmo tempo, identificação do sujeito. 

Como em Hegel, a posição do sujeito, sua exterioriza-
ção, mostra como há algo de radicalmente antipredicativo 
a animar o movimento da essência5. O que não poderia ser 
diferente se pensarmos o proletariado como essa classe: 
“que expressa, de per si, a dissolução de todas as classes 
dentro da sociedade atual” (Marx, 2008, p. 98). A classe 
do que dissolve todas as classes por representar: “a perda 
total da humanidade” (Marx, 2005, p. 156), o que não 
encontra mais figura na imagem atual do homem. Dessa 
forma, podemos dizer que, tal como na teoria hegeliana 
do sujeito (embora Marx desqualificasse tal assimilação 
por ver, em Hegel, uma elaboração meramente abstra-
ta do problema), o proletariado só supera sua alienação 
ao se confrontar com o caráter profundamente indeter-
minado do fundamento e conservar algo desta indeter-
minação6. Seu papel de redenção (Erlösung) só pode ser 
desempenhado à condição de assumir sua natureza de 

5  Como dirá Alain Badiou (2007, p. 108): “Marx já sublinhava que a singularidade 
universal do proletariado é não portar nenhum predicado, nada ter, e especial-
mente não ter, em sentido forte, nenhuma ‘pátria’”. Essa concepção antipredica-
tiva, negativa e universal do homem novo atravessa o século. Lembremos ainda 
que: “Em latim, proletarii significa “pessoa prolífica” – pessoa que gera crianças, 
que meramente vive e reproduz sem nome, sem ser contada como fazendo parte 
da ordem simbólica da cidade” (Rancière, 1995, p. 67).
6  Sobre este ponto da filosofia hegeliana, tomo a liberdade de remeter ao meu 
Grande hotel abismo: para uma reconstrução da teoria do reconhecimento (Safatle, 2012). 
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dissolução (Auflösung). Como dirá Balibar (2011, p. 260), 
o advento do proletário como sujeito político é o apareci-
mento de um “sujeito como vazio”, que não é, em absolu-
to, privado de determinações práticas. Essa manifestação 
de um vazio em relação às determinações identitárias atu-
ais leva-nos a compreender que o reconhecimento de si só 
é possível à condição de uma crítica profunda de toda ten-
tativa de reinstaurar identidades imediatas entre sujeito e 
seus predicados. 

Se este for o caso, então poderemos dizer que a luta 
de classes em Marx não é simplesmente um conflito moral 
motivado pela defesa das condições materiais para a estima 
simétrica entre sujeitos dispostos a se fazerem reconhecer 
a partir da perspectiva da integralidade de suas persona-
lidades. A abolição da propriedade privada deve acompa-
nhar necessariamente a abolição de uma economia psíqui-
ca baseada na afirmação da personalidade como categoria 
identitária. Nesse sentido, a luta de classes em Marx não 
pode ser compreendida como mera expressão de formas 
de luta contra a injustiça econômica, já que ela é também 
modelo de crítica à tentativa de transformar a individuali-
dade em horizonte final para todo e qualquer processo de 
reconhecimento social. O que não poderia ser diferente se 
lembrarmos que, ao menos no interior da tradição dialé-
tica, “pessoa” é uma categoria derivada historicamente do 
direito romano de propriedade (dominus), uma categoria 
que, por ainda guardar os traços de sua origem, era vista 
já por filósofos como Hegel (1992, p. 33) como “expressão 
de desprezo” devido à sua natureza meramente abstrata e 
formal, advinda da absolutização das relações de proprie-
dade7. Encontramos claramente em Marx essa crítica já 

7  Lembremos a esse respeito da canônica definição de Locke (2005, p. 287): “Ain-
da que a Terra e todas criaturas inferiores sejam comuns a todos Homens, cada 
Homem tem a Propriedade de sua própria Pessoa. Ninguém tem direito algum a isto, 
a não ser ele próprio”. Tal articulação entre “pessoa” e “propriedade” servirá de 
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presente em Hegel. Por isso, Marx insistirá, por exemplo, 
que a noção de liberdade pressuposta pela Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1793, era calcada em 
larga medida na absolutização do indivíduo proprietário. 
Daí uma colocação como: 

[...] o limite dentro do qual um [cidadão] pode mover-
se de modo a não prejudicar o outro é determinado pela 
lei do mesmo modo que o limite entre dois terrenos é 
determinado pelo poste da cerca. Trata-se da liberdade do 
homem como mônada isolada recolhida dentro de si mesma 
[…] A aplicação prática do direito humano à liberdade 
equivale ao direito humano à propriedade privada (Marx, 
2010, p. 49). 

A liberdade, para Marx, supõe a liberação do sujeito 
de sua condição de indivíduo que se relaciona com outro 
indivíduo tal como dois terrenos separados pelo poste da 
cerca. Estaremos sendo fiéis ao espírito do texto de Marx se 
afirmarmos que é através da luta de classes que uma experi-
ência social pós-identitária pode encontrar lugar. Podemos 
mesmo dizer que “proletariado” é a nomeação política da for-
ça social de desdiferenciação identitária, cujo reconhecimento pode 
desarticular por completo sociedades organizadas a partir da hipós-
tase das relações gerais de propriedade8. A felicidade do conceito 

fundamento para uma larga tradição de reflexão que chegará até as discussões re-
centes sobre a “self-ownership” como atributo fundamental da pessoa (a esse respei-
to, ver, entre outros, Cohen, 1995). Embora este seja um debate de várias matizes, 
é certo que a tradição dialética de Hegel e Marx tende a lê-lo da maneira esboçada 
neste artigo. 
8  E que o fato de essa força de desdiferenciação própria ao conceito de proleta-
riado ter ganhado evidência graças a marxistas franceses, como Badiou, Balibar e 
Rancière, demonstra como algo do descentramento próprio ao conceito lacania-
no de sujeito alcançou a política intermediado por ex-alunos de Louis Althusser. 
No entanto, tal descentramento tem sua matriz na noção de “negatividade”, pró-
pria ao sujeito hegeliano. Assim, por ironia suprema da história, algo do conceito 
hegeliano de sujeito acaba por voltar à cena pela influência surda em operação 
nos textos de ex-alunos deste anti-hegeliano por excelência: Louis Althusser. 
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forjado por Marx residia em sua capacidade de sobrepor 
lógica política e descrição sociológica, permitindo a criação 
de uma relação profunda entre trabalhadores realmente 
existentes (que constituíam uma importante maioria social) 
e proletários (cf. Laclau, 2011, p. 308). No entanto, susten-
tar tal relação não é condição necessária para que o concei-
to marxista de “proletariado” continue a mostrar sua opera-
tividade. Na situação histórica atual, de reconfiguração da 
sociedade do trabalho, podemos repensar tal relação a fim 
de encontrar espaços outros para a manifestação de exigên-
cias próprias a certa ontologia do sujeito pressuposta pela 
construção marxista9. 

Para além do princípio de diferença cultural
Aceitos tal hipótese e tal horizonte pós-identitário, pode-
mos abordar algumas alternativas recentes para pensar a 
possibilidade de uma teoria do reconhecimento que não se 
deixe pensar como política compensatória. Nancy Fraser, 
no debate com Axel Honneth, procurou resolver essa ques-
tão insistindo na necessidade de defender certo dualismo 
capaz de reconhecer que problemas de redistribuição e 
de reconhecimento, embora profundamente imbricados, 
devem ter respostas que considerem a impossibilidade de 
reduzir, em chave expressivista, as esferas da cultura e da 
economia. É levando isso em conta que devemos interpre-
tar afirmações como:

9  Essa é uma maneira de aceitar proposições como: “A coisa toda seria muito sim-
ples se houvesse apenas a infelicidade da luta que opõe ricos e pobres. A solução 
do problema foi encontrada muito cedo. Basta suprimir a causa da dissensão, ou 
seja, a desigualdade de riquezas, dando a cada um uma parte igual de terra. O mal 
é mais profundo. Da mesma forma que o povo não é realmente o povo, mas os 
pobres, as pobres por sua vez não são realmente os pobres. Eles são apenas o reino 
da ausência de qualidade, a efetividade da disjunção primeira que porta o nome 
vazio de ‘liberdade’, a propriedade imprópria, o título do litígio. Eles são eles mes-
mos, a união distorcida do próprio que não é realmente próprio e do comum que 
não é realmente comum” (Rancière, 1995, p. 34).
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[...] a justiça implica, ao mesmo tempo, a redistribuição e 
o reconhecimento. Isso impõe inicialmente conceitualizar 
o reconhecimento cultural e a igualdade social de forma 
tal que possam se reforçar ao invés de um entravar o outro 
[Até porque] a injustiça econômica e a injustiça cultural 
são habitualmente imbricadas de tal forma que se reforçam 
dialeticamente (Fraser, 2005, pp. 14, 19). 

De fato, aquilo que Marx (2008, p. 63) chamou um dia 
de “derrocada prática das relações sociais reais” não pode-
ria mesmo se reduzir apenas às modificações concretas das 
relações de exploração econômica. Até porque, não é segu-
ro que o combate à injustiça econômica elimine, por si só, 
a injustiça cultural. A resiliência de processos de exclusão 
e preconceito relativos às diferenças culturais, mesmo em 
sociedades de forte tradição igualitária, pode nos servir de 
prova aqui. A igualdade econômica é uma condição neces-
sária, mas talvez não seja suficiente, para o reconhecimento 
social de múltiplas formas de vida em sua plasticidade. 

Nesse sentido, um importante desafio para as teorias do 
reconhecimento consistiria, ao menos da perspectiva de Fra-
ser, em pensar o regime de imbricação entre injustiça eco-
nômica e injustiça cultural. Fraser distingue dois modelos de 
ação política. Pois se trata de afirmar que, de fato, existiriam 
políticas compensatórias ligadas a dinâmicas de reconhecimen-
to e redistribuição, que estariam vinculadas, por exemplo, 
àquilo que Fraser chama de “multiculturalismo oficial” e à 
perpetuação do “Estado liberal do bem-estar”. 

Acrescente-se ainda a interpretação de que isso pode 
significar uma articulação entre liberalismo econômico e 
multiculturalismo, que usa a afirmação da diferença cultural 
como compensação para a paralisia política em relação aos 
efeitos sociais das políticas econômicas liberais. Pois, para 
compensar tal paralisia, cria-se a imagem da sociedade como 
uma rede atomizada de grupos fortemente identitários 
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negociando infinitamente seu reconhecimento no interior 
de uma dinâmica frágil de tolerância. 

Trata-se de “dinâmica frágil de tolerância” pelo fato 
de as identidades culturais serem, a menos nesse contexto, 
necessariamente defensivas, por operarem como constru-
ções que se definem por oposição e exclusão. Identidades 
culturais, ou seja, aquelas ligadas à afirmação da especifici-
dade de forma de vida que se estruturam a partir de etnias, 
nacionalidades, religiões, modos de sexualidade, vínculos a 
sistemas de costumes sempre se definem sob tensão, isso se 
não se quiser adotar: “a ilusão tipicamente liberal de um 
pluralismo sem antagonismo” (Mouffe, 1995, p. 39). Ilusão 
baseada no esquecimento de que identidades, sejam políti-
cas ou psicológicas, sempre são construídas no interior de 
relações assimétricas de poder, e, por isso, são expressões de 
estratégias de defesa ou de dominação10. A sensibilidade a 
tal antagonismo só poderia ser minorada pela consolidação 
de um espaço fortemente igualitário para além das diferen-
ças culturais, e não por uma politização extrema do campo 
da cultura.

No entanto, é da politização do campo das diferenças 
culturais que as políticas multiculturalistas vivem. Daí a 
transformação da “tolerância” em afeto político maior. Gos-
taria de insistir que, em nosso momento histórico, a tole-
rância não pode ser elevada à condição de afeto político 
com força transformadora (cf. Badiou, 2003; e Zizek, 2014). 
Ao contrário, políticas da tolerância alimentam, atualmente, 
um ciclo infinitamente ruim de conflitos baseados em con-
tínuas regressões sociais. Não por outra razão, países que 
até há pouco caracterizavam-se por políticas culturais base-
adas na “tolerância”, como os Países Baixos e a Dinamarca, 
são atualmente os mais marcados por fortes políticas de 

10  Para uma discussão sobre a natureza dessa assimetria de poder na formação das 
identidades subjetivas e sua agressividade intrínseca, ver Lacan (1996). 
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exclusão cultural. Como se a verdadeira função das socie-
dades multiculturais tivesse se transformado no bloqueio 
contínuo da política através da sensibilização extrema ao 
problema das diferenças culturais. 

Uma política baseada na tolerância é uma política que 
constrói um campo de diferenças toleráveis, o que alimen-
ta o fantasma perpétuo da “diferença intolerável”. Ou seja, 
a equação das diferenças, tão presente nas dinâmicas mul-
ticulturais, parte da seguinte questão: até onde podemos 
suportar uma diferença? Esta é, no entanto, uma péssima 
questão. Parte-se do pressuposto de que vejo o outro pri-
meiramente a partir da sua diferença à minha identidade. 
Como se minha identidade já estivesse definida e simples-
mente se comparasse à identidade do outro. Por isso, a boa 
questão talvez seja: em que condições a diversidade pode 
aparecer como a modulação de uma mesma universalidade 
em processo tenso de efetivação? Isso implica não compreender 
o campo político como campo de identificação e reconhe-
cimento das diferenças, mas campo de desconstrução das 
diferenças. 

Podemos encontrar alguns pontos em comum com tal 
preocupação na crença, sustentada por Fraser, na existência 
de políticas transformadoras ligadas à articulação entre aquilo 
que ela entende por práticas socialistas de redistribuição e prá-
ticas de desconstrução das diferenças culturais. Tal descons-
trução apareceria como necessária por duas razões. Primeiro, 
enquanto o reconhecimento estiver vinculado à dimensão 
da afirmação das diferenças culturais, ou seja, à mobilização 
dos laços entre reconhecimento e produção de identidades, 
não será possível impedir que ele, o reconhecimento, jus-
tifique práticas que não podem ser vistas como expressões 
de processos de emancipação11. Como bem lembra Craig 

11  Conforme salientou Mauro Basaure (s.d.) em “Es la teoria de las luchas por el 
reconocimiento uma teoria de la política?”.
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Calhoun (1995, p. 215), questões de reconhecimento e de 
identidade não têm todas as mesmas consequências, como 
se pode perceber ao lembrarmos o significado dos múltiplos 
fundamentalismos religiosos, a resistência dos afrikaners à dita 
“supremacia negra”, entre tantos outros exemplos. Mobilizan-
do tal ambivalência, Fraser (2005, p. 71) também lembrará 
mais tarde que políticas de identidade e reconhecimento: “de 
Ruanda aos Bálcãs alimentaram tanto campanhas de limpeza 
étnica e de genocídio quanto movimentos que se mobilizaram 
para lhes resistir”12. 

Segundo, novas formas de solidariedade e igualdade são 
criadas quando somos capazes de ver sujeitos como suportes 
de práticas desconstrutivas, que modificam estruturalmente 
o sistema de representações sociais através da constituição de 
diferenças múltiplas e em eterno movimento. Judith Butler 
explorou esse ponto em sua reflexão sobre uma possível 
radicalização da ética do reconhecimento da alteridade. 
Isso a levou a afirmar que:

[...] devemos considerar certa leitura pós-hegeliana da cena 
do reconhecimento na qual, precisamente, minha própria 
opacidade para mim mesmo desenvolve minha capacidade em 
fornecer certo modo de reconhecimento ao outro. Ela deverá 
ser, talvez, uma ética baseada em nossa partilhada e invariável 
cegueira parcial a respeito de nós mesmos (Butler, 2005, p. 41). 

Ou seja, o fato de não me estabelecer com identidade 
fortemente determinada, mas de reconhecer a necessidade 
de lidar com algo em mim não completamente estruturá-
vel em termos de identidade, levar-me-ia à maior solidarie-
dade com aquilo que, no outro, sou incapaz de integrar. 
Caso tais novas formas de solidariedade funcionassem, elas 
poderiam eliminar o caráter meramente compensatório das 

12  Ver também, a esse respeito, Fraser (2003, p. 38). 
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políticas de reconhecimento cultural, pois não permitiriam 
que a paralisia política em relação à transformação econô-
mica fosse escondida pela dinâmica regressiva dos embates 
identitários. Elas eliminariam a dinâmica regressiva de tais 
embates culturais por abrir espaço a uma partilha substantiva 
de desconfortos subjetivos em relação à identidades estáti-
cas. Ou seja, ao invés de simplesmente retirar as discussões 
culturais dos embates relativos à política, há uma tendên-
cia que procura impedir que o debate sobre a cultura não 
entre em regressão por ser dominado por problemas relati-
vos ao reconhecimento da produção de identidades. 

Não é difícil, porém, encontrar posições não completa-
mente idênticas a essa, mas bem fundamentadas, como as 
de Emmanuel Renault e Jean-Phillipe Deranty em um texto 
a respeito da força política do conceito de reconhecimento.

Não há distinção estrita a ser feita entre as esferas do 
reconhecimento e da identidade. A identidade pessoal é a 
síntese de diferentes níveis de identidade [...] Nesse sentido, 
o reconhecimento é político em dois sentidos: primeiro, 
por fornecer a gramática dos conflitos políticos; e segundo, 
por suportar o que é potencialmente político, integrando 
dimensões da identidade subjetiva (Deranty e Renault, 2007, 
p. 104).

Os autores afirmam que, para um indivíduo, a autono-
mia é incompatível com uma indiferença geral em relação 
a todas as suas identidades. Mas como não se trata de dar 
um grande salto para trás e conservar identidades estáti-
cas, eles sugerem a recuperação do conceito hegeliano 
de identidade, compreendido por eles como “negativida-
de autorreferencial”13. Daí uma afirmação como: “O que 

13  Ver, a este respeito, a discussão hegeliana sobre as determinações de reflexão na 
Doutrina da essência (Hegel, 1996).
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indivíduos procuram fazer reconhecer na luta por reconhe-
cimento não é exatamente suas identidades positivas, mas 
suas identidades como negativas, sua liberdade de estabe-
lecer suas próprias identidades” (Deranty e Renault, 2007, 
p. 107). 

Para além dessas duas perspectivas, que poderiam inclu-
sive convergir à medida que tentássemos aproximar tais 
práticas desconstrutivas com a leitura sugerida do conceito 
hegeliano de identidade, gostaria de avaliar a viabilidade de 
defender um encaminhamento relativamente distinto. Talvez 
o problema não consista apenas em dissociar cultura e identi-
dade, mas de ir mais adiante e insistir na necessidade de uma 
teoria do reconhecimento capaz de simplesmente dissociar 
política e cultura, com suas questões normalmente ligadas à 
produção de identidades sociais. O debate sobre as relações 
entre redistribuição e reconhecimento normalmente reduz 
a reflexão sobre a natureza das relações sociais a dois cam-
pos: a cultura e a economia. No entanto, há de se acrescentar 
a política como campo autônomo, isso porque talvez nun-
ca sejamos capazes de separar cultura e produção de identi-
dades defensivas (como esperam, cada uma à sua maneira, 
Nancy Fraser e Judith Butler), mas é preciso avaliar a afirma-
ção de que a política nasça da atualização de algo chamado 
“potência de despersonalização”, que sobe à cena da vida em 
comum, levando os sujeitos a não falarem mais como se fos-
sem portadores de identidades e interesses particulares.

Políticas da indiferença
Por mais que isso pareça em princípio contraintuitivo e 

contrário a qualquer reflexão sociológica elementar, pode-
-se dizer que o campo do político nasce de sua separação 
em relação ao campo da cultura e da economia14. Uma das 

14  Para Jacques Rancière (2007, p. 238): “A política não é, de forma alguma, uma 
realidade que se deduziria das necessidades de organização dos homens em comu-
nidade. Ela é uma exceção aos princípios segundo os quais tal organização opera”. 
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possíveis consequências que se segue daí é a afirmação de 
que identidades podem e devem encontrar seu espaço de 
desenvolvimento, mas não que tal espaço deva necessaria-
mente ser politizado. Trata-se aqui de defender a hipótese 
de que a política desidentifica os sujeitos de suas diferenças 
culturais; ela os deslocaliza de suas nacionalidades e identi-
dades geográficas, da mesma forma que os desindividualiza 
de seus atributos psicológicos. Por isso, dessa perspectiva, a 
política é, acima de tudo, uma força de desdiferenciação, 
capaz de abrir aos sujeitos um campo produtivo de indeter-
minação. Sujeitos políticos não são portadores de demandas 
individuais representativas de certos grupos particulares, 
estamentos e classes. Nessas condições, as demandas que 
aparecem no campo do político são apenas a emulação de 
particularismos que procuram se afirmar no interior de um 
mero jogo de forças, não de uma confrontação realmente 
política com força concreta de transformação. Na verdade, 
a política desconhece indivíduos, e esta talvez seja uma das 
mais atuais lições de Marx. Há de se meditar com atenção 
acerca do fato de a revolução, para Marx, só poder ser fei-
ta pela classe dos despossuídos de predicado e profunda-
mente despossuídos de identidade. Classe formada por 
“indivíduos histórico-universais, empiricamente universais, 
em vez de indivíduos locais”. Talvez isso nos mostre como 
sujeitos só se transformam em sujeitos políticos quando 
suas demandas individuais se desindividualizam, podendo 
inclusive aparecer como condição maior para a ampliação 
genérica de direitos. 

Por isso, do ponto de vista do político, esta é uma 
importante hipótese de trabalho: o espaço das diferenças 
culturais deve ser um espaço de absoluta indiferença15. Mas 

15  Trata-se de explorar aqui a ideia, presente inicialmente em Alain Badiou (2009, 
p. 116), de que: “somente é possível transcender as diferenças se a benevolência em 
relação aos costumes e às opiniões apresentar-se como uma indiferença tolerante às diferen-
ças, a qual tem como prova material apenas poder e saber autopraticar as diferenças”.
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o que pode significar a proposição de que as diferenças 
culturais devam ser objetos de indiferença política? Primei-
ramente, é preciso lembrar o que isso não significa. Não 
se trata aqui de ignorar que políticas específicas de discri-
minação positiva tenham função estratégica fundamental, 
nem de ignorar que leis de defesa de grupos sociais histo-
ricamente mais vulneráveis (mulheres, negros, imigrantes, 
homossexuais, travestis etc.) necessitem estrategicamente 
afirmar diferenças culturais para fortalecer a sensibilidade 
social em relação à vulnerabilidade específica de tais gru-
pos. Mas, nesses casos, trata-se da plasticidade que a ação 
política dispõe para impor condições reais capazes de garan-
tir a afirmação do igualitarismo, e uma dessas condições reais 
é a construção da consciência da vulnerabilidade de grupos 
historicamente despossuídos. Tal consciência da vulnerabili-
dade é um estágio necessário para reposicionar a sociedade 
em uma situação na qual a indiferença às diferenças cultu-
rais não seja impossibilitada pelo peso da violência que se 
perpetua contra grupos específicos. Nesses casos, se pode 
falar de um uso “estrategicamente provisório” da noção de 
identidade que não é estranho a uma perspectiva como a 
defendida neste artigo.

Por outro lado, afirmar que as diferenças culturais 
devam ser objeto de indiferença política significa defender 
a autonomia do político em relação tanto à cultura quan-
to à economia. Tal autonomia parte da crença de que ape-
nas o campo do político tem condições de se afirmar como 
campo de igualdade radical, já que os campos da cultura 
e da economia serão sempre marcados por desigualdades 
que podem ser minoradas, mas que talvez não possam ser 
completamente eliminadas. Se é fato que a dinâmica social 
da cultura é marcada pela afirmação da multiplicidade de 
diferenças em contínua reconfiguração, é certo também que 
há uma potência de fragmentação e diferenciação a assom-
brar o campo da economia. Desde Hegel (1986, p. 243), em 
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seus Grundlinien der Philosophie des Rechts [Princípios da filoso-
fia do direito], aceitamos que a circulação de bens e proprie-
dades na esfera da sociedade civil entre particulares nunca 
deixará de produzir desigualdades, mesmo que seja fun-
ção do Estado minorá-las e controlá-las. Podemos encon-
trar vias alternativas para além do livre-mercado, com suas 
afirmações de individualidades com sistemas particulares 
de interesse e sua dinâmica de espoliação econômica dos 
mais vulneráveis. Podemos abrir espaços sociais mais efeti-
vos para a circulação do bem comum e para a afirmação da 
propriedade comum. Mas a atividade econômica tem, no 
seu interior, um princípio de acumulação, devido à equação 
entre capital e desempenho, que provavelmente nunca será 
(nem deveria ser) completamente eliminada, a não ser se 
concluirmos a necessidade de um horizonte de estatização 
completa dos meios de produção. Se aceitarmos, ao con-
trário, que tal horizonte traz problemas insolúveis ligados 
ao bloqueio de exigências necessárias de desenvolvimento 
das individualidades e que, por isso, o momento histórico 
de sua defesa política passou por completo, então podemos 
afirmar que a defesa da autonomia do político pode funcio-
nar como a garantia de um espaço de igualdade radical na 
vida social que, inclusive, pode ter forte força indutora para 
demandas de igualdade na esfera econômica. 

Mas tentemos identificar melhor o que pode ser uma 
esfera do político autônoma em relação à cultura e à eco-
nomia. Deveríamos ser obrigados, para tanto, a defender 
a existência de demandas estritamente políticas que não 
se expressariam como exigências de justiça econômica ou 
como exigências de reconhecimento de especificidades cul-
turais? Se este fosse o caso, certamente o trabalho seria vão, 
pois dificilmente encontraríamos demandas dessa nature-
za. A política não tem um lugar que lhe seja próprio. No 
entanto, a defesa de uma autonomia do político é o que 
nos permite compreender porque há lutas sociais que não 
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se esgotam no interior da lógica dos ganhos econômicos e 
das defesas das particularidades culturais. A experiência do 
político não se dá à margem da economia e da cultura, mas 
se serve de ambos a fim de impulsionar demandas econô-
micas e culturais em direção a um ponto de afirmação de 
um igualitarismo radical capaz de expor “a função universal 
das lutas particulares quando estão investidas de um signifi-
cado que transcende sua própria particularidade” (Laclau, 
2011, p. 305)16. Por isso, só podemos concordar com Ran-
cière e afirmar que há política quando o “povo” não é a 
raça ou a população, os “pobres” não são a parte desfavo-
recida da população, os “proletários” não são o grupo de 
trabalhadores da indústria, mas sujeitos que não se deixam 
inscrever como parte da sociedade, sendo o que não se dei-
xa comensurar por uma lógica gestionária da vida social (cf. 
Rancière, 2007, p. 238). 

No entanto, se este for o caso, não fica claro porque 
deveríamos pressupor, como em alguns momentos deste 
artigo, que a autonomia do político é condição para defen-
dermos a existência de algo que deveríamos chamar de 
“reconhecimento antipredicativo”. Pois pode parecer que 
estejamos simplesmente diante da compreensão do político 
como campo de universalidade formadora de direito. Com-
preensão que nos levaria à ideia de que demandas sociais se 
tornam políticas quando interesses particulares aparecem 
como expressão de direitos universais ainda não aplicados 
a grupos desfavorecidos. Assim, longe de se afirmarem de 
maneira “antipredicativa”, temos, ao contrário, uma predi-
cação dos sujeitos através da determinação fornecida por 
direitos positivos juridicamente enunciados que, até então, 

16  De maneira bem sugestiva, Laclau (2011) propõe pensar tal relação entre parti-
cular e universal no interior das lutas políticas tomando a noção lacaniana de “ob-
jeto pequeno a” enquanto parcialidade que funciona como totalidade, expondo 
uma totalidade incomensurável e não representável a partir dos padrões aceitos 
de representação.
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lhes foram negados. Falar em “reconhecimento antipredi-
cativo” só faria sentido se pudéssemos afirmar a necessidade 
de algo do sujeito não passar em seus predicados, mas con-
tinuar como potência indeterminada e força de indistinção. 
Como se aprofundar as dinâmicas de reconhecimento não 
passasse por aumentar o número de predicados aos quais 
um sujeito se reporta, mas que passasse, na verdade, por 
compreender que um sujeito se define por portar o que 
resiste ao próprio processo de predicação17. O que nos dei-
xa com uma questão fundamental, a saber: como reconhe-
cer politicamente essa potência que não se predica? Poderí-
amos pensar lutas políticas cujas encarnações em demandas 
particulares nos levasse, necessariamente, ao reconheci-
mento do que é radicalmente antipredicativo?

Colocar o problema nesses termos demonstra como 
não podemos ver aqui uma versão da necessidade em recu-
perar a distinção clássica entre “cidadão” e “burguês”, tão 
explorada pelo Marx (2010) de Sobre a questão judaica, em 
que o campo do que entendemos por “cultura” seria uma 
versão contemporânea da esfera de interesses do indivíduo 
proprietário burguês, esse “individualismo possessivo” des-
crito por Macpherson e agora acrescido da dimensão da 
propriedade de atributos culturais diferenciais. A defesa 
da “cidadania” passa, normalmente, pela compreensão de 
que a política avança basicamente com a institucionaliza-
ção de direitos universais adquiridos, que se tornam assim 
predicados de todo e qualquer sujeito. O máximo que 
poderíamos fazer aqui é, mesmo aceitando que a “cidada-
nia” é um mero decalque das “contradições que lhe vêm 
de sua inserção ‘orgânica’ na ‘sociedade burguesa’, da 
qual ela formaliza os conflitos, relações e processos”, não 

17  Uma perspectiva estritamente hegeliana, que compreendesse sua crítica à estru-
tura predicativa do conhecimento baseado na percepção (cf. Hegel, 1991), como 
momento a ser integrado no interior de uma teoria do reconhecimento, chegaria 
a conclusões semelhantes.
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negligenciar que ela também não é desvinculada das “exi-
gências de igualdade e de liberdade ‘reais’, ‘radicais’, das 
quais ela extrai precisamente sua legitimidade” (Balibar, 
2011, p. 473)18. Mas talvez só seja possível salvar o vínculo 
com as exigências de igualdade e liberdade, presentes na 
luta pela cidadania, recusando por completo sua inserção 
orgânica na sociedade burguesa e sua tendência a ser a 
construção jurídico-institucional de uma figura do homem 
ligada à universalização e idealização da experiência mate-
rial do indivíduo liberal. A proposta aqui apresentada não 
deixa de se inspirar (como várias mediações particulares) 
na ideia de Marx (2010, p. 54), para quem: “a emanci-
pação humana só estará plenamente realizada quando o 
homem individual real tiver recuperado para si o cidadão 
abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem 
individual na sua vida empírica”. 

O poder de desinstitucionalização
A fim de pensar quais são as condições possíveis de tal 
recuperação, devemos refletir sobre o que pode realmente 
significar a afirmação da necessidade de existência de uma 
dimensão necessariamente “antipredicativa” do reconheci-
mento. Como foi dito anteriormente, há uma perspectiva 
política que nos leva a acreditar que as lutas políticas cami-
nham necessariamente para a institucionalização de direi-
tos adquiridos. Assim, lutamos para ter direitos reconhe-
cidos pelo ordenamento jurídico. Como resultado desse 
princípio, cada vez mais a vida social é institucionalizada 
e regulada por cláusulas que visam dar voz ao direito dos 
grupos, até então, profundamente vulneráveis. Esse princí-
pio funcionou, por exemplo, para a ampliação de direitos 

18  Isso levou Marx (2010, p. 50) a afirmar: “Nenhum dos assim chamados direitos 
humanos transcende o homem egoísta, o homem como membro da sociedade 
burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu interesse privado e a seu capri-
cho privado e separado da comunidade”. 
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em relação às minorias étnicas, religiosas e sexuais. Ou seja, 
nesses casos, eram demandas direcionadas ao Estado como 
ator capaz de garantir a universalização real das condições 
de liberdade exigidas por seus cidadãos. É inegável que 
tal processo foi e ainda é importante, mas ele tem como 
contrapartida o aprofundamento das estratégias de regula-
ção do que poderíamos chamar de “economia libidinal da 
sociedade capitalista”.

Cada vez que a estrutura jurídica fortalece sua presen-
ça, mesmo que em nome da defesa de setores mais vul-
neráveis da população, avança a regulação disciplinar da 
vida. A estrutura do direito determina as formas possíveis 
que a vida pode tomar, os arranjos que as singularidades 
podem criar. Elas fazem das formas de vida aquilo que pre-
viamente tem o molde da previsão legal. Tal processo não 
se restringe à mutação do ordenamento jurídico, mas for-
talece institucionalmente o enquadramento da produção 
da diferença no interior de um campo cultural no qual 
a exploração capitalista pode se colocar como gestão da 
“economia libidinal”. Pois a sensibilização jurídica à dife-
rença é sempre acompanhada de um processo de nomea-
ção das formas sociais do desejo, e tal nomeação, se, por 
um lado, dá visibilidade a grupos vulneráveis à violência 
social, por outro, parte da gramática das identidades já 
em circulação. Gramática que pode aceitar toda e qual-
quer identidade, desde que ela encontre um lugar den-
tro de um campo geral de regulação social das diferenças. 
Nesse sentido, há uma estratégia política importante que 
passa pela desativação dos nomes. Maneira de afirmar que 
o poder nada pode dizer sobre a diferença, que ele não 
pode explorar libidinalmente sua economia e, por isso, 
deve liberá-la de sua nomeação institucionalizada19. É o 
caso de lembrarmos aqui a proposição de Jacques Lacan 

19  Desenvolvi este ponto em Cinismo e falência da crítica (Safatle, 2008, cap. 4).
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a respeito da inadequação radical do sujeito (pensado a 
partir da centralidade do desejo) em relação às estruturas 
de nomeação e pensar as consequências políticas de tal 
inadequação. Ela nos leva à procura de uma diferença impre-
dicável que pode aparecer como portadora de forte função 
política.

Diante desses casos, devemos procurar desenvolver 
estratégias de reconhecimento que passem ao largo dos 
mecanismos de institucionalização. Estratégias que passem, 
ao contrário, por uma profunda desinstitucionalização, 
através da qual não se trata de ampliar o direito mas, de cer-
ta forma, de atrofiá-lo. Há uma forma de reconhecimento 
antipredicativo através da desinstitucionalização que retrai e 
desativa o ordenamento jurídico, abrindo: “a possibilidade 
de uma existência humana fora do direito” (Agamben, 
2011, p. 151). Esse topos de uma vida para além do direi-
to, tão presente em reflexões como as de Giorgio Agamben 
acerca da forma possível de um “poder destituinte”, pode ser 
apropriado por uma teoria do reconhecimento que esteja 
disposta a dar um espaço fundamental à irredutibilidade 
de experiências de indeterminação subjetiva, assim como 
pensar as consequências políticas de tais experiências20. Ele 
nos coloca diante de uma anomia que não pode ser pen-
sada simplesmente como processo de enfraquecimento da 
capacidade de coesão e organização das normas sociais, 
como vemos em modelos que nos remetem às discussões 
de Durkheim (2005) em Le suicide. Processo de enfraqueci-

20  Nesse sentido, só poderíamos estar de acordo como uma afirmação, como esta 
de Giorgio Agamben (2013, p. 61): “se os homens, em vez de procurarem ainda 
uma identidade própria na forma imprópria e insensata da individualidade, con-
seguissem aderir a essa impropriedade como tal, fazer do próprio ser-assim não 
uma identidade e uma propriedade individual, mas uma singularidade sem iden-
tidade, uma singularidade comum e absolutamente exposta – isto é, se os homens 
pudessem não ser-assim, nesta ou naquela identidade biográfica particular, mas 
ser o assim, a sua exterioridade singular e o seu rosto, então a humanidade teria 
acesso pela primeira vez a uma comunidade sem pressupostos e sem sujeitos, a 
uma comunicação que não conheceria mais o incomunicável”. 
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mento que produziria uma desregulação das normas sociais 
paga com patologias ligadas ao sentimento de esvaziamento 
e à incapacidade de ação21. O que temos aqui é uma ano-
mia que fortalece o campo político por sua abertura para 
além do direito.

Quando alguém levanta tal ideia, alguns acabam por 
ver nela uma forma insidiosa de liberalismo. Ou seja, tudo 
se passa como se estivéssemos diante de uma aplicação do 
velho mantra: “quanto menos Estado, melhor”. Nesse sen-
tido, desinstitucionalizar significaria deixar a sociedade 
livre para criar formas de vida, mas fechando os olhos para 
experiências de opressão e de vulnerabilidade econômica. 
No entanto, poder-se-ia pensar em uma versão de políticas 
de desinstitucionalização distinta de sua versão liberal. Des-
sa forma, “desinstitucionalizar” significa criar algo como 
“zonas de indiferença cultural”, ou seja, zonas no interior 
das quais a sociedade exercite sua indiferença em relação 
às diferenças culturais e suas determinações antropológi-
cas. Isso pode passar, por exemplo, pelo retraimento das 
legislações sobre costumes, família e autodeterminação, ao 
mesmo tempo que procuramos fortalecer a sensibilidade 
jurídica contra processos de espoliação econômica. Pois 
o reconhecimento dos problemas de redistribuição como 
problemas que exigem ser abordados em sua especificidade 
serve aqui para não defender modos que os submetam à 
mesma lógica que as questões próprias à diferença cultural. 
O que nos leva ao sintagma: forte regulação das relações 
econômicas e fraca regulação das relações sociais. Pode-se 
mesmo dizer que os problemas de redistribuição devem 
ser profundamente regulados no interior do ordenamento 
jurídico, isto para que os processos de reconhecimento pos-
sam se desenvolver em uma zona de indiferença na qual o 
direito se torna inoperante.

21  Ver, por exemplo, Honneth (2012, pp. 207-08).
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Essa ideia de um processo de desinstitucionalização 
capaz de criar zonas de indiferença nasce de uma apro-
priação, reconhecidamente heterodoxa, da noção de que 
a luta de classes e o proletariado, em sua versão presen-
te nos textos de Marx, não são apenas conceitos capazes 
de operacionalizar o embate social por justiça econômi-
ca. São conceitos que propiciam também pensar a respei-
to da entrada em cena de uma força de desdiferenciação 
no campo político. Tal força é ainda fundamental para a 
produção de sujeitos políticos e só pode ser reconhecida 
em sua potência produtiva com o retraimento do espaço 
do direito. Um retraimento capaz de permitir a produção 
indiferente de formas singulares de vida. 

Tomemos um exemplo paradigmático: a desinstitucio-
nalização do casamento. Nossas sociedades contemporâneas 
são atravessadas por questões justas ligadas à ampliação 
do direito ao casamento para casais homossexuais, crian-
do com isso a exigência de ordenamentos jurídicos igua-
litários no que diz respeito ao direito de casamento. No 
entanto, uma perspectiva realmente mais consequente 
deveria radicalizar tal demanda, afirmando que cabe ao 
Estado simplesmente deixar de legislar sobre a forma do 
matrimônio, guardando-se para legislar única e exclusiva-
mente sobre as relações econômicas entre casais ou outras 
formas de “agrupamentos afetivos”. Essa seria uma manei-
ra de radicalizar o princípio de abertura do casamento 
a modelos não ligados à estrutura disciplinar da família 
heterossexual burguesa, com seu modo de gestão biopo-
lítica da vida. Em vez de ampliar a lei para casos que ela 
não contemplava (como os homossexuais), dever-se-ia sim-
plesmente eliminar a lei, criando uma zona de indiferença 
desinstitucionalizada.

O contra-argumento clássico consiste em dizer que, ao 
deixar de legislar sobre a forma do casamento, o Estado 
desguarnece aqueles que são mais vulneráveis (no caso, as 
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mulheres). Há, no entanto, um problema maior. A despeito 
de legislar sobre questões de sua alçada (como as relações 
econômicas no interior da família, o problema da posse dos 
bens em caso de separação, direito de pensão etc.), o Esta-
do legisla sobre aquilo que não lhe compete (a forma das 
escolhas afetivas dos sujeitos, ou seja, a plasticidade singu-
lar das formas de vida em mutação e produção). O Estado, 
com seu ordenamento jurídico, deve legislar sobre questões 
de ordem econômica, não sobre questões de ordem afeti-
va. Mas o casamento não é simplesmente um contrato eco-
nômico. Ele é, ou ao menos deveria ser, o reconhecimento 
de um vínculo afetivo produzido como expressão singular 
do circuito dos afetos de sujeitos emancipados. Nesse sen-
tido, nada impede que o Estado legisle sobre as questões 
estritamente econômicas no casamento e nas uniões está-
veis, calando-se sobre a forma dessas uniões (se entre um 
homem e uma mulher, duas mulheres, duas mulheres e um 
homem etc.). Ou seja, no que diz respeito a formas afetivas, 
não cabe ao ordenamento jurídico predicar previamente 
os possíveis, mas acolher as efetivações múltiplas dos pos-
síveis. Do ponto de vista do direito, tal multiplicidade deve 
ser indiscernível.

Esses processos de desinstitucionalização permitem às 
sociedades caminharem paulatinamente para um Estado de 
indiferença em relação a questões culturais e de costumes. 
Pois questões culturais sempre serão espaços de afirmação 
da ordenação múltipla de identidades. Mas a política deve, 
no horizonte, se descolar dessa afirmação. Por mais que 
isso possa parecer contraintuitivo, a verdadeira política está 
sempre para além da afirmação das identidades. Ela inscre-
ve em estruturas sociais amplas modalidades antipredica-
tivas de reconhecimento que encontram sua manifestação 
em dimensões sociais da linguagem e do desejo marcadas 
pela produção singular de circulação do que não se deixa 
experimentar sob a forma do próprio. 
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UNIVERSALISMO, RELATIVISMO E DIREITOS 

HUMANOS: UMA REVISITA CONTINGENTE*

Jayme Benvenuto

*  As ideias desenvolvidas neste artigo foram apresentadas originalmente na aula 
inaugural ministrada pelo autor no Programa de Pós-graduação em Direitos Hu-
manos da Universidade Federal de Pernambuco, em 13 de março de 2013. O ar-
tigo incorpora estudos realizados no período do pós-doutorado, na Universidade 
de Notre Dame, Indiana, EUA, sob os auspícios da Fundação Fulbright, em 2011.

Com a afirmação de Norberto Bobbio (1992, p. 24), segun-
do a qual o problema fundamental dos direitos do homem 
contemporaneamente não é tanto o de justificá-los, ou seja, 
uma questão filosófica, mas o de protegê-los, uma questão 
política, o jurista e filósofo italiano quis pôr um ponto final 
num antigo debate. Pelo menos desde Antígona, a peça de 
Sófocles datada de 444 a.C., a discussão em torno da justifi-
cação do que se pode chamar modernamente de “direitos 
humanos” é um ponto de tensão na teoria e na prática sobre 
o tema. A heroína de Sófocles, após descumprir a ordem do 
rei-tio Creonte, procedendo ao enterro com todas as honras 
de seu irmão Polinices, sucumbe diante da força da lei dos 
homens. Não sem antes justificar a desobediência à ordem 
do rei de deixar o corpo de Polinices ser consumido pelos 
abutres pelo crime de sublevação contra o regime:
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[...] não foi decisão de Zeus; e a Justiça, a deusa que habita 
com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal 
decreto entre os humanos; tampouco acredito que tua 
proclamação tenha legitimidade para conferir a um mortal 
o poder de infringir as leis divinas, nunca escritas, porém 
irrevogáveis; não existem a partir de ontem, ou de hoje; 
são eternas, sim!. Decretos como o que proclamaste, eu, 
que não temo o poder de homem algum, posso violar sem 
merecer punição dos deuses! (Sófocles, 2003, p. 96).

Mas fiquemos com este único exemplo da Antiguida-
de para seguir o ensinamento do professor aposentado da 
Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Oliveira 
(2004), que, em artigo memorável, intitulado “Não Fale 
do Código de Hamurabi! A pesquisa sócio-jurídica na pós-
-graduação em direito”, nos diz que não precisamos voltar 
a tempos remotos para abordar um tema da atualidade. De 
fato, muitas vezes a referência a Hamurabi (e outras fontes 
da Antiguidade), como um marco do passado, é absoluta-
mente desnecessária, se não por impropriedade, como nas 
justificações de todas as situações de direitos humanos em 
relação a uma referência de brutalidade, como é o caso do 
Código de Hamurabi, por um distanciamento histórico, o 
que nos torna obsoletos em termos metodológicos. Temos 
tanto o que observar no tempo presente que o apego ao 
passado é despropositado. A lembrança de Antígona, aqui, 
cumpre o papel de demonstrar que o debate é antigo, não 
mais que isso.

Pularei, então, Prometeu, a Ilíada, a Odisseia, a Lei 
das Doze Tábuas, o Talmude, a Bíblia, o Alcorão. Pularei 
as Cruzadas, Joana D’Arc, São Sebastião, nosso Tiradentes, 
até mesmo a primeira e a segunda guerras mundiais. Outras 
“Antígonas” têm tido a sua tragédia vivida com talvez maior 
rigor nos nossos tempos, sobretudo se consideramos que, 
ao repetirem a história à exaustão, as práticas contempo-
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râneas adquirem uma impertinente dramaticidade. O jor-
nalismo, a literatura, o cinema e outras formas de arte con-
temporâneas têm trazido à luz situações que deixam nossas 
consciências históricas perplexas. Mencionarei aqui algu-
mas situações vexatórias ocorridas nas últimas décadas em 
diversas partes do mundo.

Em entrevista ao programa de televisão da ABC “World 
News Tonight with Peter Jennings”, durante os difíceis dias do 
conflito étnico na ex-Iugoslávia, nos anos de 1990, uma tes-
temunha declarava aterrorizada: “Eu vi com meus próprios 
olhos Tadic bater em prisioneiros, atirá-los em óleo quente, 
forçá-los a castrar uns aos outros, bater-lhes tão severamente 
até matá-los”1 (Perry, 1997, p. 470)2. Em matérias denomina-
das “Letters from Bosnia”, publicados na revista The New Yorker, 
e que ficaram mundialmente famosas por revelarem a cruelda-
de calculada dos sérvios, o jornalista David Rieff demonstra sua 
perplexidade diante do que viu na ex-Iugoslávia:

Um homem muçulmano em Bosansi Petrovac […] 
[foi] forçado a morder o pênis de um companheiro 
muçulmano… Se você disser que um homem não é 
humano, mas que ele parece com você, e que a única 
maneira de identificar esse demônio é fazê-lo arrear as 
calças – homens muçulmanos são circuncizados, enquanto 
os sérvios não – provavelmente esse seria um passo curto, 
psicologicamente, para cortar seu pênis… Nunca houve 
uma campanha de limpeza étnica na qual não tenha havido 
sadismo sexual (Rieff, 1992, p. 82). 

O conflito étnico entre os tutsis e os hutus ocorrido à 
mesma época em Ruanda dá razão a Rieff. Após o genocídio 

1  Dusko Tadic foi julgado e condenado a vinte anos de prisão pelo Tribunal Penal 
Internacional ad hoc para a ex-Iugoslávia pela prática de crimes contra a humani-
dade, graves violações às convenções de Genebra e crimes de guerra.
2  Todas as traduções neste artigo foram feitas pelo autor.
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ruandês de 1994, outro jornalista, Jean Hatzfeld, embre-
nhou-se pelo país em que cerca de 800 mil pessoas foram 
retalhadas até a morte com o objetivo de entender e registrar 
o que ali ocorreu, ocasião em que captou a seguinte decla-
ração de um certo Pancrace:

À noite, e até mesmo nas noitadas de antigamente, volta 
e meia o matador pensava: “Olha só esses tutsis, como são 
altos e esguios. Por isso é que são tão orgulhosos e nos 
consideram gente subalterna. Por isso é que as mulheres 
deles são tão apreciadas”. Assim, quando chegou a hora 
dos massacres, se um matador de maus bofes agarrava nos 
bambuais uma vítima um pouco alta, podia muito bem 
quebrar suas pernas, na altura dos tornozelos, por exemplo, 
e fazer a mesma coisa nos braços, e a deixava cortada e mais 
curta sem lhe dar um golpe fatal. Mesmo que a vítima não 
fosse tão alta, bastava ser mulher (Hatzfeld, 2005, p. 153).

Bem longe dali, a atriz Lucélia Santos registrou em 
filme a trágica situação do povo maubere, em 2000, um 
ano após o Timor Leste haver sido destruído com a parti-
cipação do governo indonésio e o abandono da comuni-
dade internacional (Timor, 2001). Como não lembrar da 
mesma dor sentida pelas mães e avós da Praça de Maio, 
na Argentina, que foram às ruas durante a ditatura militar 
dos anos de 1970-1980 denunciar o assassinato, a tortura e 
o desaparecimento de seus filhos e netos? No Brasil, recen-
temente se organizou o Movimento Mães de Maio, similar 
ao argentino, só que composto por mulheres que choram 
e exigem respostas do poder público para os filhos mortos 
pela Polícia Militar.

A luta delas (e deles), como a das mães e avós argenti-
nas, é a mesma de Antígona, há cerca de 2.500 anos, con-
tra o poder despótico. Na Grécia Antiga, como nos países 
latino-americanos de poucas décadas atrás ou em qualquer 
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outro lugar do mundo de hoje, as justificativas variam, mas 
estão sempre presentes para o que se pode chamar de afir-
mações ou violações aos direitos humanos.

Não foi à toa que ao adotar uma declaração sobre direi-
tos humanos, no âmbito da ONU, em 1948, os seus idealiza-
dores resolveram vinculá-la inexoravelmente à ideia de uni-
versalidade: Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
A universalidade presente no título do documento tinha 
a intenção de demonstrar seu alcance global, portanto, 
para além dos âmbitos nacionais. Mas também registrava a 
pretensão de validade inquestionável, eterna, irrevogável, no 
dizer de Antígona.

Desde sempre, o debate é colocado em termos de exis-
tência ou não de uma natureza humana. Em importante 
artigo intitulado “Are human rights universal? The rela-
tivist challenge and related matters”, publicado em 1997, 
Michael Perry inicia a abordagem fazendo referência a um 
documento da Igreja Católica: a encíclica Veritatis Splendor, 
de autoria do Papa João Paulo II. Naquele documento, o 
papa reitera o entendimento em torno do conceito de natu-
reza humana com um ataque ao relativismo.

Se de fato o homem é um ser indefinidamente maleável, 
totalmente plástico, sem quaisquer estruturas mentais inatas, 
nem quaisquer necessidades intrínsecas de um caráter 
cultural ou social, então ele está sujeito ao “comportamento 
formatável” pela autoridade estatal, pelo gestor corporativo, 
pelo tecnocrata ou pelo comitê central (Perry, 1997, p. 470).

A encíclica papal sustenta-se na “‘existência de normas 
objetivas de moralidade’ válidas para todos os povos do pre-
sente e do futuro, assim como para os do passado” (Perry, 
1997, p. 470). Trata-se, pois, da velha ideia de que existe algo 
no homem que transcende as culturas e este algo é precisamente a 
natureza humana, que deve servir como medida cultural e a 
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“condição a garantir que o homem não se torne um prisio-
neiro de nenhuma de suas culturas, mas alcance sua digni-
dade pessoal vivendo de acordo com a verdade profunda do 
seu ser” (Perry, 1997, p. 470).

Nessas breves palavras da encíclica estão contidos, 
explícita e implicitamente, os principais elementos do deba-
te milenar a respeito da justificação dos direitos humanos: 
natureza humana, verdade e cultura. Está contido sobre-
tudo um elemento que se esconde por trás das palavras e 
conceitos construídos: o medo de que o ser humano (ou o 
homem, para ser consistente com a antiguidade do debate) 
perca completamente os limites diante da inexistência de 
uma autoridade transcendente capaz de regular sua vida e 
limitar ou mesmo impedir as chamadas desvirtualidades.

Perry segue a trilha dada pela encíclica papal afirman-
do que a ideia de direitos humanos apresenta dois desafios:

[...] a premissa ou reclamo de que todo ser humano é 
sagrado (inviolável etc.) e o reclamo seguinte é o de que, 
pelo fato de que todo ser humano ser sagrado (e dadas 
todas as outras informações relevantes), certas escolhas 
devem ser feitas e certas escolhas rejeitadas; em particular, 
certas coisas não devem ser feitas a qualquer ser humano e 
certas coisas devem ser feitas para todos os seres humanos 
(Perry, 1997, p. 470).

O ponto fundamental do artigo de Perry, decorrente 
da ideia de que todo ser humano é sagrado, ao qual ele se 
refere como desafios, é precisamente o de que há certas coi-
sas que não devem ser feitas a ninguém e outras que devem 
ser feitas a todas as pessoas. Perry tem clareza da seriedade 
do debate, não apenas em relação ao primeiro desafio, mas 
sobretudo em relação ao segundo. De fato, é mais fácil che-
gar à definição do que não deve ser feito a ninguém (não 
matar, não torturar, não estuprar, não discriminar, não 
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prender ilegalmente, não praticar limpeza étnica, não fazer 
desaparecerem pessoas), que do que deve ser feito a todos 
os seres humanos.

A respeito das coisas que devem ser feitas a todas as pes-
soas surgem difíceis questões, como é o caso da circuncisão 
feminina ou fanado de mulher ou extirpação do clitóris, 
expressões que assumem diferentes conotações de acordo 
com o entendimento que se tem do fenômeno cultural. A 
expressão circuncisão feminina aproxima a prática daque-
la utilizada em relação aos homens, considerando-a parte 
da cultura de um povo, da mesma forma que fanado de 
mulher, expressão usada em países africanos de língua por-
tuguesa. Ao se referir à extirpação do clitóris, aí está pre-
sente toda a aversão à prática cultural, em relação à qual o 
interlocutor deve provavelmente advogar seu combate por 
via da lei ou da mudança dos costumes.

Mesmo em relação às coisas que não devem ser feitas 
a todos os seres humanos, Perry parece desconsertado com 
as situações levantadas por autores relativistas que revelam 
a possibilidade de que algumas pessoas sentem prazer, por 
exemplo, em serem torturadas em contextos de práticas 
sexuais às quais denominemos apenas como heterodoxas. 
Para esses autores, a condição de submissão voluntária a essas 
práticas absolve o praticante de qualquer possibilidade de ser 
submetido a um processo judicial pela prática do crime de 
tortura.

Os desafios colocados por Perry para defender o univer-
salismo, ao contrário do que ele próprio poderia imaginar, 
revelam a dificuldade que essa perspectiva tem para conti-
nuar se afirmando nos tempos atuais, marcados pelo subje-
tivismo e pelo respeito às mais diversas formas de expressão. 

Por outro caminho segue Jack Donnelly (2003), para 
quem o relativismo cultural seria um fato inegável, mas reve-
laria problemas sobretudo no plano da proteção internacio-
nal dos direitos humanos. Esse autor está preocupado com 
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o que pensamos ao relacionar a ideia de relativismo cultu-
ral com as práticas terríveis que ocorrem todos os dias em 
diversas partes do mundo: seria o caso de as ignorarmos por 
entendermos que são culturalmente orientadas? A saída 
por ele apresentada é a aproximação universalista em relação 
aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. 
Argumenta que “a cultura coloca apenas um modesto desa-
fio para o contemporâneo universalismo normativo dos 
direitos humanos” (Donnelly, 2003, pp. 89-92). Se os relati-
vistas culturais radicais têm uma tendência a priorizar os jul-
gamentos internos de uma sociedade, considerando a cultura 
a única fonte de validade para os direitos, e os universalistas 
radicais tenderiam a dizer que a cultura é irrelevante para 
a validação de direitos, Donnelly encontra proteção na nor-
mativa internacional de direitos humanos, o que o coloca 
no campo do normativismo universal.

Para Joaquín Herrera Flores (2009, p. 119), ao desen-
volver sua concepção complexa e relacional dos direitos 
humanos, o universalismo que nos pode interessar nos tem-
pos atuais consiste em garantir a todos os seres humanos 
a “possibilidade de lutar, plural e diferenciadamente, pela 
dignidade humana”. A partir dessa compreensão, Herrera 
Flores (2009, p. 119, nota 76) constrói a imagem do dia-
mante ético3 para dar visibilidade ao processo de constru-
ção e afirmação dos direitos humanos. O diamante ético é 
uma figura tridimensional que está sempre em movimento, 
“um sistema integrado de cristais que se formou com o passar 
do tempo por superposições de materiais que, ao final, con-
vergem na maravilhosa figura da joia” (Herrera Flores, 2009, 
p. 120). Os materiais a que Herrera Flores (2009, p. 120) se 

3  A figura do diamante ético de Herrera Flores (2009, p. 119, nota 76), em suas 
palavras, “tem seu precedente no texto de Wendy Griswold, Cultures and societies in 
a changing world, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1994, que desenvolve a figura 
do ‘diamante cultural’ como base para um entendimento global e interativo da 
cultura”. 
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refere para falar de direitos humanos são o “resultado de 
lutas que se sobrepõem com o passar do tempo e que são 
impulsionadas tanto por categorias teóricas (linha vertical 
de nosso diamante) como por categorias práticas (linha 
horizontal da figura)”. O diamante ético de Herrera Flores 
indica a existência de segmentos que se agregam uns aos 
outros, dentro de um longo processo de desenvolvimento 
histórico, no qual

[...] todos os componentes estão estreitamente imbricados e 
interconectados [...] e não se pretende esgotar a quantidade 
de elementos que comporão a figura global do diamante. 
Podemos acrescentar outros elementos se isso nos parecer 
adequado e se pudermos justificar de forma prática e teórica 
essa inclusão. Para nós, aqueles existentes neste momento 
constituem o mínimo para compreender os direitos 
humanos em toda sua complexidade (Herrera Flores, 2009, 
p. 120).

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que os sistemas 
internacionais de direitos humanos, compostos de trata-
dos e órgãos, integram o diamante ético que constituem os 
direitos humanos. O que significa que não podemos des-
prezar o que nos serve em termos contextuais porque agre-
ga significado à nossa existência, mas devemos estar abertos 
a novos elementos que venham a compor o diamante ético 
dos direitos humanos, incluindo possíveis novas interpreta-
ções a respeito de problemas que existem há muito tempo, 
embora podendo ter certo grau de invisibilidade.

Contingência, ironia e direitos humanos
A limitação da perspectiva teórica de Herrera Flores é o grau 
de idealização que ele atribui ao mundo dos direitos huma-
nos, embora se apresentando como realista. Esse equívoco, 
aliás, é recorrente em muitos realistas nominais, incapazes 
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que foram de fazer o salto proporcionado pela virada lin-
guística. O que poderia ser mais significativo de certo idea-
lismo que a imagem translúcida de um diamante ético para 
representar os direitos humanos? A própria ideia de repre-
sentação da realidade coloca-o no campo de um pensamen-
to tradicionalíssimo de construção do conhecimento. Daí 
ser necessário, a meu juízo, ampliar o seu horizonte com a 
visão exposta pelo filósofo norte-americano Richard Rorty, 
para quem a ideia de viver numa sociedade democrática é 
central no campo da política. Seu conhecimento a respeito 
do processo de conhecimento humano permitirá construir 
uma visão sentimental dos direitos humanos como parte da 
política em que os direitos são negociados.

A definição em torno do que é uma sociedade justa 
ou democrática – para a qual a produção legal e jurispru-
dencial pode concorrer – depende do contexto histórico 
em que as pessoas vivem e da capacidade que elas têm de 
estabelecer um diálogo aberto com os contemporâneos, de 
modo a convencê-los de que sua perspectiva é mais adequa-
da ou mesmo melhor, num dado momento, em comparação 
com o que foi ou é praticado. Melhor no sentido “de conter 
mais do que consideramos bom e menos do que considera-
mos mau” (Rorty, 1999, p. 28). Melhor, portanto, em termos 
contingentes.

Na perspectiva rortyana, a democracia é um regime 
compatível com a criação de pessoas diferentes, cujo objeti-
vo não é fazer a vontade da maioria, mas possibilitar que as 
pessoas, incluindo as minorias, também tenham seus dese-
jos alcançados. Sua visão da democracia é, assim, a da cons-
trução de nós mesmos. Rorty fala de um mundo construído 
pelos seres humanos que se constroem no dia a dia. Pre-
fere dizer que “a esperança vem antes do conhecimento”, 
na medida em que aquela nos permite projetar um futuro 
em que os habitantes da Terra possam construir “a melhor 
versão de nós mesmos” (Rorty, 1999, p. 2). 
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Essa perspectiva é considerada melhor por Rorty por 
permitir a construção de um sentido de comunidade com 
base na consciência sobre a capacidade de diálogo dos seres 
humanos como única fonte para permitir que as pessoas 
sigam em frente. A seu ver, essa consciência pode ajudá-las 
a sair do campo do confronto para o do diálogo, desde que 
assim elas queiram.

Em vez de se buscar um fundamento absoluto para a 
existência, seria melhor, segundo Rorty, que as pessoas se 
apegassem à única diretriz válida para a comunidade de que 
participam: aquela que permite que a conversa entre inter-
pretações concorrentes aconteça. “O objetivo próprio da 
filosofia não é descobrir a verdade objetiva, mas manter a 
discussão entre essas diferentes interpretações”, interpreta 
Stanley Grenz (1996, p. 158) a respeito do pensamento de 
Rorty.

A tese de Rorty é que simplesmente as pessoas não têm 
outra alternativa, se se quiserem comprometidas com a 
democracia, além de começar a se engajar em redes sociais 
nas quais possam se comunicar e construir identificações. 
Dessa forma, não se estaria descrevendo uma sociedade de 
anjos, diz o autor, mas presumindo um compromisso demo-
crático com o diálogo em sociedades que se proponham a 
ser democráticas.

A perspectiva do autor é a da esperança na política 
como o campo de produção cultural que pode permitir 
transformações que façam as pessoas contingentemente 
melhores. Por isso, a preocupação não é com o futuro 
imediato, muito menos com soluções que possam ser esta-
belecidas em caráter permanente. O presente e o futuro 
próximo é o que constitui a preocupação de quem adota a 
perspectiva de uma justiça ou democracia contingente. O 
que se busca é estabelecer visões e modos capazes de tornar 
a existência humana melhor, de acordo com uma base de 
respeito em torno da qual as pessoas possam conversar.
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Vinculado a essa ideia de contingência, Rorty fala de 
um sentimentalismo que nada tem a ver com a moralidade 
tradicional ou o senso de obrigação moral, mas com amor, 
amizade, confiança e solidariedade social. Coisas, assim por 
dizer, mais simples. A seu ver, esse tipo de educação senti-
mental deixaria as pessoas menos tentadas a pensar a res-
peito de outras pessoas como quase-humanas, como Tadic 
fez com os muçulmanos, os hutus com os tutsis, os indoné-
sios com os timorenses, os generais latino-americanos com 
os esquerdistas. O objetivo dessa noção é expandir a refe-
rência de expressões como “nosso tipo de pessoas” e “gen-
te como a gente”, frequentemente presentes nos discursos 
sociais (Grenz, 1996, p. 127). Adequa-se a ela apenas quem 
não quer aprofundar as diferenças que foram construídas 
historicamente. Em outras palavras, não seria a racionalida-
de que salvaria a humanidade já que se tem consciência de 
que pessoas dotadas de racionalidade são capazes de fazer 
coisas terríveis. Como lembra Rorty.

Para muitas pessoas brancas, até muito recentemente, os 
negros simplesmente não contavam. Para os cristãos, até o 
século XVII, os pagãos não contavam. Para os nazistas, os 
judeus não contavam. Para muitos homens em países cuja 
renda anual média está abaixo de 4 mil dólares, a maioria das 
mulheres continua não contando. Onde quer que rivalidades 
tribais e nacionais se coloquem como importantes, os membros 
das tribos e nações rivais não contam (Grenz, 1996, p. 127).

Rorty insiste que, para que as pessoas “sejam melhores 
com os negros, os homens com as mulheres, os sérvios com 
os muçulmanos ou os héteros com os gays” (Grenz, 1996, p. 
127), não é útil apelar para os valores comuns de uma huma-
nidade idealizada. Isso em razão da percepção de que algu-
mas pessoas se sentem “ofendidas com a sugestão de tratar 
pessoas que elas não reconhecem como humanas como se 
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fossem humanas” (Grenz, 1996, p. 127). Para Rorty, mui-
tas pessoas, particularmente aquelas que não se deixaram 
tocar pelo Iluminismo simplesmente não admitem a ideia 
de igualdade na prática e para todos. Essas pessoas pensam 
em si mesmas como uma espécie ideal de seres humanos, à 
imagem de quem todas as outras devem se acomodar, além 
de uma espécie claramente definida enquanto exemplo de 
bondade em oposição às outras que devem ser rotuladas 
como particularmente más (Grenz, 1996, p. 128).

Para lidar com esse tipo de visão, Rorty apregoa ape-
nas a sinceridade e certo sentimento de compaixão. Consi-
dera um progresso a crescente habilidade das pessoas para 
enxergar similaridades entre elas mesmas e outras pessoas 
muito distintas delas como um equilíbrio de diferenças. E 
a isso ele chama de “educação sentimental”. Dessa forma, 
produz-se uma inversão na verdade do Iluminismo: os senti-
mentos passam a ser mais fortes que a razão.

Para Rorty, a melhor resposta para a questão sobre por 
que nós deveríamos nos preocupar com um estranho seria 

Porque ela4 está naquela situação, longe de casa, entre estranhos 
ou porque ela poderia se tornar sua nora ou porque sua mãe 
está aflita com a sua situação. […] Esse progresso trouxe-nos a 
um momento da história humana no qual é plausível [...] dizer 
que o fenômeno dos direitos humanos é um “fato do mundo”. 
Esse fenômeno pode ser apenas um pequeno ponto, mas 
pode marcar o começo de um novo tempo, no qual o estupro 
coletivo possa acarretar uma resposta forte quando acontecer a 
mulheres ou a homens, quando acontecer a estrangeiros ou a 
pessoas como nós (Rorty, 1993, p. 134; grifo no original). 

4  Observe-se que Rorty utiliza, provocativa e afirmativamente, o pronome pessoal 
no feminino para descrever situações que dizem respeito, indistintamente, a ho-
mens e mulheres. Com essa atitude, ele certamente queria deixar ironicamente 
frustrados e irritados ou, no mínimo, pensativos, os homens (e certas mulheres) 
que fazem pouco caso das preocupações com a linguagem de gênero.

129

Jayme Benvenuto

Lua Nova, São Paulo, 94: 117-142, 2015



A frase final da citação anterior deixa claro que Rorty 
não está para brincadeira com a visão tradicional univer-
salista-idealista, mas também com os machos humanos tradi-
cionais, universalistas interessados na manutenção do status 
quo que só lhes favorece.

Rorty, aqui seguindo Marilyn Frye, está preocupado com 
a vida em sociedade em que muitas pessoas, embora viven-
do dentro de um padrão aceitável de comportamento, são 
culpabilizadas por terem nascido mulheres, gays ou negros. 
Isso acontece não apenas por uma conjuntural desvantagem 
socioeconômica, mas também “pelo mesmo motivo que faz 
com que crianças nobres tenham um inefável horror de se 
imaginar tendo nascido em lares não nobres” (Rorty, 1998, 
p. 226). A linguagem androcêntrica, na visão do autor, tem 
suas conexões com a linguagem econômica, numa clara 
indicação de que no mundo atual existe uma linguagem do 
opressor e uma linguagem do oprimido, cuja distância pre-
cisa ser diminuída e em algum tempo superada. A forma 
indicada para alcançar esse novo momento é construindo 
uma nova linguagem que, com o tempo, passaria a tomar 
parte da linguagem que todo o mundo fala, misturando-se 
com as formas da linguagem tradicional.

O vislumbre trazido pelas feministas às quais Rorty 
chama provocativamente de proféticas, como Catharine 
MacKennon e Marilyn Frye, é não apenas de um novo ser 
para as mulheres, mas para toda a sociedade:

Elas vislumbram uma sociedade na qual a distinção masculino-
feminino não é mais de muito interesse. As feministas que 
também são pragmatistas veem a formação de tal sociedade 
como a remoção de construtos sociais e a restauração das 
coisas como sempre deveriam ser (Rorty, 1998, pp. 226-27).

Trata-se de uma concepção política compatível com a 
ideia de que a cultura está em permanente movimento e, 
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se as pessoas forem persistentes para melhorar suas vidas, 
segundo parâmetros que venham a definir no diálogo intra-
cultural, poderão melhorar a própria cultura: desfazer proi-
bições, estabelecer outras, na medida em que se seja capaz 
de justificá-las.

Quando chego nesse ponto, muitos já se pergunta-
ram: quem deve ter o poder de definir o que é adequado 
para uma sociedade? Nós mesmos. Num debate aberto do 
qual todos possam participar, o que não significa negar 
que, por força da forma como a política é feita e das cir-
cunstâncias atuais, poderá haver algum grau de imposição. 
Afinal, assim são formuladas e redefinidas as culturas, não 
sejamos ingênuos.

No artigo intitulado “Human rights, rationality and 
sentimentality”, publicado em 1993, Rorty aborda especi-
ficamente o tema dos direitos humanos de um ponto de 
vista poderoso. Sua visão contingente permite analisar 
o tema comparando o comportamento dos assassinos e 
estupradores sérvios da Bósnia do genocídio do início dos 
anos de 1990 com a escravidão perpetrada nos Estados Uni-
dos alguns séculos atrás: “Como os sérvios, o Sr. Jefferson 
não pensava a respeito de si mesmo como violando direitos 
humanos” (Rorty, 1998, p. 221); “Os sérvios, os moralistas, 
Jefferson e os muçulmanos negros, todos usam o termo 
‘homem’ para significar ‘pessoas como nós’. Eles pensam 
que a linha que separa os humanos e os animais não é 
simplesmente a linha que divide os bípedes sem pena e os 
demais” (Rorty, 1993, pp. 111-34).

Ao afirmar isso, Rorty queria dizer que se estava fazendo 
o mesmo tipo de distinção que os cruzados faziam em rela-
ção aos então denominados “cachorros infiéis” (infidel dogs) e 
que os muçulmanos negros fazem em relação aos chamados 
“demônios de olhos azuis” (blue-eyed-devils). Com isso, Rorty 
reitera que a humanidade não foi salva pelas ideias ilumi-
nistas. Seja nos Bálcãs, seja nas democracias ricas e seguras do 
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Ocidente, onde se pensa a respeito dos torturadores e estu-
pradores sérvios como eles se sentem em relação às suas víti-
mas muçulmanas: “eles estão mais para animais que nós”, 
na opinião de Rieff (1992, pp. 112-13).

A partir dessa consideração, Rorty passa a expor o 
que considera serem as distinções paradigmáticas que os 
seres humanos fazem entre eles próprios e outras situ-
ações. A primeira é a distinção entre os seres humanos 
e os animais (como na Bósnia); a segunda é a distinção 
entre adultos e crianças (Pessoas ignorantes e surpersticio-
sas, dizemos, são como crianças; Os negros, costumavam dizer 
os brancos nos Estados Unidos e na África do Sul, são como 
crianças.). Quando a distinção diz respeito às mulheres, 
segundo Rorty, há maneiras mais simples de excluí-las 
de uma humanidade de fato, como quando se utiliza o 
termo homem como sinônimo para ser humano, através 
do que os homens expressam o sentimento médio mas-
culino de agradecimento por não terem nascido mulher 
(repetido ingenuamente também por mulheres que assu-
mem a forma de pensar masculina), assim como o temor 
da mais terrível das degradações: a femininização. Já a 
terceira forma de desumanização de alguém, do ponto 
de vista tradicional, é ser não masculino (non male), cujas 
possibilidades mais severas são quando alguém nasce 
sem o pênis, quando tem seu pênis retirado, por qual-
quer razão, ou quando alguém é penetrado por um pênis 
(Rorty, 1993, pp. 111, 114).

O que Rorty buscava demonstrar com essas distin-
ções era que a filosofia tradicional não foi bem-sucedida 
para explicar a essência do ser humano, e mais, que o 
Iluminismo, que se pretendeu libertador, não foi capaz 
de mudar essa forma de pensar e agir, razão pela qual 
muitos estudiosos e pessoas comuns ainda refletem tais 
pensamentos. Declarando que o debate perdeu o foco no 
século XX, Rorty (1993, p. 114) propõe negar significado 
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à questão “O que é a natureza?” e, em seu lugar, colocar 
“O que podemos fazer por nós mesmos?”5.

Então Rorty pega emprestado do jurista e filósofo 
argentino Eduardo Rabossi o termo “cultura de direitos 
humanos”, utilizado num artigo intitulado “Human rights 
naturalized”, no qual Rabossi (apud Rorty, 1993, pp. 117-18) 
“argumenta que os filósofos deveriam pensar nessa como 
uma nova cultura, surgida do mundo pós-holocausto”. 
Para Rorty (1993, pp. 116-17), deve-se “parar de tentar se 
colocar atrás ou embaixo dos fatos, parar de tentar detec-
tar e defender os chamados ‘pressupostos filosóficos’” e 
apenas imaginar que o mundo mudou, que as bases tradi-
cionais sob as quais os direitos humanos foram estabeleci-
dos foram ultrapassadas, diante do que as pessoas podem 
seguir mudando.

O que o pragmatismo rortyano faz aqui é apelar à efe-
tividade do argumento segundo o qual “Desde que não 
foi feito nenhum trabalho útil quanto à insistência numa 
suposta natureza humana a-histórica, é porque provavel-
mente não haverá nenhuma natureza, ou pelo menos nada 
na natureza para as nossas escolhas morais” (Rorty, 1993, 
p. 119). Esse autor, no entanto, não quer simplesmente des-
cartar a tradição platônica e kantiana, mas expressar gra-
tidão a tais filósofos “não por terem descoberto verdades, 
mas por terem profetizado utopias cosmopolitas – utopias 
que podem ter falhado nos detalhes, mas que não teriam 
permitido que chegássemos até aqui se não as tivéssemos 
ouvido” (Rorty, 1993, pp. 121-22).

Ele acredita na possibilidade de produzir gerações 
melhores, mais tolerantes, prósperas, respeitadoras das 

5  Rorty continua: “Muitos homens que foram estuprados estão convencidos de 
que sua masculinidade, e portanto sua humanidade, foi retirada. Como os racis-
tas que descobrem possuir ancestralidade judaica ou negra, eles podem cometer 
suicídio por pura vergonha, vergonha por não ser mais o tipo de ser bípede sem 
pena que conta como humano.”
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diferenças como forma de se alcançar a utopia iluminista. 
Mas ele não acredita que seja uma boa ideia encorajar as 
pessoas a categorizar como “irracionais” as pessoas intole-
rantes (Rorty, 1993, p. 128). E é assim porque, a seu ver, 
“as crenças das pessoas más não são mais ou menos ‘irra-
cionais’ que nossas crenças de que raça, religião, gênero 
e preferência sexual são moralmente irrelevantes” (Rorty, 
1993, p. 128). Nesse sentido, seria melhor ensinar-lhes 
que as pessoas más não são menos irracionais, nem menos 
esclarecidas que as pessoas boas que respeitam as outras. 
O problema das pessoas más, para Rorty, é que elas não 
tiveram tanta sorte na vida por tratar como irracionais 
todas aquelas pessoas lá fora, que estão adotando compor-
tamentos que elas consideram inadequados. Se elas pen-
sam nos outros como pessoas que estão privadas da verda-
de ou do conhecimento moral, seria melhor e mais eficaz 
pensar nelas como pessoas privadas de duas coisas mais 
concretas: segurança e compaixão. Não é o caso de afirmar 
que Rorty não atribui qualquer fundamento aos direitos 
humanos por confiar mais em outras narrativas e gêneros 
de discurso, conforme indica Portales (2007, p. 61). Sua 
justificativa é simplesmente contingente, tem que ser cons-
truída e reconstruída nas conversas políticas a cada dia.

Contingência à brasileira
Pelo que até o momento foi exposto, evidente está que a 
perspectiva universalista tradicional relaciona-se com uma 
visão absolutista (ou absolutizante, na melhor das hipóte-
ses) dos direitos humanos, derivada de noções teológicas, 
cosmológicas ou racionais; enquanto a perspectiva relati-
vista é condicionada por noções culturalistas que enten-
dem os direitos humanos como históricos e espacialmente 
localizados.

Herrera Flores, Jack Donnelly e Richard Rorty, com 
variações, embora declarando a insuficiência do universa-
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lismo tradicional para seguir justificando os direitos huma-
nos, demonstram a necessidade de adotarmos um padrão 
universal histórico, no caso de Herrera Flores, contempora-
neamente normativo, no caso de Donnelly, ou contingente, 
no caso de Rorty. Com isso, eles querem dizer que alguma 
âncora deve ser lançada ao mar para que as pessoas não 
corram o risco de adentrar o mar bravio, com todas as con-
sequências que isso poderia trazer. Histórica e contingente-
mente, foram construídas algumas salvaguardas das quais 
não se pode abrir mão, pelo menos hoje, enquanto outras 
precisam ser criadas para melhorar o padrão daquilo que se 
denomina respeito aos direitos humanos. O caminho segue 
sendo lutar, no plano da política, para defender ideias que 
se opõem a outras. Não se tem a verdade. Mas há bons moti-
vos e bons argumentos para dizer que o melhor caminho 
está à frente.

Não é possível pura e simplesmente aceitar o convite 
cheio de boas intenções de Bobbio ao esquecimento da 
justificação dos direitos humanos em prol de sua proteção. 
Isso porque não há como esquecer a história de atrocidades 
e violações aos direitos humanos, tenham sido cometidas na 
Antiguidade, nas últimas décadas do século XX ou nos dias 
atuais, em qualquer lugar do mundo.

Entre as mais corriqueiras no nosso país, atualmente, 
dou destaque aos ataques do militar da reserva Jair Bolso-
naro e do pastor Marco Feliciano, deputados federais bra-
sileiros que têm feito declarações atentatórias aos direitos 
humanos. 

O deputado federal Jair Bolsonaro fez as seguintes 
declarações num programa de tevê em relação às cotas 
raciais: “Eu não entraria em um avião pilotado por um 
cotista nem aceitaria ser operado por um médico desses. 
Indagado pela cantora Preta Gil, sobre o que ele faria se 
seu filho se apaixonasse por uma negra, disse em tom 
agressivo: 
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Ô Preta, não vou discutir promiscuidade com quem 
quer que seja. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram 
muito bem-educados e não viveram em ambiente como, 
lamentavelmente, é o teu. [...] Agora criaram a Frente 
Gay [na Câmara]. O que esse pessoal tem para oferecer? 
Casamento gay? Adoção de filhos? Dizer pra vocês, que são 
jovens, que se tiverem um filho gay é legal, vai ser o orgulho 
da família? Esse pessoal não tem nada para oferecer6.

Questionado no programa sobre como reagiria caso seu 
filho fosse usuário de drogas, Bolsonaro disse: “Daria uma 
porrada nele, pode ter certeza disso.”7  Sobre a proposta 
de redução da maioridade penal, tendo em vista o suposto 
aumento da violência, o deputado comentou em entrevis-
ta em 8 de fevereiro de 2014: “A verdade é que as pesso-
as não aguentam essa violência que está aí. A culpa é da 
sociedade? Porra nenhuma. É o que eu falei para Benedita: 
‘adota e leva para casa esse vagabundo aí’.”8 Mais recente-
mente, em 9 de dezembro de 2014, o deputado Bolsonaro 
foi acusado de agredir, nos mesmos termos já anteriormente 
praticados, a também deputada Maria do Rosário (PT-RS), 
ex-ministra dos Direitos Humanos durante o primeiro gover-
no Dilma. Na ocasião, ele reiterou que não estupraria Maria 
do Rosário porque “ela não merece”. Ao subir à tribuna da 
Câmara para atacá-la, o deputado dizia: “Não saia, não, Maria 
do Rosário, fique aí. Fique aí, Maria do Rosário. Há poucos 
dias você me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei 
que eu não a estuprava porque você não merece. Fique aqui 
para ouvir.” O discurso era uma referência a declarações da 

6  Disponível em: <http://mtv.uol.com.br/memo/o-deputado-federal-jair-bolsonaro-
-se-complica-com-declaracoes-homofobicas-e-racistas-na-tv>. Acesso em: 12 mar. 2014.
7  Disponível em: <http://mtv.uol.com.br/memo/o-deputado-federal-jair-bolso-
naro-se-complica-com-declaracoes-homofobicas-e-racistas-na-tv>. Acesso em: 12 
mar. 2014.
8  Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/bolsonaro-explica-
-o-que-entende-por-direitos-humanos-leia>. Acesso em: 10 fev. 2015.
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deputada sobre o Dia Mundial dos Direitos Humanos e os 
trabalhos da Comissão Nacional da Verdade9.

O deputado Marco Feliciano (PSC-SP), eleito, em 
7 de março de 2013, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados, 
declarou entre outras coisas que aids era o “câncer gay” e 
que os descendentes de africanos seriam pessoas amaldi-
çoadas: “A maldição que Noé lança sobre seu neto, Canaã, 
respinga sobre o continente africano, daí a fome, pestes, 
doenças, guerras étnicas!” 10.

No twitter, ao longo do mês de março de 2013, o depu-
tado Marco Feliciano declarou que “A podridão dos senti-
mentos dos homoafetivos levam [sic] ao ódio, ao crime, à 
rejeição”11. No mesmo período, no facebook, o deputado 
destacou que

Estamos vivenciando a maior de todas as batalhas contra a 
família brasileira, e a igreja está sendo bombardeada pelas 
mentiras insinuadas por grupo de bandeira LGBT (gays, 
lésbicas, bissexuais e travestis), que planeja dividir e destruir 
nossas igrejas e famílias, usando a política e a discriminação 
como arma12.

As críticas do então presidente da CDHM alcançam, 
na realidade, o direito das mulheres. Em entrevista para o 
livro Religiões e política: uma análise da atuação dos parlamen-
tares evangélicos sobre direitos das mulheres e LGBTs no Brasil, 

9  Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/pgr-vai-analisar-
-declaracoes-de-jair-bolsonaro/>. Acesso em: 10 fev. 2015.
10  Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/politica/pastor-marco-fe-
liciano-e-eleito-para-presidir-comissao-de-direitos-humanos/?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter>. Acesso em: 12 mar. 2014.
11  Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/album-de-fotos/15-tuites-
-polemicos-do-pastor-e-deputado-marco-feliciano>. Acesso em: 10 fev. 2015.
12  Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/album-de-fotos/15-tuites-
-polemicos-do-pastor-e-deputado-marco-feliciano>. Acesso em: 10 fev. 2015.
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de Christina Vital e Paulo Victor13, divulgada pelo O Glo-
bo on-line, em 20 de março de 2013, o deputado critica as 
reivindicações do movimento feminista e afirma ser contra 
as suas lutas porque elas podem conduzir a uma sociedade 
predominantemente homossexual. O livro ao qual o jornal 
se refere contém a declaração extensiva do deputado:

Quando você estimula uma mulher a ter os mesmos direitos 
do homem, ela querendo trabalhar, a sua parcela como 
mãe começa a ficar anulada, e, para que ela não seja mãe, 
só há uma maneira que se conhece: ou ela não se casa, 
ou mantém um casamento, um relacionamento com uma 
pessoa do mesmo sexo, e que vão gozar dos prazeres de 
uma união e não vão ter filhos. Eu vejo de uma maneira 
sutil atingir a família; quando você estimula as pessoas a 
liberarem os seus instintos e conviverem com pessoas do 
mesmo sexo, você destrói a família, cria-se uma sociedade 
onde só tem homossexuais, você vê que essa sociedade 
tende a desaparecer porque ela não gera filhos.

Em entrevista disponível no youtube, postada em 27 de 
setembro de 2013, o deputado Feliciano, ao mesmo tem-
po que atacou a cantora Daniela Mercury, que anunciara o 
casamento com outra mulher, demonstrou incômodo com 
o vídeo produzido pelo canal Porta dos Fundos, intitulado 
“Oh Meu Deus”, no qual os humoristas anunciam a volta de 
Jesus Cristo durante os trabalhos preparatórios de um parto. 
A provocação ao estilo rortyano – embora os seus autores 
nem devam conhecer o autor – tem o sentido de colocar 
pessoas que pensam como os deputados Bolsonaro e Feli-
ciano no lugar que eles colocam os outros, invertendo-se os 
papéis. Se os deputados têm verdades absolutas a defender, 

13  Publicado em 2013 pela Fundação Heinrich Böll e Instituto de Estudos da Reli-
gião (Iser), Rio de Janeiro.
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os personagens dos quadros humorísticos do canal Porta dos 
Fundos têm descrenças humoradas a expor14. Não à toa, o 
vídeo “Oh Meu Deus” foi comentando com desprezo pelo 
pastor Feliciano: “Esperei pra ver se tinha um humor inte-
ligente, uma crítica, mas não tinha. Puro vandalismo. Pega-
ram a fé cristã e jogaram no lixo.”15

Em outras palavras, no lugar de se reagir com adjeti-
vações como “pânico moral” para o comportamento dos 
deputados, conforme sugere um analista16, a atitude irônica 
tem o poder de afirmar a igualdade dos polos do debate. 
Embora dizendo-se indignada com as declarações de Feli-
ciano, Hildete Pereira de Melo, professora da UFF e pesqui-
sadora de relações de gênero e mercado de trabalho, reagiu 
de forma irônica. 

Desde a invenção da pílula anticoncepcional, os casais 
heterossexuais podem manter vida sexual ativa sem 
que a gravidez ocorra. Atribuir aos homossexuais a 
responsabilidade pela destruição da família é um delírio. 
A destruição tem como culpado o homem, que sai de casa 
e abandona os filhos quando o relacionamento termina. 
É preciso entender que os filhos são responsabilidade do 
casal, e não apenas da mulher17.

O vídeo do grupo gay Põe na Roda, publicado no canal 
Catraca Livre, em 28 de novembro de 2014, provoca e ironiza 
ainda mais. Com o título “E se o seu filho se assumisse...?”, 
um repórter aborda pessoas sobre como elas reagiriam se 

14  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=AYiSqyiVaA4>. Acesso em: 
11 fev. 2015.
15  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IoXVicbYwb4>. Acesso 
em: 10 fev. 2015.
16  Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/marco-feliciano-diz-que-direi-
tos-das-mulheres-atingem-familia-7889259>. Acesso em: 10 fev. 2015.
17  Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/marco-feliciano-diz-que-direi-
tos-das-mulheres-atingem-familia-7889259>. Acesso em: 10/02/2015.
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descobrissem que o filho era (como) Jair Bolsonaro, Marco 
Feliciano, Levy Fidelix, Ângela Bismarchi, o pastor Everal-
do e a cantora Joelma. As reações, estudadas para fazer rir, 
provocar e refletir sobre os argumentos utilizados por seus 
defensores, inverte o mecanismo de indignação, colocando 
os defensores de posições divergentes em pé de igualdade, 
como a dizer: não há uma verdade absoluta para questões 
como as que estamos debatendo. 

Ao perguntar o que a interlocutora faria se descobrisse 
que a filha era (como) Ângela Bismarchi, que acusou a tevê 
de “colocar gays nas novelas como se fosse normal”, a respos-
ta da entrevistada é: “Isso jamais aconteceria, inadmissível. 
Você acha isso normal?”. Sobre a possibilidade de o entre-
vistado descobrir que o filho era (como) Bolsonaro, para 
quem ter filho gay seria falta de palmada, o interlocutor res-
ponde: “Dava uma palmada nele. Se o moleque começa a 
demonstrar desde cedo que vai se tornar um reacinha, tem 
que dar uma palmada pra ele aprender o que é que é certo.” 
À pergunta sobre como reagiria se o filho fosse (como) o pas-
tor Everaldo, o interlocutor responde: “Na minha família, eu 
não aceito um pastor Everaldo. [...] Na minha família, uma 
família de amor, de amizade, não dá pra ter uma pessoa pre-
conceituosa como o pastor Everaldo.” Em relação a Joelma, 
que comparou a condição gay a uma droga, o entrevistado 
diz: “Olha, eu sou contra, muito, completamente contra. Eu 
sou contra o casamento entre Joelma e Chimbinha, não acho 
que isso é natural, a começar pela cor do cabelo deles. Sabe, 
eu acho que ser Joelma é um vício. [...] Eu tenho muitas ami-
gas Joelmas, mas muitas conseguiram se recuperar, graças a 
Deus.” Sobre Levy Fidelix, que se referiu ao aparelho excre-
tor como não tendo capacidade de se reproduzir, a interlocu-
tora ironiza acidamente: “Pelo amor de Deus, isso nunca iria 
acontecer porque eu pari meu filho, eu não caguei. [...] Meu 
filho fala pela boca e não pelo órgão excretor. E eu criei ele 
muito bem pra ele [não] ser preconceituoso desse jeito.” Em 
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relação a Marco Feliciano, autor do projeto de lei da “Cura 
Gay”, a entrevistada reage: “Eu acho que eu tentaria ajudar, 
internaria, amarraria à força. [...] Tem cura pra tanta coisa, 
tem cura pra homofobia também, se chama ensino funda-
mental completo.”18

Da perspectiva rortyana, só posso dizer que os deputados 
Jair Bolsonaro e Marco Feliciano correspondem à revivifica-
ção de figuras de tempos antigos, assombradas com a exis-
tência pessoal e coletiva num mundo sem bússola e dividido 
em andares, identificados com o céu, a terra e o inferno. 
Feliciano e Bolsonaro ainda não entenderam que além da 
Terra existem outros mundos para os quais não temos como 
acessar qualquer explicação completa e definitiva, absolu-
ta, portanto. Qualquer explicação já construída, no campo 
das religiões ou da ciência, está condicionada pela história 
e sujeita ao debate.

Bolsonaro e Feliciano, como figuras deslocadas alguns 
séculos no tempo para trás, nunca se deixaram tocar pelas 
ideias do Iluminismo, como igualdade, solidariedade e liber-
dade. Mas parece que o deslocamento histórico deles vai 
além do Iluminismo, já que também não conhecem ideias 
como respeito e tolerância. Podemos chamá-los apropria-
damente de pré-cristãos. São dignos de pena porque, passa-
dos tantos séculos, eles não conseguiram acessar um padrão 
mínimo de respeito ao que entendemos como direitos huma-
nos, ainda raciocinam como no tempo da escravidão. Sorte 
nossa que somos diferentes deles.

O ideal universalista, segundo o qual todos são iguais, 
não passa de uma construção social sujeita às intempéries 
colocadas por violadores de direitos humanos, como os 
estupradores da Bósnia, de Ruanda e do Timor Leste; e 
como os feitores do Congresso Nacional.

18  Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/e-se-
-o-seu-filho-se-assumisse-jair-bolsonaro/>. Acesso em: 10 fev. 2015.
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O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO MÉXICO*

Bruno Boti Bernardi**

Nas últimas décadas, o tema dos direitos humanos tem se des-
tacado como uma das áreas de maior adensamento institucio-
nal e normativo da política mundial. No âmbito das Américas, 
ao lidar com graves violações de direitos humanos em con-
textos de transições políticas, desde finais dos anos de 1980, 
a Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos 
consolidaram uma vasta e clara jurisprudência que: bane a 
validade de leis de anistia, firmando a obrigação de investigar 
e punir; proíbe a realização de julgamentos de civis por tribu-
nais militares; define os desaparecimentos forçados como um 
crime continuado; e veta a aplicação da jurisdição militar para 
membros das Forças Armadas acusados de violações de direitos 
humanos (cf. Morales, 2012; Binder, 2011; Rodríguez-Pinzón, 
2011; Gutiérrez e Cantú, 2010; Modolell González, 2010).

*  Pesquisa realizada com ajuda financeira do programa Capes-Proex e de bolsa de 
doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 
aos quais agradeço, assim como à professora Silvia Dutrénit e ao Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José María Luis Mora pelo apoio durante a pesquisa de campo na 
Cidade do México entre janeiro e março de 2014. 
**  Todas as traduções de citações aqui presentes foram feitas pelo autor.
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O sistema interamericano de direitos humanos e a justiça de transição no México

Nesse sentido, o sistema interamericano tem se carac-
terizado pela adoção de um modelo de justiça de transição1 
de caráter altamente judicializado, que privilegia a regra de 
persecução criminal individual e um enfoque de justiça retri-
butiva, reforçando assim, dentre as várias maneiras possíveis 
de enfrentar os abusos do passado, exigências de julgamen-
tos e punições, bem como respostas e estratégias judiciais e 
legais que necessariamente envolvem a ação do Judiciário (cf. 
Huneeus, 2013; Morales, 2012; Lima, 2012)2. Desse modo, tan-
to a Comissão quanto a Corte Interamericana posicionam-se 
como peças-chave do modelo de cascata de justiça de Kathryn 
Sikkink (2011), no qual a autora examina a tendência cres-
cente de responsabilização criminal individual de funcionários 
estatais e chefes de Estado3.

Uma vez identificado esse fenômeno, como é possível 
entender o impacto dessa normatividade ou, de maneira 
mais precisa, quais são os mecanismos de aplicação domés-

1  Segundo Roht-Arriaza (2006, p. 2), “justiça de transição inclui o conjunto de prá-
ticas, mecanismos e preocupações que surgem após um período de conflito, luta 
civil ou repressão, e que visam diretamente confrontar e lidar com violações dos 
direitos humanos e do direito humanitário cometidas no passado”. Nesse mesmo 
sentido, Glenda Mezarobba (2009, p. 121) afirma que a reflexão “envolve, por um 
lado, graves violações de direitos humanos, e, por outro, a necessidade de justiça 
que emerge em períodos de passagem para a democracia ou ao final de conflitos”. 
Desse modo, ainda de acordo com a autora, a justiça de transição aponta quatro 
direitos das vítimas e da sociedade: o direito à justiça, o direito à verdade, o direito à 
compensação, e o direito a instituições reorganizadas e que possam ser responsabili-
zadas (medidas de não repetição) (cf. Mezarobba, 2009, p. 117). 
2  Os direitos à verdade, reparações e medidas de não repetição são sempre in-
vocados tanto pela Comissão quanto pela Corte, mas se insiste particularmente 
na necessidade de justiça e sanções criminais para graves violações e crimes de 
lesa-humanidade, negando a possibilidade de que os julgamentos possam ser subs-
tituídos por outros mecanismos de justiça de transição.
3  De acordo com Sikkink (2011, p. 5), “cascata de justiça significa que houve 
uma mudança na legitimidade da norma de responsabilização criminal individual 
diante das violações de direitos humanos e aumento das persecuções criminais 
em nome dessa norma”. A emergência e consolidação dessa norma podem ser 
aferidas por três tipos de persecuções criminais: as realizadas por tribunais inter-
nacionais ou híbridos; as que são levadas a cabo por cortes nacionais de um Estado 
contra acusados estrangeiros; e aquelas conduzidas por tribunais domésticos con-
tra réus nacionais (cf. Sikkink, 2011, pp. 4-5).
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tica desse modelo de justiça de transição do sistema inte-
ramericano que impulsiona a cascata de justiça no plano 
interno dos Estados? Sikkink afirma que o movimento em 
direção à responsabilização criminal individual incorporou 
os litigantes de direitos humanos e os tribunais criminais 
domésticos e internacionais ao conjunto de atores relevan-
tes para entender o fenômeno, concedendo um papel para 
advogados, juízes e cortes na cascata de justiça (Sikkink 
2011, p. 242), na medida em que serão esses atores os res-
ponsáveis pela implementação e aplicação dessa norma. 
Todavia, a autora admite que esse papel é complexo, i.e., 
que embora possamos esperar que tais atores apoiem a res-
ponsabilização individual, pois isso poderia contribuir para 
o poder, riqueza, influência e autonomia do setor judicial, 
suas ações podem também ser afetadas por fatores domés-
ticos específicos, institucionais e ideológicos, que podem, 
por sua vez, tornar a abertura de um caso ou julgamento 
perigosa ou não atrativa (Sikkink, 2011, pp. 242-43).

Há assim, em outras palavras, de acordo com a autora, a 
emergência de um sistema de accountability descentralizado 
e interativo, no qual “a aplicação [da norma] é muitas vezes 
fragmentada e casual; se um funcionário estatal é processa-
do ou não por violações dos direitos humanos, isso depende, 
principalmente, de se litigantes domésticos determinados e 
empoderados estão pressionando a favor da responsabiliza-
ção” (Sikkink 2011, p. 18). Nesse sentido, continua a autora 
(p. 19), “Como o sistema é descentralizado, a qualidade da 
aplicação [da norma] varia de acordo com a qualidade dos 
sistemas de justiça criminal em diferentes países”.

Reconhece-se, portanto, o papel dos atores judiciais e 
dos litigantes domésticos para o avanço da cascata de justiça, 
mas ainda não estão suficientemente claras as circunstân-
cias e condições locais desses sistemas criminais nacionais 
que os predisporiam mais ou menos ao cumprimento efe-
tivo da norma de responsabilização criminal individual de 
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agentes estatais responsáveis por violações de direitos huma-
nos. Do mesmo modo, embora se saliente a importância dos 
litigantes domésticos, é preciso ainda explorar quais os tipos 
de trajetórias e características desses atores que poderiam 
convertê-los em canais propulsores mais abertos ou fechados 
para o avanço da cascata de justiça. 

Dessa forma, partindo do consenso emergente na lite-
ratura de que o “cumprimento não é uma questão de tudo 
ou nada e que os efeitos dos regimes de direitos humanos, 
quando e onde eles existem, são condicionados por outras 
instituições e atores” da política doméstica (Hafner-Burton, 
2012, p. 275), o objetivo deste artigo é o de abordar as ques-
tões teóricas e empíricas relacionadas com esses tópicos a 
partir da análise do caso mexicano, no qual a Suprema Corte 
de Justiça da Nação (SCJN), após a condenação do México 
pela Corte Interamericana no caso Rosendo Radilla, alterou 
o modelo de controle de constitucionalidade do país e res-
tringiu a aplicação da jurisdição militar em 2011, durante 
a análise do expediente Vários 912/20104. Nesse sentido, 
nossa hipótese tenta delinear como a política doméstica 
influencia e medeia o impacto potencial das normas ema-
nadas pelo sistema regional nesse tema que, por envolver 
graves violações cometidas no passado, traz à tona o mode-
lo de justiça de transição do sistema interamericano. Para 
tanto, enfatizamos o papel de grupos da sociedade civil e 
as respostas da cúpula do Judiciário local, bem como as 
características específicas desses atores que podem torná-los 
canais mais ou menos permeáveis à influência do sistema 
interamericano de direitos humanos. 

4  O caso diz respeito ao desaparecimento forçado do líder social Rosendo Radilla 
Pacheco, ocorrido no município de Atoyac de Álvarez, no estado de Guerrero, em 
1974, durante o período da guerra suja mexicana (ver nota 5), e envolve, entre ou-
tros temas, as demandas de justiça de transição e o tópico da aplicação da jurisdição 
militar em casos de graves violações de direitos humanos cometidas por integrantes 
das Forças Armadas (cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009).
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Assim, de acordo com nossa hipótese, o sistema intera-
mericano adquirirá aderência doméstica se e quando esses 
dois conjuntos de atores forem capazes de entendê-lo e 
instrumentalizá-lo como um mecanismo efetivo para o seu 
“empoderamento”. Desse modo, o impacto depende, por 
um lado, da organização prévia de grupos locais de direitos 
humanos, da sua capacidade de articulação transnacional 
e, em especial, da existência de organizações não governa-
mentais (ONGs) profissionalizadas, que definam as ações 
de litígio estratégico e de mobilização legal das normas do 
sistema interamericano como uma estratégia prioritária 
para a sua atuação, já que, dessa forma, ampliam-se os seus 
instrumentos para pressionar o Estado. Além disso, a influ-
ência também depende, por outro lado, de certo grau de 
abertura da cúpula do Judiciário local – ou de pelo menos 
um grupo de seus magistrados – a essa normatividade inter-
nacional, cuja utilização no caso mexicano foi percebida 
como uma oportunidade para incrementar e fortalecer seus 
recursos e argumentos jurídico-legais, sobretudo no que 
dizia respeito à construção de uma agenda de defesa dos 
direitos humanos com a qual a Suprema Corte não contava 
de maneira clara até então.

As ONGs mexicanas e os familiares das vítimas  
de desaparecimentos forçados
Após a Revolução social de 1910, consolidou-se no México 
um sistema político autoritário, inclusivo e civil, marca-
do pela existência de um regime corporativista e de par-
tido hegemônico controlado pelo Partido Revolucionário 
Institucional (PRI). Contrariando as promessas iniciais de 
democracia e justiça social trazidas pela Revolução, o regi-
me “priísta” não só restringiu os espaços de liberdade asso-
ciativa das organizações sociais e anulou o desenvolvimento 
autônomo de grupos da sociedade civil, mas também se 
mostrou um violador sistemático dos direitos humanos ao 
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longo do século XX. Entre os anos de 1960 e 1980, em espe-
cial, episódios como a guerra sucia5 e a repressão ao movi-
mento estudantil nos anos de 1968 (massacre de Tlatelol-
co) e 1971 (massacre de Corpus Christi) evidenciavam a 
política oficial do Estado de perseguição de seus oponentes 
e o desrespeito do regime para com as normas internacio-
nais de direitos humanos, apesar da defesa formal do tema 
nos textos constitucionais e na política externa do país.

Ao mesmo tempo, até meados dos anos de 1980, a lin-
guagem dos direitos humanos era ainda em grande medida 
desconhecida e dispunha, ademais, de pouca legitimidade 
doméstica no México, pois era definida, em geral, como 
um instrumento de penetração e intervenção norte-ame-
ricana, um conjunto de ideias yankee, exóticas à realidade 
mexicana (cf. Cleary, 1997, p. 37). Assim, se, por um lado, 
o país atraía pouco a atenção internacional da rede trans-
nacional de direitos humanos (cf. Sikkink, 2006), as organi-
zações sociais mexicanas, inclusive as de direitos humanos, 
também falavam pouco no exterior sobre o que se passava 
no México, pois isso afrontava a tradição nacionalista (cf. 
Aguayo e Parra, 1997, p. 25).

Foi apenas no final dos anos de 1980 que as organizações 
sociais mexicanas alcançaram maior autonomia com relação 
ao aparato estatal, momento em que as ONGs mexicanas pas-
saram também a gozar de maior visibilidade e começaram a 
influenciar a definição da agenda pública, lançando luz para 
o grave quadro de violações de direitos humanos no país, 
que até então havia merecido pouca atenção não apenas 

5  Por “guerra suja” se conhecem as medidas de repressão militar e política em-
preendidas pelo PRI desde finais dos anos de 1960 até inícios dos anos de 1980, 
as quais buscavam a dissolução dos movimentos de oposição política e armada 
contrários ao Estado mexicano. O termo é questionado pelas vítimas das violações 
de direitos humanos por sugerir uma falsa equivalência de forças entre a guerrilha 
e o Exército e por justificar as arbitrariedades cometidas pelo Estado. Para os fins 
deste artigo, utilizamos o conceito em razão da sua ampla difusão na historiogra-
fia, conscientes dessas críticas e de suas limitações.
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internacional, mas também doméstica. Elas representavam 
um novo tipo de movimento social que, em meio à crise cada 
vez mais aguda de legitimidade do regime e beneficiando-
-se do contínuo processo de liberalização política, expunha a 
natureza autoritária do “priísmo”, defendia valores democrá-
ticos e transcendia objetivos locais e econômicos (cf. Aguayo 
e Parra, 1997).

Uma parcela importante das ONGs mexicanas de direi-
tos humanos foi influenciada ou promovida diretamente 
por ordens religiosas específicas da Igreja Católica, como os 
jesuítas e dominicanos6, embora não pela hierarquia tradi-
cionalmente conservadora da Igreja mexicana. A confluên-
cia desses grupos cristãos vinculados à Igreja com professo-
res universitários, acadêmicos e intelectuais, por um lado, e 
ativistas políticos de esquerda desiludidos com os partidos 
políticos, por outro, ofereceu finalmente as lideranças neces-
sárias para a organização dos nascentes grupos de direitos 
humanos, o que permitiu a criação de ONGs mexicanas que 
passaram a ocupar discretamente os espaços políticos que se 
abriam no regime autoritário (cf. Aguayo, 1998, p. 169).

Tanto o Centro Vitoria quanto o Centro Prodh e a 
Academia Mexicana de Direitos Humanos (AMDH)7, as 
três ONGs pioneiras no tema dos direitos humanos, não 
possuíam inicialmente advogados em seus quadros, e aque-
les que de fato eram membros dessas organizações não 
necessariamente se dedicavam a programas ou atividades 

6  No México, dominicanos e jesuítas foram responsáveis pela criação, respectiva-
mente, de duas das principais ONGs de direitos humanos: o Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria O. P. (Centro Vitoria) e o Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
7  Enquanto os dominicanos criavam o Centro Vitoria em abril de 1984, e os jesu-
ítas o Centro Prodh, em 1988, um grupo de acadêmicos, políticos e ativistas laicos 
criariam a AMDH em outubro de 1984. A AMDH passou a treinar ativistas e pro-
mover a pesquisa e ensino sobre direitos humanos no país, além de documentar e 
disseminar informações sobre eles, contando com forte apoio da Fundação Ford, 
que forneceu a maior parte dos recursos durante seus primeiros cinco anos de 
existência (cf. Sikkink, 1993, p. 430).
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de defesa legal e litígio de casos. O Centro Fray Francisco 
de Vitoria e a Academia Mexicana de Direitos Humanos, 
em especial, respondiam a pressões de ativistas centro-ame-
ricanos que olhavam e se dirigiam para o México em bus-
ca de auxílio para suas atividades (cf. Cleary, 1997, p. 30). 
Nesse sentido, ao comentar o perfil tanto das ONGs vincu-
ladas à Igreja quanto daquelas conformadas por setores de 
esquerda e intelectuais, Edgar Cortez, ex-sacerdote jesuíta e 
diretor do Centro Prodh entre 1996 e 2004, afirma que “O 
que tinham era basicamente gente mais ativista que fazia 
difusão, que dava palestras, que dava oficinas” (entrevista 
pessoal). Será apenas em meados da década de 1990, sobre-
tudo após o Levante Zapatista, em 1994, que o trabalho 
legal e de litígio será incorporado plenamente tanto pelo 
Centro Prodh quanto pelas outras ONGs mexicanas, com 
destaque para a Comissão Mexicana de Defesa e Promoção 
dos Direitos Humanos, uma cisão da AMDH. 

Nesse sentido, depois de um enfoque inicial calcado em 
atividades de pesquisa, capacitação e difusão dos direitos 
humanos que buscava disseminar e popularizar esse discur-
so ainda praticamente desconhecido e sem muita legitimi-
dade, observa-se uma segunda etapa marcada pela preocu-
pação com o registro dos casos, durante a qual as queixas 
começam a ser enviadas às comissões estaduais e nacional de 
direitos humanos, ao mesmo tempo que denúncias públicas 
eram realizadas com a expectativa de pressionar os minis-
térios públicos e tribunais a receber e processar os casos. 
Somente após essa fase de aprendizagem sobre documenta-
ção e recopilação de evidências sobre os casos, por um lado, 
e dos primeiros contatos com os sistemas jurisdicional e não 
jurisdicional de proteção aos direitos humanos, por outro, é 
que as ONGs começariam de fato a se especializar na apre-
sentação de litígios ante os mecanismos internacionais de 
direitos humanos, dada a falta de resposta do sistema judi-
cial interno (cf. Edgar Cortez, entrevista pessoal).
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Esse processo de alteração das práticas, estratégias e 
prioridades das ONGs por um caminho pelo qual se transi-
tava de etapas iniciais de difusão, registro de casos e denún-
cias até alcançar finalmente um cenário de estruturação 
de equipes de advogados treinados e montagem de litígios 
paradigmáticos, fica claro no exemplo da Comissão Mexica-
na, uma cisão da AMDH. Havia, entre outras divergências, 
uma disputa entre os membros da AMDH a respeito de qual 
deveria ser a natureza e o foco de seu trabalho, opondo 
aqueles que defendiam apenas a promoção de causas de 
direitos humanos, dentro de um marco mais acadêmico e 
de difusão, e os que buscavam expandir o foco da organiza-
ção para a defesa legal e litígio de casos concretos de direi-
tos humanos.

Diante dessa divisão entre causas e casos, Mariclaire 
Acosta e um conjunto de ativistas argumentavam que era 
necessário radicalizar e aprofundar o trabalho realizado até 
então para além da mera promoção e discussão acadêmi-
ca, assumindo “a defesa ativa e comprometida das inúmeras 
vítimas de abuso no país” (Acosta, 2006, p. 73). Em suas 
palavras, a Academia “nunca quis deixar de ser Academia” 
(entrevista pessoal), e, como resultado, “a assembleia da 
AMDH recomendou a formação de outra organização para 
trabalhar mais na área da defesa de casos” (Peebles Lane, 
1993, p. 85) como uma resposta à frustração de parte dos 
seus membros que queriam mais liberdade para responder 
e defender casos individuais. Assim, Acosta e um número 
considerável de pessoas deixaram a AMDH, e dessa cisão 
se originou uma nova ONG de direitos humanos, a Comis-
são Mexicana de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, 
fundada em dezembro de 1989.

Tal como o Centro Prodh e, em menor medida, o Cen-
tro Vitoria, a Comissão Mexicana se notabilizaria como 
pioneira na criação de uma equipe de advogados trei-
nados em casos de litígios e mobilização legal de normas 
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internacionais. Porém, no início da década de 1990, nos 
primeiros anos posteriores à criação da rede doméstica de 
direitos humanos (Red Nacional de Organismos Civiles 
de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y 
Todos – TDT), prevalecia ainda entre os grupos mexicanos 
de direitos humanos uma situação de desconhecimento, e 
às vezes até mesmo de desconfiança, sobre a operação dos 
instrumentos internacionais de direitos humanos e, particu-
larmente, do sistema interamericano8.

Essa situação começaria a ser revertida a partir de 
1992, quando o CEJIL (Center for Justice and Internatio-
nal Law) começou a oferecer cursos de capacitação sobre 
o funcionamento do sistema interamericano em coorde-
nação com a Red TDT para algumas das maiores e mais 
importantes ONGs mexicanas daquele período, experiên-
cia que seria fundamental para pôr em marcha um pro-
cesso de aprendizagem e de formação de quadros de ati-
vistas e advogados com expertise jurídico-legal tanto para o 
registro quanto para a apresentação de casos. Os trâmites 
e procedimentos do sistema eram estudados à luz da Con-
venção Americana de Direitos Humanos (CADH), bem 
como as técnicas e categorias legais de tipificação das vio-
lações, o que além de expor as possibilidades e limitações 
do sistema também abria um novo caminho para a mobili-
zação do direito internacional.

Assim, a partir desse vínculo facilitador com o CEJIL, 
estabeleceu-se uma relação de cooperação, por meio da 
qual os ativistas mexicanos descobriram o sistema, uma vez que 
os integrantes dessa ONG internacional “começaram uma 
série de oficinas para primeiro conhecer o sistema intera-
mericano que ninguém conhecia” (cf. Mariclaire Acosta, 

8  Segundo Michel Maza (entrevista pessoal), “O principal [problema] é que havia 
desconhecimento. E o que se via era a OEA, e não o sistema interamericano”, da 
mesma forma que os ativistas apenas enxergavam a ONU como um agregado e 
desconheciam a existência do sistema universal de direitos humanos. 
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entrevista pessoal). Havia, nesse período, um conheci-
mento quase nulo sobre as suas regras e funcionamento 
no México, e o CEJIL exerceu um importante papel de 
difusão e treinamento desses grupos domésticos. A esse 
respeito, Acosta afirma que os grupos mexicanos sabiam 
da existência do sistema interamericano, “mas em abstra-
to, nos cursos que dava a Academia Mexicana de Direitos 
Humanos onde se falava do sistema universal [...] [mas] 
ninguém [o havia ativado] mais que o PAN [Partido Ação 
Nacional]”9 (Acosta, entrevista pessoal).

No entanto, apesar dos cursos de capacitação do 
CEJIL e de outras formas de contato crescente com os ins-
trumentos internacionais de direitos humanos, foi só com 
o Levante Zapatista, em 1994, que as ONGs mexicanas 
começaram, de fato, a ativar o sistema interamericano e 
a apresentar os primeiros casos de violações à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), movimen-
to acompanhado por atividades de incidência política 
também no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da 
ONU e no Parlamento Europeu, ao que se somava ainda 
a intensificação do trabalho de advocacy nos Estados Uni-
dos, em curso já desde a negociação do Nafta (North Ame-
rica Free Trade Agreement – Tratado Norte-Americano 
de Livre Comércio). O movimento zapatista teve, assim, 
um grande impacto sobre as ONGs mexicanas de direitos 
humanos, e 1994 se tornou um divisor de águas para a 
transnacionalização do trabalho desses grupos, já que tan-
to suas atividades de advocacy quanto de apresentação for-
mal de casos e denúncias de violações ante os mecanismos 

9  Nos casos 9.768, 9.780 e 9.828, o PAN havia acusado o governo mexicano de violar 
a Convenção Americana de Direitos Humanos em razão das fraudes eleitorais come-
tidas nas eleições para governador no estado de Chihuahua, em 1986, para deputa-
dos federais no sétimo distrito de Chihuahua em 1985, e nas eleições para prefeito 
da cidade de Durango em 1986. A petição foi encaminhada em 1989 e a Comissão 
Interamericana publicou um informe do caso no seu relatório anual de 1989-1990. 
Tratava-se do primeiro caso do país admitido pelo sistema interamericano.
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regionais e universais do regime internacional de direitos 
humanos se incrementaram dramaticamente. 

Ao mesmo tempo que se desenrolava esse processo de 
transnacionalização das ONGs mexicanas de direitos huma-
nos, que as capacitava para a ativação do sistema interame-
ricano, importantes mudanças ocorriam também no perfil 
e conjunto de estratégias adotados por uma das principais 
associações de familiares das vítimas da guerra suja mexi-
cana, o que também acabaria por predispor esse grupo a 
buscar o regime regional de direitos humanos. A partir de 
1997, a estratégia do CNI (Comitê Nacional Independente 
Pró Defesa dos Presos, Perseguidos, Desaparecidos e Exi-
lados Políticos), então já rebatizado como Afadem (Asso-
ciação de Familiares de Detidos, Desaparecidos e Vítimas 
de Violações de Direitos Humanos Regional do México), 
muda radicalmente e passa a se orientar pelo esgotamento 
dos espaços legais e de denúncia nacionais para depois 
ativar o sistema interamericano, seguindo as orientações 
e exemplos da Fedefam (Federação Latino-americana de 
Associações de Familiares de Detidos-Desaparecidos) e das 
organizações de familiares da Colômbia (cf. Julio Mata, 
entrevista pessoal; Sánchez Serrano, 2012)10.

Porém, o desconhecimento acerca do funcionamento do 
sistema interamericano de direitos humanos e a falta de recur-
sos jurídico-legais e financeiros para a apresentação de peti-
ções à CIDH obrigaram a Afadem a buscar a ajuda das ONGs 
especializadas em direitos humanos, cujos contatos, expertise 
legal e fontes internacionais de financiamento permitiam 
a realização desse tipo de trabalho de litígio estratégico e 
de acompanhamento de casos. No entanto, inicialmente, o 
estigma que pesava sobre a Afadem levou ao fracasso das 
primeiras tentativas de aproximação com as ONGs de direi-

10  Durante muito tempo, o CNI havia direcionado seus esforços para atividades de 
denúncia política, realizando marchas, protestos, concentrações, manifestações, 
greves, comícios e ocupações.



155

Bruno Boti Bernardi

Lua Nova, São Paulo, 94: 143-179, 2015

tos humanos, e foi apenas como resultado novamente da 
intermediação da Fedefam e de Janet Bautista, em especial, 
que a Afadem conseguiu finalmente estabelecer uma rela-
ção de trabalho e de cooperação com a Comissão Mexicana.

Dessa forma, em suma, no final dos anos de 1990, des-
pontavam duas novas condições favoráveis para o desen-
volvimento do trabalho de litígio estratégico e mobilização 
de normas internacionais em casos de justiça de transição 
no México. Por um lado, a Afadem já havia começado a 
investir na realização de suas primeiras atividades legais 
no âmbito doméstico, as quais envolviam a documentação 
de casos e apresentação de denúncias. Tratava-se de uma 
mudança radical da estratégia do grupo, a partir da qual se 
buscava dar um primeiro passo para a ativação do sistema 
interamericano, dadas a falta de respostas e a cumplicidade 
das autoridades estatais diante das violações cometidas no 
passado. 

Enquanto isso, por outro lado, depois de suas primei-
ras aproximações e contatos com a Comissão Mexicana, “já 
existia uma relação de confiança entre Afadem e a Comis-
são” (cf. Acosta, entrevista pessoal), o que permitiu que os 
dirigentes dessa associação de familiares das vítimas passas-
sem a pedir que a Comissão Mexicana apresentasse peran-
te a CIDH os seus casos de desaparecimentos forçados que 
não avançavam no sistema judicial interno em razão, entre 
outros fatores, da suposta falta de evidências, da aplicação 
de regimes de prescrição temporal e do envio dos casos à 
jurisdição militar.

O estabelecimento desse vínculo entre a Afadem e a 
Comissão Mexicana era, de fato, um marco importante, e 
assinalava a abertura de um novo capítulo de atuação das 
ONGs mexicanas, pois o tema das violações de direitos 
humanos cometidas no passado havia sido até então área 
de preocupação apenas das associações de familiares das 
vítimas e não dos grupos de direitos humanos. A questão 
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havia sido afastada da agenda dessas organizações em razão, 
por um lado, do estigma, divisões e disputas que imperavam 
entre as associações de familiares e vítimas, e, por outro, 
graças também à consciência e ao cálculo “de que era quase 
impossível que avançasse [esse tema] porque, pois, os res-
ponsáveis eram os mesmos que continuavam governando” 
(cf. Edgar Cortez, entrevista pessoal). Seria apenas com o 
novo contexto político aberto pela alternância política e 
chegada de Vicente Fox à presidência que os grupos de 
direitos humanos foram encorajados a se aproximar mais 
dos familiares das vítimas e a impulsionar o tema da justiça de 
transição, uma vez que existiam expectativas em torno das 
promessas do novo governo, cuja plataforma eleitoral havia 
prometido a criação de uma Comissão da Verdade. 

Contudo, a Comissão Mexicana não pôde corresponder 
às expectativas da Afadem de apresentar dezenas de casos, 
não só porque o status das informações disponíveis era mui-
to débil e os casos estavam pouco documentados (cf. Fabián 
Sánchez Matus, entrevista pessoal), mas também porque a 
organização possuía recursos limitados que impossibilita-
vam a apresentação de um grande número de casos simila-
res, de tal modo que a estratégia adotada foi antes a do lití-
gio de um único caso emblemático da repressão política do 
Estado na localidade de Atoyac de Álvarez. Segundo Julio 
Mata, “Eles nos diziam que não tinham recursos suficientes. 
Depois argumentavam que a Comissão Interamericana não 
podia levar muitos casos” (entrevista pessoal). Em seguida, 
continua ele, 

Já me falam do que eram os casos paradigmáticos. Já como 
toda uma estratégia e tudo isso. Bom, finalmente para 
nós, eu dizia, bom, que seja um caso só [...] [então] nós já 
buscamos qual caso era o que mais nos convinha, fizemos 
valorações no interior da Afadem, qual nos convinha mais, e 
decidimos levar o caso Radilla.
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Ao final, o caso foi apresentado à CIDH em 2001 e o 
Estado foi condenado pela Corte Interamericana em 2009, 
após claro fracasso da Femospp, a Fiscalía especial criada 
pelo governo Fox (2000-2006) para investigar as viola-
ções de direitos humanos cometidas durante os governos 
priístas. No entanto, apesar disso, a sentença demonstrava 
algumas importantes limitações que causaram a decepção 
tanto dos ativistas de direitos humanos quanto dos fami-
liares de Rosendo e de outras vítimas. Isso porque a Corte 
tomou uma decisão mais em favor do tema do acesso à justi-
ça e da questão do foro militar, em detrimento da temática 
da justiça de transição, já que, apesar de reconhecer que o 
desaparecimento não havia sido um delito isolado, não o 
reconheceu como um crime de lesa-humanidade inserido 
em uma política mais sistemática e generalizada de viola-
ções dos direitos humanos e de repressão contra a popu-
lação civil. Além disso, como bem salienta María Sirvent 
(entrevista pessoal), uma das advogadas do caso Radilla,

Nós pusemos na demanda um sem-fim de questões em 
matéria de reparação do dano, questão de reconstrução da 
memória histórica, de verdade, de justiça, de reparação. 
Trabalharam-se reuniões e reuniões com os familiares para 
que nos dissessem o que era reparador para eles, o que 
era reparador para a família, o que era reparador para a 
comunidade. E a Corte não retoma praticamente nada, ou 
melhor, nada, nos seus petitórios.

Entretanto, ainda que, ao final, os componentes de jus-
tiça de transição do caso tenham se desvanecido em favor 
do tema da jurisdição militar, a sentença da Corte Intera-
mericana foi um catalisador para uma série de importantes 
mudanças jurídicas implementadas pela Suprema Corte de 
Justiça da Nação a partir do expediente Vários 912/2010 
que, dentre outros pontos, afirmou a obrigatoriedade de 
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cumprimento das sentenças da Corte Interamericana, res-
tringiu o foro militar e deu início ao controle difuso de con-
vencionalidade da legislação doméstica.

A Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN)  
e o Expediente Vários 912/2010
Durante o funcionamento do regime autoritário mexica-
no de partido hegemônico, “O sistema judicial essencial-
mente preservou o regime autoritário e a Suprema Corte 
mexicana se transformou em uma instituição passiva e sem 
importância” (Castillejos-Aragón, 2013, p. 138). Embora não 
fossem alheios ao direito, e se preocupassem com o cumpri-
mento das normas jurídicas, os governos do PRI domina-
vam as instâncias judiciais, adaptando-as às suas necessidades, 
de tal modo que o Judiciário e a Suprema Corte, em parti-
cular, eram dependentes e subservientes ao poder político 
(cf. Domingo, 2000, 2005; Ansolabehere, 2006, 2007, 2010; 
B. Magaloni, 2008). 

Esse quadro histórico de subordinação e falta de prota-
gonismo do Judiciário seria alterado, contudo, em decorrên-
cia do processo de transição democrática que tomaria conta 
da cena política do país a partir da controversa eleição presi-
dencial de 1988 (cf. Crespo, 1999; Lujambio, 2000; Magaloni, 
2005; Nacif, 2007), culminando na alternância política de 
2000 com a chegada de Vicente Fox, do PAN, à presidência. 
Se antes a Suprema Corte se preocupava apenas em garan-
tir a aplicação das leis de maneira submissa ao Executivo, os 
efeitos tanto das reformas institucionais de 1994 e 1996 que 
lhe delegaram mais poderes, quanto do aumento da plurali-
zação e competição políticas consolidaram o seu novo papel 
como autêntico tribunal constitucional (Ansolabehere, 2006, 
p. 234). 

Como resultado dessa evolução, ao longo da transição 
democrática, a Suprema Corte foi capaz de romper sua 
tradição histórica de subordinação ao Executivo e passou 



159

Bruno Boti Bernardi

Lua Nova, São Paulo, 94: 143-179, 2015

a exibir graus inéditos de ativismo judicial (cf. Domingo, 
2005), deixando de ser um tribunal do governo para se 
transformar em uma corte que arbitra os conflitos entre os 
políticos, partidos e os distintos níveis de governo e órgãos 
do Estado (Ansolabehere, 2010, p. 79). Todavia, ao mesmo 
tempo, como contrapartida, ocupou-se mais da função de 
árbitro das disputas político-institucionais do que do papel 
de garante de direitos dos cidadãos (A. L. Magaloni, 2008; 
Ansolabehere, 2010), pois as reformas constitucionais não 
tornaram o tribunal mais acessível aos cidadãos, o que difi-
culta que grupos organizados e indivíduos exerçam pressão 
e mobilização legal para que ela desenvolva uma jurispru-
dência pró-direitos11.

No que tange às normas internacionais, durante décadas 
o direito internacional dos direitos humanos foi relegado ao 
segundo plano ou simplesmente ignorado, a despeito da 
ratificação de inúmeras convenções pelo Estado mexicano, 
as quais eram “meros atos de presença internacional que 
punham em destaque a diplomacia mexicana” (Castilla, 
2013a, p. 294). Nesse sentido, os juízes relutavam em uti-
lizar os tratados tanto por falta de conhecimento quanto 
por não os considerarem parte do direito mexicano (Gon-
zález Rivas, Tinajero-Esquivel e Vega González, 2002, pp. 
431, 445), enquanto os advogados litigantes, com exceção 
dos poucos pertencentes às ONGs de direitos humanos, 
tampouco os usavam para construir e estruturar a argumen-
tação e as demandas dos seus casos por razões análogas, já 
que demonstravam não só falta de familiaridade com esses 
instrumentos internacionais, mas também desconfiança 
sobre a possibilidade real de sua aplicabilidade, dada a visão 
predominante no âmbito jurídico-legal de que os tratados 

11  A esse respeito, Domingo (2005, p. 39) conclui que “De modo geral, a judicia-
lização da política no México tem sido menos o resultado da mobilização legal de 
baixo do que dos partidos políticos que fazem uso dos novos poderes de revisão 
judicial”.
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não integravam a legislação nacional (cf. González Rivas, 
Tinajero-Esquivel e Vega González, 2002, p. 429).

Contudo, como bem frisa Castilla (2013a), o crescente 
impacto dos tratados comerciais e econômicos na formu-
lação das políticas públicas e, em menor medida, a maior 
integração do país aos instrumentos internacionais de direitos 
humanos manifestada em decisões como a aceitação da juris-
dição da Corte Interamericana, em 1998, forçaram um rea-
juste nessa posição tradicional dos atores judiciais, o que leva-
ria a uma flexibilização gradual na direção do abandono da 
ideia da autossuficiência normativa interna (Castilla, 2013a, 
p. 297). Assim, como resultado, em 11 de maio de 1999, 
a Suprema Corte modificou o seu próprio critério sobre o 
lugar ocupado pelo direito internacional dentro do sistema 
jurídico mexicano, abandonando a tese isolada, adotada 
previamente em 1992, sobre seu caráter de legislação ordi-
nária em favor de uma nova interpretação que concedia 
status supralegal aos tratados internacionais.

Dentro desse processo de maior abertura ao direito 
internacional, o gabinete do Ministro José Ramón Cossío 
Díaz foi, a partir de 2007, o grande impulsor inicial da uti-
lização dos tratados e da jurisprudência internacional no 
tema dos direitos humanos, exercendo um papel de lide-
rança na difusão desses instrumentos no interior do tribu-
nal, que forçou os outros magistrados a se posicionarem a 
respeito. Com o transcorrer do tempo, outros ministros, em 
geral mais progressistas, começaram também a se interessar 
por essa prática, e membros dos seus gabinetes passaram 
a seguir o exemplo ou até mesmo a procurar a equipe do 
Ministro Cossío para conhecer melhor essa dinâmica de 
trabalho que articulava o direito interno e o internacional, 
somando-se assim a esse movimento12.

12  O papel de liderança exercido inicialmente pelo gabinete do Ministro Cossío 
foi fundamental, uma vez que forneceu a vários outros ministros um ponto focal 
e exemplos práticos a partir dos quais podiam aprender como realizar a interlo-
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José Ramón Cossío Díaz, distinguido especialista em 
direito constitucional, com estudos de pós-graduação e dou-
torado na Espanha, é professor do Itam (Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México) e tem um perfil acadêmico em 
sintonia tanto com as discussões mais recentes no campo 
da doutrina legal quanto com os avanços e temas que têm 
permeado a jurisprudência internacional em assuntos de 
direitos humanos. Sua motivação para impulsionar a aplica-
ção do direito internacional dessa área tinha duas vertentes 
principais, uma jurídica e outra de cunho mais político e 
estratégico. Por um lado, ele acreditava na obrigação dos 
juízes de fazer valer as normas internacionais de direitos 
humanos ratificadas pelo Estado, uma vez que elas eram 
partes integrantes do ordenamento jurídico mexicano tan-
to quanto as leis nacionais. Assim, tais regras seriam plena-
mente aplicáveis e suas disposições deveriam ser garantidas.

Ademais, por outro lado, a utilização dessas regras e da 
jurisprudência internacional, sobretudo no que se referia 
ao sistema interamericano, constituía-se ainda em um cami-
nho mais rápido e fácil para que tanto a Suprema Corte 
quanto os tribunais mexicanos, de modo mais geral, pas-
sassem a desenvolver e aplicar, a partir das interpretações 
e critérios já disponibilizados pela Corte Interamericana e 
outros órgãos internacionais, uma abordagem de direitos 
humanos em suas atividades. A construção desse enfoque 
de modo autóctone não só levaria a repetir esforços já con-
cluídos por essas instâncias internacionais, mas também 
implicaria uma série de problemas de coordenação, falta 
de informações e de capacidade institucional no interior 

cução das normas internacionais com as regras domésticas. Segundo Cossío, havia 
maior abertura para esse tema “do Ministro Gudiño, do Ministro Silva, da Ministra 
Sánchez Cordero, que estávamos na [Primeira] Sala nesse momento e já tínhamos 
muito tempo tratando de fazer coisas em matéria de direitos humanos. O Ministro 
Góngora também, é preciso dizer. Basicamente eram os que estavam nessas coisas 
com anterioridade” (entrevista pessoal). 
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do Judiciário para levar a cabo essa tarefa. Assim, para juí-
zes progressistas da Suprema Corte como o Ministro Cos-
sío, valer-se dessa normatividade não só evitava ou dimi-
nuía parte desses custos, mas também ajudava um tribunal 
tradicionalmente sem canais de acesso a atores societais e 
caracterizado por sua falta de atenção aos temas de direitos 
humanos a finalmente construir uma agenda nesse senti-
do. Em outros termos, em um contexto no qual Cossío e 
um grupo minoritário de juízes mais progressistas buscavam 
impulsionar essa temática dentro da SCJN, a instrumentali-
zação do direito internacional dos direitos humanos e do 
sistema interamericano, em particular, encaixava-se nos 
seus propósitos, fortalecendo e empoderando suas argu-
mentações e posições dentro do tribunal13.

Em suma, como resultado desse processo gradual de 
aprendizagem sobre como usar e aplicar o direito interna-
cional dos direitos humanos, impulsionado inicialmente 
pelo gabinete do Ministro Cossío que, com o tempo, conse-
guiu somar o apoio de alguns outros ministros, foi possível 
“romper ideias e concepções jurídicas que buscavam deixar 

13  De acordo com o Ministro Cossío, “quando o México aceita a jurisdição da 
Corte Interamericana, o México aceita o sistema jurídico interamericano [...]. Não 
há um sistema internacional e não há um sistema nacional, pois creio que por 
ato dos órgãos democráticos mexicanos nós incorporamos completamente essas 
normas como se fossem normas de direito nacional [...] seguindo uma explicação 
que me deu vários vezes o professor Fix-Zamudio, que é meu professor, presiden-
te da Corte Interamericana, eu creio que é parte do nosso direito nacional [...] 
esta é a convicção jurídica, mas também tinha um elemento estratégico-político. 
Porque se nós nos sentarmos a esperar que os tribunais mexicanos desenvolvam 
um a um o conteúdo desses direitos, isso pode nos tomar muitos anos e a situação 
dos direitos humanos no México se deteriorar muito gravemente. Pois eu pensei: 
como podemos fazer isso? Se nós tomamos os conteúdos que já construiu a Corte 
Interamericana, [e] são parte do direito internacional, introduzamo-los e demos 
a eles conteúdo aos direitos humanos de fonte constitucional ou de fonte conven-
cional a partir do que diz a Corte. Um caminho express, um atalho para fazer com 
que rapidamente os conteúdos que estejam sendo operacionalizados no México 
sejam os conteúdos da Corte Interamericana e [que] nós não percamos o tempo 
fazendo as construções do que já está construído [...]. Realmente foi um motivo 
de convicção de que isso é direito e uma estratégia de política judicial” (entrevista 
pessoal). 
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de fora do sistema jurídico mexicano os tratados” (Castilla, 
2013a, p. 302). Como consequência, aprofundou-se o reco-
nhecimento de que tais diplomas internacionais possuíam 
uma hierarquia superior à das leis e inferior apenas à da 
Constituição. 

No entanto, apesar dos resultados verificados, o uso 
do direito internacional dos direitos humanos ainda era 
difícil, limitado e pouco constante. O número de casos em 
que essas normas eram utilizadas era insignificante diante 
do universo acumulado de resoluções emitidas pela Supre-
ma Corte14 e o mecanismo das solicitações de exercício da 
faculdade de atração (SEFAs) de casos de atores não legiti-
mados era claramente insuficiente para processar as deman-
das relevantes e fazer avançar a aplicação das regras interna-
cionais em casos de direitos humanos15. Ademais, embora 
o exercício da faculdade de atração revelasse a disposição 
de um conjunto de juízes progressistas de abordar questões 
de direitos humanos, os mecanismos internacionais eram 
pouco utilizados nessas decisões, as quais se valiam primor-
dialmente dos preceitos constitucionais domésticos. Além 
disso, essas complicações se combinariam ainda com uma 
série de dúvidas e problemas adicionais trazidos à tona pelo 
debate sobre o controle de convencionalidade que emer-
giu da sentença condenatória contra o Estado mexicano 
no caso Rosendo Radilla, compondo assim um quadro que 
punha em risco o gradual e lento processo de abertura do tri-
bunal perante o direito internacional dos direitos humanos.

14  Tendo em vista que cada sala da Suprema Corte resolve, em média, 50 casos por 
semana, conclui-se que o total de 35 casos nos quais houve aplicação do direito 
internacional dos direitos humanos entre 2007 e 2010 representa um número ex-
tremamente reduzido (Castilla, 2013a).
15  As SEFAs permitem que a SCJN analise casos de amparo transitando em tribu-
nais inferiores que tenham sido promovidos por atores sociais não legitimados 
para ativar a Suprema Corte. Embora sem poderes formais para ativar o tribunal, 
tais atores podem ter suas demandas analisadas se um dos ministros se interessar 
pela importância e transcendência do tema de um caso e decidir atraí-lo.
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Em 23 de novembro de 2009, a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos condenou o México pelo desapareci-
mento forçado de Rosendo Radilla Pacheco, ocorrido em 
1974 no município de Atoyac de Álvarez, estado de Guerre-
ro, e estabeleceu uma série de obrigações a serem cumpri-
das pelo Estado mexicano. Pela primeira vez, uma sentença 
da Corte considerava o Judiciário responsável por uma vio-
lação aos direitos humanos16, e as seguintes medidas lhe 
foram ordenadas na sentença: 1) aplicação de um controle 
de convencionalidade ex officio entre as normas internas 
mexicanas e a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(parágrafo 339)17; 2) não aplicação da jurisdição castrense a 
crimes cometidos por militares contra os direitos humanos 
de civis (parágrafos 337 a 342); e 3) realização de progra-
mas ou cursos permanentes de capacitação dos funcioná-
rios do sistema de justiça, inclusive os juízes, a respeito da 
jurisprudência do sistema interamericano e dos padrões a 
serem seguidos durante a investigação e julgamento do cri-
me de desaparecimento forçado (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2009, parágrafos 346 a 348).

Para fazer frente à condenação do Judiciário, o Ministro 
Presidente da Suprema Corte Ortiz Mayagoitia decidiu iniciar 
uma consulta a trâmite por meio de um expediente “Vários”, 
de numeração 489/2010, em 26 de maio de 2010. Esse tipo de 
consulta pode ser realizado sempre que o presidente do tri-
bunal considere duvidoso ou transcendente o trâmite ao ser 
adotado na análise de um assunto. Nesse caso, como não existe 
até hoje no México uma lei que regule as medidas e proce-
dimentos formais a serem cumpridos para a implementação 

16  Tratava-se da “primeira sentença da Corte Interamericana na qual se vinculava o 
Poder Judiciário mexicano ao cumprimento de medidas de reparação concretas” 
(Castilla, 2013b, p. 4).
17  Por controle de convencionalidade entende-se aqui a obrigação de que a legisla-
ção interna de um país esteja em conformidade com as disposições da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Desse modo, para além do exame de constitucio-
nalidade, cria-se essa segunda forma de controle que condiciona a validade das leis.
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de uma sentença internacional contra o Estado mexicano, o 
presidente da SCJN decidiu que o Pleno deliberasse a respeito 
das ações que o tribunal deveria ou não seguir para atender às 
exigências da Corte Interamericana, e o Ministro Cossío ficou 
encarregado de apresentar um projeto sobre esse assunto.

Uma vez apresentado ao Pleno, o projeto demonstrou 
claramente como a sentença do caso Radilla havia sido rece-
bida pela maioria dos ministros com assombro, já que duran-
te as discussões do expediente Vários 489/2010 ficou eviden-
te muito rapidamente o claro desconhecimento e distância 
dos juízes perante as regras de funcionamento do sistema 
interamericano e também diante da lógica do direito inter-
nacional dos direitos humanos, de modo mais geral18. Nes-
se sentido, o debate sobre o controle de convencionalidade 
gerou, em particular, uma forte tensão por supostamente 
ameaçar tanto as competências e poderes jurisdicionais do 
tribunal quanto a prevalência e supremacia da Constituição, 
pois se temia que o exercício de tal controle privilegiasse a 
aplicação dos tratados e da jurisprudência internacional em 
detrimento das regras consagradas na Carta magna.

Ainda que desde 1999 os juízes tivessem conferido maior 
hierarquia aos tratados dentro do ordenamento jurídico 
mexicano, o modelo de primazia do texto constitucional 
nunca havia sido abandonado. De acordo com Castilla, ex-
-assessor do Ministro Cossío, nesse contexto “o que vinha 
lentamente avançando [parou] ante o temor de que ao con-
tinuar trabalhando pudesse gerar reações que saíssem do 
controle, do que eles tinham como dominado, como mais ou 
menos claro” (entrevista pessoal). Desse modo, ele continua

18  O desconhecimento, segundo Karlos Castilla, era patente. Assim, segundo ele, 
“Queriam, por exemplo, que a Corte Interamericana notificasse à Suprema Corte 
a sentença. Bom, se você tem um pouquinho de noção, sabe que isso se faz ao 
Estado e ao Ministério de Relações Exteriores ou à Embaixada do México na Costa 
Rica”. Ademais, contestava-se a autoridade da Corte Interamericana, e, em várias 
ocasiões, os juízes indagaram: ‘quando se havia aceito a competência da Corte 
Interamericana e por que se havia aceito’” (entrevista pessoal).
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[...] tudo isso do controle de convencionalidade assustou 
muito [...]. E a ideia de que no cumprimento da 
sentença a Suprema Corte ia ficar submetida ante a Corte 
Interamericana, que se ia dar mais valor aos tratados que 
à Constituição, tudo isso. Ainda que na Constituição já 
se haviam dado certas mudanças, tudo isso gerava muito 
rechaço ou muita dúvida entre muitos dos ministros. Não 
era cômodo para eles tratar de entrar nesses temas [...] 
havia muito desconhecimento.

Em outras palavras, a decisão da Corte Interamerica-
na no caso Radilla foi entendida pela maioria da Suprema 
Corte como uma incursão direta no seu terreno legal e uma 
tentativa de usurpar seu status de instância final do orde-
namento jurídico nacional. Como resultado, o presidente 
da Corte pediu que os ministros declarassem se apoiavam 
o projeto de Cossío favorável ao cumprimento da sentença 
ou se consideravam que, por ter ultrapassado as finalidades 
da consulta a trâmite, esse texto deveria ser rejeitado. Com 
uma maioria de oito votos, o Pleno decidiu que a proposta 
para o expediente Vários 489/2010 havia excedido os fins, 
conteúdos e alcance da consulta originalmente formulada.

Passados apenas nove meses desse episódio de rejei-
ção do expediente Vários 489/2010, a Ministra Margarita 
Luna Ramos apresentou um novo projeto sobre o tema 
em 4 de julho de 2011, dessa vez enumerado como Vários 
912/2010. Porém, nesse segundo momento de aprecia-
ção das obrigações da Suprema Corte ante a sentença 
do caso Radilla, tanto as condições políticas no interior 
da Suprema Corte quanto o marco constitucional do país 
haviam se alterado substancialmente, já que, por um lado, 
o Ministro Silva Meza, um dos juízes mais progressistas e 
abertos ao direito internacional, tinha sido eleito Presi-
dente da SCJN em 3 de janeiro de 2011, e, por outro lado, 
a reforma constitucional em matéria de direitos humanos 
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havia entrado em vigor em 11 de junho de 2011, dando 
não só status constitucional aos direitos humanos reconhe-
cidos em todos os tratados ratificados pelo México, mas 
também estabelecendo o princípio pro persona, segundo o 
qual deve prevalecer em um eventual choque de direitos 
de fonte constitucional e convencional aquele que ofereça 
a maior proteção à pessoa, independentemente de sua ori-
gem nacional ou internacional.

Embora o tema do controle de constitucionalidade 
difuso não constasse da sentença do caso Radilla, a janela 
de oportunidade aberta pelo expediente Vários 912/2010 
foi utilizada pelo Ministro Cossío para realizar uma inter-
pretação mais geral sobre os efeitos da então recentemente 
aprovada reforma constitucional de direitos humanos, e 
por sete votos a três foram alterados a maneira e o mode-
lo de exercício do controle de regularidade constitucio-
nal do México. Nesse novo modelo, enquanto a Suprema 
Corte continuaria a ser o único tribunal com competência 
para expulsar por completo normas do sistema jurídico por 
meio do controle concentrado de constitucionalidade na 
análise de amparos, ações de inconstitucionalidade e con-
trovérsias constitucionais, todos os outros juízes federais e 
locais poderiam passar a deixar de aplicar as normas con-
trárias não só aos tratados, mas também à Constituição, em 
matéria de direitos humanos, exercendo assim um controle 
difuso de constitucionalidade e convencionalidade

Tal mudança era notável tendo-se em mente o histórico 
prévio do projeto 489/2010, as acusações de que o alcance 
de um expediente “Vários” não comportava esse tipo de 
decisões e a base que sustentava todas essas discussões, 
qual seja, a análise de se o Judiciário devia ou não cumprir 
a sentença do caso Radilla. Uma decisão do sistema inte-
ramericano combinada, por um lado, com uma reforma 
constitucional e, por outro, com a existência de lideranças 
progressistas no interior da Suprema Corte havia permitido 
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assim alcançar resultados de grande transcendência para o 
ordenamento jurídico mexicano e para o funcionamento 
do sistema de justiça do país.

Por fim, no que dizia respeito à jurisdição castrense, 
apesar da existência de certas diferenças de interpretação, 
os debates entre os ministros foram relativamente simples, 
uma vez que “as restrições à jurisdição do foro militar sim-
plesmente eram já parte de acatar [...] a sentença da Corte 
Interamericana” (Castilla, 2013b, p. 21). Desse modo, 
é possível afirmar que foram três os principais tópicos 
abordados pelo expediente Vários 912/2010 ao final das 
deliberações do Pleno da Suprema Corte: 1) o modelo de 
recepção do direito internacional dos direitos humanos e 
o lugar ocupado por essas normas dentro do ordenamento 
jurídico mexicano após a reforma constitucional em maté-
ria de direitos humanos, o que levou finalmente ao aban-
dono do princípio de hierarquia constitucional em favor 
da aplicação do princípio pro persona, de prevalência da 
proteção mais ampla às pessoas19; 2) limitação da jurisdi-
ção militar, excluindo de sua competência casos de viola-
ções de direitos humanos de civis; e 3) implantação de um 
novo modelo de controle difuso de constitucionalidade 
e de convencionalidade, mediante o qual juízes locais e 
federais deveriam deixar de aplicar normas contrárias aos 
direitos humanos reconhecidos pela Constituição e trata-
dos ratificados pelo México20. Além disso, a SCJN também 
reconhecia, entre outros pontos, que não estava facultada 

19  Essa mudança assinalava a entrada em vigor “de um novo marco constitucional no 
qual os tratados em matéria de direitos humanos e a Constituição formam um bloco 
de direitos humanos sem hierarquias”, de tal modo que “deverá prevalecer a norma 
mais protetora ou menos restritiva dos direitos das pessoas sem importar o órgão 
legislativo nacional ou internacional do qual emanem” (Castilla, 2013b, p. 33).
20  Porém, a Suprema Corte continuava a ser o único tribunal com competência 
para excluir por completo do ordenamento jurídico e declarar como inválidas as 
normas inconstitucionais e contrárias aos tratados. Em outros termos, “A Suprema 
Corte é a única que declara a inconstitucionalidade ou inconvencionalidade; os 
demais juízes só não aplicam” (Castilla, 2013b, p. 31).
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a avaliar os litígios e a competência da Corte Interameri-
cana, de tal modo que devia se limitar apenas a cumprir a 
totalidade dos critérios de suas sentenças condenatórias, e 
que a jurisprudência oriunda de outros casos nos quais o 
México não fosse parte tinha caráter orientador para suas 
futuras decisões.

Todavia, o tema da justiça de transição não foi abor-
dado pela Suprema Corte e mantém-se como uma grande 
dívida do sistema jurídico mexicano. As questões relativas 
ao controle de convencionalidade e à jurisdição militar 
dominaram os debates e, embora a própria sentença da 
Corte Interamericana tenha individualizado a análise do 
caso Radilla, o que já dificultava por si só desenvolver esse 
marco sobre as obrigações do Estado em questões de ver-
dade, justiça e reparações, reconhecia-se, na parte de con-
textualização da decisão, o padrão sistemático de violações 
e desaparecimentos levados a cabo durante a guerra suja, 
o que oferecia elementos para que a SCJN enfrentasse o 
tópico da justiça de transição21.

Apesar dessa importante limitação, há de se reconhecer 
a transcendência das outras alterações efetuadas pela SCJN, 
e, para que tais resoluções fossem adotadas, foi fundamental 
a alteração do marco constitucional do país, produzida pela 
reforma em matéria de direitos humanos. Essas mudanças 
constitucionais, as quais concediam status constitucional 
aos direitos humanos reconhecidos em tratados e deter-
minavam a aplicação do princípio pro persona, alteraram de 

21  Segundo Castilla, a questão foi por ele introduzida de maneira explícita no pro-
jeto apresentado pelo gabinete do Ministro Cossío, mas “nesta última Nota Prévia 
ao Pleno, quando se aprova o [expediente] de Radilla, o primeiro que se eliminou 
foi isso”. Ele recorda que os ministros “nem sequer entendiam o que era justiça de 
transição [...]. Me lembro na Corte que quando lhes dizia: não, é que essa parte é 
de justiça de transição [justicia transicional] e tudo [o mais], entendiam transnacio-
nal e não transicional”. Assim, na sua avaliação, a questão foi eliminada “porque 
não entendiam o termo justiça de transição. Como que dissessem: ‘não, quem 
sabe o que é isso, melhor para fora tudo’” (entrevista pessoal).
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maneira decisiva a correlação de forças no interior da Supre-
ma Corte em favor do grupo mais progressista de ministros 
favoráveis à aplicação do direito internacional dos direitos 
humanos. Esses novos dispositivos ofereceram um suporte 
legal e constitucional claro e explícito para que esses minis-
tros pudessem impulsionar a utilização da normatividade 
oriunda do sistema interamericano de direitos humanos 
e de outras fontes internacionais, dissipando assim muitas 
dúvidas e resistências da maioria dos outros ministros que 
tradicionalmente haviam argumentado que o princípio de 
prevalência da Constituição consagrado pelo artigo 133, 
que subordinava a aplicação dos tratados internacionais ao 
seu respeito ao texto constitucional, impunha limites ao uso 
das normas internacionais. Desse modo, punha-se fim ao 
impasse gerado durante a primeira análise do expediente 
Vários 489/2010, que havia levado a uma situação de para-
lisia e crescente oposição no que dizia respeito à incorpora-
ção dessas regras.

Em outras palavras, a reforma constitucional entrou 
em vigor num momento em que o uso da normatividade 
internacional na SCJN se encontrava em uma encruzilhada 
depois de alguns avanços, e seu papel foi determinante por-
que ela foi capaz de resolver, naquele momento, em gran-
de medida, as disputas entre os ministros, empoderando, 
nesse sentido, os juízes mais abertos aos tratados e conven-
ções internacionais. Se antes essas divisões não encontra-
vam outra solução que não fosse o retrocesso na aplicação 
dos instrumentos internacionais, dada a posição minoritá-
ria dos ministros favoráveis a essa agenda, com a reforma 
foram consagradas várias novas obrigações constitucionais, 
que levaram até mesmo magistrados de perfil mais conser-
vador e positivista a rever suas posições, sem que necessaria-
mente isso tenha anulado todas as resistências a respeito.

Nesse sentido, a aplicação dessas normas, embora 
potencialmente incitada de maneira determinante pela 
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reforma, não se explica apenas pela existência desses dis-
positivos constitucionais, pois também refletia – e exigia – a 
preexistência e o ativismo judicial desse grupo de magis-
trados. Eles já estavam preparados para se apropriar dessa 
janela de oportunidade resultante da mudança do marco 
constitucional quando ela surgiu, valendo-se assim do sis-
tema interamericano e dos instrumentos internacionais de 
direitos humanos, de modo mais geral, como uma ferra-
menta para se apropriar da temática dos direitos.

Assim, em suma, tanto a incorporação do direito inter-
nacional e do sistema interamericano quanto o recente ati-
vismo em temas de direitos humanos foram desde o início 
uma aposta do setor mais progressista dos juízes de aproxi-
mar a Suprema Corte da cidadania, ganhar projeção com 
essa nova agenda e fortalecer o tribunal diante do Execu-
tivo e do Legislativo. Para esse grupo de ministros, o caso 
Radilla era um capítulo adicional de um processo mais 
amplo de mudança, legitimação e fortalecimento político 
da SCJN como tribunal constitucional do país em curso 
desde 1995. Nesse sentido, o caso Radilla deu à SCJN uma 
projeção como protetora de direitos humanos da qual ela 
não dispunha, ajudando-a a se distanciar do seu passado de 
uma corte irrelevante ou cujo protagonismo e importância 
só se viam refletidos na resolução de conflitos entre atores 
político-institucionais.

***

Nos últimos anos, uma literatura emergente tem ressaltado 
que os tratados e normas de direitos humanos só são con-
sequentes quando observadas certas condições locais nos 
países-alvo que medeiam seu impacto (cf. Hafner-Burton, 
2012). Em geral, tais trabalhos sugerem que, a menos que 
as condições domésticas sejam propícias, a pressão interna-
cional não produzirá muitos efeitos. Argumenta-se, dessa 
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forma, que um aumento de políticas e pressões internacio-
nais no âmbito dos direitos humanos não reduz as violações 
por si só, e que elas só podem afetar o comportamento esta-
tal indiretamente e em conjunção com muitas outras condi-
ções domésticas.

Nesse sentido, seja em questões de justiça de transição 
ou em outros temas, o impacto que o sistema interamericano 
pode vir a desempenhar no plano interno dos Estados não 
começa, portanto, simplesmente com a publicação de uma 
sentença pela Corte ou de uma recomendação pela CIDH. 
Pelo contrário, essas decisões dependem da capacidade 
e agência de atores e instituições domésticas para serem 
implementadas, sem mencionar o simples fato de que a 
própria existência de pronunciamentos por parte do sis-
tema depende também, inexoravelmente, da ativação da 
CIDH por grupos domésticos de litígio com capacidade de 
atuação transnacional. 

Assim, a influência que o sistema pode vir a ter depende 
de processos domésticos que começam muito antes das deci-
sões da CIDH e da Corte Interamericana, e, em particular, 
da existência de ONGs que coletem e guardem evidências, 
mantenham relações com as vítimas e dediquem tempo e 
recursos para a formação de equipes legais e para atividades 
de litígio estratégico e mobilização do direito internacional. 
Além disso, por outro lado, requer-se ainda de um Judiciá-
rio, ou ao menos de um grupo majoritário de ministros na 
Suprema Corte, que, apoiados em uma base legal expressa 
ou em algum tipo de interpretação, entendam a utilização 
do direito internacional não só como um exercício jurídico 
legítimo, mas também como um instrumento indispensável 
para a realização de direitos e para a própria consecução de 
seus trabalhos.

No caso do México, em particular, desde meados dos 
anos de 1990, é possível observar a existência de algumas 
ONGs profissionalizadas, capazes de montar casos e litígios 
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estratégicos a partir da mobilização das normas do direito 
internacional dos direitos humanos perante o sistema inte-
ramericano, as quais têm sido fundamentais não só em 
razão da atenção da CIDH que atraem de maneira sistemá-
tica, mas também pelo papel que exercem em termos de 
produção de pressões, debates e de uma dogmática jurídica 
que busca guiar juízes e advogados para maior incorpora-
ção da jurisprudência interamericana e dos padrões inter-
nacionais de direitos humanos. Desse modo, ONGs com 
projeção nacional como a Comissão Mexicana e o Centro 
Prodh, e algumas mais regionais, como Tlachinollan, foram 
capazes de adotar esse tipo de estratégia para além tanto 
das táticas de denúncia e pressão política quanto do acom-
panhamento de vítimas em casos particulares, priorizando 
o trabalho no âmbito legal e a documentação de casos à 
medida que aumentavam os seus vínculos e relações com 
a rede transnacional, seguindo, para tanto, novas normas e 
práticas institucionais mais alinhadas não só com os proce-
dimentos de organismos intergovernamentais, mas também 
com o tipo de demandas e linguagem de direitos humanos 
vocalizados pelas ONGs internacionais22. 

Já no que se refere à postura do Judiciário, para os juí-
zes progressistas da Suprema Corte, que têm impulsiona-
do a apropriação do sistema interamericano e das normas 
internacionais, as relações do tribunal com o regime regio-
nal e internacional de direitos humanos devem ser enten-
didas não como um elemento de eventual subordinação da 
SCJN, mas, sim, como uma via de cooperação que permite ao 
tribunal mexicano incorporar discussões, critérios e argu-
mentos sobre direitos humanos já consolidados na esfera 

22  Assim, as ONGs mexicanas tiveram de alterar o sentido e formato de suas reivin-
dicações, o que implicava investir num crescente processo de profissionalização e 
especialização de seus quadros e grupos, com a contratação de funcionários trei-
nados, remunerados e de tempo integral, com destaque especial para a criação de 
equipes de advogados.
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internacional. Desenvolver de maneira independente todos 
esses tópicos implicaria custos e esforços desnecessários em 
vista da disponibilidade dos recursos jurídico-legais interna-
cionais, e, dada a resistência tanto dos ministros mais con-
servadores quanto do meio jurídico-legal, de modo mais 
amplo, não necessariamente os resultados obtidos ao final 
desse exercício seriam satisfatórios. Assim, para esses magis-
trados, a via mais fácil, rápida e segura para obter avanços 
na agenda de direitos humanos é justamente a de se atre-
lar ao regime internacional e, em particular, ao sistema 
interamericano. Dadas a posição minoritária e a fraqueza 
relativa desse grupo, recorrer a esses mecanismos e instru-
mentos externos torna-se a melhor estratégia para alcançar 
seus objetivos, sobretudo depois da reforma constitucional 
que lhes conferiu uma sustentação jurídica mais sólida para 
levar a cabo a aplicação do direito internacional dos direitos 
humanos.

Entretanto, ainda que seja indiscutível a influência do 
sistema interamericano no caso Rosendo Radilla em termos 
da restrição da jurisdição militar e da alteração do modelo de 
controle de constitucionalidade do México, vale recordar 
que as demandas por verdade, reparações e justiça no tema 
dos desaparecimentos forçados cometidos durante a guerra 
suja continuam a ser uma agenda pendente, de tal modo 
que o modelo de justiça de transição do sistema interame-
ricano não provocou até aqui qualquer tipo de impacto 
significativo no México. Além de não ter sido devidamente 
tratado pela Corte Interamericana e de não ter merecido 
qualquer análise pela Suprema Corte mexicana, o tema 
deixou de fazer parte da agenda política do país depois 
da extinção da Femospp (Fiscalía especial para Movimen-
tos Sociais e Políticos do Passado)23 e da crise de violência 

23  Instância especial do Ministério Público, criada em 2001 pelo governo Fox 
(2000-2006) para tratar das investigações das violações aos direitos humanos co-
metidas durante os massacres estudantis de 1968 e 1971 e também durante a guerra 
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vigente no país desde o governo Calderón (2006-2012), que 
produziu um novo saldo de mais de 20 mil novos desapare-
cidos nos últimos anos24. 

Diante desse quadro, a avaliação de María Sirvent, uma 
das advogadas do caso Radilla, oferece um balanço preciso 
sobre a situação atual do país. Segundo ela,

[...] juridicamente sim, se obtiveram muitas coisas [...]. 
Creio que foi algo superimportante para o direito no 
México, mas não para as famílias, não para as pessoas em 
Atoyac. Para as pessoas em Atoyac, o assunto Vários, e o 
controle difuso, e o controle de convencionalidade, e a 
Suprema Corte que disse que as sentenças são obrigatórias, 
não creio que lhes diga nada. Creio que a eles lhes diria 
mais que se fizesse um pequeno museu em Atoyac. Creio 
que a eles lhes diria mais que se reconhecesse este capítulo 
da história nos livros-texto de história, os gratuitos da SEP 
[Secretaria de Educação Pública]. Creio que isso lhes 
daria mais sentido. Poder dizer: ah [vejam], sim existiu, 
não inventamos. Então creio que aí sim o sistema neste 
caso para mim não funcionou em tudo. É uma sentença 
muito importante. Creio que sim, tem um impacto muito 
importante, mas não no tema de justiça de transição.

Bruno Boti Bernardi
é doutorando em Ciência Política pelo Departamento de 
Ciência Política da Universidade de São Paulo.

suja mexicana. Foi extinta em novembro de 2006 sem obter qualquer condenação 
nos casos por ela investigados e submetidos aos tribunais. Para um balanço de sua 
atuação, deficiências e fracasso, ver Aguayo e Treviño Rangel (2007).
24  “Desaparecidas, más de 22 mil personas, confirman”, El Universal, 22 ago. 2014. 
Disponível em: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/
desaparecidas-mas-de-22-mil-personas-confirman-218061.html>. Acesso em: 31 
ago. 2014.
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VISÕES DA LIBERDADE: REPUBLICANISMO E 

LIBERALISMO NO DEBATE TEÓRICO CONTEMPORÂNEO

Ricardo Silva

No curso das décadas recentes, podemos observar, tanto na 
historiografia do pensamento político como nos debates da 
teoria política contemporânea de corte analítico e normativo, 
duas grandes ondas de orientação republicana contestadoras 
do domínio ideológico liberal. A primeira onda tomou forma 
no trabalho de historiadores do humanismo cívico e, subse-
quentemente, nas elaborações de teóricos comunitaristas. 
Entre as décadas de 1950 e 1990, autores como Hannah 
Arendt, Hans Baron, J. G. A. Pocock, Alasdair MacIntyre, 
Charles Taylor e Michael Sandel, para mencionar alguns dos 
mais conhecidos, reivindicavam os valores da virtude cívica e 
da participação na vida comunitária como antídotos ao indi-
vidualismo “atomista” da vertente dominante do pensamento 
liberal. A partir de meados da década de 1990, o debate entre 
comunitaristas e liberais entra em refluxo; e, embora a críti-
ca comunitarista tenha alterado em alguma medida a face 
do liberalismo, a percepção geral que parece ter restado do 
debate é a do caráter excessivamente exigente das demandas 
feitas em nome da comunidade no contexto de sociedades 
caracterizadas pelo “fato do pluralismo.” 
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A segunda onda republicana começa a se esboçar ao 
longo da década de 1980, adquirindo uma forma mais defi-
nida em meados dos anos de 1990. Associados a ela encon-
tram-se autores como Quentin Skinner, Philip Pettit, Mau-
rizio Viroli, John Maynor, entre outros. Ao mesmo tempo 
que procuram se afastar do modo como humanistas cívicos 
e comunitaristas apresentam suas críticas ao liberalismo, 
esses autores continuam a sustentar que o republicanismo 
deve ser entendido como um movimento de contestação à 
hegemonia da tradição liberal, porém mais bem equipado 
do que o comunitarismo para lidar com os desafios de uma 
ordem social caracterizada pela irreconciliável diversidade 
de concepções do bem. 

Este artigo destina-se ao exame das disputas correntes 
entre republicanos e liberais, concentrando-se nas ques-
tões trazidas ao debate pelos defensores da segunda onda 
neorrepublicana na teoria política contemporânea. Con-
siderando que os autores representativos dessa verten-
te argumentam que o republicanismo moderno tem sua 
gênese na antiga República romana, utilizo a expressão 
“republicanismo neorromano” para referir-me às suas for-
mulações. Não é difícil perceber que o conceito de liber-
dade encontra-se no núcleo das disputas conceituais e retó-
ricas entre republicanismo neorromano e liberalismo. Por 
isso, minha reconstrução e análise do debate concentrar-se-
-á no que representantes de ambas as correntes têm a dizer 
sobre o referido conceito.

O debate entre republicanos e liberais tem ocorrido de 
modo igualmente intenso em dois planos de investigação 
distintos mas interconectados: o da história do pensamento 
político e o da teoria política analítico-normativa. Ou seja, 
ao mesmo tempo que reivindicam a especificidade de uma 
longa tradição de pensamento político e constitucional, 
tanto neorromanos como liberais procuram apresentar os 
elementos definidores de uma visão de liberdade alegada-
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mente apta a responder aos dilemas econômicos, institucio-
nais e éticos das sociedades contemporâneas. São dois regis-
tros de uma mesma controvérsia. Abordarei aqui as linhas 
gerais que conformam o debate nesses dois registros. 

Na primeira parte do artigo, apresento de maneira 
sucinta a atual disputa entre republicanismo neorromano 
e liberalismo no plano da historiografia das ideias. Há, de 
fato, uma tradição republicana organizada em torno de uma 
visão da liberdade alternativa à visão liberal dominante? Os 
teóricos neorromanos acreditam que sim. Após indicar os 
argumentos que sustentam essa crença, indico as dúvidas 
levantadas por alguns historiadores das ideias sobre a ade-
quação da narrativa dos neorromanos. A discussão no pla-
no da história das ideias é inconclusiva e está intimamente 
relacionada ao debate analítico-normativo sobre o conceito 
de liberdade na teoria política contemporânea. As disputas 
sobre a evolução histórica do republicanismo em sua rela-
ção com a tradição liberal são indissociáveis da controvér-
sia, também inconclusiva, sobre o conceito de liberdade no 
âmbito da teoria política contemporânea. 

A segunda parte do artigo dedica-se ao exame dos des-
dobramentos mais recentes desse debate teórico no plano 
analítico-normativo. Inicialmente apresento os contornos 
da concepção liberal de liberdade negativa. Noto que essa 
concepção se impôs, no pós-Segunda Guerra, sobre outra 
vertente do liberalismo, que, entre a segunda metade do 
século XIX e primeira metade do século XX, absorveu a 
influência de uma visão positiva da liberdade. Em seguida, 
aponto as críticas dos neorromanos à liberdade negativa do 
liberalismo, bem como suas propostas de reelaboração da 
concepção negativa da liberdade por meio do critério da 
“ausência de dominação”. Na sequência, devolvo a palavra 
aos liberais, expondo as reações mais recentes dos teóricos 
da chamada “liberdade negativa pura” à alternativa for-
mulada pelos republicanos. Concluo examinando os argu-
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mentos com quais os teóricos neorromanos têm procurado 
responder aos ataques dessa vertente “neo-hobbesiana” do 
liberalismo contemporâneo.

Antes de passar ao exame da disputa entre republica-
nismo neorromano e liberalismo, devo concluir esta intro-
dução com uma nota metodológica a respeito da natureza 
da minha abordagem do tema em pauta. Por que abordar 
o tema da liberdade por intermédio da reconstrução de um 
debate? A resposta para isso encontra-se no fato de que o 
conceito de liberdade, como os outros conceitos-chave da 
teoria política, pertence a uma classe de conceitos que o 
filósofo Walter Gallie, em texto seminal de 1956, denomi-
nou “conceitos essencialmente contestados”. Nas palavras 
de Gallie (1956, p. 193), 

[…] o reconhecimento de um dado conceito como 
essencialmente contestado implica o reconhecimento 
de seus usos rivais (tais como aqueles que o próprio 
usuário repudia) como não apenas logicamente possível 
e humanamente ‘provável’, mas também como algo 
de potencial valor crítico permanente para o uso ou 
interpretação do conceito em questão1.

Em outras palavras, os conceitos essencialmente contes-
tados são construções refratárias a definições consensuais. 
A estabilização do significado semântico do conceito só 
acontece de maneira precária e contingente, até que uma 
perspectiva rival de definição do mesmo conceito desafie a 
definição previamente estabelecida. Não se trata apenas de 
reconhecer que cada perspectiva pode usar o conceito de 
modo distinto. É necessário também ter em conta que cada 
perspectiva reconhece que seu uso particular de determi-
nado conceito é contestado por outras perspectivas, indu-

1  Todas as traduções de citações foram feitas pelo autor para este artigo.
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toras de usos alternativos, e que argumentar a favor de seus 
próprios critérios de utilização do conceito é também argu-
mentar contra os critérios dos adversários. Ainda de acordo 
com Gallie (1956, p. 172): “Mais simplesmente, usar um 
conceito essencialmente contestado significa usá-lo contra 
outros usos e reconhecer que seu próprio uso do conceito 
tem de ser sustentado contra esses outros usos. Ainda mais 
simplesmente, usar um conceito essencialmente contestado 
significa usá-lo tanto agressiva como defensivamente”. 

Há um conjunto de critérios que nos permitem reconhe-
cer o caráter essencialmente contestado de um conceito2. 
Destaco aqui que todo conceito desse tipo tem uma natureza 
avaliativa (ou normativa), na medida em que seu uso permite 
não apenas uma descrição de determinados estados do mun-
do, mas também, inevitavelmente, um julgamento, ou uma 
atribuição de valor aos estados do mundo descritos. Além dis-
so, vale destacar que um conceito só se torna essencialmen-
te contestado quando ele reflete o acúmulo de diferentes 
camadas de significado semântico nele sedimentadas no cur-
so de um processo histórico. Compreender o caráter essen-
cialmente contestado de um conceito é compreender a sua 
historicidade. Nietzsche (1998, p. 68) expressou com clareza 
esse ponto ao afirmar que “todos os conceitos em que um 
processo inteiro se condensa semioticamente se subtraem à 
definição; definível é apenas aquilo que não tem história”. 

Republicanismo e liberalismo no front historiográfico
A emergência do neorrepublicanismo no debate teórico con-
temporâneo teve seu estímulo inicial no trabalho de historia-
dores das ideias, interessados em recuperar a linha de conti-
nuidade dessa tradição no pensamento político ocidental. 
Em meados da década de 1950, o historiador alemão Hans 

2  Uma análise mais pormenorizada desses critérios, bem como de algumas das 
limitações da teoria de Gallie encontram-se em Silva (2013). 
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Baron publicou a primeira edição de seu seminal Crisis of the 
early Italian Renaissance, em que se revelam as afinidades entre 
o humanismo cívico da Itália renascentista e a ideologia repu-
blicana que aflorava nas cidades-estados da península desde o 
final da Idade Média. Baron procura mostrar que os grandes 
teóricos do humanismo cívico italiano, a exemplo de Leonardo 
Bruni, revitalizaram a tradição republicana mediante recupera-
ção do ideal da vida ativa, em um contexto em que as cidades 
italianas, diante da ameaça de expansão do poder dos prínci-
pes, precisavam de uma ideologia capaz de fornecer a defesa de 
seu modo de vida livre e de sua política participativa e eletiva. 

A obra de Baron exerceu forte influência na historio-
grafia do Renascimento Italiano, inspirando o esforço mais 
amplo de reconstituição da história de toda a tradição repu-
blicana promovido por J. G A. Pocock em The machiavellian 
moment, obra de 1975. Pocock acentua as conexões, já visí-
veis na obra de Baron, entre o humanismo cívico da Itália 
renascentista e os ideais atenienses de virtude cívica e liber-
dade. Deixando-se influenciar também pelo pensamento 
político de Hannah Arendt, Pocock apresenta o republica-
nismo como uma linguagem do ideário político articulada 
pelo ideal da liberdade positiva3. A contribuição de Pocock 
consiste não apenas em acentuar as origens aristotélicas do 
pensamento republicano do Renascimento italiano, mas 
também em compreender o legado do humanismo cívico em 
épocas posteriores, especialmente na cultura anglófona. Sua 
investigação compreende a recepção das ideias de Maquiavel 

3  Conforme esclarece Pocock (1975, p. 550) na conclusão de sua obra-prima: 
“Em termos emprestados ou sugeridos pela linguagem de Hannah Arendt, este 
livro contou parte da história do Renascimento no Ocidente moderno do antigo 
ideal de homo politicus (o zoon politikon de Aristóteles), que afirma sua existência e 
sua virtude por meio da ação política”. Em outro texto, referindo-se aos republi-
canos do medievo tardio e do Renascimento, o autor reafirma essa visão: “[o] vo-
cabulário republicano empregado por dictatores, retóricos e humanistas articulava 
a concepção positiva de liberdade: sustentava que o homo, o animale politicum, era 
constituído de tal forma que sua natureza só se completava em uma vita activa, 
praticada em um vivere civile” (Pocock, 2003, p. 87).
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no contexto do século XVII inglês e o modo pelo qual esse 
republicanismo inglês foi recepcionado no século XVIII na 
América, fomentando uma ideologia de grande impacto na 
luta pela fundação da República dos Estados Unidos. Não 
foi por acaso que o livro de Pocock exerceu tanta influência 
na historiografia recente da revolução norte-americana (cf. 
Rodgers, 1992). Pocock contribuiu para abalar a visão con-
vencional da fundação da República como um movimento 
inspirado pelo liberalismo lockeano, visão que tem em Lou-
is Hartz (1955) um de seus mais notáveis defensores. É ver-
dade que a contribuição de Pocock pôde beneficiar-se dos 
caminhos abertos por autores como Bernard Bailyn (1967) e 
Gordon Wood (1969), cujos estudos sobre a revolução ame-
ricana já enfatizavam a inspiração antes republicana do que 
liberal do movimento de ideias subjacente àquele processo 
revolucionário. Mas Pocock atribui uma força maior e um 
novo sentido às descobertas de Bailyn e Wood, na medida em 
que situa o republicanismo americano no interior de uma 
vasta tradição iniciada na Grécia de Aristóteles e adaptada ao 
mundo moderno por Maquiavel.

Não obstante a grande influência exercida pela nar-
rativa de Pocock nos estudos históricos e constitucionais, 
a historiografia republicana vem, recentemente, expe-
rimentando outros caminhos. A principal contribuição 
nesse sentido tem sido realizada por Quentin Skinner, para 
quem o ressurgimento do republicanismo nos primórdios 
da modernidade deveu-se mais à recuperação de moralistas 
e historiadores romanos, como Cícero e Salústio, do que 
à retomada da concepção aristotélica das virtudes cívicas. 
É certo que, nos estudos de Baron e Pocock, autoridades 
romanas aparecem recorrentemente. Contudo, elas surgem 
como seguidoras da concepção aristotélica de cidadania. 
O que Skinner sustenta é que o republicanismo romano, 
embora não alheio à concepção grega de cidadania, deve 
ser pensado como uma tradição intelectual e política inde-
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pendente4. Se, na interpretação cívico-humanista, o centro 
das atenções era a noção de virtude cívica, na interpretação 
neorromana de Skinner, o foco da análise desloca-se para o 
conceito de liberdade pessoal.

Skinner questiona a tese de que a concepção republi-
cana da liberdade teria sido retomada no Renascimento 
a partir da recuperação de Aristóteles. Ele também critica 
a visão de Baron de que o republicanismo teria emergido 
somente a partir do início do século XV, e que a ideolo-
gia da forma eletiva e participativa de governo teria surgido 
como uma resposta de Florença ao avanço das pretensões 
autocráticas e imperialistas do regime de Milão. Subjacente 
à tese de Baron, encontrar-se-ia a suposição de que o repu-
blicanismo moderno não teria sido possível sem o retorno 
aos antigos, especialmente a Aristóteles, cuja obra se tornara 
amplamente acessível em decorrência de traduções realiza-
das na virada do século XIV para o século XV na Itália. Já 
em The foundations of modern political thought, publicado em 
1978, Skinner chama a atenção para o fato de que muito 
antes de Aristóteles se tornar amplamente disponível para 
os humanistas dos séculos XIV e XV, os pré-humanistas já 
haviam descoberto uma maneira de defender as pretensões 
das cidades-repúblicas contra as tiranias. Assim, o historiador 
inglês antecipa em pelo menos dois séculos – de fins do 
século XIV, como queria Baron, para fins do século XII – a 
emergência do republicanismo no Regnum italicum. A justi-
ficação do regime eletivo e da participação cívica teria dis-
pensado, no momento de sua emergência, o conhecimento 
da filosofia moral de Aristóteles. Embora não deixasse de 
se inspirar em fontes da Antiguidade, era em Roma, não na 
Grécia, que se encontrava a fonte de inspiração do republi-

4  Para uma crítica da visão de Skinner acerca da presumida autonomia das au-
toridades romanas, especialmente Salústio, em relação aos filósofos gregos, ver 
Walker (2006).
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canismo das cidades italianas. Tito Lívio, Salústio e, princi-
palmente, Cícero teriam servido de modelos para os repu-
blicanos pré-humanistas. Com o senso de ironia que lhe é 
peculiar, Skinner sustenta que “foi dessas humildes origens, 
muito mais do que devido ao impacto do aristotelismo, que 
o republicanismo clássico de Maquiavel, Guicciardini, e de 
seus contemporâneos, descendeu originalmente”. Assim, 
“a teoria política da Renascença, em todas as fases de sua 
história, deve muito mais profundamente a Roma do que a 
Grécia” (Skinner, 2002, p. 92).

Esse deslocamento de foco deu início a um prolonga-
do esforço de investigação sobre a história do conceito de 
liberdade republicana. Sustentar a independência do repu-
blicanismo neorromano em relação à tradição aristotélica 
requer uma concepção de liberdade distinta daquela presen-
te no modelo adotado por Pocock. Skinner procura refutar 
o enquadramento comunitarista vinculado ao modelo neoa-
teniense, organizado em torno de uma visão enfaticamente 
positiva de liberdade. Isso explica porque em suas primeiras 
incursões no tema, o autor preferiu assumir uma posição 
polêmica, caracterizando a liberdade republicana como um 
tipo de liberdade negativa, uma liberdade desfrutada tanto 
por indivíduos como por coletividades para perseguirem os 
fins por eles próprios escolhidos. Conforme sustentava então, 

[…] estar de posse da própria liberdade é ser livre no sentido 
“negativo” ordinário de não se estar constrangido por outros 
agentes. Portanto, ser livre é – como Maquiavel acrescenta com 
referência a agentes coletivos – agir “de acordo com a própria 
vontade e segundo o próprio juízo” (Skinner, 2002, p. 197).

Mas a fórmula apresentada por Skinner não tornaria a 
liberdade republicana idêntica à liberdade liberal? De modo 
a evitar tal conclusão, o historiador inglês ressalvava que as 
implicações dessa visão republicana da liberdade negativa 
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são muito diferentes das encontradas na concepção liberal. 
O republicanismo não admitiria a realização da liberdade 
pessoal no contexto de uma comunidade não livre. Ou seja, 
sem liberdade política, não pode haver, de modo duradouro, 
liberdade individual. Daí a necessidade de os indivíduos par-
ticiparem da vida política da República. Desse modo, Skin-
ner afirma, contra o liberalismo, que a postulação de uma 
completa desvinculação entre liberdade individual e liber-
dade política representa uma grave “falha de racionalidade” 
(Skinner, 1984, p. 217). Seria como desejar os fins sem recor-
rer aos meios. Por outro lado, contra o comunitarismo, Skin-
ner afirma que a participação política é precisamente um 
meio, um instrumento da liberdade, não a própria liberdade. 
Em relação à liberdade, a participação política seria um valor 
instrumental, não um valor intrínseco, como postulado no 
modelo aristotélico de republicanismo adotado por autores 
como Arendt, Pocock e por vários teóricos comunitaristas. 
Por razões que observaremos adiante, Skinner abandona essa 
sua primeira formulação da liberdade republicana, uma vez 
que sua adoção implicava compreender o republicanismo 
como uma espécie de liberalismo em trajes participativistas. 
De todo modo, essa primeira fase da narrativa skinneriana 
sobre a liberdade republicana teve impacto tanto na histo-
riografia das ideias como na teoria política normativa, consti-
tuindo a base para a reformulação do conceito de liberdade 
republicana, que passa a ser concebido como qualitativamen-
te distinto da concepção liberal de liberdade negativa. 

Embora sejam notáveis as divergências entre as narrati-
vas de Pocock e Skinner, os dois principais protagonistas da 
chamada “Escola de Cambridge” confluem para uma conclu-
são comum quando o foco são as relações entre a tradição 
republicana e a tradição liberal. Tanto Pocock como Skinner 
e, depois deles, Philip Pettit, sustentam que essas duas tradi-
ções maiores do pensamento político ocidental representam 
visões rivais do conceito de liberdade e das formas institu-
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cionais que substancializam tal conceito. Se o republicanismo 
foi uma força intelectual dominante desde o Renascimento 
até as revoluções do século XVIII, seus ideais começam a 
entrar em declínio e a ser substituídos pelos ideais do libera-
lismo a partir da virada do século XVIII para o século XIX. 
O republicanismo torna-se então uma tradição periférica, 
enquanto, cada vez mais, o liberalismo assume o papel de 
força intelectual dominante no mundo contemporâneo. 

É precisamente essa tese histórica sobre a rivalidade entre 
a tradição republicana e a liberal que vem sendo posta em 
dúvida em estudos mais recentes. Mesmo um teórico como 
Maurizio Viroli, alinhado ao republicanismo neorromano de 
Skinner e Pettit, rejeita a narrativa em que republicanismo e 
liberalismo aparecem como tradições inteiramente distintas, 
em rotas de colisão no curso da história moderna. Para Viroli, 
longe de surgir como um movimento intelectual alternativo 
ao republicanismo, o pensamento liberal surge, na verdade, 
como uma espécie de herdeiro problemático da tradição 
republicana. Assim, “de um ponto de vista histórico, a relação 
entre liberalismo e republicanismo é uma relação de deriva-
ção e inovação” (Viroli, 2002, p. 58). O liberalismo comparti-
lha de uma série de princípios já presentes no republicanismo 
clássico, principalmente “a defesa do Estado limitado contra o 
Estado absolutista” (Viroli, 2002, p. 58). Além disso, contra as 
concepções comunitaristas da política, o liberalismo associa-se 
ao republicanismo na crença de que “o conflito social é tanto 
inevitável quanto realmente benéfico” à ordem social e polí-
tica (Viroli, 2002, p. 59). No entanto, prossegue Viroli (2002, 
p. 61), “de um ponto de vista teórico, o liberalismo pode ser 
considerado um republicanismo empobrecido ou incoeren-
te”, uma vez que estaria menos preparado “para acomodar as 
demandas de liberdade como ausência de dependência, que 
são centrais ao ideal da liberdade civil”.

Recentemente, ao elaborarem uma narrativa até certo 
ponto próxima a de Maurizio Viroli, os politólogos Andreas 
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Kalyvas e Ira Katznelson reforçaram a tese do parentesco his-
tórico entre republicanismo e liberalismo. Para esses autores, 
é destituída de fundamento a crença adotada por autores 
como Pocock, Skinner e Pettit de que “o republicanismo e 
o liberalismo [...] emergiram de fontes particulares, um iso-
lado do outro, como dois vocabulários ‘incomensuráveis’”, e 
de que as relações entre as duas tradições representam um 
“jogo de soma zero”, em que “a vitória de uma deve implicar 
a derrota da outra” (Kalyvas e Katznelson, 2008, p. 4). 

A diferença essencial entre o relato de Kalyvas e 
Katznelson em relação ao relato de Viroli encontra-se na moral 
da história. Para Viroli, como vimos, o liberalismo, embora ain-
da mantendo um conjunto de ideais republicanos, pode ser 
compreendido como um “republicanismo empobrecido”, na 
medida em que se afasta de princípios caros ao republicanis-
mo clássico articulados em torno do ideal da liberdade como 
independência e não dominação. Para Kalyvas e Katznelson 
ocorre justamente o contrário: o liberalismo consiste na atu-
alização e aprimoramento da tradição republicana clássica, 
tornando-a apta para lidar com os desafios de uma socieda-
de comercial moderna. Assim, o liberalismo emergiria de um 
esforço dos próprios pensadores republicanos para livrarem-
-se dos aspectos anacrônicos da tradição republicana clássica. 
Da metamorfose do republicanismo clássico, motivada por sua 
necessidade de adaptação ao mundo moderno e efetivada ao 
longo do meio século que se estende de 1780 a 1830, ter-se-ia 
originado o liberalismo tal qual o conhecemos. Como resu-
mem os autores, 

[…] o liberalismo não é externo à história do 
republicanismo. […] o liberalismo tal como o conhecemos 
nasceu do espírito do republicanismo, a partir de tentativas 
de adaptar o republicanismo às revoluções política, 
econômica e social do século XVIII e das primeiras décadas 
do século XIX (Kalyvas e Katznelson, 2008, p. 4). 
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Para dar corpo à sua narrativa, Kalyvas e Katznelson 
promovem um exame detalhado dos textos de um con-
junto pensadores que teriam enfrentado o dilema posto 
ao republicanismo clássico pela emergência da sociedade 
comercial. Adam Smith, Adam Ferguson, Thomas Paine, 
James Madison, Germaine de Staël e Benjamin Constant 
são os protagonistas dessa história do nascimento do libe-
ralismo no interior da tradição republicana. Haveria um 
“projeto comum” ligando esses pensadores. Cruzando fron-
teiras nacionais, linguísticas e regionais, assim como fron-
teiras políticas e filosóficas, eles “compartilhavam um modo 
de pensar, raciocinar e imaginar a política para os tempos 
modernos” (Kalyvas e Katznelson, 2008, p. 176). Esse “pro-
jeto comum” estaria longe de representar uma ruptura 
definitiva com a tradição republicana clássica, como dão 
a entender os neorrepublicanos. Ao contrário, ele seria a 
única via aberta, nas condições das sociedades modernas, 
para a sobrevivência dos ideais republicanos. 

Em face da dificuldade para se estabelecer a tese da 
radical rivalidade entre republicanismo e liberalismo, histo-
riadores vinculados à perspectiva neorromana vêm alteran-
do sutilmente os termos da disputa historiográfica, como se 
observa em trabalho recente de Eric MacGilvray (2011). Em 
vez de uma história da rivalidade entre liberdade republi-
cana e liberdade liberal, ou entre liberdade positiva e liber-
dade negativa, MacGilvray relata uma história do embate 
entre a liberdade republicana, entendida como ausência 
de dominação, e a liberdade de mercado. Para o autor, a 
hipótese de uma relação de oposição e exterioridade entre 
republicanismo e liberalismo só se sustenta à custa de uma 
considerável simplificação e redução de escopo da tradição 
liberal. A lista de autores, desde fins do século XVIII até 
a atualidade, que poderiam compor um cânone de uma 
variante liberal do republicanismo (ou republicana do 
liberalismo) não é nada desprezível. Para MacGilvray, mais 
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compreensiva é a hipótese de que “a relação histórica entre 
essas duas escolas de pensamento não é uma relação de 
conflito e supressão, mas sim de fertilização cruzada e de 
síntese” (MacGilvray, 2011, p. 57). 

Se não há uma incompatibilidade genética entre a liber-
dade republicana e a liberdade liberal, o mesmo não pode 
ser dito da relação do republicanismo com a liberdade de 
mercado. O eclipse da tradição republicana é concomitan-
te à afirmação das propaladas virtudes do mercado livre na 
organização da vida econômica e social moderna, virtudes, 
é verdade, ardorosamente defendidas pelo eixo dominante 
da tradição liberal. Mas a liberdade de mercado e o libe-
ralismo econômico não recobrem todo o espectro do libe-
ralismo. Ou seja, MacGilvray entende que a hipótese da 
concepção republicana de liberdade como instrumento de 
uma disputa ideológica requer que se defina com mais pre-
cisão o verdadeiro alvo do ataque dos neorrepublicanos. O 
principal motivo de discórdia entre a liberdade republicana 
e a liberdade de mercado reside no fato de que “a políti-
ca republicana almeja genuinamente o controle coletivo 
sobre os resultados sociais”, enquanto “uma sociedade de 
mercado ideal é aquela em que os resultados sociais são 
tanto quanto possível determinados pelo próprio merca-
do”, sendo este o “produto de um indefinido número de 
decisões baseadas no autointeresse de pessoas desconheci-
das entre si e, portanto, não responsivas umas em relação às 
outras” (MacGilvray, 2011, p. 3).

Em suma, o debate historiográfico corrente sobre a rela-
ção entre as tradições republicana e liberal opõe duas nar-
rativas principais. A primeira sustenta a hipótese da rivalida-
de entre as duas tradições, que se encontrariam no curso da 
história moderna e contemporânea sempre de modo con-
flitivo, numa espécie de jogo de soma zero. A segunda nar-
rativa compreende republicanismo e liberalismo como pro-
dutos de um mesmo e diversificado movimento intelectual 
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da Era moderna. Essa segunda narrativa, contudo, não é 
monolítica, apresentando-se em três diferentes versões: 
o liberalismo como uma derivação e empobrecimento do 
republicanismo; o liberalismo como derivação, atualização 
e aperfeiçoamento do republicanismo; e o republicanismo 
como movimento antagonista não do conjunto da tradição 
liberal, mas de uma vertente específica do liberalismo, inau-
gurado com a “invenção” da liberdade de mercado. 

Dada a natureza multifacetada das grandes tradições 
de pensamento político, não causa surpresa o estado incon-
clusivo do debate historiográfico sobre as relações entre 
republicanismo e liberalismo. A mesma impossibilidade de 
fechamento do debate é observada quando passamos do 
campo da história das ideias para o campo da teoria política 
contemporânea, o que faço a seguir.

Não interferência ou não dominação? A disputa no front 
analítico-normativo
Em seu famoso ensaio de 1958, “Dois conceitos de liberdade”, 
Isaiah Berlin (2002) chamava a atenção para a existência de 
dois modos de conceber a liberdade humana: a liberdade 
positiva e a liberdade negativa. Escrito em um contexto de 
intensa polarização ideológica, esse texto desencadeou um 
debate que perdura até os dias de hoje. Trata-se, provavel-
mente, da contribuição mais influente no debate sobre a 
liberdade no âmbito da teoria política de inspiração analíti-
co-normativa (Baum e Nichols, 2013). 

Mas Berlin não foi o primeiro autor liberal a usar os 
qualificativos “positivo” e “negativo” para referir-se aos dois 
conceitos de liberdade que ele enquadrava em termos dico-
tômicos. Outros o antecederam. Já no começo do século 
XX, Guido de Ruggiero, filósofo italiano de inspiração neoi-
dealista, referia-se a duas tradições distintas do conceito, 
utilizando exatamente a mesma designação difundida por 
Berlin. Para Ruggiero (1927, p. 352), “a história apresenta-
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-nos duas concepções [de liberdade]”: a primeira desenvol-
ve-se no século XVIII e a segunda no século XIX. Ambas 
seriam produtos do desenvolvimento do liberalismo moder-
no, sendo que a liberdade negativa teria precedido cronolo-
gicamente a liberdade positiva. A principal distinção entre 
essas duas concepções de liberdade é a seguinte: enquanto 
a “liberdade negativa consistia em negar toda autoridade 
e toda lei, a nova liberdade positiva consistia em transfe-
rir a fonte da autoridade e da lei para o íntimo da mente 
humana”. Ruggiero era um dos muitos protagonistas do 
amplo movimento intelectual neo-hegeliano que se alas-
trou pela Europa nas últimas décadas do século XIX e nas 
primeiras do século XX, envolvendo pensadores da estatura 
do também italiano Benedetto Croce e dos britânicos F. H. 
Bradley, T. H. Green, Bernard Bosanquet (Mander, 2011; 
Boucher e Vincent, 2000). Ruggiero narra uma história do 
liberalismo moderno em que a concepção positiva de liber-
dade surge como superação dialética da concepção nega-
tiva. Esta última teria sido produto de uma era em que a 
questão emergencial consistia em assegurar a liberdade dos 
indivíduos diante dos poderes autocráticos do Estado. Com 
as revoluções de fins do século XVIII, e com a nova era de 
construção institucional que se abria, o problema passaria a 
ser menos o de assegurar uma esfera de não intervenção na 
vida privada dos indivíduos e mais o de promover os meios 
para o autogoverno das comunidades políticas. A passagem 
da liberdade negativa à liberdade positiva é assim saudada 
como um aperfeiçoamento da tradição liberal.

Embora a terminologia adotada por Isaiah Berlin seja 
idêntica à utilizada por Ruggiero, o sentido da reconstrução 
de Berlin é completamente oposto ao sentido que se depre-
ende da análise do filósofo italiano. Berlin (2002, p. 237) 
argumenta que “as noções ‘positiva’ e ‘negativa’ de liber-
dade desenvolveram-se historicamente em direções diver-
gentes [...] até entrarem por fim em conflito direto uma 
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com a outra”. Longe de considerar a liberdade positiva um 
aperfeiçoamento do liberalismo e uma superação da liber-
dade negativa, o autor lamenta o fato de inúmeros pensado-
res liberais terem sucumbido a esse tipo de entendimento 
da liberdade. O caso mais notável seria o de Kant, com 
seu entendimento da liberdade com uma forma de obe-
diência à lei moral. Com isso, esses liberais acabariam por 
endossar o paradoxo contido na crença de que os homens 
poderiam ser obrigados à liberdade, como queria Rousseau. 
Escrevendo no contexto do embate político e ideológico da 
Guerra Fria, Berlin associa a retórica da liberdade positiva 
aos movimentos e regimes totalitários que assombraram o 
século XX. A despeito de sua indiscutível contribuição no 
campo analítico, subjaz à taxonomia de Berlin uma tomada 
de partido no campo ideológico: estaríamos mais imunes à 
perda da liberdade rejeitando o apelo à liberdade positiva e 
aderindo incondicionalmente à tese de que apenas a liber-
dade negativa é compatível com o pluralismo ético, cultural 
e político das sociedades contemporâneas.

Berlin define a liberdade negativa como a ausência de 
impedimento externo à ação dos indivíduos. Mais precisa-
mente, como “a área em que o sujeito – uma pessoa ou grupo 
de pessoas – é ou deve ter permissão de fazer ou ser o que 
é capaz de fazer ou ser, sem a interferência de outras pes-
soas” (Berlin, 2002, p. 229). Trata-se de uma concepção de 
liberdade que se define analiticamente antes pela ausência 
do que pela presença de algo, e é precisamente por isso que 
ela é chamada de negativa. Já a liberdade positiva, de acor-
do com o autor, define-se em linhas gerais pela presença do 
autodomínio, que pode assumir variadas formas, desde as 
ideias de autorrealização de ascéticos e quietistas, até con-
cepções de autonomia e autogoverno mais próprios do pen-
samento social e político. Em qualquer dessas formas, está 
implícita uma luta entre um “eu superior” mais próximo 
da razão e um “eu inferior” a ser submetido em benefício 
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do alcance de uma meta específica, orientada por uma con-
cepção particular do bem. A crença na existência de um 
fim último, um valor supremo para o qual todos os outros 
valores humanos deveriam convergir, representa um traço 
típico da liberdade positiva, que apresenta conteúdo deter-
minado, em contraste com o conteúdo sempre indetermi-
nado da liberdade negativa. 

A contribuição de Berlin aos estudos sobre a liberdade 
desencadeou um vigoroso debate, que persiste até a atuali-
dade (Cherniss, 2013). De um lado, estão os que aceitam, 
no essencial, o enquadramento analítico da teoria de Berlin, 
apenas tratando de inverter o sinal normativo dessa teoria. 
Charles Taylor, por exemplo, concorda com a ideia de que 
há realmente duas maneiras, ou duas “famílias” de reflexão 
sobre a liberdade. Modificando a terminologia de Berlin, 
sem no entanto modificar em profundidade seus concei-
tos, Taylor refere-se à liberdade como um “exercise concept”, 
equivalente à definição de liberdade positiva, e à liberda-
de como um “opportunity concept”, equivalente à concepção 
negativa. Mas Taylor sugere que há certo maniqueísmo na 
visão de Berlin, certamente decorrente de sua sensibilidade 
de pluralista convicto diante do fenômeno do totalitarismo. 
O erro de Berlin estaria em sugerir uma inclinação “monis-
ta”, ou mesmo totalitária, a todas as variantes da concep-
ção positiva de liberdade. Para Taylor, esse erro tem origem 
na formulação de Hobbes da liberdade como ausência de 
oposição externa ao movimento dos corpos. O problema, 
porém, é que 

[…] a pura liberdade negativa, a definição hobbesiana, 
é insustentável. A liberdade não pode ser apenas a 
ausência de obstáculos externos, uma vez que há também 
obstáculos internos. E tampouco podem os obstáculos 
internos ser confinados apenas àqueles que o sujeito 
identifica enquanto tais, como se fosse seu árbitro final; 
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e isso porque ele pode estar profundamente enganado 
sobre seu propósito e sobre o que quer repudiar (Taylor, 
1985, p. 228).

De outro lado, há os teóricos da liberdade que com-
partilham a orientação normativa de Berlin, porém alte-
rando a estrutura analítica de sua teoria. Dentre estes, se 
destacam Felix Oppenheim (1963) e Gerald McCallum 
(1967)5. Ambos contestam a existência de dois conceitos 
de liberdade, argumentando que a liberdade é uma só6. 
McCallum, em particular, contribui com estabelecimen-
to de uma fórmula para representar a estrutura lógica da 
liberdade. Segundo o autor, o motivo de tantas disputas e 
confusões no debate sobre o conceito de liberdade, além 
das desavenças normativas, reside na dificuldade de os teó-
ricos entenderem a liberdade como uma “relação triádica”, 
que envolve sempre um agente (x) livre de um constrangi-
mento (y) para realizar um objetivo (z). Daí a fórmula geral 

5  Em artigo recente, Coser afirma que eu teria “falhado em perceber a distinção 
fundamental entre as concepções de McCallum e Berlin”. E isso porque, em seu 
entender, “a concepção de liberdade de McCallum não mostra nenhuma similari-
dade com a concepção de Berlin, uma vez que McCallum pressupõe a existência 
de um fim, enquanto Berlin rejeita, radicalmente, a ideia de que um fim é neces-
sário à ação livre” (Coser, 2014, p. 59). Em primeiro lugar, não ignorei que Mc-
Callum “inovou em vários aspectos” ao formular sua concepção em contraposição 
à de Berlin (Silva, 2008, pp. 170-71). A defesa de McCallum da liberdade como 
um conceito único, baseado em uma relação triádica entre agentes, barreiras e fins, 
diferencia-se claramente da conceituação dicotômica de Berlin. O que procurei 
apontar é que, sem prejuízo de sua inovação analítica, McCallum filia-se à mesma 
orientação normativa de Berlin, nomeadamente, a orientação liberal. Em segundo 
lugar, parece-me no mínimo imprecisa a afirmação de que “Berlin rejeita, radical-
mente, a ideia de um fim necessário à ação livre”, e que isto explicaria a diferença 
fundamental entre a sua visão e a de McCallum. A rigor, o que Berlin rejeita é a 
noção de que a realização de fins determinados e com conteúdos específicos são ne-
cessários à liberdade. Daí suas objeções à liberdade positiva, a qual pressupõe a 
realização de valores últimos vinculados a concepções particulares do bem. Neste 
aspecto, não há diferença entre Berlin e McCallum. Ambos operam com a ideia 
de que a ação livre é sempre dirigida à realização de um fim, sem, no entanto, 
atribuir qualquer conteúdo particular e necessário ao fim perseguido na ação. 
6  Recentemente, essa linha de análise foi também explorada e endossada por 
Nelson (2005).
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de McCallum: “x é (não é) livre de y para fazer (não fazer, 
tornar-se, não se tornar) z”. Ou seja: 

Não importa o momento em que a liberdade de algum 
agente ou agentes esteja em questão, é sempre a liberdade 
em relação a algum constrangimento ou restrição a, 
interferência em, ou impedimento para fazer, não fazer, 
tornar-se, ou não se tornar algo (McCallum, 1967, p. 314).

Até meados da década de 1990, as posições acima des-
critas dominaram o debate sobre a liberdade. Os seguidores 
de Berlin assumiam a existência de dois tipos de liberdade 
e argumentavam em favor da liberdade negativa. Pensadores 
associados ao comunitarismo também aceitavam a dicoto-
mia formulada por Berlin, mas argumentavam em favor 
da liberdade positiva. Por fim, teóricos como McCallum e 
Oppenheim rejeitavam a dicotomia, argumentando que há 
apenas um conceito de liberdade, caracterizado por uma 
relação triádica entre agentes, impedimentos e fins. 

A publicação de dois livros, ambos de 1997, alterou con-
sideravelmente os termos do debate. Refiro-me a Republica-
nism, de Philip Pettit, e Liberty before liberalism, de Quentin 
Skinner. A contribuição dos republicanos neorromanos ao 
debate consiste na tese de que não há apenas uma, nem 
mesmo somente duas maneiras de se conceber a liberdade. 
Sem deixar de reconhecer a coerência dos discursos sobre 
as liberdades positiva e negativa, Pettit e Skinner desenvol-
vem o argumento de que a dicotomia encobre a existência 
histórica e a especificidade analítica de uma terceira con-
cepção de liberdade. Conforme Pettit (1997, pp. 21-22), 

[…] a taxonomia de Berlin, de liberdades positiva e 
negativa, afasta uma terceira possibilidade mais ou menos 
saliente. Ele pensa em liberdade positiva como domínio 
de si próprio e em liberdade negativa como ausência de 
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interferência alheia. Todavia, domínio e interferência não 
se equivalem. 

O núcleo do esquema conceitual do republicanismo 
neorromano é uma concepção de liberdade irredutível a 
qualquer dos polos da dicotomia entre liberdade negativa 
e liberdade positiva. Ou seja, a liberdade política não se 
define nem pela simples ausência de oposição externa às 
ações individuais, nem pela presença de qualquer variante 
do “domínio de si”, como a participação dos cidadãos no 
autogoverno da cidade.

Embora a liberdade republicana defina-se também de 
maneira negativa, isto é, pela ausência, não pela presença 
de algo, o que deve estar ausente para se falar em liberdade 
não é a indiscriminada interferência externa nas preferên-
cias e escolhas dos indivíduos. Para os neorrepublicanos, 
requer-se a ausência de apenas um tipo particular de inter-
ferência, resultado da dependência e da dominação como 
fenômenos vinculados à existência de “poder arbitrário” 
de determinados agentes sobre outros. Se, na formulação 
dominante da liberdade negativa, qualquer tipo de interfe-
rência é visto como lesivo à liberdade, na formulação repu-
blicana, o dano à liberdade é causado somente pela interfe-
rência arbitrária. Nesse particular, a concepção republicana 
de liberdade negativa é mais específica do que a concepção 
liberal. Em outro sentido, porém, ela é mais ampla, uma vez 
que os liberais advogam que apenas a interferência efetiva 
é antagônica à liberdade, não cabendo falar em redução 
ou perda da liberdade, a menos que uma oposição externa 
impeça de fato a ação de um indivíduo. 

Para os republicanos, uma das características centrais da 
relação de dominação é que ela permanece em vigor mesmo 
quando o agente dominante abstém-se de interferir efetiva-
mente nas escolhas e ações do agente dominado. A afronta 
à liberdade decorre não apenas da existência efetiva da inter-
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ferência arbitrária, mas também de sua existência potencial. 
Tome-se o caso extremo e paradigmático da relação de domi-
nação entre senhor e escravo, um dos principais topoi da retó-
rica republicana desde a Antiguidade romana. O fato de um 
escravo viver sob o domínio de um senhor benevolente não faz 
dele menos escravo, ou seja, não o torna livre. A ausência atual 
de impedimentos às suas escolhas e ações é apenas um coro-
lário de um dos estados possíveis dos desejos de seu senhor, 
e ele, escravo, sabe disso. A consciência desse estado de sujei-
ção pesa inevitavelmente sobre suas atitudes, as quais tendem 
a assumir a forma de antecipações da vontade do senhor. O 
ponto decisivo é que não se pode considerar livre um agente 
cujas escolhas e atitudes realizam-se sob a influência da ansie-
dade decorrente da sua consciente dependência da vonta-
de de outrem. Conforme Skinner, este ensinamento, que se 
encontra no núcleo da concepção de liberdade reivindicada 
pelos teóricos atuais do republicanismo, já se fazia presente 
em autores republicanos do século XVII na Inglaterra. 

Como James Harrington afirmaria, em 1656, na sua 
exposição clássica da teoria republicana, Oceana, a desgraça 
dos escravos é que eles não têm o controle de sua vida, 
estando consequentemente forçados a viver em um estado 
de incessante ansiedade com relação ao que lhes pode ou 
não acontecer (Skinner, 2010, p. 12).

A crítica mais ambiciosa dos neorromanos à teoria da 
liberdade negativa liberal aponta a indiferença dessa teoria 
aos casos de dominação sem interferência efetiva, o que, no 
limite, levaria a aceitação do paradoxo do “escravo livre”. 
Uma consequência dessa crítica é a conclusão dos neorroma-
nos de que não há um necessário trade-off entre liberdade e 
interferência, como sugerem os teóricos da liberdade negati-
va na linha de Berlin. Melhor dizendo, há determinadas for-
mas de interferência que embora “condicionem” o exercício 
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da liberdade, de modo algum “comprometem” a liberdade. 
Este é o caso da interferência ocasionada pelo aparato legal 
nas preferências e escolhas dos indivíduos, ao menos quando 
a lei é formulada, promulgada e aplicada segundo os prin-
cípios do republicanismo, atendo-se aos “interesses comuns 
assumidos” em dada comunidade. Uma legislação que cria 
barreiras para evitar que determinados indivíduos ou grupos 
de indivíduos exerçam poder arbitrário sobre outros não 
compromete a liberdade como não dominação, pelo contrá-
rio, a fortalece, tornando-a mais resiliente e acessível a todos. 

Essas investidas dos neorromanos contra a concepção 
liberal de liberdade negativa têm sido objeto de intensa 
crítica. Há pelo menos uma década e meia, Allan Patten já 
chamava a atenção para a dificuldade do republicanismo de 
Skinner de oferecer uma alternativa eficaz ao liberalismo. 
Em meados da década de 1990, Patten tinha a seu dispor 
apenas os textos da primeira etapa da reflexão de Skinner 
sobre a história do conceito de liberdade, textos estes escritos 
ao longo da década de 1980 e dedicados ao tema da liber-
dade no Renascimento italiano e especialmente na obra de 
Maquiavel. Naquele momento, Skinner entendia a liberdade 
republicana de uma maneira que pouco se diferenciava teo-
ricamente da concepção negativa hobbesiana. Referindo-se a 
Maquiavel, Skinner argumentava que ele “não tem objeções 
à constatação hobbesiana de que a capacidade de perseguir 
tais fins sem obstrução é o que determina a ‘liberdade’ pro-
priamente dita” (Skinner, 1984, p. 217). Onde então residiria 
a diferença entre a concepção maquiaveliana (republicana) 
de liberdade e aquela defendida por Hobbes? Skinner sus-
tentava que Maquiavel 

[…] apenas argumenta que o desempenho de serviços públicos 
e o cultivo de virtudes necessárias para desempenhá-los provam, 
sob exame, serem instrumentalmente necessários para evitar 
a coerção e a servidão, logo sendo condições necessárias para 
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assegurar qualquer nível de liberdade pessoal no sentido 
hobbesiano, ordinário, do termo (Skinner, 1984, p. 217).

Era a esse “republicanismo instrumental” de Skinner 
que Patten se referia em sua crítica, que segue basicamente 
o seguinte raciocínio: nos pontos em que o republicanismo 
instrumental acerta, ele é perfeitamente compatível com o 
liberalismo igualitário de autores como Ralws e Dworkin; 
nos pontos em que se distingue do liberalismo, ele segue 
por caminhos pouco promissores, que os liberais deveriam 
a todo custo evitar. Assim, 

[…] a formulação de Skinner do republicanismo 
instrumental não representa uma melhoria das atitudes 
liberais em relação à cidadania e à virtude cívica, uma vez que 
ela falha em identificar qualquer desacordo filosoficamente 
interessante entre as duas posições (Patten, 1996, p. 36). 

No entanto, para efeitos de avaliação do estado atual do 
debate entre republicanos e liberais, a crítica de Patten apre-
senta um sério limite. Ela se concentra nos estudos iniciais 
de Skinner, que reformulou amplamente sua visão sobre a 
liberdade a partir de meados da década de 1990. Duas cir-
cunstâncias contribuíram para tal reformulação. A primeira 
foi o deslocamento da atenção do historiador de Cambridge 
do contexto do Renascimento italiano para o contexto das 
disputas entre o parlamento e a coroa no século XVII inglês. 
Os textos de Maquiavel cedem lugar aos textos de autores 
como Harrington, Milton, Sidney e outros, que Skinner pas-
sou a identificar como comprometidos com uma concepção 
“neorromana” de liberdade7. A segunda circunstância foi o 

7  Para um apanhado dessa mudança de contexto histórico como objeto da in-
vestigação de Skinner sobre a liberdade, ver Palonen (1998). Registre-se que 
Palonen lamenta esse movimento de Skinner, o qual teria resultado em conces-
sões indevidas ao liberalismo contratualista de nossa época. 
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início da interlocução de Skinner com Pettit (Silva, 2008). 
Tomando como ponto de partida a contribuição historio-
gráfica de Skinner, Pettit elevou o conceito republicano de 
liberdade a um patamar superior de refinamento analíti-
co, resolvendo dificuldades presentes nos textos iniciais do 
historiador. Se em Liberdade antes do liberalismo, Skinner dá 
um importante passo na direção da concepção da liberda-
de republicana articulada por Pettit, em seus estudos mais 
recentes, ele passa a adotar integralmente a essência dessa 
concepção (Skinner, 2008, 2010).

Ainda que a crítica de Patten ao “republicanismo ins-
trumental” tenha perdido sua eficácia, uma geração mais 
recente de críticos liberais toma como alvo exatamente a 
versão atual da liberdade republicana. Dentre esses críticos 
merecem destaque dois defensores do que se convencionou 
chamar de teoria da “liberdade negativa pura”. Em seus 
alentados estudos sobre o conceito de liberdade, Ian Carter 
(1999) e Mathew Kramer (2003) procuram restabelecer a 
posição dos liberais no debate analítico sobre a liberdade, 
ao mesmo tempo que invectivam contra a singularidade e a 
suposta superioridade da alternativa republicana8. 

Carter parte do conceito de “liberdade total” (overall free-
dom) para desenvolver uma sofisticada teoria sobre a mensura-
bilidade da liberdade. A liberdade total de uma pessoa resulta 
de uma combinação entre conjuntos de liberdades específicas 
acessíveis em certo instante, bem como ao longo do tempo. 
Assim, quando se considera determinado constrangimento a 
um conjunto de liberdades específicas, deve-se avaliar em que 
medida outros conjuntos de liberdades específicas podem tor-
nar-se mais (ou menos) acessíveis tanto no momento do cons-
trangimento como em momento futuro. Carter sustenta que, 
assim como os liberais, os republicanos têm em mente a noção 

8  Carter e Kramer desenvolvem suas teorias sob forte influência de Hillel Steiner 
(1994). Os três autores colaboraram sistematicamente, tendo editado em conjunto 
uma extensa antologia sobre o conceito de liberdade (Steiner, Carter & Kramer, 2007).
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de liberdade total. Mas os liberais teriam a vantagem de pres-
cindirem do apoio de uma visão normativa de liberdade. Por 
isso, Carter prefere enquadrar a liberdade republicana a partir 
de uma expressão anterior de Pettit, que identificava a liberda-
de como “não interferência resiliente” (Pettit, 1993, p. 17). Se 
a concepção republicana refere-se à liberdade total em termos 
de não interferência resiliente, “o mais que se pode atribuir 
a Skinner e Pettit é um conjunto útil de hipóteses empíricas 
(que apontam para certos conjuntos de arranjos institucio-
nais) sobre como maximizar a liberdade”, afirma Carter. Desse 
modo, continua o autor, os neorrepublicanos teriam pouco a 
apresentar como novidade, já que “a diferença entre republi-
canos e liberais é empírica em vez de conceitual, e a suposta 
diferença sobre o significado dos ‘constrangimentos à liberda-
de’ é uma ilusão” (Carter, 1999, p. 239). 

Carter explicita corretamente os dois principais enun-
ciados da teoria da liberdade como não dominação: (1) 
uma pessoa pode ter sua liberdade reduzida sem sofrer 
qualquer interferência efetiva; (2) uma pessoa pode sofrer 
interferência efetiva sem que se reduza sua liberdade. Ele 
também afirma que a comparação entre a liberdade repu-
blicana e a liberdade negativa liberal deve ser aceita somen-
te em relação ao primeiro enunciado, devendo ser o segun-
do enunciado rejeitado por duas razões. 

A primeira é de ordem intuitiva, já que parece suficien-
temente claro que o impedimento da ação de um indivíduo 
corresponde a uma limitação da liberdade de ação desse 
mesmo indivíduo, ainda que a interferência ocorra em 
sintonia com o interesse do indivíduo que a sofre, ou seja, 
quando ela ocorre isenta de arbitrariedade. 

A segunda razão é de ordem epistemológica, pois diz 
respeito ao que se espera de uma teoria da liberdade negati-
va no plano cognitivo. Carter sustenta que a tese de que pode 
haver interferência sem perda da liberdade deve ser rejeitada 
porque decorre de uma moralização do conceito de liberdade. 
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Uma concepção moralizada de liberdade admite que “obstácu-
los não restringem a liberdade de alguém na medida em que 
sejam obstáculos moralmente legítimos” (Carter, 2008, p. 65). 
Carter cita uma passagem em que Pettit chega mesmo a sugerir 
que “nem uma cobrança de impostos nem uma ordem de pri-
são precisam retirar da liberdade de alguém” (Pettit, 1997, p. 
65). Para Carter, contudo, ainda que uma ordem de prisão seja 
aplicada com justiça a um réu confesso, no mais genuíno inte-
resse da coletividade, tende ao absurdo a proposição de que o 
aprisionamento não retira a liberdade do prisioneiro9. Neste 
caso, certamente haverá conflitos entre o interesse individual e 
o interesse comum. Carter (2008, p. 65) argumenta que

[…] onde tais conflitos ocorrem, não vejo qualquer razão 
para privilegiar os interesses comuns em detrimento do 
interesse pessoal do agente em decidir quais obstáculos 
contam como casos de ausência de liberdade, a menos que 
tal razão consista em um ponto de vista moral. 

Rejeitando como contraintuitiva e moralizante a propo-
sição de que uma interferência não arbitrária não afeta desfa-
voravelmente a liberdade, Carter, por outro lado, reconhece 
algum sentido, embora sob fortes reservas, na primeira propo-
sição de Pettit, segundo a qual pode haver perda da liberdade 
sem a ocorrência de uma efetiva interferência. Carter enten-
de que Skinner e Pettit sustentam que o medo e a ansiedade, 
inibidores da ação dos agentes dominados diante do poder 
arbitrário dos dominantes, podem atuar como forças reduto-
ras da liberdade. Mas retruca que essa possibilidade em nada 
surpreenderia os defensores contemporâneos da liberdade 
negativa pura, cuja teoria estaria perfeitamente equipada para 
lidar com essa constatação. E aqui reside o desafio central de 

9  Sobre a importância do paradigma do prisioneiro como um teste alegadamente 
insuportável à liberdade republicana, ver Wendt (2011). 
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Carter aos teóricos neorromanos: ao contrário do que estes 
sugerem, a teoria da liberdade negativa seria perfeitamente 
capaz de incorporar os fenômenos da dominação e da depen-
dência como barreiras à liberdade individual. 

Construindo uma teoria da liberdade em sintonia fina 
com Carter, Matthew Kramer (2003, p. 149) acredita que 
“quando sutilezas e distinções finas são devidamente leva-
das em conta, os expoentes modernos da liberdade negati-
va podem sair-se muito bem na confrontação – e na recon-
ciliação – com suas contrapartes cívico-republicanas”. Uma 
das dificuldades apontadas por Kramer na crítica dos repu-
blicanos à liberdade negativa é que raramente essa crítica 
se dirige a teóricos liberais contemporâneos. Excetuando-se 
as referências ocasionais a Isaiah Berlin – o grande alvo dos 
republicanos não é um autor liberal, tampouco contemporâ-
neo. Trata-se de Thomas Hobbes, cuja concepção de liberda-
de como ausência de impedimento externo ao movimento, 
objeto do capítulo XXI do Leviatã, parece resumir a visão da 
liberdade que Skinner e Pettit julgam encontrar no coração 
do liberalismo contemporâneo (Skinner, 2010; Pettit, 2005). 

Kramer insiste que, não obstante o indiscutível valor 
analítico da concepção hobbesiana de liberdade, os teóricos 
contemporâneos da liberdade negativa afastam-se de Hobbes 
em ao menos dois aspectos cruciais. Em primeiro lugar, os 
teóricos contemporâneos restringem o campo de aplicação 
do conceito hobbesiano. Enquanto Hobbes considera que a 
liberdade em sua “significação própria” aplica-se tanto a pes-
soas quanto a outros animais e mesmo a objetos inanimados, 
teóricos como Berlin, Carter e Kramer consideram que ela se 
aplica apenas à relação entre pessoas. Nesse sentido, a liber-
dade negativa é essencialmente social. Além disso, embora 
continuem a postular a natureza não normativa da liberdade 
negativa, os teóricos contemporâneos descartam a cláusula 
restritiva mediante a qual Hobbes afirmava que apenas bar-
reiras físicas externas ao corpo em movimento são capazes de 
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retirar desse corpo a liberdade de se mover. Ao descartarem 
essa restrição desnecessária, os teóricos da liberdade negativa 
pura preparam sua teoria para lidar com os efeitos corrosivos 
da liberdade decorrentes do fenômeno da dominação. 

Para Kramer, os republicanos acreditam que a dominação 
se realiza pela ação de fatores psicológicos como a ansiedade 
e o medo dos dominados quando estes são de algum modo 
conscientes da situação de submissão em que se encontram em 
relação ao agente dominante. Mas por que, afinal, ele pergun-
ta, a teoria da liberdade negativa pura estaria impossibilitada de 
reconhecer este efeito restritivo sobre a liberdade causado pela 
relação de dominação? Os novos teóricos da liberdade nega-
tiva não veem razão alguma para tal, uma vez que sejam con-
sideradas não somente as liberdades específicas do indivíduo 
no momento presente da ameaça de interferência do agente 
dominante, mas também sua liberdade total a ser desfrutada em 
momento futuro, quando da efetivação da interferência retalia-
tória. Segundo Kramer, a crítica dos neorromanos à liberdade 
negativa falha em reconhecer que a liberdade total de uma pes-
soa é “amplamente determinada pelo leque de combinações de 
liberdades conjuntivamente exercíveis a ela disponíveis”. Uma 
vez reconhecida essa fórmula, seria forçoso notar que a liber-
dade total de uma pessoa subordinada é reduzida quando essa 
pessoa “tem de recorrer a obsequiosidade [...] de modo a evitar 
as medidas punitivas da pessoa dominante” (Kramer, 2008, p. 
44). Ao contrário do que acreditam os neorromanos, longe de 
se tratar de uma situação em que a interferência não é exercida, 
trata-se de uma situação em que ela se exerce amplamente. Em 
resumo, segundo Kramer (2008, p. 44):

[...] sob qualquer visão defensável da liberdade negativa, 
devemos concluir que a liberdade total de uma pessoa 
“P” é substancialmente reduzida com sua sujeição à parte 
dominante. Contrariamente ao que Pettit sustenta, o domínio 
dessa parte está realmente sendo exercido – não pela 
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perpetração efetiva da violência, mas pela pronta disposição 
da parte dominante em exercer a violência. Essa disposição 
por si mesma elimina muitas combinações de liberdades 
conjuntivamente exercíveis por “P”.

Skinner e Pettit, posicionando-se em relação às críticas 
de Carter e Kramer, reafirmam o caráter distintivo da con-
cepção republicana de liberdade negativa. Pettit salienta 
que os novos teóricos da liberdade negativa pura julgam 
que “a liberdade de escolha não é afetada por nada além 
da remoção de uma opção”. Eles acreditam que “eu inter-
firo em você e causo impacto em sua liberdade somente 
quando eu impeço você de fazer algo” (Pettit, 2008, p. 119). 
Para esses teóricos, o fato de uma pessoa encontrar-se sob 
o domínio de outra só conta como redução da liberdade 
porque a dominação consiste numa interferência efetiva que 
remove opções que o agente dominado, de outro modo, 
teria a seu dispor. O agente dominado tende a comportar-se 
de modo subserviente porque ele reconhece como credí-
vel a ameaça de sanção perpetrada pelo agente dominante, 
pronto a atuar caso o comportamento do dominado não 
seja suficientemente humilde e servil. Seria, portanto, o 
temor da punição do comportamento audacioso que faria 
com que o agente dominado removesse de seu leque de 
opções conjuntivamente exercíveis aquelas que poderiam 
despertar a ira punitiva do agente dominante. 

Pettit e Skinner argumentam que essa tentativa de apre-
sentar o fenômeno da dominação como uma interferência 
efetiva nas escolhas dos dominados tende a perder de vis-
ta um aspecto fundamental da concepção de liberdade como 
não dominação. Os teóricos da liberdade negativa continuam 
a ignorar o fato de que a dominação é um fenômeno que 
pode ocorrer com ou sem uma interferência efetiva. Nos 
termos de Pettit, sempre que uma pessoa realizar suas esco-
lhas sob a sombra de um “controle alienado”, sua liberdade 



211

Ricardo Silva

Lua Nova, São Paulo, 94: 181-215, 2015

estará comprometida. E isso vale para o caso do controle em 
questão jamais exercer-se de fato. Mais: ainda que o agente 
dominante seja, por sua própria índole, do tipo indisposto 
a interferir, e ainda que a “probabilidade” de ele desejar 
bloquear as ações do dominado seja de fato muito reduzi-
da, a simples presença de um poder sem controle é razão 
suficiente para a perda da liberdade do agente dominado. 
Conforme Pettit, mesmo

[…] uma redução na probabilidade de interferência nas 
mãos de um controlador externo não removerá o espectro 
do poder alienado [...] Esse mal impessoal é mais ou menos 
insensível à probabilidade de interferência endogenamente 
sustentada; o poder alienado permanecerá ativo na medida 
em que o agente pode ou não interferir, sejam quais forem 
as probabilidades reduzidas de interferência ditadas pela 
natureza do agente (Pettit, 2008, p. 124).

Portanto, a presença do poder arbitrário tipifica qualitati-
vamente a relação de dominação, não quantitativamente. Car-
ter e Kramer entendem que a liberdade negativa não é afetada 
em uma situação em que o exercício efetivo da interferência 
arbitrária é pouco provável. Para os republicanos, porém, essa 
formulação probabilística acerca dos malefícios da relação de 
dominação perde de vista o essencial. Seja qual for o grau de 
probabilidade do exercício efetivo da interferência arbitrária, 
a liberdade como não dominação continua determinada pela 
participação em um status. Trata-se da posição assumida por 
um agente, em relação a outros, no contexto das normas e 
instituições vigentes em determinada sociedade. Em certo sen-
tido, trata-se de uma questão de tudo ou nada, pois o agente 
simplesmente detém ou não detém o status de pessoa livre. Se 
ele o detém, poderá sempre olhar nos olhos de seus concida-
dãos em situação de igualdade, sem receios e sem motivos para 
o comportamento obsequioso ou servil. Independentemente 
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de qualquer preocupação com a probabilidade da interferên-
cia arbitrária, ele passará no que Pettit define alusivamente 
como o “teste dos olhos nos olhos” (eyeball test)10. 

Assim como a perda da liberdade implícita na relação 
de dominação não depende do grau de probabilidade do 
exercício do poder arbitrário do agente dominante, ela 
também não depende do tipo particular de atitude levada a 
efeito pelo agente dominado. Carter e Kramer haviam argu-
mentado que a interferência efetiva resultante da relação 
de dominação é um efeito antes das atitudes do domina-
do do que do dominante. Tendo consciência da situação 
subordinada em que se encontra, o agente dominado sabe 
exatamente o que fazer para evitar a ira de seu mestre: com-
portar-se de modo suficientemente humilde e servil. É este 
tipo de comportamento que lhe retira opções que de outro 
modo poderia exercer, reduzindo assim sua liberdade total. 
Skinner objeta essa conclusão, indicando que ela decor-
re de mais uma incompreensão dos teóricos da liberdade 
negativa sobre a liberdade republicana. Mobilizando uma 
vez mais o topos da tradição republicana do escravo como 
tipo puro de agente dominado, Skinner esclarece que “o 
que basicamente distingue a vida dos escravos de acordo 
com a tradição republicana é o fato de eles serem condena-
dos a uma vida de completa incerteza. Eles jamais sabem o 
que pode ou não lhes acontecer. Mas se esta consideração 
os leva, o que provavelmente acontece, a agir com a servili-
dade que deles se espera, não é porque eles serão indevida-
mente obstruídos ou penalizados caso tentem agir de outra 
maneira. Antes, será porque, em consequência de seu senso 

10  Conforme esclarece o autor, “o teste dos olhos nos olhos requer que as pessoas 
sejam capacitadas e protegidas para as escolhas básicas de suas vidas – em suma, 
para as liberdades básicas – de modo que elas possam olhar os outros nos olhos 
sem motivos para o medo ou a deferência que o poder de interferência pode 
inspirar. Quando você desfruta de segurança social, médica e judicial, e é benefi-
ciada por uma ordem legal e econômica apropriada, você não depende para sua 
segurança da indulgência ou condescendência de outros” (Pettit, 2014, p. xxxvi).
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básico de incerteza, eles sentem uma compreensível disposi-
ção de atuar com segurança” (Skinner, 2008, p. 98).

Em suma, para os neorromanos, a incerteza e insegu-
rança do escravo, determinada pela vulnerabilidade de seu 
status social e jurídico, constitui a essência supressora de sua 
liberdade. O juízo subjetivo do escravo sobre o grau de pro-
babilidade da ocorrência de interferência arbitrária (e reta-
liatória) futura em suas vidas guarda uma relação apenas 
contingente com o fenômeno da dominação. 

Seja qual for a inclinação normativa de quem se depara 
com o debate corrente sobre a liberdade na teoria política, 
a conclusão que se impõe é a de que ele permanece aberto. 
A preferência por uma ou outra visão da liberdade não apa-
ga os méritos das visões concorrentes. No caso da disputa 
entre republicanos e liberais, a questão central, refratária 
à resolução final, é saber se a liberdade é um atributo das 
escolhas ou um atributo das pessoas. Intuitivamente, não 
parece haver dificuldades para se falar em “escolhas livres”, 
como querem os liberais, por um lado, ou em “pessoa livre”, 
como querem os republicanos, por outro. 

Ricardo Silva
é professor do Departamento de Sociologia e Ciência Polí-
tica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
pesquisador do CNPq.
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CONTEMPORÂNEO CLÁSSICO: A RECEPÇÃO  

DE PIERRE BOURDIEU NO BRASIL*

José Henrique Bortoluci, Luiz C. Jackson  
e Fernando A. Pinheiro Filho

O Brasil foi um dos países pioneiros na recepção interna-
cional de Pierre Bourdieu, tornando-se progressivamente 
um de seus casos principais (Sapiro e Bustamante, 2009). 
Na última década, o autor tornou-se certamente o sociólogo 
mais citado e influente no país1. 

Um estudo sobre a recepção de sua obra nesse caso 
deve levar em conta, antes de tudo, que tal processo se dá 

*  Este artigo é uma versão de um capítulo que será publicado em obra coletiva 
organizada pelos sociólogos George Steinmetz (University of Michigan), Marco 
Santoro (Universidade de Bologna) e Gisèle Sapiro (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales – EHESS). O texto expande e aprofunda um trabalho anterior 
de um dos autores (cf. Pinheiro Filho, 2009). 
1  Alguns parâmetros relativos a meados de 2012 são suficientes para comprovar 
essa afirmação. Consultado o sistema Lattes – a principal base de currículos de aca-
dêmicos brasileiros, composto pela quase totalidade desses documentos –, constata-
-se que Bourdieu é o terceiro autor contemporâneo das ciências sociais e humanas 
mais citado (766 ocorrências), atrás apenas de Foucault (1941) e Habermas (1035). 
Na área de sociologia, Bourdieu é o mais citado (310 referências). Na base de da-
dos Scielo, a principal para revistas acadêmicas brasileiros, Bourdieu é o segundo 
autor contemporâneo mais citado (184 artigos), atrás apenas de Foucault (349 ar-
tigos). Um dado adicional para a área de sociologia refere-se ao fato de Bourdieu 
ser o autor contemporâneo mais citado em um livro recente de entrevistas com os 
principais sociólogos brasileiros (Bastos et al. 2006). 
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por meio de relações assimétricas entre um sistema intelectual 
periférico e um centro produtor da sociologia, e que a tradi-
ção francesa desempenhou papel central na constituição das 
humanidades no Brasil, desde ao menos o século XIX. Visando 
evitar possíveis anacronismos, trataremos dessa questão arti-
culando duas séries históricas: a produção e consagração da 
obra de Bourdieu a partir da França e a dinâmica da institu-
cionalização das ciências sociais no Brasil. 

No Brasil, a institucionalização das ciências sociais pode 
ser dividida em três fases: fundação, expansão e especializa-
ção (Jackson e Blanco, 2014). Na primeira, delimitada pela 
Revolução de 1930 e o Golpe Militar de 1964, surgem as 
primeiras instituições acadêmicas envolvidas com ensino e a 
pesquisa de tais disciplinas, são criados órgãos especializados 
(editoras e periódicos) de difusão dos trabalhos realizados e 
inicia-se a profissionalização do cientista social como produ-
tor intelectual. Nessa fase, a sociologia prevalece claramente 
sobre as outras duas disciplinas (antropologia e ciência polí-
tica), constituindo-se como núcleo dos cursos de graduação 
criados no período. As pesquisas empreendidas são orientadas 
em geral por temas amplos ligados ao processo de moderniza-
ção do país, e, portanto, condicionados pela dinâmica política 
abrangente. Na segunda fase de expansão, entre 1964 e a aber-
tura democrática ocorrida em 1985, as ciências sociais ganham 
maior presença no sistema de educação superior nacional, 
institucionalizando-se propriamente, tanto por meio da nacio-
nalização do sistema universitário (criação das universidades 
federais), como da pós-graduação em seu interior. Inúmeros 
cursos de graduação são criados; a antropologia e a ciência 
política se fortalecem, equiparando-se à sociologia. Nesse perí-
odo, incrementa-se um processo de especialização, mas a maio-
ria dos trabalhos converge para o entendimento das questões 
ligadas à democratização e às relações entre Estado e sociedade 
(Keinert, 2011). Consolidada a transição democrática em 1985, 
inicia-se uma terceira fase, na qual o processo de especialização 
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avança muito em relação à anterior, havendo maior dispersão 
teórica e temática no interior de cada uma das disciplinas. O 
horizonte das pesquisas se distancia da arena política, ocorren-
do a plena profissionalização das três disciplinas. 

Neste artigo, discutiremos a difusão da obra de Bourdieu 
no Brasil em cada uma das fases mencionadas, cuidando do 
debate gerado por seus textos, à medida que se dá a efeti-
va incorporação de seu pensamento às pesquisas no cam-
po das ciências humanas – sobretudo na sociologia, disci-
plina na qual se tornou referência incontornável –, além 
de assinalar o influxo renovador de sua presença na vida 
intelectual brasileira em geral. 

Mais especificamente, tentaremos responder duas ques-
tões relacionadas à recepção de dois livros fundamentais de 
Bourdieu: 1) por que A distinção teve uma recepção tardia 
e relativamente limitada no Brasil?; 2) como As regras da 
arte tornou-se a mais influente obra de Bourdieu publicada 
em nosso país? Secundariamente, tentaremos interpretar 
a recepção inicial de Bourdieu como um conservador no 
âmbito dos estudos educacionais e tratar da polêmica decor-
rente da publicação, em 2002, de “Sobre as artimanhas da 
razão imperialista”, de Bourdieu e Loïc Wacquant, entre os 
estudiosos das relações raciais no país. 

Como hipótese geral, sugerimos neste texto que a recepção 
de Bourdieu se deu a partir das margens do sistema acadêmi-
co, especialmente nas ciências sociais, desde o final dos anos 
de 1960, quando a circulação de pesquisadores brasileiros no 
exterior implicou uma renovação teórica de tais disciplinas. 
Mobilizado inicialmente na área de estudos rurais, sua obra 
consolidou-se posteriormente como referência central, 
sobretudo no domínio da sociologia da cultura.

Antes de Bourdieu – a fundação da sociologia no Brasil
A rigor, a incorporação da obra de Bourdieu no Brasil ini-
cia-se na segunda fase do esquema que acabamos de propor, 
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se tomamos como referência a publicação de seu primeiro 
texto no país, “Campo intelectual e projeto criador”, artigo 
de 1966, que havia saído no número 246 da revista Les Temps 
Modernes, editado no Brasil como livro em 1968, com o título 
Problemas do estruturalismo. Essa foi uma iniciativa do antropó-
logo Moacir Palmeira, pioneiro na introdução do sociólogo 
francês no país, que seguira os seminários de Bourdieu na 
École des Hautes Études en Sciences Sociales entre 1966 e 
1969. Essa circunstância relaciona-se com a circulação cres-
cente de pesquisadores brasileiros na Europa e nos Estados 
Unidos nesse momento, e veremos adiante que as primeiras 
incorporações de sua obra relacionam-se diretamente a esse 
movimento (cf. Lopes, 2013). 

Certas características ligadas à fase de fundação da 
sociologia no Brasil condicionaram a recepção futura de 
Bourdieu – razão pela qual faremos um recuo até esta pri-
meira fase. Se a obra de Bourdieu faz profissão de fé na 
cientificidade da sociologia e ocupa-se com especial inte-
resse da esfera cultural, temos aqui dois aspectos em con-
sonância com projetos acadêmicos construídos nessa fase 
concentrada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

No Rio de Janeiro, centro da vida política brasileira na 
primeira metade do século XX, as ciências sociais foram 
diretamente condicionadas pelas disputas políticas e ideoló-
gicas que marcaram o período getulista. Pode-se afirmar que 
uma das marcas da sociologia carioca seja um comprometi-
mento político mais direto do que o da sociologia paulista. 
Não existia na então capital federal vida acadêmica autôno-
ma: praticamente não havia pesquisa na Universidade do 
Brasil (criada em 1939); tal atividade concentrava-se em insti-
tutos desvinculados da estrutura acadêmica oficial, sobretudo 
no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb)2.

2  Sobre a história das ciências sociais no Rio de Janeiro, ver principalmente Miceli 
(1989), Almeida (1987), Oliveira (1995), Vianna (2004) e Lima (1999). 
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Em São Paulo, o arranjo histórico dado pela supremacia 
econômica do Estado – impulsionada pela economia do 
café, pelo processo de industrialização e crescimento dos 
centros urbanos nas primeiras três décadas do século XX –, 
bem como pelas derrotas políticas sofridas em 1930 e 1932 
possibilitou o investimento político na reforma educacio-
nal, que teve como pilar a criação da Universidade de São 
Paulo (USP) em 1934 e, nela, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL). Também a criação da Escola 
Livre de Sociologia e Política de São Paulo (ELSP) em 1933 
resultou desse contexto. Imaginavam os mentores das duas 
escolas que as elites nelas formadas constituiriam quadros 
políticos e técnicos envolvidos na retomada da hegemonia 
política do país por São Paulo. No entanto, ambos os cursos 
orientaram-se por objetivos predominantemente acadêmicos, 
o que implicou o desenvolvimento na metrópole paulista-
na de uma vida universitária mais autônoma e, assim, mais 
comprometida com valores científicos. 

Com a chegada do norte-americano Donald Pierson 
(que fora aluno de Robert Park em Chicago) a São Pau-
lo em 1939, para assumir a direção da ELSP, prevaleceu 
o intuito de constituir um novo padrão de produção inte-
lectual, marcado pela cientificidade e pelo profissionalis-
mo. Entretanto, seria a presença de professores franceses 
na USP o fato responsável pela consolidação da sociologia 
como disciplina moderna e dominante entre as ciências 
humanas até o final da década de 1960 no Brasil. A figu-
ra mais destacada da missão francesa foi, provavelmente, 
Roger Bastide, apesar da consagração posterior incompará-
vel de outros professores que dela participaram, como Clau-
de Lévi-Strauss e Fernand Braudel. Roger Bastide viveu em 
São Paulo entre 1938 e 1954 e empenhou-se pelo estabele-
cimento de uma sociologia da cultura – que, de certa for-
ma, antecipou a direção analítica perseguida por Bourdieu 
décadas mais tarde (Heinich, 2001) –, a partir da qual os 
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processos de “interpenetração de civilizações” poderiam ser 
analisados em função da modernização em curso acelerado 
do Brasil da metade do século XX (Peixoto, 2000). Estu-
dos sobre folclore, religião, arte, literatura foram realizados 
por Bastide e seus alunos. Indiretamente, o desdobramento 
mais consagrado desse programa seria levado a cabo por 
Antonio Candido no âmbito da crítica literária (Jackson e 
Blanco, 2014). Com o retorno de Bastide à França, a socio-
logia da cultura perderia espaço para a sociologia do desen-
volvimento encampada por Florestan Fernandes e seu gru-
po, interessada em reconstituir a especificidade do processo 
de desenvolvimento capitalista e de formação da sociedade 
de classes no país. 

Em São Paulo, os esforços de Donald Pierson e 
Florestan Fernandes em estabelecer a sociologia como uma 
disciplina científica e a defesa da sociologia da cultura por 
Bastide criaram condições favoráveis à recepção posterior 
da obra de Bourdieu. Além disso, a importância da missão 
francesa na fundação da sociologia brasileira favoreceu a 
continuidade da influência dessa tradição intelectual no 
país e, portanto, a incorporação de autores franceses nas 
décadas seguintes. Mais especificamente, vale a pena men-
cionar que a rede de contatos criada por Bastide no final da 
década de 1950, para receber alguns pesquisadores brasilei-
ros na França e reforçada por sua discípula brasileira Maria 
Isaura Pereira de Queiroz, seria acionada nas duas décadas 
seguintes por jovens cientistas sociais que se relacionariam 
direta ou indiretamente com o grupo de Bourdieu, como 
alguns dos que mencionaremos a seguir. 

Expansão das ciências sociais no Brasil e primeira 
recepção de Bourdieu
Com o golpe militar de 1964, dá-se uma reestruturação do 
sistema de educação superior no Brasil, que seria unificado 
nesse período com a criação de inúmeras universidades 
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federais. Nas ciências sociais, além da multiplicação dos cursos 
de graduação pelo país, ocorre um crescimento notável da 
pós-graduação, favorecida pelas políticas de financiamento 
público e privado, paradoxalmente adotadas pelo mesmo 
governo que interrompeu compulsoriamente carreiras de 
intelectuais destacados – como foi o caso, na Universidade 
de São Paulo, dos sociólogos Florestan Fernandes, Fernando 
Henrique Cardoso e Octávio Ianni, da cientista política Paula 
Beiguelman e do filósofo Bento Prado Jr. (Ortiz, 1990). 
Mais especificamente, foram inaugurados os Programas de 
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional 
e de Ciência Política no Iuperj, ambos no Rio de Janeiro em 
1969, que se converteriam nos centros dominantes dessas dis-
ciplinas no país. Resulta disso um descentramento em rela-
ção à sociologia e a São Paulo, em favor de um novo arranjo 
ecológico que beneficiou os estados do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais, entre outros, e dinamizou o desenvolvimento 
da antropologia e da ciência política. Na USP, a sociologia 
permaneceria como disciplina dominante, embora atra-
vessando uma crise profunda, decorrente tanto das perse-
guições sofridas e da reorganização de seu corpo docente, 
como da reforma universitária dos fins da década de 1960, 
que instituiu os departamentos e eliminou as cátedras (Lei-
te, 2014). Nesse contexto, o marxismo tornou-se o paradig-
ma teórico dominante na sociologia paulista, dificultando a 
incorporação de perspectivas teóricas contemporâneas não 
diretamente afinadas com ele3.

O efeito mais direto dessa nova configuração para a 
entrada efetiva de Bourdieu no Brasil ligou-se à circulação 
internacional de jovens pesquisadores brasileiros, incre-
mentada nesse momento e estimulada pela concessão de 
bolsas de estudo e pelo novo padrão de profissionalização 

3  Esse diagnóstico a respeito da resistência oferecida pela sociologia uspiana às ten-
tativas de renovação teórica nos anos de 1970 veio à tona na maioria das entrevistas 
que realizamos para este trabalho.
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em curso. Esses cientistas sociais, então em início de carrei-
ra, atuariam como mediadores na renovação de tais discipli-
nas ao introduzirem novos autores e perspectivas no debate 
teórico em curso4. Alguns deles incorporaram os instrumen-
tos de análise bourdiesianos em seus trabalhos e, ao mesmo 
tempo, empenharam-se na publicação dos primeiros textos 
do autor no Brasil5. Desse movimento resultou uma rede de 
sociabilidade e colaboração – mesmo que assimétrica e res-
trita – entre cientistas sociais brasileiros e o grupo de Bour-
dieu, que se mantém ativa até os dias atuais e que direcio-
nou em grande medida essa recepção6. 

O conjunto das publicações brasileiras de Bourdieu 
no período é uma fração bastante reduzida de sua produ-
ção na França, o que revela o caráter limitado e circuns-
tancial desse esforço editorial. Outro aspecto a ser desta-
cado diz respeito à assimilação desigual desses textos pela 
comunidade acadêmica: as publicações mais influentes 
nesse momento foram coletâneas organizadas por media-
dores brasileiros (Bourdieu, 1974 e 1983). Antes disso, o 
primeiro texto publicado é o já mencionado “Campo inte-

4  Sobre os mediadores, vale ressaltar que ocorrem até hoje disputas pela centralida-
de e/ou especificidade dos papéis desempenhados por cada um deles nesse proces-
so. Em texto recente, José Sérgio Leite Lopes (2013) sublinha a importância desses 
agentes, com especial atenção ao caso do Museu Nacional, em que ele foi um dos 
protagonistas.
5  Ver bibliografia, ao final deste artigo, para a ordem das traduções das obras de 
Bourdieu no Brasil em cada uma das fases descritas. 
6  Até onde sabemos, esse contato mais estreito e prolongado de pesquisadores 
brasileiros com o grupo de Bourdieu não se deu com pesquisadores de outros 
países da América Latina com a mesma importância. Essa troca constante pode 
ser verificada pela publicação de artigos de acadêmicos brasileiros na Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales (Miceli, 1975 e 2007; Loyola, 1982; Garcia Jr., 1986, 
1993, 1998 e 2011; Rodrigues, 1988; Lopes e Maresca, 1989; Lopes e Alvim, 1990; 
Lopes e Faguer, 1994; Durand, 1991; Loureiro, 1995 e 1998; Vasconcellos, 1998), 
de acadêmicos franceses ligados a Bourdieu em revistas brasileiras (por exemplo, 
Pinto, 2009; Sapiro, 2004; Delsaut, 2005; Wacquant, 1997 e 2006), pelas posições 
ocupadas por brasileiros no interior das instituições do sistema acadêmico francês 
controladas pelos bourdiesianos e, finalmente, pela circulação frequente de bra-
sileiros nessas instituições (sobretudo o Centre de Sociologie Européenne) em 
estágios de pesquisa. 
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lectual e projeto criador” (de 1968), que, por reivindicar 
para a sociologia um papel central na análise da cultura, 
impactaria diretamente os principais sociólogos da cultura 
nas décadas seguintes7.

Moacir Palmeira sugeriu à editora Zahar a publicação do 
número da revista Temps Modernes que continha o texto “Cam-
po intelectual e projeto criador”. Ele foi responsável, ainda, 
pela primeira utilização direta da teoria bourdiesiana por um 
cientista social brasileiro. Isso ocorreu em sua tese de doutora-
mento defendida em Paris no ano de 1971, Latifúndio et capita-
lisme au Brésil: lecture critique d’un débat. O trabalho reconstitui o 
debate a respeito da existência ou não do feudalismo no Brasil. 
Para cumprir tal percurso, foi decisivo o uso direto da noção 
de “campo” na análise desenvolvida pelo autor, no momen-
to em que Bourdieu e seus alunos elaboravam seus primeiros 
estudos sobre diferentes setores do campo intelectual francês 
(Palmeira, 1971). A tese teve o mérito de incorporar reflexivi-
dade a esse tipo de estudo, por recusar o viés puramente inte-
lectual de uma querela travada entre especialistas armados de 
seus saberes específicos sobre a existência do modo de produ-
ção feudal, revelando sua dimensão política e seu condiciona-
mento pelo meio intelectual em questão. 

A circulação da tese de Moacir Palmeira no Brasil foi 
restringida pelo fato de jamais haver sido publicada em 
livro. Ainda assim, a partir de seu retorno ao país, os traba-
lhos de Bourdieu passaram a difundir-se entre seus colegas 
e alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social do Museu Nacional. De acordo com o depoimento do 
autor, sua experiência na França e sua interlocução direta 
com Bourdieu o teriam incentivado a trabalhar em equipe8, 

7  Em depoimento aos autores, Sérgio Miceli e Maria Arminda do Nascimento 
Arruda, figuras centrais no desenvolvimento da sociologia da cultura na USP, por 
exemplo, o qualificam como um texto seminal. 
8  Ainda em seu depoimento, Palmeira se referiu à defesa que Bourdieu teria feito 
para ele do trabalho coletivo como uma espécie de antídoto contra a fragmentação 
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o que ocorreria, sobretudo, no projeto “Estudo compara-
do do desenvolvimento regional”, que produziu etnografias 
importantes a respeito das transformações do mundo rural 
brasileiro, e que, de início centrado no trabalho agrícola, 
passa a abranger as camadas de trabalhadores urbanos e o 
operariado industrial (Lopes, 1976; Sigaud, 1979; Garcia 
Jr., 1983). De acordo com José Sérgio Leite Lopes (2003 
e 2013), ele mesmo parte da equipe que contava também 
com, entre outros, Lygia Sigaud e Afrânio Garcia, além do 
próprio Palmeira, os produtos surgidos a partir dessa ini-
ciativa ao longo dos anos de 1970, em que Bourdieu era 
uma das referências centrais, ultrapassaram a reconstrução 
dos mecanismos de exploração a que esses grupos estavam 
sujeitos, evidenciando as modalidades de interiorização da 
dominação pelos próprios dominados. Note-se que, nesse 
momento, Bourdieu é mobilizado como instrumento para 
pensar o conflito político – um traço marcante da recepção 
carioca, em contraste com a paulista.

Assim, a primeira incorporação da obra de Bourdieu 
no Brasil não se deu na sociologia paulista, dominante até 
então, mas a partir de um novo programa de pós-graduação 
(Museu Nacional – RJ) e de uma disciplina (antropologia), 
que nesse momento ascendiam e se institucionalizavam no 
panorama das ciências sociais brasileiras9. 

Outro personagem diretamente associado à aclima-
tação de Bourdieu no Brasil – provavelmente o principal 
mediador desse processo – foi o sociólogo Sergio Miceli. 
Formado em ciências sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Miceli ingressou 

do campo acadêmico, permitindo a formação de um espaço de interlocução – o 
que fazia todo sentido nesse momento em que novas instituições acadêmicas se 
estabeleciam no Brasil, como o Museu Nacional. 
9  Se a antropologia foi a porta de entrada para Bourdieu no país e um dos meios 
principais de sua divulgação até os dias atuais, o autor nunca se tornou uma re-
ferência teórica dominante nessa disciplina – como ocorreria posteriormente na 
sociologia.
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na pós-graduação da USP no final da década de 1960. Seu 
ingresso como professor nessa universidade, entretanto, foi 
relativamente tardio (1989), o que permitiu a ele contornar 
a resistência à inovação teórica que tinha lugar nessa insti-
tuição nas décadas de 1970 e 1980. Nesse período, Miceli 
lecionou na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esse aspecto 
de sua carreira reforça nossa hipótese de que a entrada de 
Bourdieu se deu pelas margens do sistema de ensino e pes-
quisa em ciências sociais. 

Já em sua dissertação de mestrado, uma análise de um 
programa televisivo popular (Miceli, 1972), o autor compôs 
o esquema interpretativo do trabalho combinando a sociolo-
gia de Bourdieu com a semiótica e, secundariamente, com a 
teoria crítica frankfurtiana, então referência central para a 
sociologia da cultura que lentamente voltava a ganhar fôle-
go no país. De acordo com o relato do autor, a geração de 
sociólogos com interesse pela área – que, no país, inclui-
ria estudos sociológicos sobre arte, intelectuais e indústria 
cultural – via-se naquele momento relativamente desloca-
da, uma vez que tais temas eram pouco valorizados pela 
sociologia brasileira de então, e a alternativa disponível não 
contemplava o interesse propriamente sociológico, concen-
trando-se na crítica cultural, área centralizada na perspecti-
va desenvolvida por Antonio Candido e seu grupo na USP10. 
Nesse contexto adverso, a obra de Bourdieu seria mobili-
zada por alguns jovens sociólogos que encontram nela a 

10  Embora a crítica literária desenvolvida pelo grupo tenha uma inclinação so-
ciológica, ela supõe a “autonomia relativa” do texto literário e entende a sociolo-
gia apenas como uma disciplina auxiliar para a análise dos textos. Vale lembrar 
que, ainda na USP, o sociólogo Gabriel Cohn liderava então uma aposta na teoria 
frankfurtiana como um ponto de fuga aos esquemas mais endurecidos do marxismo 
estruturalista – conforme entrevista concedida pela socióloga Maria Arminda do 
Nascimento Arruda, ela mesma influenciada à época por essa vertente teórica. 
Havia ainda uma terceira vertente de estudos da cultura liderada pelo sociólogo 
Ruy Coelho que, apesar de deslocado na sociologia uspiana de então, orientou 
diversos trabalhos nesse momento.
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legitimidade científica11 para o enfrentamento da resistên-
cia acadêmica aos objetos não diretamente relacionados à 
sociologia política que então predominava.

No período em questão, Sergio Miceli cumpriu papel 
decisivo ao editar uma das primeiras coletâneas de Pierre 
Bourdieu publicadas no mundo (Bourdieu, 1974) e que 
teria grande ressonância no Brasil, não apenas pelos tex-
tos coligidos12, mas também pela apresentação escrita pelo 
organizador, que se tornaria uma espécie de guia de leitu-
ra para esse conjunto de textos – e, por extensão, para a 
obra –, com o condão de apresentar a novidade produzida 
no centro de modo a fazer sentido num sistema intelectual 
periférico13. Essa iniciativa seria decisiva para a carreira do 
sociólogo brasileiro, por colocá-lo em contato direto com 
Bourdieu, que, a partir de então, tornar-se-ia uma referên-
cia intelectual prioritária para Miceli e, por meio deste últi-
mo, para a sociologia da cultura brasileira a partir dos anos 
de 1990.

Intitulado “A força do sentido”, o ensaio de Miceli 
procura extrair os conceitos formulados por Bourdieu da 
discussão dos impasses a que chegaram as linhas mais rele-
vantes da teoria sociológica moderna a partir de seu fun-
damento nos autores clássicos da disciplina. Assim, não só 

11  O fato de Bourdieu ser um acadêmico francês certamente favoreceu a sua pau-
latina aceitação em um ambiente acadêmico como o brasileiro – e paulista em 
particular –, em que, como vimos, a tradição francesa sempre foi dominante.
12  Nessa coletânea foram publicados os textos “O mercado dos bens simbólicos” 
e “Campo do poder, campo intelectual e habitus de classe”, que, de acordo com 
Louis Pinto, complementaram na França, em continuidade ao texto “Campo in-
telectual e projeto criador”, uma espécie de “…primeiro programa de análises” 
(Pinto, 2000, p. 69) em sociologia da literatura. Esse programa desembocaria mais 
tarde n’As regras da arte e nos trabalhos desenvolvidos no centro sob a orientação 
direta ou indireta de Bourdieu, como os de Cristophe Charle, Alain Viala, Anna 
Boschetti, Gisèle Sapiro e Pascale Casanova.
13  O volume compreendia artigos publicados originariamente entre 1966 e 1971 
e tratava de temas como religião, educação e o sistema de produção de bens cul-
turais. O organizador realizou a maior parte das traduções e o editou consultando 
diretamente o autor.
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organiza o debate no interior das frentes estruturalistas 
remetendo-as a Durkheim e Marx como, com base nisso, 
faz surgir a ligação entre as noções de campo e habitus como 
alternativa para uma saída possível da oposição entre for-
mas de explicação centradas ou na ação ou na estrutura, 
quando pensadas como alternativas excludentes. Aliado a 
esse trabalho preliminar, o texto explora os paralelos e dife-
renças entre as teorias da dominação de Weber e Bourdieu. 
Como resultado, lança luz sobre um dos focos centrais da 
empresa de Bourdieu, qual seja, o de pensar os sistemas 
simbólicos em sua inteireza, sem dissociar suas funções de 
comunicação e dominação, ressaltando assim a base argu-
mentativa que permite entender as conversões dissimuladas 
da força em sentido, da violência aberta em “violência sim-
bólica”. Essa estratégia de exposição logrou construir novos 
nexos na discussão então em voga no meio acadêmico brasi-
leiro, que mobilizava, entre outras, a corrente althusseriana, 
a fenomenologia e o estruturalismo de Lévi-Strauss. 

Orientado formalmente por Bourdieu em Paris, Miceli 
publicou em 1979 sua tese de doutorado, Intelectuais e clas-
se dirigente no Brasil (1920-1945)14, que, enfocando a trajetó-
ria intelectual de escritores do período, expõe sua relação 
com as elites dirigentes, central para a progressão de suas 
carreiras em geral marcadas no ponto de início pela heran-
ça negativa do declínio social e econômico de suas famí-
lias (Miceli, 1979). O livro constitui um modo inovador de 
enraizar socialmente uma atividade que se representa como 
assentada apenas em imperativos imanentes, dando rele-
vo a detalhes significativos como os estigmas corporais e as 
relações de gênero, entre outros recursos de construção dos 
agentes. Merece destaque o fato de a análise, acompanhada 
de perto por Bourdieu, prescindir do uso da noção de cam-
po. Assim, Miceli retém a preocupação nuclear da sociologia 

14  Sobre o impacto e os desafios analíticos dessa obra, ver Bastos e Botelho (2010).
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de Bourdieu de encontrar os ligamentos entre as práticas e 
suas circunstâncias, mas busca para ela uma solução atenta 
às condições históricas específicas com que lida15. O autor 
entende o livro como uma espécie de súmula metodológica 
de tudo que realizaria depois, como os estudos sobre a elite 
eclesiástica católica (Miceli, 1988) e o modernismo literário 
e artístico (Miceli, 2003). Esse trabalho inaugural de análise 
da vida intelectual teve continuidade no plano de um pro-
jeto coletivo sobre a história das ciências sociais brasileiras, 
que retomaremos adiante neste artigo.

Em relação aos dois mediadores tratados acima, uma 
concordância entre eles deve ser ressaltada: ambos desta-
cam a importância do livro Le métier de sociologue, de 1968 
(que seria traduzido no Brasil tardiamente – Bourdieu, 
1999) e a “cultura científica” que ele defendia – de entrela-
çar teoria e pesquisa – e que seria incorporada por ambos 
fortemente, como reação à dissociação frequente de tais 
dimensões pelos cientistas sociais brasileiros naquele 
momento, como ambos enfatizaram em seus depoimentos 
(ver também Ortiz, 2013)16.

Outros importantes mediadores nessa fase foram os 
sociólogos José Carlos Durand e Renato Ortiz, também vol-
tados à sociologia da cultura, com passagem pela França e 
inseridos profissionalmente, respectivamente, na Fundação 
Getúlio Vargas e na Universidade de Campinas (Unicamp). 
Durand incorporou o esquema teórico de Bourdieu em 
quase toda a sua obra, sobretudo em sua tese de doutorado 

15  É interessante perceber que, ao se assumir como herdeiro principal de Bour-
dieu no Brasil, Miceli legitima-se também reivindicando uma independência em 
relação ao mestre e ao seu esquema teórico. Esse esquema interpretativo sobre a 
própria trajetória é reiteradamente mencionado em entrevistas e depoimentos, 
sendo o eixo de seu memorial de titularidade, publicado em Intelectuais à brasileira 
(Miceli, 2001).
16  Ambos estudaram na Escola de Sociologia e Política da PUC-Rio na década de 
1960 com outras figuras de destaque nas décadas seguintes. Sobre esse contexto e 
a relação entre os antropólogos do Museu Nacional, formados anteriormente na 
PUC, com a sociologia de Bourdieu, ver Keinert (2011).
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pioneira sobre a evolução do campo das artes e da arqui-
tetura no Brasil (Durand, 1989), além de ter editado com 
Lia Machado uma coletânea de sociologia da educação 
que continha alguns dos primeiros textos do autor no país 
(Durand e Machado, 1979). A importância de Renato Ortiz 
no processo que estamos analisando não se deu prioritaria-
mente por meio da mobilização direta do esquema teórico 
de Bourdieu em seus trabalhos17, mas, sobretudo, por orga-
nizar uma outra influente coletânea de textos (Bourdieu, 
1983) na prestigiosa coleção Grandes Cientistas Sociais, 
coordenada por Florestan Fernandes na década de 198018. 
Ortiz escreveu o estudo introdutório da coletânea, que teve 
também impacto como guia de leitura, como o de Miceli, 
sobretudo pela tentativa de elucidar as noções de habitus e 
campo e a empreitada de Bourdieu de superar a oposição 
entre estrutura e ação. Vale a pena nos referirmos à pas-
sagem inicial da apresentação de Renato Ortiz19, pois ela 
evidencia o estatuto da recepção de Bourdieu na fase em que 
estamos analisando: o sociólogo francês era uma das referên-
cias contemporâneas incorporadas no período em função 
das transformações por que passavam as ciências sociais de 
então. A seguir, veremos que ele passa a ser reconhecido 
como um autor clássico da disciplina e como a principal 
referência do corpo teórico da sociologia da cultura. 

17  Embora isso também tenha ocorrido, não se deu de maneira tão determinante 
em seus trabalhos, que se apoiaram também em outras referências teóricas. 
18  De acordo com os depoimentos de Ortiz e Miceli aos autores, as duas coletâneas 
mencionadas foram constituídas por meio de negociação direta com Bourdieu, 
que sugeriu textos e avalizou as versões finais. Deduz-se daí que Bourdieu já se pre-
ocupava naquele momento com a divulgação internacional de seu trabalho e com 
a recepção específica que poderia ter nos diversos contextos nacionais. Sobre a 
coletânea organizada por Renato Ortiz e sobre a sua percepção acerca da recepção 
de Bourdieu no Brasil, ver Ortiz (2013).
19  “Organizar uma coletânea de textos de um autor contemporâneo nos coloca de 
imediato diante da difícil tarefa de situá-lo na corrente do pensamento sociológico 
moderno. Tem-se, por um lado, o reconhecimento real do valor de sua obra, mas 
se constata, por outro, que ele a não transformou ainda em um ‘clássico’, no sentido 
que a literatura científica confere a este termo” (Ortiz, 1983, p. 7).



232

Lua Nova, São Paulo, 94: 217-254, 2015

Contemporâneo clássico: a recepção de Pierre Bourdieu no Brasil

Um último mediador nessa fase, mas que atuaria prin-
cipalmente na seguinte é Afrânio Garcia Jr.20. Doutor em 
antropologia social sob a orientação de Moacir Palmeira 
no Museu Nacional, lecionou na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) entre 1977 e 1998. Em 1983, reali-
zou estágio de pós-doutorado na França21, a partir do qual 
ele redirecionaria sua trajetória, orientando suas pesquisas, 
antes focadas na questão agrária brasileira (Garcia Jr., 1983 
e 1989), para a história intelectual (Garcia Jr., 1993). Do 
ponto de vista institucional, iniciaria na década de 1990 
sua carreira como professor na École des Hautes Études 
en Sciences Sociales e se tornaria membro do Centre de 
Sociologie Européenne. Esse itinerário relaciona-se com o 
aspecto mais importante de sua atuação no contexto que 
estamos examinando: estabelecido na França, ele conso-
lidou uma rede de relações ainda ativa, responsável por 
um intercâmbio permanente entre pesquisadores dos dois 
países (cf. Lopes, 2013).

Nos anos que marcam a estreia da sociologia bourdie-
siana no Brasil, portanto, o público acadêmico teve acesso a 
um conjunto limitado de textos em português – porém com-
parativamente destacado no contexto internacional (Sapiro 
e Bustamante, 2009) –, que permitiu uma introdução aos 
temas e abordagens principais de Bourdieu. As publicações 
mais influentes nesse momento foram coletâneas. Os livros 
traduzidos na íntegra – A reprodução, O desencantamento do 
mundo (tradução de Algérie 60) e Questões de sociologia – tive-
ram menor repercussão, com a exceção do primeiro títu-
lo, na área de educação, como veremos adiante. Levando 
em conta outros contextos nacionais – como o dos Estados 
Unidos, por exemplo –, é notável a ausência da tradução de 

20  Sobre a atuação de outros acadêmicos nesse processo – como Maria Andrea 
Loyola e Roberto Grün –, ver Leite Lopes (2013). 
21  Neste ano, Garcia Jr. envolve-se diretamente na publicação do livro Questões de 
Sociologia, publicado no Brasil por sua indicação (Bourdieu, 1981).
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alguns títulos, sobretudo A distinção, que, como veremos, 
só seria publicada muito tardiamente no Brasil (Bourdieu, 
2007). Durante o período analisado, os textos de Bourdieu 
foram sendo progressivamente incorporados aos programas 
dos cursos de ciências sociais, sendo comuns os relatos de 
professores sobre o tipo de reação inicial dos alunos: em 
função da radicalização política do período e da voga do 
marxismo na academia, havia a tendência de interpretá-lo 
como um profeta da reprodução social inelutável e como 
um teórico excessivamente esquemático. 

No período tratado, a recepção da obra de Bourdieu 
se deu, portanto, de forma circunscrita, tanto do ponto de 
vista da publicação de sua obra em português, como em 
relação à incorporação de seu esquema analítico por pes-
quisadores brasileiros. Quanto à sua conversão efetiva em 
instrumento de pesquisa no universo das ciências sociais, 
isso ocorre como vetor de renovação em alguns grupos e 
nichos temáticos da sociologia e da antropologia, notada-
mente, naqueles voltados ao estudo da cultura na sociedade 
brasileira contemporânea. Nesse sentido, ganha relevo a 
discussão a respeito do modo especificamente brasileiro de 
combinar alta e baixa cultura, produção e consumo da cul-
tura erudita e da indústria cultural, temática explorada em 
profundidade na fase seguinte. Note-se, ainda, que a força 
inegável de sua presença não é suficiente para deslocar a 
perspectiva frankfurtiana dominante no período. Noutros 
termos, Bourdieu é um renovador, mas não ainda uma refe-
rência consolidada. Permite um arejamento dos pontos de 
vista, mas não se impõe como marco definitivo. Em resumo, 
um (importante) contemporâneo, mas ainda não um clássico.

Dispersão temática e recepção ampliada de Bourdieu
Lembrando que tomamos como marco desta última fase a 
ser considerada a abertura do sistema político brasileiro em 
1985. Nesse período, as características centrais das ciências 
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sociais no país são sua expansão ainda mais pronunciada 
(criação de novos cursos de graduação e programas de pós-
-graduação, o crescimento do número de publicações e 
fortalecimento das associações científicas das disciplinas), 
a maior profissionalização das carreiras, a especialização 
estrita no interior de cada uma das disciplinas e a dispersão 
temática correspondente. Torna-se impossível discernir des-
de então uma questão abrangente o suficiente para reunir 
as pesquisas realizadas em todo o país em torno de um eixo, 
como fora nos períodos anteriores em torno dos temas da 
modernização (fase de fundação) e democratização (fase de 
expansão). Dá-se, portanto, um afastamento progressivo 
entre tais disciplinas e as conjunturas políticas imediatas 
(ou um processo de “autonomização”, nos termos de Bour-
dieu), a não ser nas especialidades diretamente referidas a 
tais problemas (Keinert, 2011).

Contudo, a consagração mais contundente de Bourdieu, 
principalmente na Europa e nos Estados Unidos22, impul-
sionou no Brasil uma política editorial mais sistemática e 
abrangente, que multiplicou a publicação de seus livros, em 
geral acompanhando o ritmo das edições francesas, mas 
também trazendo versões brasileiras de obras importantes 
do período anterior, como A profissão de sociólogo (no Brasil 
em 1999, na França em 1968), O amor pela arte (2003/1966) 
e A distinção (2007/1979). Provavelmente, tais edições tar-
dias se deram como consequência do sucesso acadêmico e 

22  Desde a criação da revista Actes de la Recherche, em 1975, da publicação de A dis-
tinção em 1979 e de sua posse como professor da cadeira de sociologia do Collège 
de France (em 1981), Bourdieu ganha uma enorme notoriedade acadêmica na 
França e em outros países. Sapiro e Bustamante (2009) destacam que, a partir 
de 1996, essa consagração ganharia outra escala, desde o momento em que ele 
se destaca como intelectual público, com a publicação de livros como Contrafogos 
e Sobre a televisão (que tiveram grande sucesso editorial em todo o mundo) e com 
suas intervenções políticas em apoio a movimentos sociais e em oposição ao neo-
liberalismo. Nessa nova fase, Bourdieu passa a ser visto internacionalmente como 
um autor clássico e uma espécie de celebridade acadêmica internacional.



235

José Henrique Bortoluci, Luiz C. Jackson e Fernando A. Pinheiro Filho 

Lua Nova, São Paulo, 94: 217-254, 2015

editorial de As regras da arte23. Esse livro, publicado na Fran-
ça em 1992 e quatro anos depois no Brasil, é o caso paradig-
mático da nova tendência de acompanhar mais de perto o 
calendário das publicações francesas, que inclui também A 
miséria do mundo (1997/1993), Sobre a televisão (1997/1996), 
Meditações pascalianas (1997/1997), Contrafogos (1998/1998) 
e A dominação masculina (1998/1998). Nesse grupo de escri-
tos dos anos de 1990, As regras da arte ocupou um lugar cen-
tral no contexto brasileiro, seja por oferecer um modelo 
de análise que buscava contornar o dualismo rígido entre 
interpretação interna e externa da obra de arte, seja pelo 
rendimento empírico da aplicação cruzada das noções de 
campo e habitus. Posteriormente, ganharia impulso o inte-
resse pelas incursões militantes de Bourdieu, diretamente 
favorecido pelos outros títulos citados. Especialmente Sobre 
a televisão, Contrafogos e A miséria do mundo conquistaram a 
simpatia de setores da intelectualidade brasileira alinhados 
à esquerda, anteriormente refratários à obra de Bourdieu. 
Esses livros também motivaram uma repercussão considerá-
vel na mídia impressa brasileira, sobretudo nos principais 
jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A recepção mais favorável e ampliada (em relação 
aos períodos anteriores) de Bourdieu vincula-se, princi-
palmente, ao notável desenvolvimento da área da socio-
logia da cultura no Brasil. Uma das dimensões centrais 
desse movimento tem relação com os desdobramentos da 
atuação acadêmica de Sergio Miceli nesse novo contexto, 
sobretudo, em função da pesquisa que ele dirigiu no Ins-
tituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São 
Paulo (Idesp) sobre a História das ciências sociais no Brasil 

23  A partir da publicação de As regras da arte no Brasil, em 1996, seus livros tornam-se 
disputados pelo mercado editorial nacional. Se Bourdieu nunca se tornou um 
grande sucesso comercial, a inclusão de suas obras nos catálogos de importantes 
editoras brasileiras (como Companhia das Letras, Zahar, Vozes e Bertrand Brasil) 
passou a ser vista como um sinal de prestígio inequívoco. 
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(editada em dois volumes – Miceli, 1989 e 1995) e de seu 
ingresso na Universidade de São Paulo como professor24. 
Reunindo pesquisadores de diversas disciplinas, como 
as antropólogas Lilia Schwarz, Mariza Corrêa, Fernanda 
Peixoto e Heloísa Pontes, a socióloga Maria Arminda 
do Nascimento Arruda, os cientistas políticos Fernando 
Limongi e Maria Hermínia Tavares de Almeida –, a equipe 
produziu uma interpretação sobre a história das ciências 
sociais que se tornou obra de referência, graças ao apuro 
no deslindamento dos perfis institucionais, dos padrões 
de profissionalização da atividade acadêmica, dos emba-
tes geracionais e das lógicas internas de sociabilidade dos 
grupos. A despeito da heterogeneidade de formação dos 
participantes e das diferenças entre os textos coligidos, 
as análises de Bourdieu sobre o campo intelectual foram 
decisivas para a estruturação mais geral do trabalho, espé-
cie de ponto de viragem se levarmos em conta que sua 
perspectiva analítica renovadora influenciou diretamen-
te inúmeras pesquisas realizadas posteriormente (prin-
cipalmente, Arruda, 2001; Pontes, 1998; Peixoto, 2000). 
De modo mais geral, diríamos que a obra coletiva impli-
ca uma mudança significativa no corpo teórico dessa área 
específica, ocorrendo o deslocamento da vertente frank-
furtiana por outra nucleada em Bourdieu, mas inspirada 
também em outros autores como Norbert Elias, Fritz Rin-
ger, Raymond Williams, Carl Schorske, entre outros (cf. 
Arruda, 2001; Maia, 2007). 

A sociologia da cultura tem sido, portanto, nas últimas 
décadas, a área mais importante para a assimilação no Brasil 

24  Em função disso, a sociologia da USP, que anteriormente havia sido refratária 
a Bourdieu, torna-se a instituição acadêmica central para sua recepção. Uma 
evidencia dessa centralidade é o grande número de referências ao sociólogo 
francês na revista Tempo Social (editada por esse departamento), algumas delas 
inscritas em artigos de herdeiros diretos de Bourdieu (por exemplo, Sapiro, 
2004; e Delsaut, 2005).
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da sociologia de Bourdieu25. Conjugada ao maior empenho 
editorial em traduzir a obra do sociólogo e à mudança da 
imagem política de Bourdieu derivada da publicação de 
seus livros mais militantes, tal configuração impulsionou 
nos últimos anos a incorporação do autor em outras áreas, 
como a sociologia econômica (Grün, 2006), a sociologia 
da religião (Negrão, 2005), a teoria social (Vandenberghe, 
2006) e os estudos de gênero (Correa, 1999)26. 

Estudos de classe e a recepção tardia de A distinção
A despeito da importância da recepção de Bourdieu nas 
ciências sociais brasileiras nos últimos trinta anos, apenas 
em 2007 o livro A distinção – considerado por muitos sua 
obra maior – é traduzido para o português, passando a exer-
cer desde então maior influência na produção acadêmica 
brasileira. Conforme mencionado anteriormente, trataremos 
das razões para a tradução tardia e incorporação pouco 
significativa do livro – questão que se justifica uma vez que 
foi rapidamente traduzido e teve grande repercussão em 
outros contextos nacionais27.

Esse “atraso” na publicação do livro pode ser expli-
cado, em grande medida, pelas relações entre as ciências 
sociais no Brasil e a política, sobretudo nas décadas de 1980 

25  Isso não significa, entretanto, que Bourdieu seja uma referência consensual e 
unificadora no interior dessa área, na qual a história das ideias é muito prestigiosa 
e resistente às abordagens sociológicas mais estritas de inspiração bourdiesiana, 
defendidas no Brasil, sobretudo por Sergio Miceli (cf. Schwarz e Botelho, 2011).
26  Com relação a esta última área de estudos, o livro A dominação masculina rece-
beu críticas substantivas por supostamente não levar em conta a bibliografia femi-
nista consagrada sobre o tema, e, dessa forma, desqualificar o alcance político e o 
impacto intelectual das lutas feministas.
27  Nos EUA, por exemplo, o livro é traduzido já em 1984 e, desde então, gera um 
significativo debate, além de ter provido o principal referencial teórico para várias 
análises do arranjo e das práticas de classe do país. Sapiro e Bustamante (2009) 
informam que o intervalo médio entre a publicação na França e a tradução dessa 
obra em outros países foi de quinze anos; no Brasil, apesar de sua importância re-
lativa nessa disseminação desde os anos de 1970, A distinção levou vinte e oito anos 
para ser publicada.
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e 1990. Ao longo dos anos de 1980, durante a transição 
democrática, o Brasil vive um período de intensa agitação 
política, com a formação de novos partidos e o surgimento 
de uma série de novos movimentos sociais. A emergência 
de novas formas de protesto, a luta contra o regime militar 
e as novas demandas populares em voga tornam-se temas 
centrais para os cientistas sociais brasileiros interessados no 
tema das classes sociais (Paoli, Sader e Telles, 1984; Sader, 
1988; Tavolaro, 2009). Nesse contexto, portanto, a temática 
das classes sociais torna-se extremamente politizada, voltan-
do o foco para as relações entre os movimentos sociais e o 
Estado (Guimarães, 1999), o que dificultou, provavelmente, 
o interesse por um estudo como A distinção, cujo foco recaía 
na questão do consumo cultural, o que parecia naquele 
momento uma questão menor28.

Nos anos de 1990, no contexto da nova república, o 
problema das relações entre Estado e sociedade conti-
nua central, apesar das especificidades políticas da época 
(avanço do neoliberalismo, enfraquecimento dos movi-
mentos sociais e emergência de novas formas de organi-
zação da sociedade civil – conforme Lavalle, Castello e 
Bichir, 2004). Novamente, o tema da reprodução da desi-
gualdade por via da conformação social de padrões de gos-
to parecia menos premente frente aos desafios de supera-
ção de uma estrutura autoritária e do estabelecimento de 
uma nascente democracia.

Apenas recentemente, as pesquisas de Bourdieu nessa 
área influenciaram mais diretamente trabalhos de pes-

28  Em outros termos, prevalecem no período análises que privilegiam a luta pela 
cidadania e pela democratização política – questões afinadas com a tradição da 
sociologia brasileira, sempre atenta às relações entre Estado e sociedade (cf. Car-
doso, 1964; Werneck Vianna, 1976; Weffort, 1980). Esses estudos dos anos de 1980 
e início dos anos de 1990 fundamentam-se ainda na literatura filosófica sobre a 
esfera pública (Habermas e Hanna Arendt), em autores franceses que discutiam 
o problema da democracia e dos movimentos sociais (Touraine e Lefort), e na 
história social inglesa (sobretudo Thompson e Hobsbawm).
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quisadores brasileiros, como o sociólogo Jessé Souza, que 
incorporou A distinção numa chave mais ampla de discus-
são, orientada por temas recorrentes do pensamento social 
brasileiro – principalmente os problemas da reprodução 
do autoritarismo nas relações de classe, a invisibilidade dos 
processos geradores de desigualdade e a permanência de 
formas precárias de cidadania (Souza, 2003). Além disso, 
Souza dirige um programa de pesquisa inspirado em A 
miséria do mundo, centrado na análise das experiências vivi-
das por indivíduos em situação de vulnerabilidade social 
(Souza, 2009), além de membros da classe trabalhadora 
(Souza, 2010). Em outra direção, Brasílio Sallum e alguns 
de seus alunos na USP têm explorado as propostas analí-
ticas presentes em A distinção (Sallum, 2005; Pulici, 2010; 
Bertoncelo, 2010). O livro é referência, ainda, para uma 
série de pesquisas antropológicas focadas na questão da 
mídia e do consumo cultural (Almeida, 2003; Hamburger, 
2005; Lima, 2008).

Educação
Hoje, a teoria de Bourdieu é uma das referências centrais 
para a pesquisa na área de educação no Brasil. Contudo, 
sua recepção foi igualmente obliterada, entre os anos de 
1970 e início dos 1990, pela grande politização da área no 
país. Tal contexto implicou que, nos anos de 1980, o debate 
fosse dominado pela exigência de formulação de propostas 
práticas progressistas para a educação no país. Esse quadro 
representava um grande obstáculo à leitura de obras como 
A reprodução, que, além de apresentar um vocabulário e um 
método de pesquisa ainda incomuns até então, não mostra-
va nenhuma proposta direta de intervenção.

De acordo com A. Catani, D. B. Catani e Pereira (2001), 
nos anos de 1970 e 1980, a leitura de Bourdieu foi frequente-
mente feita a partir da cobrança de seus “pressupostos polí-
ticos”. Para muitos, ele era “politicamente desmobilizador”, 
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sobretudo quando comparado a uma perspectiva progressis-
ta como a do pedagogo brasileiro Paulo Freire, que, bastan-
te popular à época, era visto como mais propenso à politi-
zação e à militância (Catani, Catani e Pereira, 2001, p. 67). 
Na linguagem da época, Bourdieu era classificado como um 
“reprodutivista” pela maioria dos comentaristas, em oposição 
a teóricos da “transformação” ou da “resistência”29.

Esse quadro foi mudando lentamente no final da década 
de 1980 e mais rapidamente ao longo da década de 1990. 
Isso se deveu tanto à estabilização política no país (a partir da 
eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994), como 
à legitimação crescente de Bourdieu em outras áreas aca-
dêmicas e ao impulso editorial já referido. A diversifica-
ção teórica e metodológica entre estudiosos da educação, 
conduziu, progressivamente, à superação da dicotomia 
“reprodução/transformação” (A. Catani, D. B. Catani 
e Pereira, 2001, p. 71). Além disso, essa maior aceitação 
de Bourdieu foi condicionada diretamente pelo esfor-
ço de pesquisadores como Afrânio Catani30, Maria Alice 
Nogueira e Tomaz Silva31, que publicaram trabalhos sobre 
a sociologia da educação de Bourdieu (por exemplo, 
Catani, 2002; Nogueira, 1990; Nogueira e Nogueira, 2009) 
e conduziram e orientaram pesquisas em que sua teoria 
era mobilizada para a compreensão da educação brasileira 
(Nogueira e Almeida, 2003)32. 

29  Outra forma de detratação era classificar a teoria de Bourdieu como “não dia-
lética” – como observam A. Catani, D. B. Catani e Pereira (2001, p. 17), a maior 
forma de crítica política via desqualificação epistemológica. Muitos desses críticos 
aproximavam Bourdieu, sem maior análise dos livros, ao marxismo estruturalista 
de Althusser.
30  Catani havia trabalhado, ainda quando estudante de graduação nos anos de 
1970 na Fundação Getúlio Vargas, como assistente de pesquisa de Sergio Miceli, 
período em que teve o primeiro contato com as obras de Bourdieu (cf. Catani, 
2002).
31  Também devem ser destacados os recentes estudos sobre a educação superior 
brasileira inspirados por Bourdieu (Garcia, 2000; Hey, 2008).
32  Cabe destacar a publicação de uma importante coletânea organizada por Catani 
e Nogueira com escritos de Bourdieu sobre educação (Bourdieu, 1989).
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Uma pequena controvérsia: o debate em torno  
de “Sobre as artimanhas da razão imperialista”
O tema da importação de categorias produzidas em países 
centrais para a compreensão das sociedades latino-america-
nas sempre recebeu atenção e foi alvo de críticas por suces-
sivas gerações de intelectuais. Essa temática se manifestou, 
por exemplo, no embate entre o universalismo científico de 
Florestan Fernandes e o nacionalismo de Guerreiro Ramos, 
ou na discussão provocada pelo texto de Roberto Schwarz 
(1977), “Ideias fora do lugar”, sobre o liberalismo no Brasil 
do século XIX. 

As discussões sobre raça e etnicidade não escaparam a 
essa tendência. Mais recentemente, esses debates giraram 
em torno da adequação de se aplicarem no Brasil medidas 
de ação afirmativa que, segundo seus críticos (Maggie, Fry, 
Maio, 2007; Fry e Maggie, 2004), levariam à imposição de 
um modelo racial norte-americano a uma formação social 
que não funcionaria a partir de um sistema classificatório 
dicotômico ligado à questão racial. Os intelectuais favorá-
veis às ações afirmativas defendem que as assimetrias entre 
brancos e não brancos explicariam grande parte da desi-
gualdade e uma série de outras dimensões cotidianas de 
violência, mais ou menos institucionalizadas no país; nesse 
sentido, as ações afirmativas com recorte racial seriam uma 
forma, mesmo que parcial, de promoção de justiça (ver, por 
exemplo, Guimarães, 2005; Sansone, 1998). 

É nesse contexto extremamente politizado e dividido 
que o artigo de Bourdieu e Wacquant, “Sobre as artimanhas 
da razão imperialista”, é lido. Nesse artigo, os autores criti-
cam a imposição de um modelo binário de relações raciais 
ao estudo da sociedade brasileira. Essa imposição resultaria 
da transferência irrefletida de categorias sociológicas desen-
volvidas para o contexto norte-americano ao nacional. Nesse 
caso, as relações raciais se conformariam de maneira mais 
flexível e as classificações seriam mais diversas e contextuais 
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(Bourdieu e Wacquant, 2002 [1998]). Os principais respon-
sáveis por tal imposição seriam fundações norte-americanas 
e acadêmicos patrocinados por elas, sejam eles americanos 
ou brasileiros com treinamento nos Estados Unidos33.

Essa crítica gerou respostas contundentes de acadêmicos 
norte-americanos (Hanchard, 2003; Telles, 2003; French, 
2000) e brasileiros. Na verdade, a crítica de Bourdieu e 
Wacquant foi lida inicialmente com bastante estranheza no 
Brasil, uma vez que ela desconsiderava as especificidades 
e nuances do debate brasileiro sobre a questão racial, assim 
como a crítica nacional contínua sobre a importação de cate-
gorias. Essa resposta, elaborada, principalmente por cientistas 
sociais favoráveis às ações afirmativas, foi apresentada em um 
número especial da Revista Estudos Afro-Asiáticos, editada por 
Livio Sansone34. Em seu artigo, Sansone afirma o caráter trans-
nacional da questão racial – tanto nas manifestações sociais 
e culturais dos atores sociais, quanto nos marcos interpreta-
tivos da academia (Sansone, 2002). Sérgio Costa argumenta 
que Bourdieu e Wacquant, nesse artigo, seriam eles mesmos 
propagadores de uma dicotomia simplista, que não refletiria a 
discussão sobre as relações raciais no Brasil, nem em seu conte-
údo, nem em sua dinâmica transnacional (Costa, 2002)35.

33  Os sociólogos franceses usam como principal exemplo do funcionamento dessa razão 
imperialista o trabalho do cientista político norte-americano Michael Hanchard sobre o 
movimento negro brasileiro (Hanchard, 1998), argumentando que ele transformaria o 
movimento por direitos civis dos Estados Unidos em modelo universal para a compre-
ensão das lutas de todos os grupos oprimidos com base em raça ou casta, em qualquer 
contexto (Bourdieu e Wacquant, 1998, p. 44). A crítica a intelectuais brasileiros, por sua 
vez, é bastante genérica, já que eles não citam nenhum acadêmico em particular. 
34  Esse número da revista traz a tradução do texto de Bourdieu e Wacquant e 
das três principais respostas de norte-americanos àquela crítica, elaboradas por 
Hanchard, Telles e French, e quatro artigos de acadêmicos brasileiros (Sansone, 
2002; Costa, 2002; Santos, 2002; Pinho e Figueiredo, 2002). Além disso, era para 
ter havido ainda uma resposta de Bourdieu e Wacquant, que foi impossibilitada 
pelo falecimento do primeiro durante a preparação do número. 
35  Assim como Hanchard, Costa ainda argumenta que haveria uma conexão entre 
os movimentos negro norte-americano e o brasileiro que participaria na circulação 
internacional desses modelos políticos e analíticos, mas que de forma alguma pode-
riam ser conceituados como manifestação de uma razão imperialista (Costa, 2002).
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Essa recepção crítica do argumento de Bourdieu e 
Wacquant é, certamente, um capítulo menor da recepção 
da obra de Bourdieu no Brasil, e não ameaçou seu prestígio 
no cenário intelectual brasileiro. Mas ela também demonstra 
como um produto intelectual que, em determinado contexto 
possui um caráter crítico inegável – no caso, a crítica francesa 
à hegemonia anglo-fônica e particularmente norte-america-
na nas ciências sociais internacionais36 –, pode ser recebida 
como conservadora e imprecisa em outro contexto nacional.

Contemporâneo clássico
O Brasil esteve entre os primeiros países a incorporar os tra-
balhos de Bourdieu e seria, até os dias atuais, um dos casos 
centrais dessa recepção (Sapiro e Bustamante, 2009). No 
momento em que se inicia sua leitura pelas ciências sociais 
brasileiras, no final da década de 1960, esse processo benefi-
cia-se da cultura acadêmica preexistente, caracterizada pela 
valorização da sociologia como ciência, pela constituição 
dos primórdios de uma sociologia da cultura e pelo legado 
intelectual da missão francesa, que favoreceu a recepção de 
trabalhos produzidos na França. 

Seria, entretanto, no período de expansão das ciências 
sociais no Brasil (1964-1985) e de transformação dessas dis-
ciplinas, em especial a partir da década de 1970, que a obra 
desse autor iniciaria um processo de difusão no país, dire-
tamente dependente das iniciativas de mediadores como 
Moacir Palmeira, Sergio Miceli, Renato Ortiz, José Carlos 
Durand, José Sérgio Leite Lopes e Afrânio Garcia (entre 
outros). Tal movimento foi favorecido pelo incentivo público 
e privado à circulação internacional de jovens pesquisado-
res brasileiros, típico daquele momento. Isso levou à criação 
de laços de sociabilidade envolvendo, obviamente de forma 
assimétrica, acadêmicos brasileiros e franceses – muitos dos 

36  Como observa Livio Sansone em entrevista a nós concedida.
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quais persistentes até os dias atuais e decisivos tanto para a 
disseminação de Bourdieu e de seu grupo no Brasil, quan-
to para a consagração acadêmica dos brasileiros. Todos os 
mediadores ocupavam posições relativamente distanciadas 
do centro das ciências sociais brasileiras de então. Isso sig-
nifica que a Universidade de São Paulo (principal núcleo 
irradiador da institucionalização da sociologia nacional) 
não foi a porta de entrada para o sociólogo francês no país, 
que penetrou pelas margens do sistema. 

A última fase de sua recepção no Brasil, posterior à 
abertura política, relaciona-se diretamente à divulgação 
de suas obras mais militantes, que inverteram, em grande 
medida, a inclinação anterior de boa parte da intelectuali-
dade brasileira de considerá-lo um autor conservador. Tais 
livros também o tornaram uma figura muito conhecida e 
divulgada pela grande imprensa.

No âmbito acadêmico, sua incorporação mais efetiva se deu 
na área de sociologia da cultura – em grande medida devido 
à atuação de Sergio Miceli –, o que ajuda a explicar o sucesso 
de um livro como As regras da arte. Nas duas últimas décadas, 
muitos livros de Bourdieu foram publicados no país, reduzin-
do-se o intervalo entre as datas de publicação na França e no 
Brasil. Uma ausência significativa, apenas recentemente supri-
da, refere-se à tardia publicação e repercussão no país do livro 
A distinção – o que, até hoje, dá o tom da leitura brasileira de 
Bourdieu como sendo, antes de tudo, um sociólogo da cultu-
ra. Esse maior dinamismo editorial condiciona a transforma-
ção de Bourdieu em um autor fundamental para uma diversi-
dade de áreas de pesquisa nas humanidades e ciências sociais. 
Inicialmente recebido como um dos autores contemporâneos 
mais propensos à renovação teórica e metodológica das ciên-
cias sociais, e incorporado efetivamente de forma restrita, seria 
reconhecido, a partir da década de 1990, como um clássico, ou 
seja como um interlocutor permanente, seja para os que fazem 
uso de suas ferramentas analíticas, seja para os que as recusam. 
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Quadro

Principais mediadores da recepção da obra de Pierre Bourdieu no Brasil

Moacir Palmeira

Nascimento Maceió, 1942

Formação
Graduação: ciências políticas e sociais (PUC-Rio); 
doutorado: ciências humanas (Université René 
Descartes)

Disciplina (e linhas de pesquisa) Antropologia (campesinato; política)

Período na França 1966-1969; 1997

Carreira (principais instituições) Museu Nacional/UFRJ

Publicações na Actes –

Atividade editorial Texto em coletânea (Bourdieu, 1968)

Sergio Miceli

Nascimento Rio de Janeiro, 1945

Formação
Graduação: ciências políticas e sociais (PUC-RJ); 
mestrado: sociologia (USP); doutorado: sociologia (USP 
e EHESS)

Disciplina (e linhas de pesquisa) Sociologia (cultura)

Período na França 1974-1978

Carreira (principais instituições) FGV-SP; Unicamp; USP

Publicações na Actes 2 (1975 e 2007)

Atividade editorial Coletânea (Bourdieu, 1974)

José Carlos Durand

Nascimento São Paulo, 1941

Formação
Graduação: ciências sociais (USP); mestrado e 
doutorado: sociologia (USP)

Disciplina (e linhas de pesquisa) Sociologia (cultura)

Período na França 1986-1988

Carreira (principais instituições) FGV-SP

Publicações na Actes 1 (1991)

Atividade editorial Textos em coletânea (Durand e Machado, 1978)



246

Lua Nova, São Paulo, 94: 217-254, 2015

Contemporâneo clássico: a recepção de Pierre Bourdieu no Brasil

Afrânio Garcia

Nascimento ?

Formação
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BALANÇO DOS ESTUDOS SOBRE OS CONSELHOS  

DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÚLTIMA DÉCADA*

Carla Almeida, Domitila Costa Cayres  
e Luciana Tatagiba

Desde o final da década de 1980, como resultado das 
exigências da Constituição Federal de 1988 e do forte 
ideário participativo que marcou o processo de transição 
do regime militar ao democrático no país, os espaços ins-
titucionais de participação tornaram-se elementos mar-
cantes do sistema político brasileiro. Tendo em vista a 
novidade que representaram e a magnitude que adqui-
riram na democracia brasileira, não surpreende que, ao 
longo das três últimas décadas, eles tenham se tornado 
foco crescente do interesse de diversos pesquisadores, 
num processo contínuo de consolidação dessa área de 
estudos. 

Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão 
de parte dessa literatura, para buscar mapear e descre-
ver a produção acadêmica nacional sobre os conselhos 
de políticas públicas, entre 2000 e 2011. Elegemos os 
conselhos como objeto dessa análise tendo em vista sua 

•  Esse trabalho foi elaborado no quadro da pesquisa “Diagnóstico e Análise da 
Produção Acadêmica sobre Conselhos Gestores de Políticas Públicas no Brasil”, 
que contou com o apoio financeiro do CNPq.
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importância como modelo participativo e sua capilari-
dade em todo o território nacional. Escolhemos como 
marco a década de 2000 por ser um momento de con-
solidação dos conselhos de políticas públicas como par-
te da arquitetura institucional do Estado brasileiro e, 
também, de sua expansão na esfera federal1. No campo 
acadêmico das ciências sociais, esse é também um perí-
odo no qual a temática da participação ganha reconhe-
cimento como área de estudo relevante no debate sobre 
a democracia2. 

Nosso estudo analisa o conjunto da produção sobre 
os conselhos, recuperando tendências e perfis gerais. 
Mas, ao mesmo tempo, também buscamos identificar 
as especificidades desse debate nos quatro campos de 
conhecimento que mais têm produzido sobre o tema: 
ciências sociais, saúde, serviço social e educação. No 
geral, os balanços sobre a literatura dos conselhos têm 
ficado restritos aos seus campos disciplinares. Aqui bus-
camos olhar para além das fronteiras, reconhecendo 
e comparando as contribuições dos diferentes olhares 
sobre o mesmo objeto, partindo de nosso campo de ori-
gem: as ciências sociais. Nossa expectativa é de que essa 
comparação nos permita ver com mais clareza os avan-

1  Para informações sobre os conselhos criados e reformulados a partir de 
2003, ver publicação da Secretaria-Geral da Presidência da República (Brasil, 
2011) e IPEA/DIEST (2013).
2  Vale mencionar que o GT Controles Democráticos da Anpocs, criado em 
2001, veio abrigando, nas suas diversas edições desde então, boa parte dos 
estudos referentes aos conselhos e outros espaços de participação, indicando o 
reconhecimento adquirido pelo tema nas ciências sociais. Nessa direção, vale 
mencionar que a análise de Arantes e Reis (2010) mostrou que, nos seus dez 
anos de funcionamento, em meio à grande diversidade de temas e problemas 
abrigados no GT, a participação apareceu como a palavra-chave mais frequente 
no conjunto dos trabalhados apresentados. Cabe ainda lembrar que, em 2012, 
a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) criou o GT Participação Po-
lítica, deixando evidente mais uma vez a importância que a temática assumiu 
nas ciências sociais.
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ços e as lacunas que caracterizam o nosso conhecimento 
sobre o tema dos conselhos, e contribuir, assim, com 
a conformação de novas agendas de pesquisa. No caso 
das ciências sociais, esperamos contribuir com um dos 
temas hoje centrais na agenda de pesquisa das institui-
ções participativas, que é a relação entre participação 
e políticas públicas, uma associação comparativamen-
te mais forte nos outros três campos disciplinares por 
motivos óbvios. 

Nosso universo de análise contempla artigos, disser-
tações e teses sobre os conselhos de políticas públicas, 
oriundos de diversas áreas de conhecimento3, coletados 
em bancos de dados específicos para um intervalo de 
tempo definido: de 2000 a 2011. As dissertações e teses 
foram coletadas nos bancos on-line da Capes (Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior) e do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia). Os artigos foram coletados 
na base do Scielo Br4. Para todos os tipos de produção, 
adotamos como procedimento de busca a inserção das 
palavras conselho/conselhos nos links disponíveis para esse 
fim. Diante da lista resultante dessa primeira busca, um 
segundo filtro foi adotado, de modo a selecionar ape-
nas produções que tratavam dos conselhos de políticas 
públicas5. Para ser inserida no nosso universo, a produção 

3  Conhecemos apenas um trabalho semelhante ao que apresentamos aqui. Trata-
-se do balanço feito por Gugliano (2005) da produção de dissertações e teses sobre 
democracia participava no Brasil, para o período de 1988 a 2002. O nosso estudo 
aborda o período posterior, contempla a produção na forma de artigos, tem como 
foco específico os conselhos de políticas públicas e pretende uma avaliação mais 
ampla do repertório conceitual e das preocupações que constituem o campo de 
estudo desse objeto.
4  Os sites pesquisados foram: <http://capesdw.capes.gov.br/capesdw>; <http://
bdtd.ibict.br/; <http://www.scielo.br/?lng=pt>. Fizemos um controle das repeti-
ções presentes nos bancos das dissertações e teses.
5  Excluímos os estudos sobre os conselhos locais, como os conselhos de UBS ou 
conselhos de escola. 
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deveria fazer menção à palavra conselho/conselhos no 
título, nas palavras-chaves e/ou nos resumos6. Baseado 
nesses procedimentos, o universo de pesquisa foi consti-
tuído por 537 títulos. 

A pesquisa coletou dados passíveis de tratamento 
quantitativo e qualitativo. Os resumos foram objeto de 
análise qualitativa, estando limitados à produção relati-
va aos campos das ciências sociais, saúde, serviço social 
e educação. Os resultados dessa análise são apresenta-
dos a seguir. Primeiramente, mostramos o perfil geral 
da produção sobre os conselhos, para depois nos debru-
çarmos sobre os campos disciplinares com o objetivo de 
identificar os diferentes enfoques que conferem identi-
dade própria ao debate sobre os conselhos em cada um 
deles. 

Perfil geral da produção sobre os conselhos
Como mencionado, foram mapeados 537 trabalhos 
produzidos sobre os conselhos entre 2000 e 2011. Nes-
se universo, as dissertações estão em maior número, 
constituindo-se em 70,0% dos títulos, seguidas das 
teses (16,0%) e dos artigos (14,0%), como vemos na 
Tabela 1.

6  É importante reconhecer que o desenho da nossa amostra deixou de cobrir 
os livros e capítulos de livros, os quais ainda concentram parte significativa da 
produção sobre a temática. Podemos minimizar os impactos dessa lacuna se 
considerarmos que a cobertura suficientemente abrangente que se faz aqui 
das teses, artigos e dissertações, de certa forma, reflete temas e focos de análise 
contidos nas publicações de livros e coletâneas sobre o assunto. Nossa base 
para os artigos, o Scielo, introduz um crivo de qualidade sobre os textos anali-
sados, o que se, por um lado, reduz a representatividade dos artigos analisados 
em relação ao universo produzido, por outro lado nos oferece uma boa via de 
acesso à literatura de ponta em cada área com impacto potencial sobre a con-
formação da agenda. Também o banco de dados de teses e dissertações incor-
porou somente os trabalhos dos bolsistas Capes, com exceção das dissertações 
e teses da área de história (Moraes e Oliveira, 2010), excluindo bolsistas CNPq 
e do sistema FAPs. 
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Tabela 1

Distribuição dos trabalhos sobre conselhos,  

por tipo de produção acadêmica (2000-2011)

Tipos de produção Nº (%)

Artigos 74 14,0

Dissertações 378 70,0

Teses 85 16,0

Total 537 100,0

Fonte: Elaboração própria.

Os três tipos de produção analisados apresentaram 
algumas particularidades quando considerados de forma 
específica7. Apesar dessas diferenças, é possível identificar 
os traços mais salientes do perfil da produção olhando para 
os dados como um todo. Assim, ainda que esses tipos de 
produção guardem singularidades, o que pode ser justifica-
do pelas diferenças de envergadura que esses trabalhos per-
mitem e exigem, é relevante notar que encontramos entre 
eles tendências semelhantes, que nos permitem identificar 
os saldos dessa produção de forma agrupada.

No que se refere à evolução temporal da produção ao 
longo do período analisado, vemos uma evolução irregular 
entre 2000 e 2005, com um pico em 2004, crescimento entre 
2006 e 2009 e queda a partir de 2010 (ver Gráfico 1). Nos seis 
primeiros anos da nossa amostra (2000-2005), foram mapea-
dos 195 títulos, e nos quatro anos seguintes (2006-2009), 255 

7  De modo geral, o universo de dissertações e teses apresentou a mesma distri-
buição ao longo da série histórica e as maiores variações em termos de áreas de 
política pública abordadas. Os artigos obtiveram presença nas ciências humanas, 
ciências sociais aplicadas e ciências da saúde. As teses e artigos, quando compara-
dos às dissertações, apresentam maior equilíbrio em termos de frequência entre 
os estudos que abordam a esfera municipal, estudos de natureza comparativa e 
aqueles que não tomam, em específico, uma esfera de governo para ser analisada. 
Ou seja, como esperado, nos artigos e teses, encontramos maior esforço no sentido 
de generalização teórica e de análises comparativas quando comparados com as 
dissertações.
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títulos. Ou seja, apesar de uma variação com tendência de 
queda a partir de 2010, há concentração da produção nesse 
último período, cujos títulos respondem por quase 46,0% da 
totalidade da série histórica. Quando analisamos a evolução 
temporal por campos disciplinares (ver Tabela 8), notamos 
que, à exceção do serviço social, todos os demais campos 
concentraram a sua produção entre 2006-2011. Como vere-
mos mais adiante, o alto número de publicações a partir de 
2006 também está relacionado com a difusão da temática dos 
conselhos para outros campos do conhecimento não tradi-
cionalmente afeitos a essa discussão.

Gráfico 1

Distribuição da produção acadêmica sobre conselhos (2000-2011)
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Fonte: Elaboração própria.

Assim, apesar da tendência de queda a partir de 2010, 
entendemos que o desempenho desse campo de pesquisa 
ao longo dos anos 2000, e particularmente após 2005, pode 
ser interpretado como um indicador da visibilidade e da 
crescente legitimidade que a temática foi ganhando como 
objeto de investigação no meio acadêmico, reforçando a 
ideia de que os conselhos têm se consolidado como objeto 
de pesquisa relevante para os pesquisadores do campo e 
para parte dos meios de divulgação científica. 
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Na distribuição por grandes campos de conhecimento8, 
como era esperado, há maior concentração nas ciências 
humanas (38,5%), seguidas de perto pelas ciências sociais 
aplicadas (36,0%), e mais distante pelas ciências da saúde 
(18,1%), como vemos na Tabela 2.

Tabela 2

Distribuição da produção acadêmica sobre conselhos,  

por grandes campos de conhecimento (2000-2011)

Grandes campos de conhecimento Nº (%)

Ciências humanas 207 38,5

Ciências sociais aplicadas 193 36,0

Ciências da saúde 97 18,1

Multidisciplinar 16 3,0

Ciências agrárias 12 2,3

Ciências biológicas 4 0,7

Engenharia 4 0,7

Ciências exatas e da terra 4 0,7

Total 537 100,0

Fonte: Elaboração própria.

Os demais campos respondem por apenas cerca de 
7,0% do total da produção acadêmica sobre os conselhos, 
totalizando 40 trabalhos. Um dado interessante é que 34 
desses 40 trabalhos foram produzidos a partir de 2005, indi-
cando que essa difusão da temática é recente9, e pode estar 
relacionada a uma nova onda de criação de conselhos rei-
niciada em 2003, com a chegada do Partido dos Trabalha-

8  A divisão por grandes campos de conhecimento foi realizada de acordo com a 
classificação utilizada pela Capes para organização do processo de avaliação dos 
programas de pós-graduação do país.
9  Na nossa amostra, os estudos sobre conselhos no campo multidisciplinar apare-
cem, por exemplo, a partir de 2004; nas ciências biológicas, em 2006; nas ciências 
exatas, em 2007; e, finalmente, nas engenharias, apenas a partir de 2008.
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dores (PT) ao governo federal, fazendo emergir o interesse 
pelo tema em diferentes campos disciplinares. 

Quando exploramos a diversidade interna aos gran-
des campos de conhecimento, vemos que ciências sociais, 
serviço social e educação concentram a produção em seus 
respectivos campos (ver Tabela 3). As ciências sociais res-
pondem por 53,0% e a educação por 34,0 % da produção 
de todo o campo das ciências humanas. Já o serviço social 
responde por 37,0% da produção nas ciências sociais apli-
cadas. Juntando esses três campos e as ciências da saúde, 
percebemos que eles respondem por 65% da produção aca-
dêmica sobre conselhos no conjunto da nossa amostra. 

Tabela 3

Campos de conhecimento que mais concentram a produção  

acadêmica sobre conselhos (2000-2011)

Campos de conhecimento Nº (%)

Ciências sociais 110 31,6

Ciências da saúde 97 27,8

Educação 71 20,5

Serviço social 70 20,1

Total 348 100,0

Fonte: Elaboração própria.

Analisamos também as áreas de políticas públicas10 que 
foram abordadas nos estudos. Como vemos na Tabela 4, a 
saúde é área que se destaca. 

10  Dada a necessidade de sistematização das informações, agregamos as diferentes 
áreas das políticas públicas levando em conta algumas questões: na categoria “De-
fesa de direitos”, por exemplo, foram consideradas as definições jurídico-legais 
incluindo nesse caso os Conselhos da Criança e Adolescente, Idoso e Mulher. Já na 
categoria “Outros”, foram incluídas todas aquelas áreas que, mesmo após uma pri-
meira agregação, não superaram a marca de 10 trabalhos, a saber: cidades, cultura 
e desporto, públicos específicos, recursos hídricos e saneamento, comunicação, 
economia e orçamento, segurança pública, habitação e logística.
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Tabela 4

Área de política pública abordada na produção acadêmica  

sobre conselhos (2000-2011)

Área de política pública Nº (%)

Saúde 186 34,6

Educação 79 14,7

Assistência social 60 11,2

Defesa de direitos 50 9,3

Meio ambiente 32 6,0

Trabalho e emprego 18 3,4

Agricultura 16 3,0

Comparada 15 2,8

Sem área de abrangência especificada 44 8,2

Outros 37 6,9

Total 537 100,0

Fonte: Elaboração própria.

Considerando que os conselhos de saúde, assistência 
social e criança e adolescente estavam presentes em cerca 
de 90,0% dos municípios brasileiros já no início dos anos 
2000 (cf. Gohn, 2001), são indispensáveis para o repasse 
de verbas do governo federal e formam a base da política 
social, não é de se estranhar o interesse dos analistas pelo 
funcionamento dos conselhos nessas áreas. Em termos da 
evolução temporal, constata-se maior diversificação das 
áreas de políticas públicas abordadas nos estudos após 
2006, possivelmente um reflexo do mesmo processo ao qual 
já nos referimos, de expansão qualitativa dos conselhos no 
sistema institucional brasileiro.

No que se concerne às esferas de governo abordadas, 
há uma ênfase já esperada na esfera municipal em todo o 
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período analisado, correspondendo a 53,0% dos estudos. 
Um dado interessante a se observar na Tabela 5 é a pre-
sença de desenhos de pesquisa que comparam diferentes 
esferas de governo, correspondendo a 20,0% do total de 
estudos produzidos. Considerando sua evolução no período 
investigado, constatamos que os estudos comparativos dessa 
natureza cresceram especialmente a partir de 2006.

Tabela 5

Esfera de governo abordada na produção acadêmica  

sobre conselhos (2000-2011)

Esfera de governo Nº (%)

Municipal 287 53,0

Estadual 60 11,0

Nacional 31 6,0

Regional 12 2,0

Metropolitana 3 1,0

Comparada 107 20,0

Não especificada 37 7,0

Total 537 100,0

Fonte: Elaboração própria.

A análise das palavras-chave informa uma grande 
diversidade de aproximações temáticas pelas quais os 
conselhos são analisados. Nosso tratamento estatístico 
gerou uma codificação da qual resultaram 15 categorias, 
incluindo “Outros”, que obteve 8,0% do total11. Dessas, 

11  Partimos de uma classificação abrangente das palavras-chave que resultou em 21 
entradas. Analisada a frequência, buscamos reduzir a dispersão criando categorias 
mais amplas. Por exemplo, expressões como “democracia deliberativa”, “democra-
cia participativa”, “democracia comunitária”, foram todas incluídas na categoria “de-
mocracia”, e assim por diante. Desse processo, chegamos às 15 categorias finais. 
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definimos como critério de corte as palavras-chave que 
obtiveram 2,0% ou mais de frequência, do que resultou 
a Tabela 6.

Tabela 6

Frequência de palavras-chave na produção acadêmica  

sobre conselhos (2000-2011)

Palavras-chave N (%)

Política pública 415 35,0

Participação e controle social 342 29,0

Democracia 135 11,0

Instituições políticas e poder estatal 99 8,0

Sociedade civil e associativismo 81 7,0

Movimentos sociais e cidadania 57 5,0

Representação 31 3,0

Total 1.191 100,0

Fonte: Elaboração própria.

Os termos que estabelecem forte associação com os 
conselhos são “política pública”, “participação” e “demo-
cracia”. Juntos, eles correspondem a 75,0% do total, 
evidenciando sua importância para a conformação do 
horizonte de sentidos ao qual os conselhos são majorita-
riamente referidos. Essa relação entre conselhos, políticas 
públicas e participação explicita um percurso muito pró-
prio à redemocratização no Brasil, no qual o anseio pela 
participação da sociedade civil, comum em outros países 
da América Latina, aqui se traduziu no anseio por inci-
dir sobre políticas públicas. Como inovação institucional, 
os conselhos selam esse encontro, essa aposta. E não é de 
se estranhar, portanto, a estreita união, demonstrada pela 
alta frequência entre participação e políticas públicas que, 
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no caso das dissertações e teses, são as únicas palavras-
-chave que aparecem em todas as áreas de conhecimento – 
apesar de toda a diversidade temática vista nesse universo. 
Encontrar essa associação de sentidos entre participação e 
políticas públicas no debate sobre conselhos não significa, 
contudo, que haja uma teorização sobre esses vínculos, o 
que será mais bem discutido adiante. Na categoria “par-
ticipação e controle social”, a referência à “participação” 
representa 66,0% do total. Na categoria “instituições polí-
ticas e poder estatal”, metade das referências diz respeito à 
descentralização e poder local, forma predominante pelas 
quais as questões do Estado, no geral ausentes do debate, 
são introduzidas. Por outro lado, chama a atenção a pouca 
referência à sociedade civil, conceito bastante frequente 
como lente para discussão dos conselhos nos anos de 1990. 
Também a fraca presença de referência aos movimentos 
sociais mostra o paralelismo entre essas duas agendas, 
como discutido por Tatagiba (2011). Quanto à represen-
tação, cabe notar que, apesar de um debate recente, essa 
temática já desponta como importante marco analítico 
para enquadramento dos estudos dos conselhos. 

A partir de 2006, percebemos também uma diversifi-
cação das palavras-chave empregadas. Isso fica evidente 
quando olhamos para a composição interna das 15 cate-
gorias e para as palavras-chave que, por não terem atin-
gido 2,0% de frequência, não foram incluídas na Tabela 
6. Numa perspectiva geral, algumas novas palavras-chave 
aparecem ou se tornaram mais frequentes após 2006, 
repetindo-se muitas vezes nos diferentes campos discipli-
nares e nos variados tipos de produção, o que sugere a 
existência de trânsitos e diálogos. Nessa direção, pode-
mos citar: deliberação e democracia deliberativa, capital 
social, associativismo, accountability, redes sociais e redes 
de políticas públicas, representação e representação polí-
tica, inovação institucional, inovação democrática, insti-
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tuições participativas, fóruns participatórios, governança 
e governança democrática. Essas palavras-chave sugerem 
a entrada de novos enquadramentos analíticos e reper-
tórios conceituais, deslocando a centralidade daqueles 
referenciais remetidos ao ideário participativo sobre o 
qual se forjaram as próprias instâncias participativas no 
Brasil e que inspirou uma geração importante de estu-
dos sobre conselhos. Nota-se também o emprego de pala-
vras-chave que indicam a busca de conceitos com maior 
poder de generalização, com capacidade de se despregar 
da imediata realidade na qual se fundam, para abrigar 
a diversidade empírica que o fenômeno da participação 
expressa, como é o caso da utilização das palavras “ino-
vação institucional”, “fóruns participatórios”, “inovação 
democrática”, “instituições participativas”. 

Para finalizar essa primeira parte do artigo, chama-
mos a atenção para os sinais de mudança no perfil da 
produção a partir de 2005. No Gráfico 1, fica evidente 
como o ano de 2006 é ponto de referência para um cres-
cimento significativo do número de trabalhos produzidos 
em nossa série histórica. Da mesma forma, quando ana-
lisamos o comportamento de algumas variáveis ao longo 
do período investigado, como campos de conhecimento, 
área de políticas públicas, esferas de governo e palavras-
-chave, percebemos uma mudança consistente de perfil a 
partir de 2006, que vai na direção de maior diversificação 
e pluralização.

Como já sugerimos, essa inflexão está associada, em 
parte, à própria criação de conselhos em novas áreas de 
políticas, principalmente após 2003. Ou seja, sua difusão 
pelo sistema político tornou os conselhos objeto de interesse 
para outros campos de conhecimento, o que, em alguma 
medida, ajuda a entender a pluralização dos repertórios 
conceituais e a diversificação das áreas de políticas verifica-
das nos estudos sobre o tema. 
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A seguir, aprofundamos essa análise, nos detendo 
sobre os enfoques analíticos predominantes nos quatro 
campos de conhecimento que, ao longo de nossa série 
histórica, mais produziram sobre os conselhos: ciên-
cias sociais, educação, saúde e serviço social. Um olhar 
sobre a produção nesses campos também nos fornece 
pistas para compreender a inflexão detectada a partir 
de 2006, que expressa o próprio amadurecimento des-
sa agenda de pesquisa, com investimento em desenhos 
de investigação comparados e com maior potencial de 
generalização.

Enfoques analíticos por (e entre)  
campos disciplinares 
Como mostramos anteriormente, na Tabela 3, os campos 
disciplinares que concentraram a produção sobre os con-
selhos são ciências sociais, ciências da saúde, educação e 
serviço social12. Agora, vamos analisar como esses campos 
enquadram os conselhos, destacando os seus enfoques ana-
líticos predominantes.

A discussão sobre os enfoques busca destacar os inte-
resses que motivam as pesquisas e a forma como eles são 

12  São 348 títulos nesses quatro campos do conhecimento, correspondendo a 
64,0% de nossa amostra, assim distribuídos: 110 nas ciências sociais, 97 nas ciên-
cias da saúde, 71 na educação e 70 no serviço social. Cabe esclarecer que selecio-
namos, dentro dos estudos contidos na grande área das ciências humanas, aque-
les específicos das ciências sociais e educação. Do mesmo modo, selecionamos 
dentre aqueles contidos na grande área das ciências sociais aplicadas, aqueles do 
serviço social. Entretanto, os estudos da grande área das ciências da saúde foram 
tomados no seu conjunto, sem que áreas específicas fossem selecionadas. Isso se 
deu à dispersão encontrada no interior dessa grande área dos estudos provindos 
de várias subáreas, como saúde pública, saúde coletiva, saúde da comunidade, 
enfermagem e etc. Consideramos que a desagregação da produção da grande 
área das ciências da saúde pelas áreas que as constituem não nos permitiria cap-
tar, em linhas gerais, os contornos específicos do horizonte de problema que 
orienta seus estudos. E, por outro lado, o peso dos estudos dessa produção no 
universo total da nossa amostra exige de nossa parte uma análise mais detida 
sobre ela.
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justificados. Para lidar com a diversidade de formatos dos 
resumos no interior (e entre) os campos disciplinares, uti-
lizamos como marcador central a formulação que se segue 
ao enunciado “o objetivo dessa pesquisa é...” ou “essa pes-
quisa visa...”, e enunciações correlatas. Como dissemos no 
início desse artigo, é um primeiro esforço de aproximação 
que tenta explorar as potencialidades desse diálogo inter-
disciplinar.

Nossa motivação partiu dos recentes balanços da lite-
ratura sobre as instituições participativas, realizados nas 
ciências sociais (Dagnino e Tatagiba, 2007; Cunha et al., 
2011; Gurza Lavalle, 2011; Silva, 2011; Vaz, 2011). Ainda 
que haja nuances, esses balanços apontam como tendência 
uma nova fase dos estudos caracterizada pela sofisticação 
dos métodos de análise, pelo esforço comparativo, por um 
olhar para além das instâncias de participação, buscando 
localizá-las no entorno mais amplo, pela busca por genera-
lização dos resultados consoante a um maior investimento 
teórico e um enfoque mais “realista”, ou seja, menos “lau-
datório” e “normativo”. Tais mudanças teriam sido possi-
bilitadas pelo próprio avanço da agenda de pesquisa nas 
fases anteriores. Esses balanços realizados nas ciências 
sociais também localizam os pontos cegos do debate: a 
relação entre participação e políticas públicas e os impac-
tos da participação sobre o Estado. Quisemos então saber 
em que medida essa narrativa se aplicaria aos demais cam-
pos de conhecimento, tradicionalmente importantes para 
a conformação dos conselhos como objeto de análise, 
como as ciências da saúde, serviço social e educação. Bus-
camos, assim, explorar as potencialidades desse diálogo 
interdisciplinar. 

A leitura dos resumos gerou uma primeira categoriza-
ção dos enfoques, a qual foi reformulada em três etapas 
subsequentes. Ao final, classificamos os resumos em sete 
categorias, conforme o Quadro 1.
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Quadro 1

Categorização dos enfoques analíticos na produção  

acadêmica sobre conselhos (2000-2011)

Enfoques Objetivos dos trabalhos

Foco nas dinâmicas internas 
dos conselhos

Abordar as dinâmicas internas de funcionamento dos 
conselhos, partindo de perguntas gerais, tais como: “como 

se dá a participação/controle social nos conselhos”.

Foco na análise do perfil 
e desempenho de atores 

específicos no interior dos 
conselhos

Compreender como grupos ou atores específicos (usuários 
da saúde, ONGs, movimento popular, empresários etc.) 

atuam como conselheiros.

Foco nos resultados dos 
conselhos

Responder, com diferentes níveis de sofisticação, a 
pergunta “os conselhos importam?”. Na maioria dos 

casos, não há seleção de variáveis específicas para testar 
impacto.

Foco no debate teórico
Interpelar teorias, criticar e/ou propor novos instrumentos 
analíticos, ainda que contemplando ou se baseando em 

pesquisas empíricas. 

Foco nos processos  
histórico-institucionais 

mais amplos, nos quais os 
conselhos estão inseridos

Compreender os marcos histórico-institucionais no 
bojo dos quais os conselhos emergem: construção da 

democracia, revisão do pacto federativo, criação do SUS, 
LOAS, ECA etc. 

Pesquisas multifocais, 
que combinam diferentes 

dimensões de análise

Combinar, com a mesma centralidade, diferentes enfoques, 
por exemplo, “atores” e “dinâmicas internas”. Incluem 
desde desenhos mais sofisticados, que buscam testar 
correlações entre dimensões de análise, até trabalhos 
que abordam os conselhos de uma perspectiva geral, 

contemplando dois ou mais enfoques.

Foco nos condicionantes 
que influenciam, de fora, a 
atuação dos conselhos e/ou 

dos conselheiros

Avaliar as dinâmicas e os resultados dos conselhos a 
partir de dimensões externas, como projeto político dos 
governos, padrão associativo, cultura política local etc.

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 7 informa os resultados da análise dos dados, 
com distribuição dos enfoques por campos de conhecimen-
to. Na análise geral, vemos que o enfoque dos resultados foi 
o predominante, seguido do estudo das dinâmicas internas. 
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Ocupando a posição final da tabela, os trabalhos com foco 
teórico representam apenas 9,5% do total de nossa amostra.

Tabela 7 

Enfoques predominantes da produção acadêmica sobre conselhos, por 

campos disciplinares (2000-2011)

Enfoque
Ciências 

sociais

Ciências 

da saúde

Serviço 

social
Educação Total

Resultados 17 28 15 30 90

Dinâmicas internas 18 16 19 15 68

Histórico 
institucional

10 11 11 11 43

Atores 8 19 11 3 41

Multifocal 20 8 3 8 39

Condicionantes 14 7 10 3 34

Teórico 23 8 1 1 33

Total 110 97 70 71 348

Fonte: Elaboração própria.

Porém, quando olhamos para os campos disciplinares, 
vemos que essa leitura geral conduz a algumas distorções. 
Nas ciências sociais, o enfoque teórico não é o último, mas 
o primeiro. Nas ciências da saúde, a questão dos atores é a 
segunda preocupação mais presente nos estudos, e não a 
quarta. E na educação, a importância do enfoque dos resul-
tados não é da ordem de 25,0% em relação ao total, mas de 
42,0%. Portanto, o que a Tabela 7 evidencia é a variação dos 
enfoques por campos disciplinares. A seguir, vamos explorar 
essa diversidade. Mas, antes, apenas algumas breves consi-
derações gerais sobre os dois primeiros enfoques que se des-
tacam como predominantes no conjunto de nossa amostra: 
“resultados” e “dinâmicas internas”. 
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De modo geral, os estudos classificados no enfoque 
dos resultados objetivaram saber o impacto ou a contri-
buição dos conselhos para a democratização da gestão 
das políticas públicas ou para o acesso aos direitos a elas 
correspondentes. Entretanto, via de regra, a preocupação 
com os resultados foi formulada com uma intenção muito 
geral de captar o “papel” dos conselhos para a democrati-
zação da gestão das políticas ou para a ampliação do acesso 
às políticas públicas, sem maior sofisticação teórico-meto-
dológica. Ou seja, não identificamos nos resumos referên-
cias precisas aos problemas de natureza teórico-metodoló-
gica que avaliações acerca da efetividade necessariamente 
implicam. Vale notar que, no campo das ciências sociais, o 
reconhecimento da necessidade de superar essa lacuna na 
avaliação dos diferentes impactos que a participação pode 
produzir vem ocupando um lugar importante no debate 
mais contemporâneo13. O foco nas dinâmicas internas foi 
não apenas o segundo mais presente no conjunto dos tra-
balhos, mas também o que mostrou maior equilíbrio entre 
os campos disciplinares e maior continuidade ao longo do 
período considerado. 

Essa constatação nos permite dizer que o estudo das 
dinâmicas internas segue constituindo, nos quatro campos 
estudados, uma importante agenda de pesquisa. Os traba-
lhos incluídos nessa categoria olham, predominantemente, 
para dentro dos conselhos, amplificando dinâmicas e proces-
sos cotidianos de formação do consenso, disputa pelo poder 
entre os conselheiros, rotinas organizacionais, montagem da 
pauta de discussão, definição de procedimentos etc. Como 

13  Como notam Pires et al. (2011), a magnitude adquirida pelos mecanismos e 
instrumentos de participação no Brasil obriga o reconhecimento da necessidade 
de se explicar “se” e “sob” que condições a participação e os controles sociais me-
lhoram o funcionamento dos governos no país. Na mesma direção, para Avritzer 
(2011), a crescente associação no país entre “participação e políticas públicas” 
tornou central para analistas o problema da efetividade, ou seja, o problema de 
saber quais impactos os controles sociais têm produzido nas políticas públicas.
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se costuma dizer, é como se o pesquisador olhasse para o 
conselho com uma lupa, buscando responder a perguntas 
gerais, tais como “como se dá a participação no conselho?” 
ou “como é a prática do controle social no conselho?”. Bus-
ca-se compreender a configuração do poder no conselho14 e 
seus resultados sempre mantendo como referência o olhar 
para dentro das instâncias participativas. Encontramos dois 
tipos de justificativas nos estudos para preocupações dessa 
natureza. Nos estudos das ciências sociais, por exemplo, a 
investigação das dinâmicas internas dos conselhos foi jus-
tificada pelo que poderia dizer a respeito da contribuição 
dessas instâncias para a democracia, enquanto nos estudos 
das ciências da saúde, essa investigação foi vista como funda-
mental para avaliar a importância do conselho para a políti-
ca pública de saúde. Na educação e no serviço social, a preo-
cupação com a democracia e a política pública apareceu de 
forma equilibrada.

Notamos uma correspondência importante na manei-
ra como os conselhos foram formulados como objeto de 
estudo nesses dois enfoques. Considerando que eles predo-
minaram na nossa amostra, podemos dizer que uma parte 
importante da produção do período orientou-se pelo pres-
suposto geral da importância dos conselhos para as políticas 
públicas e/ou para a democratização dos processos deci-
sórios. Entretanto, observamos bem pouca preocupação 
com a definição e a construção de instrumentos teóricos e 
metodológicos, para o tratamento das relações entre con-
selho e políticas públicas, que pudessem oferecer avaliações 
mais precisas e refinadas sobre suas mútuas implicações. Na 
ausência ou fraca presença desse suporte, os estudos quase 
sempre produziram avaliações muito gerais e quase sempre 
pendulares a respeitos daquelas implicações. 

14  Para a diferença entre agendas de pesquisa voltadas a compreender o poder no 
conselho e o poder do conselho remetemos a Vargas (2009).
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Características do debate por campos disciplinares 
Para a leitura da produção por campos disciplinares, agre-
gamos outra dimensão à nossa análise: a evolução tempo-
ral dos enfoques. Como vimos anteriormente, a análise 
das tendências gerais da produção acadêmica sobre con-
selhos evidenciou inflexões de 2006 em diante. Assim, tes-
tamos para a análise dos enfoques o peso dessa variação 
temporal com o objetivo de saber também quanto ela seria 
significativa no interior de cada campo do conhecimen-
to. Para isso, comparamos dois períodos: 2000-2005 (P1) 
e 2006-2011 (P2), cujos resultados são apresentados nas 
Tabelas 8 e 915.

Tabela 8

Distribuição da produção acadêmica sobre conselhos  

por campos disciplinares e período histórico

Período
Ciências 
sociais

Ciências  
da saúde

Serviço social Educação

P1 (2000-2005) 40,0% 34,0% 56,0% 35,0%

P2 (2006-2011) 60,0% 66,0% 44,0% 65,0%

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 8 mostra que à exceção do serviço social, todos 
os demais campos disciplinares concentraram a produção 
em P2 (2006-2011). Mas, é na Tabela 9 que encontramos os 
resultados mais interessantes. 

15  Destacamos com preto os períodos em que houve concentração de trabalhos. 
Na Tabela 9, no caso de distribuição regular ao longo da série histórica, optamos 
por preencher os dois períodos. Nos casos em branco, não se trata de ter ou não 
estudos, mas de enfatizar o contraste entre os períodos ou de destacar, nos casos 
sem preenchimento nos dois intervalos, que a produção em termos numéricos se 
mostrou pouco relevante para análise que estamos propondo. 
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Tabela 9

Enfoques analíticos da produção acadêmica sobre conselhos  

por campos disciplinares e período histórico

Período
D
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P1 (2000-2005)

P2 (2006-2011)

1 = Ciências sociais  2 = Ciências da saúde  3 = Serviço social  4 = Educação

Fonte: Elaboração própria.

Embora o enfoque nas dinâmicas internas tenha sido o 
segundo mais presente ao longo do período considerado 
(ver Tabela 7), a Tabela 9 demonstra que ele foi o que apre-
sentou maior concentração de trabalho nas quatro áreas, 
sendo que, na educação, essa concentração se restringiu a 
P2. O enfoque nos atores teve distribuição equilibrada em 
todo o período nas ciências da saúde e serviço social; não 
se destaca na educação e aparece como tema relevante nas 
ciências sociais apenas em P2. O enfoque nos resultados 
mostra uma inversão interessante entre ciências sociais, 
ciências da saúde e serviço social, e tem distribuição equi-
librada no período, no caso da educação. O enfoque teórico 
não é relevante no serviço social e na educação, e apare-
ce em P2 com concentração relativa nas ciências sociais e 
ciências da saúde. No enfoque histórico-institucional, a maio-
ria dos campos disciplinares mostra concentração em P2, à 
exceção do serviço social. A abordagem multifocal é ausen-
te no serviço social e tem distribuição mais equilibrada nas 
ciências sociais. Por fim, o enfoque nos condicionantes não 
é expressivo na educação, tem concentração em P2 nas 
ciências sociais e ciências da saúde, ao contrário do serviço 
social, onde aparece concentrado em P1. 



276

Lua Nova, São Paulo, 94: 255-294, 2015

Balanço dos estudos sobre os conselhos de políticas públicas na última década

Nesse ponto, podemos avançar na análise dos traços 
específicos que marcam o debate dos conselhos em cada 
campo disciplinar. 

Ciências sociais
O campo das ciências sociais apresenta uma distribuição 
relativamente equilibrada entre os enfoques, com predo-
minância do debate teórico e multifocal. Vemos que, no caso 
do debate teórico, trata-se de uma tendência nova, com 
concentração a partir de 2006. Já a abordagem multifocal 
está igualmente distribuída em P1 e P2. Também apresenta 
padrão regular ao longo da série o foco nas dinâmicas inter-
nas. Já o foco nos resultados parece perder força no período, 
mais concentrado no primeiro (P1) e menos no segundo 
(P2). Também nova é a tendência de foco nos atores. Ou 
seja, nossa pesquisa permite afirmar que, ao longo da déca-
da, houve renovação na agenda de pesquisa nas ciências 
sociais, que se expressa pela diversificação dos enfoques, 
com destaque para os enfoques teórico e nos atores, o que 
mostra amadurecimento dos estudos nesse campo. Essa 
renovação ajuda também a compreender as inflexões detec-
tadas a partir de 2006 na produção acadêmica sobre conse-
lhos, tal como mencionamos anteriormente. 

Nessa direção, encontramos nas ciências sociais vários 
estudos motivados a rever/criticar conceitos e modelos teó-
ricos conhecidos ou consagrados pela produção anterior e/
ou a proposição de instrumentais analíticos e teóricos jul-
gados mais adequados para a compreensão dos conselhos. 
Esse movimento de revisão teórica e de elaboração de novas 
propostas analíticas apareceu particularmente nos artigos, 
mas o importante a notar é que os termos/questões e pro-
blemas que ele levantou se refletiu também nas dissertações 
e teses. Exemplos são as críticas a abordagens consideradas 
muito “normativas e dicotômicas” de sociedade civil e às 
altas expectativas que o modelo de democracia participativa 
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endereçaria às instâncias participativas que, por isso mesmo, 
teriam obscurecido dimensões analíticas fundamentais das 
dinâmicas conselhistas, como a accountability e a represen-
tação política (cf. Moura e Silva, 2008; Rocha, 2011; Gurza 
Lavalle, Houtzager e Castello, 2006a; Lüchmann, 2007 e 
2011, Abers e Keck, 2008).

O destaque aqui é a discussão do fenômeno/conceito 
da representação política, marca distintiva de parcelas signi-
ficativas da produção mais recente sobre conselhos de polí-
ticas públicas nas ciências sociais. Essa produção trouxe um 
novo repertório conceitual para os estudos sobre conselhos, 
próprio do debate afeito à representação política, e inseriu 
os estudos acerca desse tema num debate mais amplo sobre 
a plurarização ou reconfiguração da representação política. Essa 
perspectiva também favoreceu a consideração dos vínculos 
entre as dinâmicas de representação política protagoniza-
das pelas organizações civis nos conselhos e nas instituições 
tradicionais da política (cf. Gurza Lavalle, Houtzager e 
Castello, 2006b). 

De forma geral, pode-se dizer que os estudos sobre 
representação alimentam e são alimentados por uma ten-
dência mais ampla da bibliografia recente sobre os conse-
lhos nessa área. Trata-se de uma agenda de investigação 
que, em contraste com a bibliografia basicamente volta-
da à análise das dinâmicas internas dos conselhos, passa a 
chamar atenção e formular perguntas de investigação que 
interpelam o ambiente institucional e societal nos quais 
os conselhos estão inseridos. Nesse contexto, o apareci-
mento de determinadas palavras-chave, como movimentos 
sociais, governo, partidos e orçamento participativo, reflete 
a ampliação da lente de pesquisa para o entorno dos conse-
lhos, o que também implica olhá-los a partir de sua relação 
com outros espaços institucionais de participação.

É nessa mesma direção que os estudos das ciências sociais, 
ao lado dos do serviço social, como se verá mais à frente, 
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também se sobressaem em termos comparativos no enfoque 
dos condicionantes, aquele que agrupou as preocupações 
manifestas com os diagnósticos dos condicionantes da atuação 
dos conselhos. Nas ciências sociais, os estudos classificados nes-
se enfoque pretenderam entender os fatores que favorecem 
ou dificultam a ação dos conselhos segundo algumas variáveis, 
como o desenho institucional e a cultura política. 

É digno de nota, entretanto, que esse movimento da 
bibliografia das ciências sociais no sentido de maior sofisti-
cação e precisão analítica e de ampliação do olhar para o 
entorno dos conselhos não se reverteu em incorporação mais 
consistente de problemas, conceitos e ferramentas de análise 
que permitisse compreender as relações entre participação e 
políticas públicas. As preocupações referentes ao novo papel 
assumido pela sociedade civil nas instâncias decisórias pare-
cem ter mediado a relação conceitual e teórica entre participa-
ção e democracia, resultando num obscurecimento ou numa 
fraca conexão, para o período abordado, com a bibliográfica 
específica das políticas públicas, ou com problemas conceitu-
ais e teóricos mais afeitos aos processos estatais. Podemos dizer 
assim que, se a abordagem das relações entre sociedade civil 
e Estado deslocou-se de uma visão dicotômica para uma mais 
relacional, o Estado continua sendo subtematizado.

Ciências da saúde
Nas ciências da saúde, diferente do padrão nas ciências 
sociais, há maior concentração dos trabalhos em dois 
enfoques: resultados e atores. Juntos, eles compreendem 
48,0% dos trabalhos produzidos na área. Em número 
menor estão os trabalhos preocupados com a questão 
dos condicionantes externos e com o debate teórico16. 

16  Não custa lembrar: não estamos dizendo que esses trabalhos não produzam teo-
rização sobre seus objetos de análise. O que o dado nos diz é que seus autores, nos 
resumos, não definiram como objetivo de seus trabalhos a revisão ou contestação 
teórico-conceitual em qualquer nível. 
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Quando consideradas as informações da Tabela 9, vemos 
que o enfoque nos resultados segue tendência inversa à 
das ciências sociais: os trabalhos classificados nesse enfo-
que estão concentrados na segunda metade dos anos 
2000 (P2). Já o enfoque dos atores é mais bem distribuí-
do ao longo do período e o interesse recai em dois atores 
em especial: os usuários e os profissionais da área de saú-
de, com destaque para a atuação dos enfermeiros. Essa 
ênfase é compreensível dado que a composição formal 
dos conselhos de saúde, e também da assistência social, 
prevê a representação de profissionais e trabalhadores 
de seus respectivos setores. Ou seja, diferentemente das 
ciências sociais, por exemplo, a própria prática dos pro-
fissionais da saúde e da assistência social está conectada 
com as dinâmicas conselhistas, o que pode nos ajudar a 
entender a significativa presença do tema dos atores em 
suas agendas de pesquisa. O enfoque teórico é bastan-
te restrito e concentrado na segunda metade da década. 
Outro indicador de renovação da agenda é a emergência 
dos enfoques nos condicionantes a partir de 2007. Assim, 
um balanço da produção sobre os conselhos nas ciências 
da saúde, com base em nossos dados, sugere a manuten-
ção de dois enfoques importantes – as dinâmicas internas 
e atores – e um indício de renovação da agenda com o 
aparecimento de novos enfoques, em particular, dos teó-
ricos e dos condicionantes. 

Nesse campo disciplinar, percebemos grande preocu-
pação, que permeia os estudos nos diferentes enfoques, 
em entender os conselhos atrelados à sua importância 
para o SUS (Sistema Único de Saúde). Vale notar, inclusi-
ve, a forte presença dos estudos desse campo na amostra, 
em especial na forma de artigos, o que revela o prestígio 
do tema conselhos nos seus periódicos especializados. E 
destacar que, dos 74 artigos de nossa amostra, 35 são do 
campo da saúde. 
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Vianna, Cavalcanti e Cabral (2009, p. 220), em um dos 
artigos que integra a amostra, já haviam notado “a pujante 
literatura na área de saúde coletiva”, produzida para avaliar 
o cumprimento da exigência instituída pelo SUS: “de dar 
voz à chamada sociedade civil” nos conselhos da área. Para 
entender a presença marcante desse campo de conheci-
mento na produção aqui considerada (como o próprio inte-
resse dos pesquisadores de forma geral na política de saú-
de), temos de levar em conta, como nos informa Teixeira 
(2013), que foi nessa área que “o discurso da participação 
por dentro de uma política pública” teve sua origem no Bra-
sil. De fato, o SUS tornou-se o modelo a ser seguido por 
outras áreas no que diz respeito à construção de um sistema 
propriamente dito de participação e controle social, orien-
tado pelo princípio da descentralização e com presença em 
todos os níveis federativos. 

No período investigado, foi possível perceber os reflexos 
na produção das ciências da saúde do ideário participati-
vo do qual resultou o SUS, que se forjou na conjunção das 
experiências dos conselhos populares de saúde em São Pau-
lo na década de 1970 e do Movimento Sanitarista da déca-
da seguinte – ambos influenciados pelas ideias de Educa-
ção Popular, de Paulo Freire, e da Teologia da Libertação, 
da Igreja católica. Conforme Ana Cláudia Chaves Teixeira 
(2013), foi nos conselhos populares de saúde que se forja-
ram as propostas pioneiras de combinação de luta autôno-
ma e participação institucional, ainda que em torno dessa 
combinação tenha se constituído um debate marcado por 
tensões, dúvidas e divergências. Também no caso do Movi-
mento Sanitarista, ainda que nuances estivessem presentes 
no seu interior, as reivindicações que prevaleceram ao lon-
go da década de 1980 defendiam uma “participação popu-
lar autêntica” nas decisões de políticas de saúde e se contra-
punham tanto a uma visão empresarial como estatizante e 
técnica de produção de políticas na área. 
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Para Teixeira, no campo dos atores em jogo, a década 
de 1990 foi marcada pela análise dos efeitos dessa aposta 
institucional, seus limites e potencialidades. E a produção 
das ciências da saúde na década de 2000 reflete essa avalia-
ção. Trata-se de uma produção fortemente enquadrada pela 
associação das seguintes palavras-chave, que foram as mais 
frequentes nos artigos, dissertações e teses: participação, 
controle social e políticas públicas. Essa associação, em larga 
medida, é elaborada nos marcos de uma expectativa de que 
os conselhos promovam um empoderamento popular ou cida-
dão, o que fornece os parâmetros para seu conhecimento e 
avaliação na produção das ciências da saúde. Vários traba-
lhos classificados no enfoque dos atores revelaram preocu-
pações dessa natureza. Uma parte significativa dos estudos 
enfatizou os processos de formação “política e técnica” dos 
atores sociais como “variável” ou como “indicador conclu-
sivo”, importante na compreensão dos conselhos e do con-
trole social na política de saúde, tendo em vista exatamente 
a preocupação com o empoderamento. Na produção que inte-
gra nossa amostra, para Bogus et al. (2003), por exemplo, 
a preocupação com a formação política e a capacitação téc-
nica das lideranças sempre existiu no movimento de saúde. 
A capacitação foi vista nesses estudos como condição para o 
efetivo controle social na área da saúde, como condição de 
apropriação por parte de lideranças e usuários de um saber 
técnico que propicia maior equilíbrio de poder no interior 
dos conselhos (cf. Cotta, Cazal e Rodrigues, 2009). 

Nesse sentido, é digno de nota que as dinâmicas inter-
nas dos conselhos foram, assim, quase sempre analisadas 
sob a perspectiva das preocupações relativas à distribuição 
interna de poder entre os diferentes grupos representados 
nos conselhos. Variáveis como composição dos conselhos, 
grau de informação dos conselheiros, dados socioeconô-
micos dos conselheiros, regras institucionais, entre outros, 
foram utilizadas para diagnosticar as assimetrias e exclusões 
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existentes nesses espaços. Essas variáveis foram analisadas 
tendo em vista sua influência para promover/dificultar o 
ideal elaborado desde o movimento da reforma sanitária 
brasileira. É com essa mesma preocupação que vários estudos 
desse campo também manifestaram apreensões relativas 
aos resultados dos conselhos para a política pública, com a 
mensuração de algum nível de efetividade.

Educação 
Os estudos da educação se destacam pela ênfase no debate 
sobre os resultados. Esse enfoque responde por quase a meta-
de de toda a produção nesse campo, seguido do enfoque 
das dinâmicas internas. Juntos, os dois enfoques representam 
mais da metade da produção. Interessante também perce-
ber que a educação é a área que menos abordou a temática 
dos atores. A Tabela 9 mostra que, nesse campo, o enfoque 
nos resultados é não apenas o mais frequente, mas também 
o mais bem distribuído ao longo de todo o período. Nos 
outros campos disciplinares, o foco nas dinâmicas internas 
está mais concentrado no segundo período (P2). Aliás, dife-
rente do serviço social, o grosso da produção está concen-
trado no pós-2006, quando novos enfoques se destacam: 
o histórico-institucional e as abordagens multifocais. Isso nos 
leva a concluir que a educação é um campo disciplinar cujo 
olhar sobre os conselhos se dá sob uma perspectiva menos 
diversa do que nos outros campos, com grande concentra-
ção nos enfoques dos resultados e nas dinâmicas internas, 
mas com tendência no período mais recente de incorpora-
ção principalmente do enfoque histórico-institucional.

No que diz respeito ao enfoque nos resultados, embora 
o problema metodológico apontado anteriormente persista 
no caso da educação, notamos aqui maior esforço em definir 
as categorias a serem investigadas. De um lado, vários estu-
dos desse campo quiseram saber dos impactos pedagógicos 
dos conselhos, em termos dos aprendizados que eles geram 
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para os seus participantes. De outro lado, encontramos tam-
bém vários estudos que pretenderam avaliar o impacto dos 
conselhos na normatização da política pública de educação, 
tema que adquiriu grande importância para essa área de 
política.

É esse o tema que responde pela importância que assu-
miu nessa área também o enfoque histórico-institucional. 
Na educação, de um lado, os conselhos foram analisados 
como produto das reivindicações por participação inscritas 
na Constituição Federal, que determinou também para essa 
área de política o princípio da gestão democrática, mate-
rializado na LDB (Lei de Diretrizes Básicas da Educação: 
Lei nº 9394/96). De outro, eles também foram percebidos 
como fruto das políticas de descentralização e municipali-
zação postas em prática durante os anos de 1990, no âmbito 
mais amplo da reforma do Estado realizada pelo gover-
no de Fernando Henrique Cardoso. Em vários trabalhos, 
encontramos análises das sintonias e/ou das contradições 
que marcam o encontro daqueles dois processos que impul-
sionaram a criação dos conselhos na educação. Do mesmo 
modo, encontramos trabalhos que procuraram compre-
ender as tensões do encontro histórico das demandas por 
participação na gestão da educação, de um lado, e as orien-
tações de descentralização oriundas de organismos interna-
cionais para essa área, de outro, que estariam sintonizados 
com um projeto de desoneração estatal da responsabilidade 
sobre as políticas de educação. 

Em um dos trabalhos que compõem a amostra dessa 
pesquisa, Souza e Vasconcelos (2006) também já haviam 
notado a ênfase dos estudos sobre os conselhos da área de 
educação nas discussões sobre os processos, planos e pro-
jetos de descentralização e municipalização da educação, 
que foram propostos e implementados nessa área ao longo 
das últimas décadas. Esses autores mapearam a produção 
acadêmica sobre os conselhos da área da educação de 1996 
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e 2002, concluindo que, em muitos trabalhos, o tema dos 
conselhos aparecia de forma secundária em face da centrali-
dade conferida àqueles processos nas análises. De fato, nossa 
amostra não apenas corrobora essa conclusão como possibi-
lita atestar que esse tipo de abordagem na educação respon-
de também pelo aumento da produção desse campo sobre 
conselhos no último período, como sinaliza a Tabela 9. Nes-
sa direção, vale registrar que, nos artigos publicados nesse 
campo, a palavra-chave participação obteve uma frequência 
pequena, enquanto as que se referiram a planos e políticas 
públicas ocuparam uma posição mais destacada, seguidas 
das relacionadas a descentralização, leis orgânicas munici-
pais e municipalização. 

Serviço social
No caso do serviço social, o enfoque nas dinâmicas internas é 
o mais presente ao longo do período considerado, seguido 
dos enfoques nos atores, conforme já mencionado anterior-
mente, e do enfoque nos marcos históricos e institucionais. Vale 
notar que o enfoque nos resultados, segundo mais frequen-
te, parece seguir um padrão de esgotamento: no segundo 
período (P2), poucos trabalhos foram categorizados nesse 
enfoque. Assim como o enfoque nos condicionantes, que não 
tem trabalhos nos anos de 2009, 2010 e 2011. Nesse campo, 
chama a atenção também a quase ausência de trabalhos no 
enfoque teórico. Em termos de tendência, portanto, o ser-
viço social manteve dois enfoques mais regulares ao longo 
do período – dinâmicas internas e atores –, mas, diferen-
te das outras áreas, não incorporou novos enfoques à sua 
agenda, o que parece indicar certo enfraquecimento da 
própria área de estudos sobre os conselhos. Nesse sentido, 
quando comparamos a produção em P1 (2000-2005) com 
P2 (2006-2011), temos que o serviço social é o único campo 
de conhecimento que teve queda na produção total sobre 
conselhos, como mostra a Tabela 8. 
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Vale ainda destacar que os estudos do serviço social 
classificados no enfoque histórico-institucional nos legaram 
um importante conhecimento sobre a relação dos conse-
lhos com os marcos legais que, desde a Constituição de 
1988, vêm normatizando as políticas públicas. No caso desse 
campo, trata-se de um conhecimento produzido, em par-
ticular, para a assistência social17. Sob essa perspectiva, os 
conselhos foram quase sempre abordados como instrumen-
tos fundamentais e constitutivos do deslocamento da assis-
tência social do terreno da filantropia para o terreno pró-
prio da política pública. Nessa chave, os conselhos foram 
vistos como expressões de uma “nova institucionalidade”, 
como “espaços públicos” ou “esferas públicas” de publiciza-
ção de interesses e mediação “das relações entre Estado e 
sociedade civil” (cf. Silva, 2000; Souza, 2001; Castro, 2001; 
Oliveira, 2003; Brisola, 2003; Bredemeier, 2003; Emrick, 
2008). O pensamento de Antonio Gramsci foi bastante cita-
do como inspirador do repertório conceitual das expres-
sões “esferas públicas”, “espaços públicos” e “relações entre 
Estado e sociedade civil”. Podemos sugerir também que o 
livro de Raquel Raichelis – cuja primeira edição foi publi-
cada em 1998, com o título Esfera pública e conselhos de assis-
tência social: caminhos da construção democrática – exerceu for-
te influência na definição do horizonte de problemas e do 
repertório conceitual por meio dos quais os conselhos de 
políticas públicas foram construídos como objeto de estudo 
pelo serviço social18.

17  Podemos citar, nessa direção, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 
nº 8.742), de 1993, o Sistema Único de Assistência Social, aprovado pela IV Con-
ferência Nacional da área realizada em 2003 e a Política Nacional de Assistência 
Social, aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que defi-
niu e detalhou os conceitos referentes à gestão dessa política, os direitos e usuários 
que ela deveria abranger. 
18  É importante mencionar que, para além desse campo, o livro de Raichelis cons-
tituiu-se em importante referência na bibliografia brasileira sobre conselhos de 
políticas públicas.



286

Lua Nova, São Paulo, 94: 255-294, 2015

Balanço dos estudos sobre os conselhos de políticas públicas na última década

Importante registrar que, nos estudos do serviço social, 
o foco mais específico nos encontros/tensões entre o projeto 
político associado aos impulsos democratizantes advindos da 
Constituição e o projeto político vinculado às reformas neoli-
berais apareceu de forma um pouco distinta do da educação. 
Mais do que conformar seu contexto histórico, nesse campo 
disciplinar os projetos políticos, ou suas tensões e disputas 
mais precisamente, foram analisados como fatores determi-
nantes das dinâmicas e dos resultados dos conselhos, o que 
nos fez incluir esses trabalhos no enfoque dos condicionan-
tes. A coletânea organizada por Evelina Dagnino (2002) 
reforçaria e ampliaria a influência do repertório conceitual 
dos projetos políticos nos estudos sobre conselhos. Encontra-
mos nos estudos do serviço social bastante presente o argu-
mento contido naquela coletânea, de que a construção da 
democracia na América Latina estaria marcada pelos desa-
fios decorrentes da confluência perversa entre aqueles projetos 
políticos. Seguindo as linhas mais gerais desse raciocínio, os 
estudos desse campo analisaram os impactos negativos do 
neoliberalismo sobre o processo de reconhecimento da assis-
tência social como política pública.

***

A análise dos trabalhos produzidos no país entre 2000 e 
2011 sobre conselhos de políticas públicas mostrou que esse 
é um tema pujante de pesquisa. Nesse período, em função 
do próprio espraiamento dos conselhos pelo sistema político 
brasileiro, essas instâncias passaram a receber a atenção de 
novos campos disciplinares, como engenharias, ciências 
exatas, biológicas e o campo multidisciplinar. Em três dos 
quatro campos que mais produzem trabalhos sobre esse 
tema, ciências sociais, ciências da saúde e educação, nota-
mos que a maior parte dos trabalhos se concentra na fai-
xa temporal posterior a 2006, indicando uma tendência de 
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crescente visibilidade e de consolidação desse objeto como 
tema de investigação.

Acompanhando esse crescimento, notamos também 
que, a partir de meados dos anos 2000, há importantes 
inflexões nessa agenda de pesquisa. Verificamos que há pre-
sença predominante na nossa amostra de estudos focados 
na esfera de governo municipal e na área de política públi-
ca em saúde. Entretanto, a partir de 2006, detectamos uma 
tendência de crescimento dos estudos de natureza com-
parativa e de maior pluralização nas escolhas das áreas de 
políticas investigadas, bem como de estudos que não sele-
cionaram especificamente uma área, o que sugere aumento 
de trabalhos de natureza teórica. Essas inflexões nos levam 
a pensar em uma tendência de amadurecimento dos estu-
dos sobre o tema, com esforços de investigação que visam a 
maiores graus de generalização e com desenhos de pesquisa 
mais sofisticados.

A partir do mesmo ano, percebe-se também pluralização 
nas palavras-chave utilizadas, o que indica a entrada, nes-
se campo de estudos, de novos repertórios conceituais e 
enquadramentos analíticos para além daqueles remetidos 
ao ideário participativo sobre o qual se forjaram as próprias 
instâncias participativas no Brasil. Isso não deve obscurecer, 
entretanto, a importância desse ideário para os estudos 
sobre os conselhos. Como mostramos, as palavras-chave que 
mais aparecem associadas nesses estudos são “política pública”, 
“participação” e “democracia”. Deduzimos que essa associa-
ção traduza, em larga medida, os anseios endereçados aos 
conselhos, quais sejam, de promover a qualidade da demo-
cracia ou seu aprofundamento com a inserção de atores 
da sociedade civil nos processos decisórios. As fontes desse 
anseio encontram-se no ideário participativo construído e 
(re)afirmado no processo de redemocratização brasileira, 
fenômeno que também se fez presente em outros países da 
América Latina.
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Entretanto, a associação encontrada nas palavras-chave 
entre conselhos, democracia e políticas públicas não esteve 
suficientemente acompanhada pelo esforço de uma teo-
rização sobre os modos pelos quais se dão e se processam 
a relação entre essas palavras e conceitos. A despeito das 
importantes inflexões que detectamos na agenda de estu-
dos sobre conselhos e que sugerem amadurecimento desse 
campo de investigação, essa é uma das lacunas importan-
tes diagnosticada para o período investigado. Uma parcela 
significativa dos estudos de nossa amostra partiu do pressu-
posto geral da importância dos conselhos para as políticas 
públicas, mas careceu de instrumentos analíticos e recursos 
metodológicos que propiciassem avanço no entendimento 
de suas mútuas implicações. De forma particular, essa lacu-
na foi verificada nos estudos classificados nos enfoques dos 
resultados e das dinâmicas internas, que também foram os 
dois enfoques mais presentes em nossa amostra. Sugerimos 
que o peso das dissertações, que chega a 70,0% da amostra, 
explique a presença significativa de estudos dessa natureza.

De outro lado, os trabalhos classificados no enfoque 
histórico-institucional, o terceiro mais presente na amos-
tra, nos legaram um rico acúmulo de conhecimento sobre 
os contextos políticos e institucionais e sobre as trajetórias 
específicas de políticas públicas no interior das quais a criação 
e o funcionamento dos conselhos ganham inteligibilidade. 
Aqui notamos diferenças entre os campos disciplinares. Por 
exemplo, nas ciências sociais, a preocupação com os mar-
cos históricos foi informada, sobretudo, pela intenção de 
compreender os conselhos no quadro mais amplo do pro-
cesso de construção democrática no Brasil. Nas ciências 
da saúde, os conselhos foram inseridos na narrativa de 
construção do SUS.

Notamos, assim, que há diferenças entre os campos dis-
ciplinares em relação à maneira como o debate sobre os 
conselhos ocorre no interior de cada um deles; e que essas 
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diferenças precisam ser reconhecidas, pois nos fornecem 
pistas de entendimento para as inflexões detectadas a partir 
de 2006 nos estudos sobre esse tema. Como vimos, três dos 
quatro campos de conhecimento que mais produzem sobre 
conselhos diversificaram, a partir daquele ano, suas lentes 
de investigação por motivações específicas, que conformam 
suas respectivas agendas e comunidades científicas. Ainda 
que não nos seja possível explorar, com os dados que temos, 
mais profundamente tais motivações, a leitura dos resumos 
de toda a produção à luz das Tabelas 8 e 9 nos permitem 
tecer algumas considerações a respeito.

Nas ciências sociais, percebemos um movimento de 
revisão conceitual e de abordagem teórica dos conselhos 
em direção a um conhecimento de natureza mais verticali-
zada. Assim, se, em uma visão de conjunto da amostra, foi 
fraca a ênfase no debate teórico, nas ciências sociais ela foi, 
ao contrário, predominante, com estudos voltados a rever 
e propor novos modelos analíticos e novos repertórios con-
ceituais para a compreensão dos conselhos. No contexto 
desses estudos, ganhou projeção temática e conceitual o 
debate sobre o fenômeno da representação política nas ins-
tâncias participativas. Porém, a renovação teórica e conceitual 
encontrada nesse campo não incorporou um diálogo mais 
efetivo com a literatura sobre políticas públicas, de forma 
a favorecer uma compreensão mais ampla dos impactos da 
participação sobre a capacidade de resposta estatal. 

No caso da saúde, da educação e mesmo do serviço 
social, ficou muito evidente como a trajetória das políti-
cas públicas correspondente àqueles campos – e às suas 
respectivas demandas e momentos históricos –, impacta a 
conformação do conhecimento sobre os conselhos e res-
ponde por tendências próprias inerentes a tais estudos. 
Não à toa, portanto, que encontramos grande incidên-
cia de estudos focados em atores específicos no serviço 
social e na saúde. Nesse caso, o interesse dos estudos foi 
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entender como o usuário dessas políticas participa dos 
conselhos, mas também como atuam nessas instâncias os 
próprios profissionais do serviço social e da saúde, já que 
os conselhos de saúde e assistência social reservam cadei-
ras para os trabalhadores do setor. Assim, o fato de a prá-
tica de seus profissionais estarem conectadas diretamente 
aos conselhos parece ter motivado um olhar específico 
para esse objeto nos campos das ciências da saúde e do 
serviço social.

Nossa análise indica que, nas ciências da saúde, ao 
longo do período estudado, os enfoques nas dinâmicas 
internas e em atores específicos mantêm uma importante 
regularidade, ao mesmo tempo que há indícios de renova-
ção da agenda vistos no aparecimento de novos enfoques, 
em particular dos enfoques teóricos, dos condicionantes 
do funcionamento e dos resultados dos conselhos. Como 
tendência, os estudos desse campo buscam, assim, uma 
avaliação da forte aposta na participação institucional rea-
lizada pelos atores vinculados à saúde – profissionais, pes-
quisadores, movimentos sociais – para essa área de política 
pública.

Na educação, verificamos grande concentração de estu-
dos com foco nos resultados e nas dinâmicas internas dos 
conselhos, mas com grande tendência de pluralização, prin-
cipalmente com a incorporação de estudos enfocados em 
marcos históricos. Sugerimos que essa pluralização resulta 
em larga medida da preocupação específica de se compre-
ender os impactos das reformas institucionais que vigora-
ram no período sobre essa área de política pública.

Finalmente, no serviço social, detectamos dois enfo-
ques mais regulares ao longo do período – análise da dinâ-
mica interna e atores –, mas, diferente dos outros campos, 
esse não incorporou novos enfoques à sua agenda, fato que 
nos leva à hipótese de enfraquecimento dos estudos sobre 
conselhos nesse campo. 
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Como dissemos no início desse artigo, esse esforço de 
análise que valoriza o diálogo interdisciplinar se fez a partir 
de nosso campo de atuação, as ciências sociais. Considera-
mos que o desdobramento dessa agenda a partir de outras 
perspectivas nos permitirá seguir de forma mais efetiva no 
conhecimento da relação entre a especificidade das comu-
nidades científicas e o posicionamento dos conselhos como 
área de estudos, bem como na exploração dos pontos de 
contato e das contribuições mútuas advindas do diálogo 
interdisciplinar. 
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ELITES LOCAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO BRASIL: 

O CASO DO PARQTEC DE SÃO CARLOS (SP)*

Thales Novaes de Andrade e 
Maurilio de Jesus Silva Filho

*  O presente artigo traz resultados de pesquisa do projeto 470199/2011-3, finan-
ciado pelo CNPq. 

Neste artigo, tratamos da formação de elites locais de 
Ciência e Tecnologia (C&T) no país. Nossa contribuição 
foi motivada por termos percebido que a ciência política e 
a sociologia do conhecimento têm dado pouca atenção ao 
tema da C&T. Assim, este assunto será abordado valendo-se 
da literatura nacional e internacional existente, para enfim 
analisarmos o caso do ParqTec de São Carlos (SP).

A produção tecnológica sofre dia a dia efeitos das trans-
formações internacionais em termos de reorganizações ins-
titucionais e alterações do financiamento e desenvolvimento 
de políticas de inovação. Os grupos que comandam as ati-
vidades de inovação tecnológica têm convergido em escala 
mundial, impondo assim novas fórmulas de cooperação e 
financiamento. 

A globalização e a internacionalização do campo cientí-
fico e tecnológico representam tendências que têm afetado 
fortemente a constituição dos grupos sociais que conduzem 
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a prática tecnológica em âmbito mundial. Hoje é possível 
detectar processos globais de articulação de empresas, labo-
ratórios e instituições públicas de pesquisa produzindo tec-
nologias desenraizadas do seu contexto local (cf. Gingras, 
2002; Vessuri, 2008; Whitley, 2006).

A maior parte da literatura nacional tem se interessado 
em analisar as tendências recentes do Estado brasileiro em 
se adequar às novas regras de financiamento do setor com a 
globalização e formação de sistemas nacionais de inovação.

E no cenário local? Esse quadro se repete de forma 
mecânica? Verificam-se as mesmas tendências no cenário 
de cidades médias, por exemplo? 

No contexto europeu, diversos países têm feito esfor-
ços consideráveis para descentralizar políticas de C&T e 
atrelá-las ao quadro regional. Isso tem propiciado maior 
autonomia para localidades específicas formularem suas 
próprias articulações dentro da temática de C&T (cf. Silva, 
2000). 

Dessa forma, é preciso analisar como as elites científicas 
locais estão definindo diretrizes para formular e implementar 
ações na área científica e tecnológica. A relação com empre-
sas locais, parques tecnológicos e universidades faz com que 
sejam buscadas interações diferentes daquelas que se dão 
nas esferas nacionais e estaduais.

Em termos metodológicos, optamos pelo estudo de 
caso da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos 
(ParqTec), por ser uma experiência destacada de desenvol-
vimento tecnológico regional, que tem lugar junto a impor-
tantes instituições de ensino e pesquisa, como USP (Uni-
versidade de São Paulo) e UFSCar (Universidade Federal 
de São Carlos), e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária) (cf. Torkomian, 1996). Portanto, é a 
partir da análise do caso do ParqTec que temos verificado 
como se dão as articulações entre seus grupos dirigentes e 
essas instituições.
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Tais informações nos levaram a detectar as tendências 
de fortalecimento de determinadas áreas e grupos de inte-
resse de instituições tecnológicas internacionais, bem como 
as aproximações e distanciamentos entre práticas científicas 
e tecnológicas desses diferentes agentes.

Elites tecnológicas mundiais
Até a década de 1970, os grupos tecnologicamente 

dominantes atuavam basicamente na esfera nacional. Havia 
diferentes modelos de atividade tecnológica como o ale-
mão, inglês, norte-americano e japonês, e os atores relevan-
tes na difusão e manutenção desses modelos eram essencial-
mente nacionais (cf. Whitley, 2006).

A partir dos anos de 1980, os sistemas nacionais de 
inovação passam a interagir de forma desterritorializada e 
flexível, e a intervenção desses grupos se amplia considera-
velmente, adquirindo um escopo ainda mais amplo e des-
centralizado (cf. Humbert, 2005). 

Foram sendo estabelecidas redes que cruzam as fronteiras 
nacionais, compartilhando conhecimentos e formas de atua-
ção (cf. Noble, 1987). 

Esses grupos tecnológicos começaram a adotar uma 
articulação cada vez mais sinérgica e complementar, 
estabelecendo um diálogo mais próximo e eficiente entre 
centros produtores e consumidores de tecnologia. Essa 
diferenciação inclusive deixou de ser tão nítida, pois 
produtores e consumidores acabaram por se articular 
em termos de um crescente compartilhamento de 
conhecimento tecnológico devido ao comportamento 
reticular das grandes companhias (Andrade, 2011, p. 289).

Grandes empresas modificaram seus padrões de atuação, 
deslocando atividades importantes para firmas situadas em 
países periféricos, como constata Humbert (2005, p. 275):
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Muitos autores enfatizavam que as multinacionais estavam 
transferindo tecnologias obsoletas ou tecnologias muito 
atrás da fronteira tecnológica e que a transferência 
não era completa e geralmente era superfaturada. A 
globalização da tecnologia abriu as “caixas”: as tecnologias 
são cada vez menos adaptadas a um contexto único e as 
multinacionais não relutam mais em conduzir a P&D 
[Produção e Desenvolvimento] no exterior, não apenas 
em países industrializados, mas também em países menos 
desenvolvidos [...] graças também à descentralização 
permitida pelo desenvolvimento das TICs [Tecnologias da 
Informação e Comunicação].

As elites de engenheiros nas principais áreas industriais 
passou a se articular com os grandes grupos de empresas 
transnacionais. Essas elites se mobilizaram para reformular 
práticas de gerenciamento e produção de novas tecnologias. 
Andrade (2011) observa que essa tendência levou a uma 
hierarquização de funções, e as formas de comunica-
ção intersetorial foram também estabelecidas mediante 
a padronização de procedimentos e a monopolização de 
conhecimentos técnicos e de ferramentas administrativas, 
realizadas por engenheiros bem situados nos conglomera-
dos norte-americanos.

Segundo Garcia e Martins (2009), essa tendência foi 
se configurando na passagem do século XIX para início do 
século XX, institucionalizando uma relação universidade-
-empresa que fortaleceu as elites tecnológicas influentes e 
autônomas. Para ele, é marcante o caso do Massachusetts 
Institute of Technology.

Nos EUA, o grande precursor de tal movimento foi o 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Em seu 
percurso em direção à empresarialização, foi claramente 
projetado um futuro no qual a academia e a indústria 
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caminhariam juntas. Fundado em 1862, o MIT foi 
concebido para formar líderes destinados a altos cargos na 
indústria, mais do que pesquisadores universitários, tendo 
ainda como objetivo produzir o tipo de inovação em larga 
escala que daria origem, na região de Boston, às indústrias 
totalmente novas, baseadas em tecnologias emergentes. 
Vendo-se a si próprio como dedicado ao serviço público, o 
MIT o entendeu como apoio à economia do país. A forma 
encontrada para cumprir sua vocação foi a transferência de 
resultados e descobertas científicas para o setor empresarial 
privado (Garcia e Martins, 2009, p. 88).

O distanciamento entre laboratórios de pesquisa e uni-
versidades tem sido apontado por outros autores. No caso 
dos Estados Unidos, sua produção industrial, atualmente, 
é formulada com grande autonomia em relação às elites 
acadêmicas universitárias (cf. Whitley, 2006). O controle 
de cientistas sobre pesquisas tecnológicas desenvolvidas nas 
indústrias tem diminuído sensivelmente, levando a uma 
autonomização de interesses dos grupos privados.

Trilling (1979) detecta que, a partir dos anos de 1960, 
há uma radicalização nesse processo, com as elites tecnoló-
gicas norte-americanas afastando-se cada vez mais do setor 
público, o contrário do que ocorre no cenário europeu, 
cuja tendência é de ênfase em parcerias entre setores gover-
namentais e empresas, em que os interesses dos primeiros 
possuem um papel preponderante sobre as demandas do 
setor privado.

Os diversos departamentos e agências do governo francês 
desempenham um importante papel na formação e 
estímulo de investimento em novas tecnologias. Ao 
assumir tal tarefa, eles se dedicam fortemente em fornecer 
assessoramento e qualificações administrativas para as elites 
situadas nas grands écoles. Seus membros têm sido treinados 
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a pensar a si próprios como agentes selecionados para a 
continuidade do interesse nacional. Apesar de não serem 
alinhados aos “interesses especiais”, geralmente eles os 
entendem como relacionados ao seu papel de selecionar 
determinada companhia (pública ou privada) ou grupo 
de companhias como instrumento de política nacional 
(Trilling, 1979, p. 241; tradução livre)1.

Andrade (2011, p. 286) acrescenta:

Nos Estados Unidos, esses membros das elites tecnológicas 
são recrutadas em empresas e laboratórios industriais 
privados, inexistindo uma escola que agregue e guie suas 
iniciativas. A liderança de agências estatais ocorria em 
períodos limitados de tempo por conta do estabelecimento 
de projetos específicos, especialmente na área militar ou 
espacial.

A elevação dos níveis de escolarização em diferentes 
países, as disputas corporativas na área tecnológica e a con-
corrência em escala mundial propiciaram condições para 
o surgimento de grupos dominantes na área de tecnologia 
em diferentes centros (cf. Trilling, 1979).

A literatura que lida com internacionalização de P&D  
detecta a existência de interesses comuns compartilhados 
pelos setores que atuam na área de alta tecnologia. Feitas 
essas considerações, vejamos como se dá a conformação das 
elites de C&T no Brasil. 

1  “The various departments and agencies of the French government play an im-
portant role in the initiation and stimulation of investment in new technology. In 
carrying out that task, they rely heavily on the advice and on the administrative 
skills of the elite of the grands écoles. Its members have been trained to think of 
themselves as the chosen agents of the continuing national interest. Although they 
are not sympathetic with “special interests” generally they see it as consistent with 
their role to select a particular private or public company or group of companies 
as the instrument of national policy”.
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Elites científicas e tecnológicas no Brasil
Durante as décadas de 1950 a 1970, o desenvolvimento 

científico e tecnológico dos países latino-americanos foi 
incorporado na agenda política formal, mas teve poucos 
efeitos reais em termos de autonomia e consolidação de 
projetos nacionais efetivos.

A perspectiva nacional-desenvolvimentista foi marcante 
na trajetória do setor estatal de C&T. Desde a década de 
1950 até o período militar, prevalecia nos cenários político e 
científico a perspectiva de construção do “Brasil potência”, 
com o Estado sendo o principal agente implementador de 
todos os grandes projetos científicos e tecnológicos; a bur-
guesia nacional não era vista como um parceiro efetivo. As 
parcerias feitas na área de C&T tinham caráter basicamente 
intraestatal, sem articulações significativas com o setor pri-
vado nacional e internacional (cf. Baumgarten, 2008).

Segundo Vessuri (2008), o tema da modernização 
foi uma meta coletiva recorrente, e diversos países latino-
-americanos estabeleceram-na como ideia central nos seus 
processos políticos. Porém, a capacidade da comunidade 
de pesquisa de alavancar um processo autossustentado de 
crescimento foi insuficiente. Para esse autor, a entrada nos 
anos de 1990 mostra que a falta de pujança do setor pri-
vado e o endividamento contínuo dos governos nacionais 
inviabilizaram a expansão dos grupos de pesquisa em áreas 
estratégicas. As elites acadêmicas da América Latina estavam 
ainda muito atreladas aos aparelhos estatais e às políticas 
públicas de C&T com feições corporativas e autocentradas, 
sem dinamismo e capacidade de agenda efetiva. 

No Brasil, a política de C&T foi tradicionalmente coman-
dada pela comunidade de pesquisa das universidades públi-
cas e dos centros de pesquisa estatais. Grupos situados em 
posições de destaque nessa comunidade desfrutam até hoje 
de uma condição favorável para o estabelecimento dos rumos 
da C&T no país (cf. Hey, 2012). Esse controle da comunidade 
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de pesquisa sobre a política nacional de C&T se fez valer mui-
tas vezes de prerrogativas e interesses corporativos, visando à 
autopreservação de determinados grupos e correntes disci-
plinares bem instaladas nas principais instituições científicas 
e universitárias (cf. Dagnino, 2007; Hey, 2012).

Em virtude da crise orçamentária do Estado a partir dos 
anos de 1980, das novas formas de financiamento da pes-
quisa, e em consonância com tendências internacionais, nas 
últimas décadas a área tecnológica no Brasil tem passado 
por um processo de contínua autonomização em relação 
aos setores acadêmicos e científicos (cf. Dias, 2012). Um dos 
aspectos dessas alterações refere-se à necessidade de adoção 
de uma agenda de inovação, que não teve importância na 
política científica e tecnológica até os anos de 1990. A partir 
de então, ocorreu grande transformação das atividades de 
inovação tecnológica, com a formulação de políticas inte-
gradas, abarcando setores produtivos, centros de pesquisa 
tecnológica e o próprio Estado. 

Essas instituições tiveram, nas últimas décadas, uma 
redefinição importante, procurando sintonizar o país com 
aquilo que se praticava nas economias avançadas. A cria-
ção dos fundos setoriais para financiamento de pesquisas, 
o advento da Lei de Inovação Tecnológica (Lei federal 
nº 10.973/2004), a constatação da importância das incuba-
doras de empresas e a consolidação dos parques tecnoló-
gicos mostram a tendência de se integrarem experiências 
e práticas de inovação tecnológica (cf. Lemos, 2000; Dias, 
2012). Apesar de trazerem importantes benefícios para 
diferentes áreas, tais iniciativas levaram a uma clivagem 
significativa, privilegiando setores tecnológicos de ponta e, 
consequentemente, retirando financiamento de centros de 
pesquisa propriamente científica (cf. Baumgarten, 2008).

Com isso, os critérios de viabilidade tecnológica e de 
sinergia com empresas tornam-se cada vez mais importantes 
na alocação de recursos, disponibilização de bolsas e forma-
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ção de mão de obra qualificada. O científico e o tecnológi-
co sem dúvida coexistem, mas os parâmetros de viabilidade 
técnica e os parâmetros de avaliação são estabelecidos por 
elites acadêmicas claramente sintonizadas com áreas tecno-
lógicas de ponta e com as formas internacionais de produ-
ção do conhecimento. 

A Lei de Inovação Tecnológica brasileira, elaborada 
com base na experiência francesa, se orienta para alguns 
fins específicos: criação de ambiente para parcerias entre 
universidades, institutos tecnológicos e empresas, estímulo 
à participação de instituições de C&T no processo de inova-
ção e incentivo às inovações dentro das empresas. Objetiva 
também viabilizar a presença de empresas no espaço público, 
com compartilhamento de infraestrutura e recursos huma-
nos, públicos e privados, para a pesquisa tecnológica. E, por 
último, um item mais polêmico: ela normatiza as condições 
para que pesquisadores de instituições públicas de pesquisa 
desenvolvam projetos tecnológicos, com oferecimento de 
bolsas para inovação e o pagamento de adicional à remune-
ração, além de licença para abertura de empresa tecnológica 
(cf. Dias, 2012).

A integração de sistemas de inovação, o desenvolvimento 
de metodologias de avaliação tecnológica e o fortalecimen-
to de uma administração científica nas academias e institui-
ções de pesquisa significam um novo quadro social e geren-
cial de articulação das atividades inovativas, caminhando 
para maior privatização das atividades de C&T e fortaleci-
mento dessas elites internacionalizadas.

O caso do ParqTec de São Carlos
A Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos 

(ParqTec) foi instituída pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 17 de 
dezembro de 1984, como uma instituição pública de direito 
privado e sem fins lucrativos, tendo como finalidade pro-
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mover o desenvolvimento regional, otimizando os custos 
de inovação tecnológica e valorizando o empreendedoris-
mo, agindo, por fim, como gestora desse arranjo organi-
zacional. As áreas principais de atuação das empresas que 
vieram a ser vinculadas ao ParqTec são as TICs, tais como: 
novos materiais, instrumentação eletrônica, automação & 
robótica, química fina e óptica. Grande parte dessas empre-
sas nasceram da relação com as universidades e/ou dentro 
delas (cf. Torkomian, 2006).

São Carlos, município do estado de São Paulo, é conhe-
cido hoje como a “Capital da Tecnologia”. Tal título muito 
se deve à implantação na cidade, em meados dos anos de 
1980 e seguintes, de incubadoras de empresas de base tec-
nológica, além, claro, das instituições de pesquisa e de ensi-
no superior nela já existentes. Essa relação com a C&T, na 
verdade, remonta a uma história mais antiga, à da criação 
das universidades estadual e federal no município. 

Em 1953 é inaugurada a Escola de Engenharia de São 
Carlos (EESC), vinculada à Universidade de São Paulo 
(USP). Anos depois, ela se desmembra em mais dois insti-
tutos. Surge então, em 1971, o Instituto de Química e Física 
de São Carlos (IFQSC) e o Instituto de Ciências Matemá-
ticas de São Carlos (ICMSC). No mesmo período, anos de 
1970, iniciam-se os trabalhos da recém-criada Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), fundada em 1960 e regu-
lamentada apenas em 1968, abrigando à época os cursos 
de engenharia de materiais e licenciatura em ciências (cf. 
Torkomian, 1996, p. 34). Mais tarde, em 1994, o IFQSC se 
desdobra em outros dois institutos: o Instituto de Física de 
São Carlos (IFSC) e o Instituto de Química de São Carlos 
(IQSC). Tal histórico nos ajuda a melhor visualizar as con-
dições institucionais que estavam presentes e que, certa-
mente, influenciaram os caminhos traçados pelas políticas 
de inovação que tomaram forma na figura institucional da 
Fundação ParqTec.
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A origem do ParqTec está diretamente ligada à difusão 
na Europa e nos Estados Unidos do que se convencionou 
chamar de “incubadoras” – associações que têm por obje-
tivo prover os meios de desenvolvimento de empresas de 
pequeno porte e com viés tecnológico, ajudando em sua 
estruturação, assim como incentivar os pós-graduandos a 
transformarem suas ideias em projetos efetivos de criação e 
produção de produtos e serviços de alta tecnologia.

São Carlos foi uma das primeiras experiências no 
Brasil de implantação dessa política organizacional, com o 
ParqTec, seguida posteriormente por outras experiências 
decorrentes da criação da Associação Nacional de Entida-
des Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avan-
çadas (Anprotec) em 1987. Tais medidas vieram ao encon-
tro do que menciona Passador (2003, p. 6): “em cenário 
comercial globalizado, inovação tecnológica e competitivi-
dade econômica são estratégicas para o desenvolvimento. 
As incubadoras de empresas, neste sentido, surgem como 
um dos modelos de fomento tecnológico importantes”.

O ParqTec constituiu-se, em sua origem, pelo empe-
nho e dedicação de algumas pessoas vinculadas aos princi-
pais institutos e universidades de São Carlos e região. Tais 
empreendedores, no entanto, estavam envolvidos em dis-
putas políticas, cujos aliados os favoreciam e apoiavam na 
implantação de novos projetos. Era, portanto, um momento 
de disputas internas no campo científico e tecnológico da 
cidade. A iniciativa se deu por parte de certos setores cien-
tíficos, agentes vinculados, na época, ao IFQSC da USP, 
como os professores Milton Ferreira de Souza e Sylvio 
Goulart Rosa Jr., e com o apoio fundamental do CNPq, 
especialmente do seu então presidente, professor Linaldo 
Albuquerque. 

Essa nova instituição veio exatamente para estreitar os 
laços entre o conhecimento produzido na academia e as pos-
sibilidades econômicas que a inovação tecnológica poderia 
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eventualmente proporcionar. Mas não foi um processo isen-
to de disputas. Conforme depoimento do professor Sylvio 
Goulart, houve apoios e obstáculos à sua concretização.

O fundamental dessa história foi o espírito aguerrido 
da Fundação. Foi parida e colocada na soleira da porta 
e disseram: se vire, faça a sua função. De fato, o apoio 
institucional local, que era da USP, foi perdido porque o 
Linaldo saiu do CNPq e o Milton foi sucedido no Instituto 
de Física por um adversário da ideia, Foi um período muito 
difícil (Nosella e Buffa, 2003, p. 57).

Os adversários da proposta do parque tecnológico argu-
mentavam que seria uma forma de burlar o sistema de dedi-
cação exclusiva e levaria os cientistas a se tornarem empreen-
dedores aproveitando-se dos recursos públicos de pesquisa. 
Ainda segundo esse professor, “o problema do tempo inte-
gral sempre foi o cerne da polêmica. O tempo integral dava 
bons salários, mas exigia também o compromisso. Eles não 
queriam abrir mão, em caso nenhum, nem mesmo queriam 
estudar alguma possibilidade” (Nosella e Buffa, 2003, p. 597).

Nos anos de 1980 e 1990, a criação do ParqTec repre-
sentava um forte embate no interior do campo acadêmi-
co, mobilizando agentes possuidores de capitais distintos. 
Enquanto os físicos, detentores de um capital científico for-
te e capazes de interações para além da universidade, esta-
beleciam alianças com agências de fomento e poder local, 
outros setores ficavam mais próximos das diretrizes acadê-
micas consolidadas e distantes do empreendedorismo.

Segundo Bourdieu (2004b), o campo científico se 
modifica a partir da distribuição diversa e desigual das 
possibilidades dos agentes em fazerem valer suas intenções 
e prerrogativas. Esses embates que se estabeleceram em 
São Carlos nos anos de 1980/90 mostram que certas van-
guardas científicas procuravam trazer para o Brasil formas 
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organizacionais norte-americanas, no momento em que as 
políticas efetivas de inovação ainda eram novidade no país 
e não seduziam boa parte dos membros do campo, prin-
cipalmente aqueles menos sintonizados com o nascente 
empreendedorismo científico e tecnológico europeu e 
norte-americano.

O Brasil se encontrava em lento processo de abertura 
para o mercado mundial, com suas instabilidades políticas 
decorrentes do estágio ainda prematuro de redemocratiza-
ção e estabilização das diretrizes de ação e políticas gover-
namentais, demonstrando que “o gosto pela C&T no Brasil, 
se existe, é muito recente” (Azevedo, 1996, p. 3). 

É somente a partir dos anos de 1990 que os setores priva-
dos iniciam um interesse intermitente por inovações tecno-
lógicas em certas áreas de atuação, e determinados agentes 
locais começam a atuar mais sistematicamente em C&T. É 
nesse momento que surgem as primeiras secretarias munici-
pais de C&T, acompanhando um movimento internacional. 
Cidades de diferentes regiões, como Vitória, no Espírito 
Santo, Londrina, no Paraná, Campinas e São Carlos, em 
São Paulo, dentre outras, estruturaram órgãos voltados para 
o estabelecimento de uma agenda própria para C&T, articu-
lados com empresas de base tecnológica, polos tecnológicos 
e instituições de ensino superior e pesquisa.

O caso de Vitória é paradigmático nesse sentido. Foi lá 
que emergiu o primeiro sistema municipal de C&T do país. 
O prefeito Vitor Buaiz (1989-1992), do Partido dos Traba-
lhadores (PT), foi quem implantou esse sistema pioneiro. A 
Lei municipal nº 3.763 e o Decreto nº 8.741/91 definiram 
a implantação e normatização dessa política (cf. Godinho e 
Ferraciolli, 2006).

No caso de São Carlos, o ParqTec pode ser considerado 
a consolidação das relações entre universidade, Estado e 
empresa, cujo projeto coletivo de desenvolvimento de ino-
vações tecnológicas para o mercado brasileiro contribui 
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para maior autonomia na solução de problemas de diversas 
áreas do mercado de alta tecnologia, do qual o Brasil ainda 
se encontra em desvantagem em relação aos países da pri-
meira e segunda revoluções industriais. O principal fator 
apontado por Torkomian (1996, p. 36) do surgimento do 
ParqTec em São Carlos

[...] foi a existência de uma overdose de ciência durante 
longo período de tempo. Os departamentos de alto 
desempenho acadêmico, que durante algumas décadas 
enviaram seus pesquisadores ao exterior para estudar 
em centros de excelência e posteriormente formarem 
seus programas de pós-graduação e pesquisa, foram os 
responsáveis maiores por esse transbordamento de ciência 
da academia para a tecnologia do empreendimento 
industrial. 

Contudo, não apenas o desenvolvimento científico da 
época pode explicar a formação do ParqTec. O jogo de forças 
científicas e a acumulação prévia de capital em determinadas 
áreas pioneiras na cidade, como a física, também foi funda-
mental para que determinados cientistas pudessem estabele-
cer uma agenda mais efetiva e ousada de interações com o 
setor produtivo, mais especificamente em áreas de alta renta-
bilidade, como óptica, por exemplo. Os principais fundado-
res do ParqTec são oriundos da área de física, área esta que 
se lançou nesse empreendimento e tem alcançado os melho-
res resultados tanto acadêmicos como econômicos.

O surgimento do ParqTec se dá, portanto, em um 
momento de incorporação de dimensões organizacionais já 
testadas no cenário internacional e capitaneada por agentes 
científicos de elite, com boa circulação no CNPq e em áreas 
de alto potencial de interação com setores produtivos. Além 
disso, os acordos e alianças táticas locais também foram 
essenciais, como veremos a seguir.
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As elites do ParqTec
Atualmente a Fundação ParqTec expandiu suas ativida-

des para além das barreiras municipais, dominando o cenário 
de inovação em toda a região, englobando os trabalhos de 
seis grandes incubadoras (Centro Incubador de Empresas 
Tecnológicas – Cinet; Centro Incubador de Empresas de 
Software – Softnet; Incubadora de Design – Desing INN; 
Incubadora de Botucatu; Incubadora de Empresas de Leme 
– IEL; Incubadora De Rio Claro), tendo cada uma delas a 
responsabilidade de contribuir para a formação de novos 
projetos e empreendimentos inovadores e que se configu-
rem de base tecnológica. Uma das questões que sobressai 
quando se observa a formação de grupos locais de C&T é 
que muitas vezes predominam os meios informais de intera-
ção, sendo comumente esparsos e irregulares os contatos e 
articulações profissionais.

Dependendo das atividades desenvolvidas nas empresas 
e das solicitações dos departamentos circundantes, são esta-
belecidos os contatos e o nível de complexidade das ativida-
des científicas. De acordo com Araújo e Garcia (2013), para 
a formação de redes de colaboração científica e tecnológica, 
a ocorrência de contatos e interações cotidianas é uma vari-
ável essencial. Analisando o caso do Polo de Alta Tecnologia 
de Campinas (SP), foi constatado que a formação de gru-
pos se dá muitas vezes por circunstâncias fortuitas e conta-
tos pouco sistematizados. 

O estabelecimento de grupos de referência e elites 
que comandam os altos postos de tecnologia ocorre em 
meio a situações personalizadas e arbitrárias, não estando 
submetida a cálculos e sistemas de competências formalizados.  
Araújo e Garcia (2013, pp. 123-24) afirmam:

[...] os contatos informais são importantes formas de 
intercâmbio do conhecimento quando o conhecimento 
envolvido é complexo e possui maior caráter tácito e 
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específico. Nesse caso, a dificuldade de codificação 
do conhecimento envolvido exige que sejam criados 
mecanismos capazes de difundir entre os agentes 
conhecimentos tácitos – e os contatos informais são, de 
fato, uma forma muito importante de transferência desses 
conhecimentos.

Não é, portanto, possível estabelecer princípios de orde-
namento organizacional que expliquem o desenvolvimento 
local de C&T e sua relação com os grupos líderes. As elites 
científicas se estruturam a partir das oportunidades existentes 
e mediante os mais improváveis e incertos propósitos oriundos 
das atividades cotidianas. De acordo com essa literatura, a 
capacitação de empresas e a continuidade dos projetos de 
colaboração científica são, em boa parte, engendrados em 
negociações não formalizadas em áreas de pesquisa ou em 
acertos institucionais, de modo que os altos postos e as práticas 
de pesquisa e colaboração dependem dos laços prévios.

No caso específico de São Carlos, a presença de diver-
sas instituições científicas também proporcionou espaço 
para que determinadas áreas científicas assumissem prota-
gonismo local através de contatos informais e vínculos de 
proximidade herdados das instituições de origem. Segundo 
a análise de Baptista (2000), que estudou as articulações 
entre universidades e empresas na cidade:

Os vínculos que estruturam as redes locais são estabelecidos, 
principalmente, por meio de consultas diretas e contatos 
interpessoais. A mobilidade dos diversos atores assegura 
fluxos contínuos de informação entre os meios acadêmico 
e empresarial, uma vez que se verifica a participação 
de alunos de graduação e pós-graduação em atividades 
nas empresas e, ainda, o acúmulo, por professores e 
pesquisadores, de funções executivas e de pesquisa [...] 
A amizade, o conhecimento pessoal, o parentesco, a 
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vizinhança, a confiança, são variáveis que influenciam 
significativamente o comportamento dos atores pesquisados 
na troca de informações e experiências, na resolução de 
problemas técnicos e tecnológicos e na estruturação de suas 
redes, tanto pessoais como profissionais. 

O fato de São Carlos concentrar universidades e outras 
atividades científicas sem dúvida viabiliza a formação de 
redes de colaboração que são fundamentais para as empresas 
de tecnologia. Mas essa “overdose” de ciência por si só não é 
fator explicativo, porque os contatos informais muitas vezes 
fortalecem os laços já dados pelas articulações entre depar-
tamentos, laboratórios e empresas, sacralizando a formação 
de grupos já bem estabelecidos no contexto científico local.

Os vínculos formais são muito pouco representativos no 
conjunto de elos que configuram as redes pesquisadas e 
ocorrem, geralmente, quando os contatos informais evoluem 
para grandes projetos de desenvolvimento de produtos e 
processos, envolvendo um volume considerável de recursos 
materiais, humanos e financeiros. De fato, na configuração de 
suas redes, os atores estudados recorrem a uma variada gama 
de recursos e fontes de informação, inclusive aos novos meios 
eletrônicos, entretanto os contatos face to face – no cotidiano, 
no próprio ambiente de trabalho, em feiras, congressos, 
entre outros – registram-se, no cômputo geral, como os 
mais utilizados pelas empresas pesquisadas, principalmente 
para informações técnicas e tecnológicas. Ressalta-se, nesse 
sentido, a irredutibilidade dos conhecimentos tácitos, que 
não podem ser resgatados e codificados na sua essência, 
ao tempo em que são imprescindíveis aos processos de 
decodificação e aprendizagem (Baptista, 2000).

De todo modo, ao reunir grande número de pesquisa-
dores, técnicos, empresários e estudantes, que interagem no 
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cotidiano da cidade, o polo tecnológico de São Carlos con-
figura-se em um ambiente bastante favorável a empresas de 
base tecnológica, facilitando a circulação de informações, o 
processo de aprendizagem e a geração de conhecimentos e 
de inovações organizacionais, técnicas e tecnológicas.

Mas como isso ocorreu em São Carlos especificamente? 
Na fala de Milton Ferreira de Souza, cofundador do Par-
qTec, há vários relatos interessantes de como teria sido o 
processo de nascimento e consolidação das incubadoras e 
da própria Fundação.

Havia, nos anos de 1980, a necessidade de se articular 
melhor a produção do Instituto de Física da USP-São Carlos 
(IFSC/USP), altamente produtivo e internacionalizado aca-
demicamente, com setores produtivos, como nos apresenta 
o depoimento do professor Milton Ferreira:

Queria que conhecimentos do Instituto de Física saíssem 
de lá para fora. Por exemplo, o nosso grupo de óptica era 
o mais ativo, todos foram meus alunos. Como fazíamos 
pesquisa em óptica, tínhamos necessidade de lentes, prismas 
e era necessidade importá-los. Resolvemos fabricá-los e assim 
criamos a oficina de óptica, que é a melhor do hemisfério 
sul. Vimos que havia grande possibilidade de ter indústria 
óptica e no Brasil e começamos a nos motivar com essa ideia 
(Nosella e Buffa, 2003, p. 133).

Sem dúvida, o bom posicionamento junto à instituição 
científica (IFSC/USP), acoplado ao excedente de alunos, 
bolsas e outros recursos acadêmicos ajudou a viabilizar a pro-
posta. E, ainda mais, contou com apoio da prefeitura de São 
Carlos do período, dos prefeitos Mello e Vadinho, que cola-
boraram no aluguel do imóvel da Fundação e no repasse de 
ISS (Imposto sobre Serviços) das empresas conveniadas.

Outra pessoa que merece destaque aqui é o profes-
sor Sylvio Goulart, atualmente presidente de honra da 
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Fundação. Não por acaso, ele esteve diretamente ligado ao 
processo de criação e implantação da Fundação e da pri-
meira incubadora de base tecnológica, o Cinet (Centro 
Incubador de Empresas Tecnológicas). Carioca e físico de 
formação e atuação, o professor Sylvio Goulart é o prota-
gonista e principal figura quando o assunto é a história, as 
dificuldades e as conquistas do ParqTec ao longo dos anos. 

Toda a sua carreira deu-se como professor do IFSC, 
tendo acumulado vários cargos de gestão e controle das 
políticas em que se pautava a Fundação. Orientou inúme-
ros trabalhos em sua área de atuação, e, para isso e por 
isso, tornou-se figura de peso no processo de formação de 
empreendedores. Na fala do professor, podemos perceber 
a importância que ele dá à relação entre a Fundação e a 
universidade. Os alunos que melhor se encaixam para obter 
projetos financiados e apoio no processo de incubamento 
na Fundação são, nas palavras dele, 

[...] geralmente engenheiros recém-formados que 
está fazendo mestrado ou doutorado ou é professor 
aposentado, agora há vários deles. O que agora estamos 
fazendo é uma campanha estimulando aquele aluno que 
queria se juntar a nós, se preparar para abrir sua empresa 
aqui, incubar aqui, porque aqui ele terá todo o apoio 
(Nosella e Buffa, 2003, p. 64).

Tendo em vista a importância que o professor Sylvio 
Goulart dá aos alunos de graduação e pós-graduação, é de 
grande valor para este estudo que possamos expor os prin-
cipais membros e instituições de origem que alimentam 
esse seleto grupo de inovadores e empreendedores. 

A atual configuração das elites locais vinculadas ao ParqTec
Analisaremos a seguir quais as atuais lideranças mar-

cantes no ParqTec, identificando suas vinculações insti-
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tucionais e acadêmicas, de modo a entender como se dá 
hoje a montagem dessas elites científicas e tecnológicas 
da região de São Carlos.

Um levantamento feito junto às empresas sediadas 
no ParqTec nos possibilitou identificar alguns dos princi-
pais sócios-fundadores de empresas que ali nasceram e se 
desenvolveram, ou, no jargão das incubadoras, que ali se 
graduaram. Dentre eles, se destacam os professores Jarbas 
Caiado e Milton Ferreira de Souza (ambos do IFSC/USP), 
sócios-fundadores da Opto Eletrônica e da Engecer, sendo 
o professor Milton também sócio-fundador da Cerauto e 
Inovamat, além de membro do conselho sênior da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no ano 
de 1993, e um dos fundadores do ParqTec junto com o pro-
fessor Sylvio Goulart.

Esse levantamento cruzado com dados coletados da pla-
taforma Lattes do CNPq, gerou os Quadros 1 e 2, relacio-
nando os principais agentes de inovação de São Carlos com 
ligação direta ou indireta com as incubadoras do ParqTec, 
sejam eles sócios-fundadores de empresas de base tecnoló-
gica ou apenas professores que orientam seus alunos não só 
na pesquisa acadêmica, mas também na lógica empreende-
dora da inovação. Essa análise comparativa nos propiciará 
relacionar tais dados com a variedade de elementos acerca 
da prática e das especificidades desses agentes apresentados 
anteriormente. 

Quadro 1

Relação dos professores doutores envolvidos  

em empresas de base tecnológica em São Carlos

Prof. Dr. Sylvio Goulart Rosa Júnior

Vínculo acadêmico/Depto. Professor aposentado do IFSC/USP

Empresa/Instituição ParqTec – fundador e presidente de honra (1984-atual)

Formação acadêmica
Doutorado em física – University of Wyoming (1972) e pós-
doutorado pela Princeton University (1980), ambas nos EUA
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Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza

Vínculo acadêmico/Depto.
Professor emérito e visitante do IFSC/Depto. de Física e 
Ciência dos Materiais

Empresa/Instituição
Fundador do ParqTec (1984); cofundador das empresas Opto 
Eletrônica, Engecer, Cerauto e Inovamat; além de membro do 
Conselho da Fiesp (1993)

Formação acadêmica
Graduação em química pela Universidade do Rio de Janeiro 
(1953) e pós-doutorado em física pela University of Utah 
(1971), EUA

Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castros Neto

Vínculo acadêmico/Depto.
Professor titular do IFSC/USP/Depto. de Física e Ciência dos 
Materiais

Empresa/Instituição Sócio-fundador da Opto Eletrônica e da Engecer

Formação acadêmica Doutorado em física pelo MIT (1981), EUA

Prof. Dr. Reginaldo Teixeira Coelho

Vínculo acadêmico/Depto.
Professor titular da EESC-USP/Depto. de Engenharia de 
Produção

Empresa/Instituição EESC-USP/Professor titular

Formação acadêmica
Doutorado em engenharia mecânica pela The University 
of Birmingham (1995), Inglaterra, e pós-doutorado pela 
Mcmaster University Hamilton (2006), Canadá

Prof. Dr. João Fernando Gomes de Oliveira

Vínculo acadêmico/Depto.
Professor titular da EESC-USP/Depto. de Engenharia de 
Produção

Empresa/Instituição
IPT (2008-2012), Capes (2011-atual), CNPq (2004-2005) e 
MCT (2007-atual) além de membro da International Academy 
for Production Engineering, CIRP (2005-atual), França

Formação acadêmica
Pós-doutorado em engenharia de produção pela University of 
California, Berkeley (1994), EUA

Prof. Dr. Carlos Alberto Fortulan

Vínculo acadêmico/Depto.
Professor associado da EESC-USP/Depto. de Engenharia 
Mecânica

Empresa/Instituição
Passagens pela Cerauto e pela Engecer enquanto era bolsista 
com dedicação exclusiva pelo ParqTec (1999-2002)

Formação acadêmica
Pós-doutorado em engenharia e ciências dos materiais pela 
UFSCar (1998)

Fonte: Elaboração própria. Base de Dados do CNPq – Plataforma de Curriculum 
Lattes.
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Observamos no Quadro 1 figuras de importante 
presença e influência no desenvolvimento das práti-
cas e rumos da inovação não apenas no cenário local, 
como também em nível estadual e federal. Destacam-se, 
entre eles, os professores Sylvio Goulart e Milton Fer-
reira de Souza, ambos parte do processo de fundação 
do ParqTec. 

As trajetórias acadêmicas são diversas. Exceto o pro-
fessor Carlos Alberto Fortulan, que teve a formação com-
partilhada entre USP (doutorado) e UFSCar (graduação, 
mestrado e pós-doutorado), todos os demais professores 
tiveram alguma experiência internacional em universidades 
de ponta, destacando-se as áreas de mecânica, produção, 
óptica e ciências dos materiais. 

A passagem por alguma instituição internacional de 
ensino de ponta solidifica esse grupo distinto de agentes, 
dando a eles uma dimensão privilegiada de suas respecti-
vas áreas de atuação. Citamos, como exemplo, a passagem 
do professor Jarbas Caiado pelo MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology), instituição permeada pela lógica da 
inovação e do empreendedorismo.

Sylvio Goulart fez várias viagens à Europa na época da 
fundação do ParqTec, e foi de lá que trouxe influências e 
teve inspirações para a implantação das incubadoras aqui. 
Isso pode explicar a relação tão especial que mantém até os 
dias de hoje com a instituição, sendo inclusive seu presidente 
de honra.

No Quadro 2, mostramos o desenvolvimento dos laços 
institucionais entre as instituições públicas de pesquisa e as 
empresas de base tecnológica que estão presentes no cenário 
regional de inovação, do qual São Carlos é o centro. Laços 
estes que se apresentam e se solidificam nas relações de 
orientação dos alunos de pós-graduação e seus respectivos 
professores/orientadores previamente inseridos nessa lógica 
empreendedora de inovação.
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Quadro 2

Relação dos pós-graduandos envolvidos nas empresas  

de base tecnológica de São Carlos

Marcelo Del Guerra

Orientação/Depto.
Prof. Dr. Reginaldo Teixeira Coelho, EESC-USP/Depto. de Engenharia 
de Produção

Titulação acadêmica
Doutorado em engenharia de produção mecânica pela EESC-USP, 
ênfase em Otimização de Processos de Fabricação (2009)

Empresa/Função
Accure Technologies Instrumentos – responsável pela empresa 
(2006-atual)

Ricardo Arai

Orientação/Depto.
Prof. Dr. Reginaldo Teixeira Coelho, EESC-USP/Depto. de Engenharia 
de Produção

Titulação acadêmica
Mestrado em engenharia de produção pelo IFSC/USP, com ênfase 
em Processos de Fabricação (2008)

Empresa/Função
Accure Technologies Instrumentos – sócio e engenheiro de 
manufatura (2006-2012)

Fábio Ferraz Júnior

Orientação/Depto.
Prof. Dr. João Fernando Gomes de Oliveira, EESC-USP/Depto. de 
Engenharia de Produção

Titulação acadêmica
Doutorado em engenharia mecânica pela EESC-USP/NUMA, com 
ênfase em Processos de Fabricação (2008)

Empresa/Função
SENSOFT Indústria e Automação Ltda. – diretor e sócio-fundador 
(2003-atual)

Carlos Magno de Oliveira Valente

Orientação/Depto.
Prof. Dr. João Fernando Gomes de Oliveira, EESC-USP/Depto. de 
Engenharia de Produção

Titulação acadêmica
Doutorado em engenharia mecânica pela EESC-USP, com sanduíche 
na University of California, Berkeley, EUA (2002)

Empresa/Função
SENSOFT Indústria e Automação Ltda. – diretor e sócio-fundador 
(2003-atual)

Luiz André Melara de Campos Bicudo

Orientação/Depto.
Prof. Dr. João Fernando Gomes de Oliveira, EESC-USP/Depto. de 
Engenharia de Produção

Titulação acadêmica
Graduação pela UFSCar e doutorado em engenharia mecânica, com 
ênfase em Projetos de Máquinas pela EESC-USP (1997)

Empresa/Função
SENSIS São Carlos Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos – sócio-proprietário (1995-atual)
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João Jorge de Faria Gomes

Orientação/Depto.
Prof. Dr. João Fernando Gomes de Oliveira, EESC-USP/Depto. de 
Engenharia de Produção

Titulação acadêmica
Doutorado em engenharia mecânica pela EESC-USP (2001) e pós-
doc com ênfase em Processos de Produção (2002)

Empresa/Função
SENSIS São Carlos Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos – sócio-proprietário (1995-atual)

Juarez Felipe Junior

Orientação/Depto.
Prof. Dr. João Fernando Gomes de Oliveira, EESC-USP/Depto. de 
Engenharia de Produção

Titulação acadêmica
Mestrado (1992), doutorado (1996) e pós-doc (1997) em 
engenharia mecânica pela EESC-USP, com ênfase em Processos de 
Produção

Empresa/Função
SENSIS São Carlos Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos – sócio-proprietário (1998- atual)

Mario Antonio Stefani

Orientação/Depto. Prof. Dr. Jarbas Caiado, IFSC/USP

Titulação acadêmica Doutorado em física pelo IFSC/USP (1995)

Empresa/Função Opto Eletrônica S.A. – diretor de P&D (1986-atual)

Fatima Maria Mitsue Yasuoka

Orientação/Depto. Prof. Dr. Jarbas Caiado, IFSC/USP

Titulação acadêmica
Mestrado (1989), doutorado (1997) e pós-doc em física aplicada à 
oftalmologia pelo IFSC/USP (2000)

Empresa/Função Opto Eletrônica S.A. – pesquisadora (1992-2013)

Lucimara Cristina Nakata Scaduto

Orientação/Depto. Prof. Dr. Jarbas Caiado, IFSC/USP

Titulação acadêmica
Doutorado em física (2013), com ênfase em óptica, e com 
sanduíche no College of Optical Sciences – University of Arizona, 
OSC, EUA

Empresa/Função Opto Eletrônica S.A. – pesquisadora (2006-atual)

Tiago Almeida Ortega

Orientação/Depto. Prof. Dr. Jarbas Caiado, IFSC/USP

Titulação acadêmica
Graduado, mestre e doutorando em física, com ênfase na área de 
óptica pelo IFSC/USP

Empresa/Função Opto Eletrônica S.A. – pesquisador (2007-atual)
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Diego Lencione

Orientação/Depto. Prof. Dr. Jarbas Caiado, IFSC/USP

Titulação acadêmica Mestrado em física pelo IFSC/USP, com ênfase na área de óptica

Empresa/Função
Opto Eletrônica S.A. – pesquisador (2008-2012); técnico de nível 
superior no IQSC/USP (2012-atual)

Luis Alberto Vieira de Carvalho

Orientação/Depto. Prof. Dr. Jarbas Caiado, IFSC/USP

Titulação acadêmica
Doutorado e pós-doc pelo IFSC/USP na área de física aplicada, 
com ênfase em óptica, e com sanduíche na University of California, 
Berkeley (EUA)

Empresa/Função
WaveTek – Membro-fundador (2007-atual) e pesquisador do IFSC/
USP, no Laboratório de Óptica Oftálmica (2006-atual)

Márcio Pereira Borali

Orientação/Depto.
Prof. Dr. Harry Edmar Schulz, EESC/USP/Depto. de Hidráulica e 
Saneamento Básico

Titulação acadêmica
Mestrado em engenharia ambiental, com ênfase em resíduos 
sólidos

Empresa/Função Aliança Orgânica Soluções Ambientais – membro-fundador

José Roberto Garbin

Orientação/Depto. Prof. Dr. Ladislau Martin Neto, EESC/USP e Embrapa

Titulação acadêmica
Doutorado em ciências e engenharia de materiais pela EESC/-USP, 
com ênfase em Física Aplicada à Agricultura e ao Meio Ambiente 
(2004)

Empresa/Função
Natureza Ativa – sócio-proprietário (2006-atual) e diretor da 
Faculdade de Tecnologia (Fatec), Sertãozinho (2009-atual)

Fonte: Elaboração própria. Base de Dados do CNPq – Plataforma de Curriculum 
Lattes.

Percebemos, ao analisar o conjunto de dados desses 
dois quadros, a presença hegemônica de pesquisadores 
da USP/São Carlos, a maioria deles oriundos do IFSC, 
berço da iniciativa da qual surgiu o ParqTec. É evidente 
a sinergia entre fundação e instituição, representada por 
um seleto grupo de professores e alunos que ali se fazem 
presentes e que desenvolvem no ParqTec pesquisas inicia-
das na universidade.
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Destaca-se, de forma mais que acentuada, a presença do 
professor Jarbas Caiado de Castro Neto, da empresa Opto 
Eletrônica: muitos de seus orientandos de pós-graduação, 
desenvolvedores de pesquisas na área de óptica, alocados no 
IFSC, têm suas carreiras como pesquisadores atreladas a essa 
empresa. Assim, o professor Jarbas é um membro possuidor 
de grande capital científico e tecnológico, de forte influência 
sobre os rumos da inovação nesse contexto e área de conhe-
cimento, responsável pela formação de mão de obra especia-
lizada segundo as demandas de seu empreendimento.

Ao transportar os benefícios da formação dessa mão 
de obra diferenciada para o seu empreendimento, o pro-
fessor Jarbas demonstra a íntima relação construída entre 
empresa e universidade, bem como a direta transferência 
do conhecimento acadêmico das instituições públicas para 
sua aplicação no setor empresarial privado, do qual este 
setor é beneficiário direto. 

Outro agente decisivo para a política local de inova-
ção e também com presença marcante nesse ambiente é o 
professor João Fernando Gomes de Oliveira. Docente do 
Departamento de Engenharia de Produção da EESC/USP 
e pesquisador 1A do CNPq (maior nível de reconhecimento 
institucional, que relaciona produtividade e mérito acadê-
mico), tem inegável destaque na conformação desses gru-
pos tecnológicos e empreendedores. 

Entre os anos de 2008 a 2012, o professor João Fernan-
do se licenciou da USP para ocupar o cargo de Diretor Pre-
sidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 
de São Paulo (IPT). Nos últimos anos, o IPT implementou 
medidas de reorganização institucional importantes, sinto-
nizadas com as tendências internacionais de inovação e pro-
dução do conhecimento. Várias iniciativas foram tomadas 
visando à internacionalização do Instituto e sua inserção 
em modalidades privadas de produção e financiamento 
(Andrade, Silva e Cepêda, 2012).
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A presença do professor João Fernando à frente do 
IPT e sua liderança no ParqTec indicam forte convergên-
cia nas fórmulas atuais da atividade tecnológica e de ino-
vação pelas elites regionais. Tal sintonia é responsável pela 
intensa participação do ParqTec em atividades de ponta no 
cenário regional e estadual. Duas empresas estão direta-
mente associadas ao professor João Fernando, com vários 
de seus orientandos de doutoramento trabalhando nelas: 
a Sensis e a Sensoft, ambas da área de engenharia mecâ-
nica e que atuam com sensoriamento e automação, com 
financiamento de alguns de seus projetos advindos da 
Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo). 

A forte articulação entre as empresas, o IPT e a EESC 
apontam para uma articulação nova do ParqTec, em que a 
área de engenharia de produção e mecânica passam a dividir 
proeminência com a física, juntando novos agentes que se 
fortalecem mutuamente.

O professor Reginaldo Teixeira Coelho é engenheiro 
mecânico, docente do Departamento de Engenharia de 
Produção da EESC, pesquisador 1C do CNPq, e ex-orientando 
do professor João Fernando, do mesmo departamento. Ele 
aparece como outro agente de grande influência para o 
desenvolvimento e reprodução das estruturas da inovação 
local de São Carlos. É membro-fundador da Accure Tecno-
logies, ligada ao Instituto Fábrica do Milênio, que atua na 
área de produção de ferramentas de alta precisão para con-
trole dimensional e monitoramento de processos de fabri-
cação. Esse professor também orienta outros agentes vincu-
lados a essa empresa, consolidando-se recentemente como 
outra importante liderança do ParqTec. 

Em sua análise, Torkomian (1996, p. 78) mostra que, 
na época, os principais tipos de relacionamento existentes 
entre empresas de alta tecnologia e universidades referiam-
-se à absorção de tecnologia via contatos informais em 
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geral, e também via trabalhos complementares e atuação 
profissional por meio de cursos, ou mesmo as universidades 
eram utilizadas para os testes finais dos produtos desenvol-
vidos pelas empresas. 

Esses dados, em sua grande maioria, são frutos da cons-
trução de vínculos que os próprios pesquisadores disponi-
bilizam em seus currículos Lattes, constituindo assim uma 
rede local de pesquisa, inovação e empreendedorismo. Por 
sua vez, esclarecem a maciça presença de membros da USP, 
alocados no IFCS e na EESC, envolvidos com a inovação na 
cidade de São Carlos. 

No Brasil, em particular, a formação desses engenheiros 
e cientistas voltados para a inovação relacionada ao empre-
endedorismo é uma exclusividade do setor institucionaliza-
do de incentivo às Políticas de Ciência e Tecnologia (PCT), 
e estão ligados aos grandes centros estatais de pesquisa cien-
tífica e tecnológica. Tal característica é uma especificidade 
brasileira, não sendo a regra quando comparamos com 
iniciativas mais bem consolidadas de outros países e ante-
riores às do Brasil. Por exemplo, “nos Estados Unidos, ao 
contrário, esses membros das elites tecnológicas são recru-
tados junto a empresas privadas e laboratórios industriais 
privados, inexistindo uma escola que agregue e guie suas 
iniciativas” (Andrade, 2011, p. 286).

Tal especificidade advinda das políticas de inovação 
brasileira pode nos ajudar a entender o porquê desses agen-
tes se tornarem um grupo distinto dentro e fora do campo 
científico, conformando o que Andrade denomina “elites 
tecnológicas”, que aqui são encontradas em nível local. 

O caso do ParqTec nos permite identificar as particu-
laridades do contexto de inovação no nível local, em que 
a formação de grupos distintivos está relacionada às insti-
tuições de ensino e pesquisa às quais esses agentes estão 
ligados e atuam na manutenção e controle de seus capitais 
específicos.
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Para Andrade (2011, p. 301), “o científico e o tecnoló-
gico sem dúvida coexistem, mas os parâmetros de viabilidade 
técnica e os parâmetros de avaliação são estabelecidos por 
elites acadêmicas claramente sintonizadas com áreas tecno-
lógicas de ponta”. 

Outra característica que podemos inferir, a partir 
da análise dos dados colhidos durante a pesquisa, e que 
demonstra uma centralidade nas práticas de inovação dessa 
cidade, é que de as instituições de ensino e pesquisa alo-
cadas na USP-São Carlos, como o IFSC e a EESC, são os 
principais atores envolvidos no processo de criação e incu-
bação de empresas de base tecnológica. Esse fato pode ser 
sustentado quando observamos os quadros anteriores e 
constatamos pouca participação da UFSCar nesse contexto, 
por meio de seus pesquisadores/professores e pela contri-
buição quase inexistente de seus agentes para as pesquisas 
em curso no ParqTec. 

O controle dos docentes da USP sobre a pesquisa do 
ParqTec e a entrada de novas áreas de pesquisa apontam 
para uma tendência de circulação de elites científicas e tec-
nológicas nesse contexto.

A presença menor de pesquisadores da UFSCar e 
Embrapa nas atividades do ParqTec atualmente é um dado 
que permite vislumbrar uma proeminência da informali-
dade no estabelecimento da agenda científica local.

A percepção de uma elite já estabelecida e outra em 
processo de ascensão pode ser uma boa forma para pensar-
mos as dinâmicas que ocorrem em nível local nas políticas 
de C&T que envolvem as diferentes instituições e tem a ino-
vação enquanto espaço de disputas e controle do campo.

No nosso caso, no entanto, não podemos dizer que os 
atores hoje em destaque no controle dos rumos institucio-
nais e dos processos de inovação, a saber, os institutos vin-
culados à USP, certamente aqui enquadrados enquanto a 
elite tecnológica de destaque e com o histórico mais bem 
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consolidado no tocante à inovação em São Carlos, estejam 
com sua posição em risco. 

Como a forma mais direta de entrada nesse seleto e 
restrito grupo da inovação é através das parcerias entre os 
doutorandos e pelas orientações dos professores já estabe-
lecidos enquanto elites, torna-se mais claro entender quais 
dificuldades outras instituições encontram para adentrar e 
se posicionar em pé de igualdade nesse ambiente de ino-
vação. Os meios informais de interação e os contatos even-
tuais e irregulares, podendo ser mais ou menos intensos, 
são os responsáveis por diversas atividades que ocorrem nas 
empresas e nas universidades.

Como diria Bourdieu (2004a), o campo científico 
encontra seus próprios meios de seleção, recrutamento e 
reprodução do capital relevante e dos seus representantes 
diretos. No plano local, as formas de posicionamento cien-
tífico e os meios de crédito tecnológico circulam por méto-
dos pouco científicos ao adotarem fichas restritas a certos 
ambientes e filiações. 

***

A discussão do caso de São Carlos é especialmente inte-
ressante ao que se refere às questões relacionadas ao esta-
belecimento de agendas locais de C&T. Se, por um lado, há 
um conjunto de instituições e práticas governamentais pro-
pícias à implementação de políticas bem concatenadas, por 
outro ainda se faz necessária uma maturação institucional 
em termos de metas e modelos de formulação de políticas 
intersetoriais e formação de quadros especializados.

A proeminência de determinados agentes e instituições 
sem dúvida confere pujança e iniciativa às atividades cientí-
ficas e tecnológicas, mas o direcionamento é estabelecido 
localmente de acordo com articulações pouco instituciona-
lizadas e concorrenciais.
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Nossa pesquisa nos aproximou um pouco da realida-
de existente por trás dos processos de consolidação da 
base tecnológica de São Carlos e orientou-nos também 
sobre a importância de conhecer os principais agentes 
envolvidos no cenário de inovação e empreendedorismo 
implantado. 

Contudo, talvez o que mais tenha deixado marca neste 
trabalho é a necessidade de saber mais, de pesquisar mais 
a respeito de como esses agentes se constituem no campo 
local e como vão se relacionando e trocando experiências e 
conhecimentos. Sabemos que estamos lidando com um grupo 
diferenciado de agentes, e que esses agentes possuem meios 
de manter e replicar suas práticas através das instituições 
em que atuam.

Certamente outras pesquisas já se lançaram em uma 
análise para entender as relações locais entre público e pri-
vado, ou mesmo entre ciência e mercado. A nossa é uma 
pequena contribuição 
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REPENSANDO A ESFERA PÚBLICA: ESBOÇO DE UMA TEORIA 
CRÍTICA DA DEMOCRACIA

RÚRION MELO

Resumo: O artigo procura repensar o conceito de esfera 
pública em dois níveis de reconstrução. Em primeiro lugar, 
compreendemos a esfera pública não em termos puramente 
normativos, mas como ponto de partida socialmente consti-
tuído para a reconstrução de categorias críticas. Em segun-
do lugar, mantendo a preocupação metodológica com a 
gênese prática do conceito, mostramos de que maneira o 
conceito de esfera pública pode ser reconstruído como um 
processo de circulação do poder, que nos permite diagnos-
ticar criticamente as relações atuais entre política e direito, 
mais especificamente a democratização do sistema político 
colocada em marcha pelos conflitos sociais.

Palavras-chave: Esfera Pública; Democracia; Teoria Crítica; 
Circulação do Poder; Habermas.

RETHINKING THE PUBLIC SPHERE: SKETCH OF A CRITICAL 
THEORY OF DEMOCRACY

Abstract: The article seeks to rethink the concept of public sphere in 
two levels of reconstruction. First, we understand the public sphere 
not in purely normative terms, but as a socially constituted point of 
departure for the reconstruction of critical categories. Secondly, keeping 
the methodological concern with the practical genesis of the concept, we 
show how the concept of public sphere can be reconstructed as a process 
of circulation of power that allows us to critically diagnose the current 
relationship between politics and law, specifically the democratization 
of the political system putted in motion by social conflicts.

Keywords: Public Sphere; Democracy; Critical Theory; Circulation of 
Power; Habermas.

Recebido: 12/10/2014  Aprovado: 20/02/2015
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AFINAL, O QUE É UMA MULHER? SIMONE DE BEAUVOIR  
E “A QUESTÃO DO SUJEITO” NA TEORIA CRÍTICA FEMINISTA

INGRID CYFER

Resumo: Judith Butler, em sua reflexão sobre o sujeito do 
feminismo, denuncia as exclusões decorrentes e legitimadas 
pela “mulher universal”. Seyla Benhabib, por sua vez, formu-
la outra concepção de sujeito, a partir do debate com Butler, 
buscando respostas capazes de preservar o que considera 
totalmente comprometido no argumento de Butler: a pos-
sibilidade de justificar uma concepção normativa de igual-
dade de gênero e ação política. No entanto, Benhabib não 
parece ter sido totalmente bem-sucedida nessa formulação, 
porque o núcleo do self em seu modelo é neutro quanto ao 
gênero. É em razão desse “déficit de contextualização” em 
Benhabib que Simone de Beauvoir é introduzida no debate. 
O principal argumento deste artigo é o de que a concep-
ção de subjetividade que Beauvoir enuncia em O segundo sexo 
pode complementar a noção de sujeito de Benhabib com 
uma concepção mais contextualizada e corporificada do self, 
que seria compatível tanto com a demanda de contextuali-
zar o sujeito quanto com o compromisso teórico e político 
da crítica feminista com a igualdade de gênero.

Palavras-chave: Feminismo; Concepção de Self; Subjetividade; 
Judith Butler; Seyla Benhabib; Simone de Beauvoir; Igual-
dade de Gênero.

AFTER ALL WHAT’S A WOMAN?: SIMONE DE BEAUVOIR AND “THE 
QUESTION OF THE SUBJECT” IN FEMINIST CRITICAL THEORY

Abstract: Judith Butler, in her reflection on the subject of feminism, 
denounced the exclusions that derive from the “universal woman”. 
On the other hand, Seyla Benhabib formulates another conception of 
the subject in order to find a way of contextualizing the subject while 
preserving what she considers fully committed in Butler’s argument: 
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the possibility of justifying a normative conception of gender equality 
and political agency. However, it seems that Benhabib has not been 
completely successful in her formulation because the core of the self 
in her model is neutral regarding gender. In order to try to resolve the 
“deficit of contextualization” in Benhabib’s account of the subject, 
Simone de Beauvoir’s conception on subjectivity is introduced into 
this debate. The main claim of this article is that the conception of 
subjectivity that Beauvoir sets in The Second Sex could complement 
Benhabib’s conception of the subject with a more embodied self that 
would be compatible with both, the demand of contextualizing the 
subject and the theoretical and political commitments of feminist 
critique to gender equality.

Keywords: Feminism; Conceptions of the Self; Subjectivity; Seyla 
Benhabib; Judith Butler; Simone de Beauvoir; Gender Equality.

Recebido: 09/12/2014  Aprovado: 20/02/2015

POR UM CONCEITO “ANTIPREDICATIVO” DE RECONHECIMENTO

VLADIMIR SAFATLE

Resumo: Trata-se de propor um encaminhamento ao pro-
blema do reconhecimento, capaz de não se orientar pelas 
temáticas da produção social das identidades. Tal proposta 
visa pensar como políticas de desinstitucionalização podem 
ser uma resposta adequada àqueles que procuram retirar 
o debate do reconhecimento do horizonte culturalista ao 
qual o reconhecimento se viu limitado, abrindo com isso 
uma dinâmica dos embates sociais para além das ditas 
“políticas da diferença”. À sua maneira, tal perspectiva se 
vê tributária de uma recuperação do conceito hegeliano de 
sujeito e de aspectos do conceito marxista de “proletariado” 
enquanto operador de produção de sujeitos políticos.

Palavras-chaves: Reconhecimento; Identidade; Indiferença; 
Proletariado; Sujeito; Redistribuição; Desinstitucionalização.
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FOR AN “ANTI-PREDICATIVE” CONCEPT OF RECOGNITION

Abstract: This article aims to present an alternative concept of 
recognition able to criticize the importance given to themes as the 
social production of identities. This proposal aims to think how 
policies of the institutionalization may be an appropriate response to 
those who seek to dissociate the debate concerning recognition from 
culturalists perspectives, opening the dynamics of social struggles 
beyond the so-called “politics of difference”. In his own way, this 
perspective sees itself attached to the recovery of Hegel’s concept of 
subject and aspects of the Marxist concept of “proletariat” as an 
operator for producing political subjects.

Keywords: Recognition; Identity; Indifference; Proletariat; Subject; 
Redistribution; Deinstitutionalization.

Recebido: 10/11/2014  Aprovado: 20/02/2015

UNIVERSALISMO, RELATIVISMO E DIREITOS HUMANOS:  
UMA REVISITA CONTINGENTE

JAYME BENVENUTO

Resumo: Este artigo revisita o debate em torno do universa-
lismo e do relativismo cultural aplicado aos direitos huma-
nos, buscando atualizá-lo a partir de situações verificadas 
nas últimas décadas em certas partes do mundo, incluindo 
o Brasil. Assume a defesa do relativismo contingente sob a 
influência do filósofo norte-americano Richard Rorty. Con-
clui com a aplicação da perspectiva da educação sentimen-
tal, desenvolvida pelo filósofo citado, a recentes declara-
ções dos parlamentares brasileiros Jair Bolsonaro e Marco 
Feliciano.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Universalismo; Relativismo.
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UNIVERSALISM, RELATIVISM, AND HUMAN RIGHTS:  
A CONTIGENT REVISIT

Abstract: This article revisits the debate on universalism and cultural 
relativism applied to human rights, seeking to upgrade it from 
situations that have been verified in recent decades in certain parts 
of the world, including Brazil. It assumes the defense of contingent 
relativism under the influence of the American philosopher Richard 
Rorty. It concludes with the application of the perspective of sentimental 
education, developed by the referred philosopher, in recent statements of 
Brazilian parliamentarians Jair Bolsonaro and Marco Feliciano.

Keywords: Human Rights; Universality; Relativism.

Recebido: 09/04/2013  Aprovado: 13/02/2014

O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS  
E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO MÉXICO

BRUNO BOTI BERNARDI

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar como e por que as 
normas do sistema interamericano de direitos humanos sobre 
justiça de transição presentes na sentença do caso Rosendo 
Radilla contra o Estado mexicano exerceram impacto em ques-
tões de direitos humanos no México, especialmente no que 
diz respeito à jurisdição militar e ao controle de convenciona-
lidade. A partir da abordagem teórica emergente, segundo a 
qual os efeitos dos regimes internacionais de direitos humanos 
são condicionados por fatores domésticos dos países-alvo, nos-
sa pesquisa busca delinear como a política interna influencia o 
impacto potencial dessas normas internacionais que integram 
a cascata de justiça, salientando para tanto o papel de organi-
zações não governamentais (ONGs) e da Suprema Corte local.

Palavras-chave: México; Direitos Humanos; Organizações Não 
Governamentais; Judiciário; Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos.
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THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM AND 
TRANSITIONAL JUSTICE  IN MEXICO

Abstract: The aim of this article is to analyze how and why the norms 
of the Inter-American Human Rights System on transitional justice 
convened under the Rosendo Radilla ruling against the Mexican 
state exerted an impact on the human rights issues  In: Mexico, 
especially on the topics of military jurisdiction and conventionality 
control. Based on the emerging theoretical approach according 
to which the effects of international human rights regimes are 
conditioned by domestic factors of the target-countries, our research 
seeks to unravel how domestic politics influences the potential 
impact of these international norms that comprise the justice 
cascade, highlighting the role of non-governmental organizations 
(NGOs) and the local higher court.

Keywords: Mexico; Human Rights; Nongovernmental 
Organizations; Judiciary; Inter-American Human Rights System.

Recebido: 08/09/2014  Aprovado: 20/02/2015

VISÕES DA LIBERDADE: REPUBLICANISMO E LIBERALISMO  
NO DEBATE TEÓRICO CONTEMPORÂNEO

RICARDO SILVA

Resumo: Nas últimas décadas, tem-se observado um esforço 
de reconstituição de uma vertente do republicanismo cuja 
gênese remonta aos ideais e instituições da antiga República 
romana. Reconstruído por historiadores do pensamento 
político – e recentemente absorvido por teóricos de orien-
tação analítica e normativa –, o “republicanismo neorro-
mano” gira em torno de uma visão da liberdade como não 
dominação, alegadamente distinta da concepção de liber-
dade como não interferência, predominante no liberalismo 
contemporâneo. Compreendendo a liberdade como um 
“conceito essencialmente contestado”, o artigo procura 
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responder as seguintes questões: (1) Em que medida é 
defensável a tese dos neorromanos sobre rivalidade entre 
republicanismo e liberalismo enquanto tradições históri-
cas singulares de pensamento político?, (2) Quais são as 
principais distinções conceituais entre a liberdade como 
não dominação e a liberdade como não interferência? 
Enquanto a primeira questão enquadra o debate sobre a 
liberdade do ponto de vista da história das ideias, a segunda 
o faz a partir de uma perspectiva analítica e normativa.

Palavras-chave: Republicanismo Neorromano; Liberalismo; 
Liberdade; Não dominação; Não Interferência.

VISIONS OF LIBERTY: REPUBLICANISM AND LIBERALISM  
IN THE CURRENT THEORETICAL DEBATE

Abstract: In recent decades, there has been a recovery of a strand 
of republicanism whose genesis dates back to the ideals and 
institutions of the ancient Roman Republic. Reconstructed by 
historians of political thought – and recently absorbed by theorists 
of analytical and normative persuasion – the “neo-Roman 
republicanism” revolves around a conception of freedom as non-
domination, allegedly distinct from freedom as noninterference, 
predominant in contemporary liberalism. By understanding 
freedom as an “essentially contested concept”, the article tries to 
answer the following questions: (1) To what extent is defensible 
the thesis (put forward by neo-Roman scholars) about the rivalry 
between republicanism and liberalism as single historical traditions 
of political thought? (2) What are the main conceptual distinctions 
between freedom as non-domination and freedom as non-
interference? While the first question frames the debate on liberty 
from the point of view of the history of ideas, the second one does so 
from the normative and analytical perspectives.

Keywords: Neo-Roman Republicanism; Liberalism; Liberty; 
Nondomination; Noninterference.

Recebido: 12/12/2013  Aprovado: 07/07/2014
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CONTEMPORÂNEO CLÁSSICO: A RECEPÇÃO DE PIERRE 
BOURDIEU NO BRASIL

JOSÉ HENRIQUE BORTOLUCI 
LUIZ C. JACKSON 
FERNANDO A. PINHEIRO FILHO

Resumo: O Brasil foi um dos casos pioneiros na recepção inter-
nacional de Pierre Bourdieu, sociólogo que, desde a década de 
1990, tornou-se um dos mais citados em todo o país.  Essa ques-
tão é discutida articulando-se duas séries históricas: a produção 
e consagração da obra de Bourdieu a partir da França e a dinâ-
mica da institucionalização das ciências sociais no Brasil. Desde 
o final dos anos de1960, a circulação de pesquisadores brasi-
leiros na França aumentou consideravelmente, e alguns deles 
se constituíram em importantes mediadores da recepção de 
Bourdieu no Brasil; suas trajetórias e os papéis desempenhados 
são avaliados neste artigo. Inicialmente recebido como um dos 
autores contemporâneos mais propensos à renovação teórica 
e metodológica das ciências sociais nas décadas de 1970/80, o 
autor seria instituído, a partir da década de 1990, como refe-
rência obrigatória, a despeito das resistências que suscitou.

Palavras-chave: Pierre Bourdieu; História das Ciências Sociais; 
Sociologia dos Intelectuais; Sociologia da Cultura.

CLASSIC CONTEMPORARY: THE RECEPTION OF PIERRE 
BOURDIEU IN BRAZIL

Abstract: Brazil was one of the first cases of the international reception 
of Pierre Bourdieu, who is one of the most cited sociologists in the 
country since the 1990s. This reception is discussed here along two 
historical lines: the production and consecration of Bourdieu’s work 
in France, and the dynamics of institutionalization of Social Sciences 
in Brazil. Beginning in the late 1960s, the circulation of Brazilian 
researchers in France increased considerably, and some of them 
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later became important mediators in the reception of Bourdieu in 
Brazil. Their trajectories and their roles are analyzed in this article. 
Initially incorporated as one of the main sources of theoretical and 
methodological renewal in the Social Sciences during the 1970s and 
1980s, Bourdieu would become a primary reference in the 1990s, 
despite the resistance that his work also faced in Brazil. 

Keywords: Pierre Bourdieu; History of the Social Sciences; Sociology 
of Intellectuals; Sociology of Culture.

Recebido: 03/11/2014  Aprovado: 20/02/2015

BALANÇO DOS ESTUDOS SOBRE OS CONSELHOS  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÚLTIMA DÉCADA

CARLA ALMEIDA 
DOMITILA COSTA CAYRES 
LUCIANA TATAGIBA

Resumo: Este artigo apresenta uma revisão da literatura sobre os 
conselhos de políticas públicas no Brasil com base em artigos, 
dissertações e teses produzidos entre 2000 e 2011 com o obje-
tivo de contribuir com a conformação das novas agendas de 
pesquisa na área. Na primeira parte do trabalho, traçamos um 
diagnóstico do perfil geral e das tendências dessa produção e, 
na segunda, analisamos de forma comparada a identidade do 
debate sobre os conselhos nos quatro campos disciplinares que 
mais têm produzido sobre o tema: as ciências sociais, a saúde, o 
serviço social e a educação. Os dados mostram que ocorreram 
crescimento e consolidação dessa área de estudos e que houve 
importantes inflexões na agenda de pesquisa no período inves-
tigado, sugerindo seu amadurecimento. Essas tendências gerais 
ganham, entretanto, diferentes graus, contornos e direções, 
dependendo dos campos disciplinares considerados. 

Palavras-chave: Conselhos de Políticas Públicas; Balanço Biblio-
gráfico; Campos Disciplinares; Políticas Públicas; Participação.
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REVIEW OF THE LITERATURE ON POLICY COUNCILS  
OVER THE LAST DECADE

Abstract: This paper reviews Brazilian literature regarding public 
policy councils on different types of academic productions (articles, 
master’s thesis and doctoral dissertations) published from 2000 to 
2011 in order to contribute on shaping new research agendas to 
the subject. We draw a diagnosis of general profile and trends of 
this production and compare the debate in and across disciplinary 
fields that have produced more about the subject: Social Sciences, 
Health, Social Services and Education. We concluded that there 
were growth, consolidation and changes on the research agenda in 
the area of discussion within the period analyzed, suggesting the 
debate is ripening. These general trends gain, however, different 
degrees, forms and directions relying of the disciplinary fields.

Keywords: Policy Councils; Literature Review; Disciplinary Fields; 
Public Policy; Participation.

Recebido: 30/07/2014  Aprovado: 20/02/2015

ELITES LOCAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO BRASIL:  
O CASO DO PARQTEC DE SÃO CARLOS (SP)

THALES NOVAES DE ANDRADE 
MAURILIO DE JESUS SILVA FILHO

Resumo: O presente artigo trata do processo recente de 
consolidação de elites locais de Ciência e Tecnologia no 
país. Nesse cenário, é possível perceber o aparecimento 
de agentes relevantes na área científica e tecnológica em 
nível local. A relação desses agentes com empresas locais, 
parques tecnológicos e universidades produz novas intera-
ções específicas que aqui analisamos, em especial, o caso 
do ParqTec de São Carlos, São Paulo.

Palavras-chave: Elites; Tecnologia; São Carlos; Campo 
Científico.
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LOCAL ELITES IN SCIENCE & TECHNOLOGY IN BRAZIL:  
THE CASE OF PARQTEC IN SÃO CARLOS CITY, SÃO PAULO

Abstract: The present paper aims to discuss the recent process of 
consolidation of local elites in the field of Science and Technology 
in Brazil. In this context, t is noticeable the outcome of various 
local level agents of S&T. The relation of such agents with local 
firms, technological parks and universities create some new specific 
interactions that we analyze, specially the case of ParqTec in São 
Carlos city, São Paulo, Brazil.

Keywords: Elites; Technology; São Carlos; Scientific Field.

Recebido: 20/07/2014  Aprovado: 14/12/2014
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o sistema autor/data – o nome do 
autor só com a primeira letra em 
maiúscula. Exemplos: “[...] confor-
me Romano (1996)”; “<citação ou 
texto que remete ao autor/obra>” 
(Gurgel, 1997, p. 17) ou (Vieira e 
Lopes, 1994), se dois autores (note 
que não se usa “e” comercial: &), 
ou ainda (Barbosa Ribeiro, Gomes 
e Moreira Jr., 2011). Se houver 
mais de uma obra de mesmo autor 
e data, são identificadas tanto no 
texto como na bibliografia com o 
acréscimo de letras minúsculas. 
Exemplo: (Said, 2007a) ou (Said, 
2007b, p. 35). E, na bibliografia:

SAID, E. W. 2007a. Humanismo e crítica 
democrática. São Paulo: Companhia 
das Letras.

_____. 2007b. Orientalismo. São Paulo: 
Companhia das Letras.

12) A indicação da data de um 
texto original ou da 1ª edição não 
é obrigatória, apenas se convier 
à clareza do texto ou se fizer um 
levantamento bibliográfico. E, na 
bibliografia, primeiras edições 
“comuns” não são anotadas. 

Assim, ele assegurava, “cabe 
ao legislador [i.e. à multidão] 
corrigir governos ou mudá-los 
completamente, assim como para 
estabelecê-los” (Marsílio de Pádua, 
1956 [1324], p. 87; grifos meus). 
Marsílio, de fato, transformou o 
ato de nomeação em um ato de 
fundação, introduzindo assim 
a ideia de soberania em termos 
de uma multidão produtiva, 
“uma casualidade ativa universal” 
que “forma” “estabelece” e 
“diferencia” as partes do Estado 
(Marsílio de Pádua, 1956 [1324], 
pp. 26, 63-4).

13) Exemplos de normas e nota-
ções bibliográficas:

Livro de um autor:
GOMES, L. G. F. F. 1998. Novela e socie-

dade no Brasil. 3. ed. Niterói: Cortez.
STRAUSS, L. 1954. Droit naturel et histo-

rie. Paris: Plon.

Livro de dois autores:
COSTA, P.; ZOLO, D. (orgs.). 2006. O 

estado de direito: história, teoria, críti-
ca. São Paulo: Martins Fontes.

Livro com mais de três autores:
BOURDIEU, P. et al. 1999. The weight of 

the world. Cambridge: Polity Press. 
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