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Eduardo de Borba 

Doutorando 
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Qual o ethos da vida democrática? Essa pergunta possui 
diferentesabordagens, opondo na maioria das vezes a teoria democrática 
atual entre republicanos e liberais. Enquanto os primeiros fazem alguma 
reinvindicação a um tipo de virtuosismo na vida cidadã, a segunda tenta 
responder essa questão dando privilégio para aqueles direitos básicos do 
indivíduo. As duas tentam, portanto, definir “como cidadãos se 
entendem como membros de uma comunidade política, quais as coisas 
que tem em comum e quais suas responsabilidades. ” (FORST, 2010, p. 
115)  

Defenderemos que a ideia organizadora central é a da sociedade como 
um sistema equitativo de cooperação, uma vez que esta garante a) uma 
base de formação das expectativas individuais de planos de vida e b) 
aquilo que seria o razoável propormos uns aos outros como termos de 
cooperação não-coercitivos. Assim, a ideia de cooperação social está 
intimamente ligada com a própria concepção moral de pessoa que Rawls 
assumiu nos seus trabalhos após Teoria da Justiça. Estas ideias 
fundamentais, por sua vez, possibilitam dar conta de diferentes contextos 
de justificação, tendo o ideal regulador o direito de justificação entre 
livres e iguais como base social da democracia. 

Palavras-chave: democracia, cooperação equitativa, faculdades morais, 
razoabilidade 
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A Desobediência civil no pensamento 
de Rawls 
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John Rawls é um dos principais filósofos do século XX e com sua Teoria 
da Justiça pode-se afirmar que ele alterou os paradigmas dos estudos 
filosóficos da área de Filosofia Política, onde as teorias utilitaristas, que 
até então eram as principais teorias políticas, começaram a perder força, 
frente às questões de justiça que colocam os cidadãos sob a perspectiva 
de algo inviolável, onde “um” não pode ser “sacrificado” em nome de 
uma soma mais satisfatória de “felicidade” da sociedade como um todo. 
Entretanto, acredita-se que Rawls afirma demasiada crença na 
funcionalidade (quase) perfeita das instituições em uma sociedade 
democrática, como consequência deste fato, Rawls acaba se deparando 
com questões referentes à estabilidade de sua teoria, onde as questões de 
desobediência civil podem aparecer, pois, por mais que a desobediência 
civil se de apenas em casos particulares de sociedades quase justas, bem-
ordenadas em seu contexto geral, podem acontecer sérias violações da 
justiça. Desta forma, deseja-se apresentar o pensamento rawlsiano acerca 
da desobediência civil, verificando se questões oriundas da discussão 
Estado/Religião podem ser colocadas enquanto motivos para o ato 
desobediência civil, ou são apenas problemas de objeção de consciência. 
Sabe-se que no pensamento rawlsiano a desobediência civil deve ser um 
ato político e público que apela ao senso de justiça da maioria. Desta 
forma, a desobediência civil, enquanto um ato público, tem como 
objetivo mudanças de leis e/ou de políticas de governo, e precisa levar 
em conta que ela se dirige ao senso de justiça da maioria e declara que os 
princípios de cooperação social entre pessoas livres e iguais não está 
sendo respeitado. Outro fato conhecido da teoria constitucional da 
desobediência civil rawlsiana é o fato dela ser um ato não-violento. 
Assim, neste trabalho, adentra-se a discussão acerca da desobediência 
civil por meio, primeiro, das principais questões de justiça abarcadas no 
pensamento de Rawls. Estuda-se a teoria da justiça como equidade, 
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enquanto uma teoria crítica da justiça. E, a partir disso, faz-se um 
trabalho filosófico, de cunho analítico, sem deixar que as questão que 
escapam a uma lógica sistemática de fora, preocupando-se 
principalmente em responder a duas questões principais, a saber: (i) a 
desobediência civil de Ralws seria a própria aceitação do autor de que a 
democracia constitucional dos Estados de Direito que são liberais e 
democráticos, e consequentemente sua teoria da justiça como equidade, 
não conseguem cumprir com seus objetivos e, portanto, a desobediência 
serve para que as correções jurídicas necessárias sejam feitas – quando as 
instituições não conseguem mais cumprir, com normalidade e 
legitimidade este intuito?; (ii) uma vez que a primeira questão não 
representa o pensamento de Rawls (e isto será demonstrado no decorrer 
deste trabalho), o conceito de desobediência civil de Rawls não seria 
demasiado legalista de mais, i.e., o conceito de desobediência civil 
enquanto um ato político, público, não-violento que apela ao senso de 
justiça, não impõe muitas restrições aos que estão sendo oprimidos em 
uma sociedade? Desta maneira, este trabalho, tem como objetivo (i) 
apresentar a concepção de desobediência civil de Rawls; (ii) diferenciá-la 
da objeção de consciência; (iii) verificar se atos de dissidência com 
argumentos religiosos podem ser considerados como atos de 
desobediência civil (ou se são, apenas, atos de objeção de consciência; 
(iv) analisar se a desobediência civil de Ralws é compatível com o seu 
sistema filosófico e com a democracia liberal; (v) questionando se não 
seria um ato de desobediência civil demasiadamente formal. 

  

Palavras-chave: Democracia. Desobediência civil. Objeção de 
consciência. Rawls. 
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Uma teoria política crítica e 
normativa para imigrantes 

Raissa Wihby Ventura 

Doutoranda 

USP 

 

Parece difícil negar que o local de nascimento é um fato arbitrário que 
tem consequências relevantes para a vida de cada um de nós. Tal fato 
ganha ainda mais relevância quando reconhecemos que as desigualdades 
– de renda, riqueza, acesso à bens e políticas públicas, etc. – são marcas 
das nossas realidades políticas e sociais, inclusive naqueles países ricos, 
afluentes e democráticos. Diante de constatações como essas, à primeira 
vista bastante triviais, podemos nos perguntar se é justo que o local de 
nascimento seja tão definidor dos nossos projetos e das nossas 
expectativas de vida.  

Agora, se mudarmos o ponto de vista a partir do qual o fenômeno pode 
ser descrito e olharmos para a sociedade de chegada, outro grupo de 
questões relevantes poderiam ser igualmente formuladas. Está longe de 
ser absurda a afirmação segundo a qual comunidades políticas 
democráticas têm o direito de se autodeterminarem. O que significa, por 
sua vez, manterem suas fronteiras fechadas quando a diferença 
representada pela outra(o) – a(o) imigrante – ameaça os laços de 
solidariedade, as políticas sociais e/ou a identidade e a cultura nacional. 
Quando olhamos, portanto, para as comunidades de chegada, 
precisamos responder por que, por exemplo, a construção de um muro 
não pode ser interpretada como o exercício legítimo da soberania de um 
Estado, ou por que democracias não deveriam ter garantido o direito de 
definir quais são os seus termos do pertencimento político.  

No campo da teoria política não são poucas as defesas que partem da 
afirmação de acordo com a qual o pertencimento formado por laços 
particularistas e especiais, em geral, possui significado ético. Aqui as 
democracias liberais são entendidas como comunidades políticas de 
pertencimento ético e político e, portanto, como o foco principal no 
momento da definição e distribuição de deveres de justiça. As fronteiras, 
segue o argumento, seriam moralmente significativas por delimitarem 
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um sistema coletivo de autogoverno. Disso deriva-se que pouco importa 
que tais traços e delimitações sejam arbitrários do ponto de vista 
histórico: seu valor moral repousa no tipo de sistema de cooperação e 
autogoverno que permite ser criado e reproduzido ao longo do tempo 
(cf. Walzer, 1983; Miller, 1999). 

Neste trabalho pretende-se enfrentar a tese central da perspectiva liberal-
nacionalista, a saber, que as comunidades políticas podem reivindicar 
legitimamente o direito de se autodeterminar a despeito da desigualdade 
patente gerada pelo sistema de Estados-nacionais, a partir de uma teoria 
política que se pretende crítica e normativa (Young,1991). O roteiro 
conta com dois movimentos. Em primeiro lugar, será elaborado o 
argumento de acordo com o qual apreender o fenômeno da migração 
como o movimento de pessoas entre as fronteiras dos Estados nacionais 
e soberanos, territorialmente delimitados, significa suspender a 
estabilidade de alguns dos conceitos e valores de um mundo pensado 
através das unidades políticas que reivindicam o direito soberano de 
determinarem os termos da abertura e da clausura de suas portas. Afirmar 
que o fenômeno da migração internacional será analisado a partir 
daquelas(es) que estão em trânsito quer dizer que se está adotando uma 
posição específica no debate epistemológico ao lado de uma definição 
sobre como uma teoria crítica e normativa deve ser capaz de lidar com 
as injustiças do nosso mundo (Shklar,1991). Mas, em segundo lugar, 
significa também afirmar e justificar quais os problemas relacionados 
com a manutenção do nacionalismo metodológico como o ponto fixo a 
partir do qual se pode fazer teoria política.  

Sabemos que uma epistemologia situada que, em linhas gerais, reivindica 
a ideia segundo a qual a produção de conhecimento sobre o mundo deve 
ser pensada a partir do ponto de vista das experiências particulares, tem 
ganhado espaço na teoria política - os debates feministas são o melhor 
exemplo. Segundo essa forma de pensar o fazer teórico, são a voz e a 
experiência particulares, e não o discurso imparcial, que reivindicam a 
autoridade epistêmica na disputa pela interpretação dos fenômenos 
sociais. Concordar com essa afirmação não significa sustentar que as 
proposições de cada pessoa a respeito de si mesmas e das suas 
experiências sejam as únicas e/ou as últimas possíveis. Regular nossas 
lentes analíticas e normativas a partir desta defesa significa afirmar que 
pontos de vista não podem ser sistematicamente suprimidos, 
descartados, silenciados. Isso quer dizer que poderá haver conflitos de 
interpretação sobre uma mesma situação, de modo que o grande desafio 
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é entender o poder de se falar a partir de um lugar social, político e 
cultural que foi (e em alguns casos continua a ser) calado (Anderson, 
1995).  

Ampliar o enquadramento oferecido pela filosofia política a partir de 
uma concepção de teoria crítica e normativa, procurando desnaturalizar 
às injustiças e desigualdades que são parte dos nossos contextos políticos 
e sociais, entre as quais se sobressai a da cidadania de base nacional, 
parece-nos tarefa das mais urgentes. Elaborar e aprofundar os elementos 
e ideias aqui levantados é exatamente o intuito desta comunicação. 
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Axel Honneth surge no cenário intelectual da filosofia política 
contemporânea como um dos teóricos pós-habermasianos mais notórios 
da chamada terceira geração da Teoria Crítica, sendo uma referência 
paradigmática para todo teórico que se filie a uma corrente da esquerda-
hegeliana nos dias de hoje. Sua reatualização do jovem Hegel em Luta 
por Reconhecimento e do velho Hegel de Direito da Liberdade nos 
forneceram formas astutas de conectar aspectos programáticos da teoria 
hegeliana com uma teoria social interdisciplinar com teor normativo. O 
objetivo deste trabalho consiste em apresentar dois aspectos do corpo 
teórico de Honneth: uma crítica reconstrutiva do capitalismo e uma 
proposta de renovação da utopia socialista no contexto de uma eticidade 
democrática. Para tanto, reconstruiremos (I) primeiro uma interpretação 
esquemática das três formas de crítica do capitalismo em Honneth, (II) 
para em seguida apresentar sua reconstrução do socialismo e sua 
proposta de uma liberdade social institucionalzida numa eticidade pós-
tradicional, e por fim, (III) com intuito de diagnóstico do tempo 
presente, confrontar suas proposts teóricas com leituras do capitalismo 
neoliberal atualmente existente e suas lutas, desejos dos atores sociais de 
nossa época. O primeiro esforço consiste em reconstruir no plano 
teórico os três momentos metacríticos decisivos que podemos constatar 
no percurso intelectual de Honneth: uma crítica das (a) patologias sociais, 
das (b) contradições paradoxais e dos (c) desenvolvimentos errados do 
capitalismo. Primeiro, no ensaio “Pathologies of the social” Honneth 
reatualiza a tradição da filosofia social iniciada por Rousseau como uma 
disciplina endereçada a diagnosticas patologias sociais a partir da 
categoria ética de autorealização humana que perpassaria os pensamentos 
de Hegel, Marx, Nietzsche, Arendt, Gehlen e Habermas. Esse 
diagnóstico estaria centrado numa dinâmica de processos sociais que 
bloqueiam as condições universais par uma articulação das ideias 
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humanas. No artigo “Patologias da liberdade individual. O diagnóstico 
hegeliano de época e o presente”, Honneth delineia a metodologia de 
uma crítica das patologias sociais, ela começaria pelas pretensões 
normativa de uma determinada época para em seguida se perguntar se 
no processo de realização dessas pretensões não surgiram fendas 
ameaçadores na auto relação social humana, para as quais são 
empregados conceitos tão diversos como alienação, reificação, anomia, 
ou justamente patologia. Em outro ensaio, dez anos depois, “A social 
pathology of Reason: on the intelectual legacy of Critical Theory”, 
Honneth inclui toda a geração da Escola de Frankfurt como pertencente 
a essa tradição de diagnóstico de patologias. No caso daqueles que 
reivindicam pertencerem a Teoria Critica eles estariam voltados para um 
conceito de razão historicamente e socialmente localizada que estaria 
sendo deformado pelo capitalismo e somente um interesse 
emancipatório para superação desses obstáculos a uma autorealização e 
uma racionalidade não deformada. (b). Segundo, sua crítica dos 
paradoxos do neoliberalismo se fundamenta em torno na noção de 
contradição paradoxal, aplicada por meio de uma crítica normativa com 
reserva genealógica como objeto a análise da modernização capitalista e 
suas ambivalências normativas, em que se constata o desaparecimento de 
um conteúdo emancipatório nas esferas do individualismo, igualdade, 
prestação social e intimidade. Neoliberalismo produz uma ética 
capitalista na medida em que paradoxalmente desfaz as conquistas sociais 
da socialdemocracia como ressignifica e transforma o significado 
normativo dessas conquistas em um reforço a dominação social. (c) 
Terceiro, em ensaios como On Markets and Morals e no seu livro Direito 
da Liberdade, Honneth critica o capitalismo como uma ordem normativa 
e suas deformações em dois níveis: estabelece uma crítica renovada das 
patologias sociais como segunda ordem nas esferas da liberdade moral e 
jurídica e também dos desenvolvimentos errados da eticidade 
democrática pós-tradicional da liberdade social.. A segunda parte desse 
trabalho pensa as alternativas as anomalias presentes na forma de vida 
capitalista por meio de uma concepção renovada de socialismo 
promovida por Honneth em seu último livro, The Idea of Socialism: 
towards a renewal. (2015). A contrapelo da tradição contemporânea da 
filosofia política, Honneth se propõe a reconstruir historicamente os 
sentidos do socialismo de modo a atualizar na sociedade contemporânea. 
Diferente das concepções mais esperançosas na Teoria Crítica como a 
de Bloch, Benjamin e Marcuse, Honneth parece seguir uma ideia de uma 
utopia realista proposta por John Rawls, assumindo uma forma mais 
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concreta nos termos de uma liberdade social institucionalizada numa 
eticidade democrática e em formas renovadas de cooperação social. Na 
terceira parte, modestamente avaliaremos os limites e potenciais da 
crítica do capitalismo em Honneth e de sua proposta de socialismo como 
uma utopia concreta no contexto da sociedade contemporânea,a luz de 
sua crise econômica mais recente e as reverberações sócio-politicas no 
globo. Comparemos suas intervenções à luz do diagnóstico do mais 
recente livro do filósofo esloveno Slavoj Zizek, The Courage of 
Hopelessness (2017), acerca dos limites da democracia liberal e dos 
potencias de lutas sociais como Syriza e Occuppy e das reflexões de 
Wolfgang Streeck em How will capitalism end (2016) das ambivalências 
presentes entre capitalismo e democracia. 
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Neste trabalho falaremos a respeito de Antígona e sua tragédia 
homônima e de como esta se tornou uma das principais figuras femininas 
do universo grego. Antígona já tem seu destino traçado muito antes de 
seu nascimento, filha da relação incestuosa entre Édipo e Jocasta, sua 
trajetória começa a ser traçada antes mesmo da trilogia de Sófocles, 
herdeira de uma maldição que atingiria todos em sua família, inclusive 
seu pai/irmão, cuja as desventuras são parte integrante de sua 
construção. Na peça que leva seu nome ela transgride as leis do Estado 
ao enterrar seu irmão morto em combate mesmo sabendo que isto a 
levaria a morte.  

Ao declarar que as leis dos deuses são superiores às dos homens, 
Antígona não nos remete diretamente à uma teologia, nos colocando em 
contato com a ancestralidade, expondo os limites da política e da 
representabilidade. Para Butler: “como uma figura para a política, ela 
aponta para outra direção, não para a política como uma questão de 
representação, mas para aquela possibilidade política que emerge quando 
os limites da representação e da representabilidade são expostos” 
(BUTLER, 2014, P. 18). Desta forma, a leitura feita tanto por Hegel 
como por Lacan mostram Antígona não como uma figura política, mas 
sim como alguém que articula uma oposição pré-política à política. Nesta 
concepção, o parentesco se caracteriza como “pré-político”, sendo 
anterior à política, fazendo parte de seu princípio, mas sempre 
mantendo-se fora de sua esfera. Esta representação pré-política dada 
pelo parentesco é o que Antígona vai chamar de lei dos deuses, algo 
anterior, ancestral às regras do Estado. O próprio parentesco que 
Antígona representa é anterior ao conceito de parentesco, ela não 
representa a família enquanto instituição, justamente por conta de 
descender de uma relação que vai contra a instituição familiar. Enquanto 
o parentesco instituído é representante basilar de uma cultura patriarcal, 
o defendido por Antígona não se liga à estes princípios culturais, o que 



 

20 CADERNOS DE RESUMOS – II COLÓQUIO JUSTIÇA E DEMOCRACIA 

ela busca é nos mostrar as relações primárias entre indivíduos trazendo à 
tona aquilo que é anterior à própria cultura. 

Mas o que é esta lei que Antígona quebra? Antígona não quebra apenas 
a lei promulgada por Creonte, mas sim todo o aparelho do Estado 
baseado em leis. Baynes afirma que o Estado (nele dito como 
democracia) e os direitos pressupõem-se mutuamente de uma maneira 
que deixa a relação entre o universal e o particular aberta a contestação e 
a continua revisão ou reformulação. Virgina Held fala que a lei trata as 
pessoas como indivíduos, conceitualmente auto-suficientes e não de 
forma relacional como grande parte da teoria feminista e da ética do 
cuidado. Baynes vai ao encontro das ideias de Held quando afirma que 
os direitos referem-se a um local indeterminado, “an empty space”, que 
não poderia ser ocupado por nenhum sujeito específico. Desta forma, as 
leis esquecem-se dos indivíduos pensando a partir de uma lógica 
universalista pautando-se em uma moralidade tradicional derivada do 
patriarcado e da voz universalizante masculina. É esta moral tradicional, 
segundo Held, que desenvolveu o conceito de direitos, autonomia e 
justiça é a mesma tradição que fornece “justificações” para a opressão. 
Assim, ao desobedecer ao édito de Creonte, Antígona não apenas quebra 
uma lei, mas sim, desarticula todo um sistema jurídico/moral que tem 
suas bases em um modelo patriarcal, que se baseia neste modelo e que 
ao mesmo tempo dá suporte e justificativa para a manutenção do modelo 
vigente.  

Baynes não crítica exatamente as leis, mas sim a maneira como estas são 
institucionalizadas, ele defende que uma resposta adequada à este 
problema não estaria na rejeição do discurso dos direitos, mas no 
reconhecimento de que o emprego real de direitos precisa ser reavaliado 
e reconfigurado à luz do seu impacto variado e as consequências para as 
experiências concretas. Direitos não são simplesmente um meio para a 
codificação de diferenças naturais existentes. Se faz necessário um 
paradigma que permita uma relação mais reflexiva entre os direitos e os 
sujeitos e interesses que estes protegem. A crítica feminista às leis não 
busca uma ruptura completa com sua estrutura jurídica, mas sim uma 
reconfiguração desta estrutura que leve em consideração os indivíduos. 
Para Butler: “The law might not only be refused, but it might also be 
ruptured, forced into a rearticulation that calls into question the 
monotheistic force of its own unilareral operation” (BUTLER, 1993, P. 
122). A ressignificação do sistema legal é, desta forma, uma maneira de 
deixar de lado o peso que o patriarcado e o monoteísmo arraigaram em 
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nossa moral ocidental, tomando o sujeito como seu principal alicerce, 
pois, são estes sujeitos, os quais os direitos deveriam servir. 
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O trabalho tem como objetivo geral responder a seguinte pergunta: o que 
há de errado com a pobreza de um ponto de vista normativo? A minha 
hipótese central de trabalho é o argumento segundo o qual a pobreza 
caracteriza uma forma distinta de opressão em um sistema econômico 
fundado na propriedade privada.  

Dois contextos teóricos norteiam a pesquisa. A bibliografia 
contemporânea sobre destituição econômica, sobretudo aquela 
produzida em sociedades altamente desiguais (Pinzani, Ci, Lotter, etc.), 
tem oferecido uma visão ao mesmo tempo mais sofisticada 
conceitualmente, e mais relevante normativamente, sobre o tema do que 
o debate vigente na chamada teoria da justiça internacional - um debate 
no qual as vítimas da pobreza são entendidas, em geral, como o 
“globalmente outro”. Esses novos trabalhos mostram que a destituição 
econômica é melhor entendida como uma sobreposição de injustiças e 
que a sua ocorrência é muito mais disseminada do que a noção de 
pobreza extrema é capaz de dar conta. O segundo contexto é a divisão 
contemporânea no campo das teorias da justiça entre visões distributivas 
e relacionais do valor da igualdade. O que há de errado com a pobreza 
pode ser formulado de modo diferente (ou mesmo de modo antagônico) 
de acordo com cada uma dessas visões. 

A apresentação é estrutura em duas etapas. Na primeira delas tomo 
posição em dois debates recentes na filosofia política contemporânea: (i) 
o debate sobre a conceituação da pobreza, levando em consideração a 
bibliografia recente sobre o assunto, e (ii) a distinção entre teorias 
distributivas e relacionais da justiça social. Procurarei oferecer uma 
definição conceitual de privação econômica que seja útil para os debates 
normativos sobre justiça e apontar alguns dos limites teóricos de 
abordagens alternativas (como, por exemplo, o enfoque de capacidades 
de Sen e Nussbaum), enfatizando como a falta de controle pessoal sobre 
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recursos econômicos em contextos de propriedade privada caracteriza 
um caso de coerção estrutural.  

Após conceituar normativamente a pobreza, a segunda parte da 
apresentação tem como objetivo analisar o segundo polo do argumento: 
a coerção. Se a pobreza deve ser entendida (também) como uma forma 
de coerção, então precisamos entender o que isso significa. A tese de que 
a privação econômica em si mesmo caracteriza uma forma de opressão 
é contestada pelos principais representantes da teoria política liberal 
contemporânea. Serão analisados alguns dos principais argumentos 
liberais contra a identificação da privação econômica como um tipo de 
opressão (Hayek, Nozick, Tomasi e Rawls) bem como a crítica socialista 
de G. A. Cohen a essa tradição.  

Esse debate será estruturado com base na distinção entre dois tipos 
distintos de reivindicação morais associadas à pobreza. A reivindicação 
que o fato da pobreza coloca para as sociedades ricas, de um lado, e a 
reivindicação que as pessoas em posição de pobreza colocam para 
aqueles e aquelas iguais em autoridade moral, de outro.  
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Diante da crescente diversificação e, em alguns casos, fragmentação dos 
conflitos sociais, a Teoria Crítica exige sempre mais adotar uma gramática 
da justiça social que seja capaz de articular as diferentes reivindicações 
políticas, econômicas e culturais que atravessam todas as democracias 
contemporâneas, sempre mais caraterizadas pelo pluralismo, não sempre 
de tipo razoável. Essas caraterísticas, que hoje podemos considerar 
estruturais, obrigam os teóricos críticos a tentarem esclarecer os 
potenciais emancipatórios, que, mais do que nunca, não podem ser 
considerados implícitos em todos os tipos de reivindicações avançadas 
pelos diferentes movimentos sociais. O já bem desenvolvido debate 
sobre redistribuição e reconhecimento pode ser considerado um caso 
exemplar de enfrentamento desse desafio. Teóricos críticos como Nancy 
Fraser (2004), Axel Honneth (2004) e Rainer Forst (2014) ofereceram as 
contribuições mais relevantes.  

O proposito será, primariamente, mostrar como, apesar das diferentes 
abordagens teóricas empregadas pelos autores, que variam da abordagem 
teleológica de Honneth até aquela puramente deontológica de Forst e 
passando pela abordagem deontológica densa (thick) de Fraser, todos 
esses autores adotam a metodologia que caracteriza a Teoria Crítica 
contemporânea, a saber, o ponto de partida é sempre aquele da crítica 
imanente e/ou reconstrutiva tendo em consideração o papel ativo dos 
atores sociais. A seguir, é preciso mostrar como a controvérsia entre 
redistribuição e reconhecimento é mais profunda do que pode parecer à 
primeira vista porque a relação entre redistribuição e reconhecimento é 
atravessada por uma distinção mais profunda: aquela entre paradigma 
propriamente da justiça e paradigma das virtudes sociais. Apesar de 
ampliar uma concepção “deontológica” da justiça além da mais clássica 
dimensão da redistribuição e incluir, como propõe Fraser (2010), a 
dimensão do reconhecimento (ou seja, as injustiças de tipo cultural ou 
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simbólica) como também aquela da “representação política” (que, pela 
concepção proposta por Forst, seria a dimensão do poder politico), uma 
concepção baseada no conceito da justiça só pode estender-se até onde 
esse conceito permite, ou seja, esclarecer todas aquelas reivindicações 
que podem também ser traduzidas legitimamente em obrigações legais 
ou direitos. Contudo, existem outras formas de críticas sociais que não 
podem ser capturadas por uma concepção “deontológica” da justiça. 
Como admite Forst, o ponto forte da teoria do reconhecimento de Axel 
Honneth é que sua teoria lhe permite formular uma teoria crítica 
substantiva das “patologias” e das formas eticamente “ruins” da práxis 
social que ultrapassa o âmbito propriamente da justiça. Trata-se, assim, 
de evidenciar adequadamente os limites legítimos do âmbito da justiça e 
aquele das virtudes sociais, tanto quanto seus diferentes requisitos 
políticos/morais, mostrando, ao mesmo tempo, a complementaridade e 
a irredutibilidade dos dois diferentes paradigmas. Dessa forma, 
poderíamos esclarecer adequadamente a natura das relações sociais que 
podem considerar-se o objeto da justiça; em outras palavras, identificar 
as caraterísticas daquelas instituições sociais que compõem a estrutura de 
base (Rawls, 2000; 2011).  
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Seyla Benhabib argumenta que desde a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos da ONU, de 1948, as normas internacionais de justiça 
passaram ao que a autora chama de normas cosmopolitas. A diferença se 
dá, de acordo com a autora, porque enquanto as normas internacionais 
eram acordos entre Estados e seus representantes, as normas 
cosmopolitas dão origem a indivíduos como agentes em uma sociedade 
civil globalizada (Benhabib, 2006, pp. 15-16). Porém, a propagação 
dessas normas gera uma tensão com a soberania nacional, pois, por mais 
que globalizada, essa sociedade civil ainda é formada por Estados que 
tem sua legitimidade. Essa tensão torna evidente o que a autora chama 
de “paradoxo da legitimidade democrática”, isto é, “a necessária e 
inevitável limitação de formas democráticas de representação e 
responsividade no sentido de distinções formais entre membros e não-
membros” (Benhabib, 2006, p. 17). Porém, quando o assunto são 
violações de direitos humanos, existe o direito de intervir? Existe algum 
órgão internacional que possa agir em defesa desses direitos, mesmo que 
contra o Estado soberano? A autora argumenta que essas ações só 
podem se justificar quando se trata de genocídio, escravidão ou “limpeza 
étnica”, e retoma Kant: é preciso distinguir entre o “moralista político” 
que faz mal uso de princípios morais para justificar decisões políticas, do 
“político moral”, que tenta manter relação com os princípios morais ao 
agir politicamente (Benhabib, 2011, p. 91). Por mais que intervenções 
possam ser justificadas nesses casos extremos, a autora defende que a 
distinção entre soberania nacional e soberania popular deve ser 
destacada: quando a soberania popular está sendo exercida, a própria 
forma da organização política e seus procedimentos levarão em 
consideração normas de respeito mútuo que darão força aos cidadãos na 
luta contra ações não-legítimas do Estado. Soberania nacional e 
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soberania popular devem ser devidamente distinguidos e considerados 
dessa forma na análise. 

Jean Cohen, por outro lado, ao tratar da situação contemporânea parte 
para uma análise mais centrada na ideia da formalização desses direitos e 
seus limites de interferência em um sentido mais prático, repensando a 
relação com a soberania nacional a partir da ideia de um 
“constitucionalismo global”. Para a autora, essas normas reguladoras 
internacionais devem garantir que “a forma como um Estado trata seus 
próprios cidadãos é uma questão de interesse internacional” (Cohen, 
2012, p. 182). Essa constituição global deve funcionar como parâmetro 
para orientar as ações dos Estados de forma que saibam que, caso violem 
essas normas ou falhem em garantir esses direitos aos seus cidadãos, 
estarão fornecendo uma justificação para que a comunidade 
internacional aja. Assim, as normas internacionais de direitos humanos 
servem para “justificar motivos de interferência pela comunidade 
internacional nos assuntos internos dos Estados” (Cohen, 2012, p. 182), 
desativando, dessa forma, o “argumento da soberania”, a sua função, 
então, é a de “definir limites de direitos humanos, soberania e governança 
global para a jurisdição doméstica dos Estados, e de ultrapassar o 
princípio de não-intervenção, se e quando esses direitos são violados” 
(Cohen, 2012, p. 183). A relação entre constitucionalismo global e 
soberania deve ser repensada, segundo a autora, porque a relação que 
tem sido feita entre formas de constitucionalismo e a retirada da essência 
da democracia não é real: formas de constitucionalismo são possíveis 
respeitando e melhorando as formas democráticas que temos. O 
constitucionalismo pode reorganizar a governança global de forma que 
certas deformações que vem acontecendo sejam reparadas e uma nova 
ordem - que não tem mais volta, está sendo construída - seja controlada 
e siga certos parâmetros normativos. 

Assim, a comunicação buscará explorar as semelhanças e diferenças entre 
as concepções de Benhabib e de Cohen sobre as normas internacionais 
de direitos humanos e sua relação com o “constitucionalismo global”, 
analisando como cada uma das autoras interpreta a ideia de direitos 
humanos e como devem ser vistos e aplicados tendo em vista a 
organização internacional contemporânea. Outro fator que será 
abordado é o papel e a forma das intervenções internacionais no caso de 
violações desses direitos e como e onde cada uma delas vê a legitimidade 
para tais ações. 
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De acordo com o multiculturalismo, a justiça depende do 
reconhecimento dos direitos de minorias que integram a sociedade. 
Contudo, enquanto algumas teorias defendem tal reconhecimento, 
outras questionam os problemas que a afirmação das diferenças culturais 
pode gerar para os indivíduos dentro desse próprio grupo. Assim, 
surgem diferentes concepções de como esses dilemas expostos em 
termos de dualismos, tais quais igualdade e diferença, reconhecimento e 
distribuição, podem ser superados, a fim de garantir a justiça para 
indivíduos e grupos.  

Ao mesmo tempo em que o multiculturalismo surge para refletir sobre a 
consecução da justiça pelos grupos minoritários, que não são 
necessariamente menores em termos quantitativos, surgem tensões sobre 
como deve ocorrer o reconhecimento dessas diferenças, ou, em última 
instância, se o próprio reconhecimento é ou não favorável aos indivíduos 
que compõe esse grupo. 

De um lado, critica-se a concepção de indivíduos universais, atomísticos; 
de outro, vislumbra-se perigosa a constatação e re-afirmação da 
diferença. Muitos teóricos e teóricas têm pensado sobre essa tensão e 
proposto soluções para superar essa dicotomia. Susan Moller Okin, a 
partir de uma perspectiva feminista, entende que o multiculturalismo 
pode ser prejudicial para as mulheres, ao invés de lhes ser benéfico, 
quando o argumento da cultura é utilizado para justificar uma prática 
patriarcal, por exemplo. Seyla Benhabib, no mesmo sentido, critica que a 
defesa cultural mantém o indivíduo restrito aos estereótipos culturais, 
podendo gerar vulnerabilidades. Contudo, diferentemente de Okin, que 
se preocupa com os argumentos liberais que dicotomizam as esferas 
pública e privada, podendo manter as desigualdades nos espaços 
privados, Benhabib propõe a criação de espaços deliberativos discursivos 
multiculturais em democracias liberais.  
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Hilde Lindemann critica a própria concepção da cultura entendida como 
algo estático e natural, mas afirma que da mesma forma pela qual se deve 
resistir ao essencialismo cultural, deve-se resistir à generalização do 
respeito pela diferença, justamente porque uma prática cultural pode não 
ser justa para alguns indivíduos que dela fazem parte.  

Isso leva Joan Scott a pensar essas diferenças em termos de uma 
polarização entre igualdade e diferença. De um lado, a igualdade 
pressupõe que o indivíduo seja avaliado por ele mesmo; de outro, pela 
diferença se argumenta que o indivíduo só é tratado com justiça quando 
o grupo ao qual pertence também é valorizado. Para dirimir esse conflito, 
Scott pensa em termos de três paradoxos, fazendo do poder um ponto 
central que torna um grupo uma minoria. Nancy Fraser, por sua vez, 
tensiona esse debate em dois outros campos: da redistribuição ou do 
reconhecimento. Em termos de justiça, Fraser avalia se a distribuição é 
suficiente ou se é necessário o reconhecimento da identidade das 
minorias, e defende que ambos devem ser integrados, por meio do que 
ela chama de paridade de participação. 

Embora por diferentes vias e com argumentos distintos, diferentes 
teorias discutem o multiculturalismo e como devem ser tratadas a 
igualdade e a diferença, vislumbrando a justiça para todos os indivíduos 
e grupos que formam uma sociedade. O objetivo da comunicação, 
portanto, é revisar e analisar os conceitos e argumentos das teóricas 
feministas sobre o multiculturalismo, a fim de verificar se ele é favorável 
ou contrário ao reconhecimento dos direitos de grupos em situação de 
vulnerabilidades. 
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Este trabalho discute a concepção de educação para a democracia e 
cidadania na teoria das capacidades trabalhada por Martha Nussbaum. A 
filósofa parte de uma crítica aos modelos educacionais voltados para o 
desenvolvimento econômico ou formação de capital humano. Nessa 
perspectiva, a educação adere a um caráter de tecnicalidade, o que a leva 
a ser, paulatinamente, destituída do ensino de disciplinas de 
humanidades, como artes, literatura, filosofia, história crítica, música, 
entre outras. Esses modelos tomam a educação como ferramenta para 
impulsionar o crescimento econômico. A crítica a tal modelo 
educacional, portanto, está na mesma linha das críticas da teoria das 
capacidades, segundo a qual, o crescimento econômico não é sinônimo 
de qualidade de vida e justiça social. Essa concepção de educação, 
segundo Nussbaum, compromete o desenvolvimento das capacidades 
humanas e ameaça a estruturação e manutenção da democracia. A autora, 
porém, não negligencia a importância do desenvolvimento econômico, 
tecnológico e científico, mas também considera que estes não devem ser 
os únicos objetivos da educação. É importante buscar um equilíbrio entre 
as tecnicalidades e as humanidades que possa, ao mesmo tempo, 
transmitir conhecimento científico e tecnológico juntamente com o 
ensino das humanidades. Para a abordagem das capacidades, a educação 
deve fomentar o desenvolvimento de qualidades e competências que 
tornam os indivíduos em cidadãos responsáveis e atuantes na sociedade 
democrática. Para isso, Nussbaum considera relevante o resgate das 
humanidades nos currículos educacionais, pois considera que seu ensino 
garante a existência das democracias. Este trabalho, portanto, parte de 
uma análise do pensamento político da teoria das capacidades e 
desenvolve, dentro desta perspectiva, essa reflexão a respeito da 
educação. A negligência com as humanidades resulta, segundo a autora, 
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numa ameaça futura à democracia, uma vez que uma educação 
desprovida de tal perspectiva não desenvolve ou ainda desestimula a 
atividade do pensamento crítico, o exercício da cidadania e a capacidade 
de alteridade, isto é, a compreensão a respeito da existência e dos direitos 
de outras pessoas e nações. Para Nussbaum, a educação pensada a partir 
da teoria das capacidades deve desenvolver indivíduos capazes de 
atuarem no cenário político de maneira responsável. Para atingir esse 
objetivo, considera-se importante ao menos três habilidades, ou, mais 
precisamente, três valores fundamentais. A primeira é a capacidade de 
autocrítica socrática e de pensar de maneira profunda e crítica o cenário 
político, cultural, ético em que o indivíduo vive. Isso implica o 
desenvolvimento da capacidade de diálogo com o que é diferente e do 
esforço de compreensão do outro, o que o leva a perceber que aqueles 
que divergem de suas ideias e concepções de mundo também são seres 
racionais que partilham de percepções próprias. Na escola, isso implica 
numa construção democrática e dialogal do currículo, e na neutralização 
do ambiente, para impedir que fatores como a pressão do grupo e a 
submissão à autoridade interfiram na capacidade do aluno em expor suas 
concepções e mostrar-se responsável por elas. A segunda habilidade é a 
capacidade de ver-se como um membro não apenas de sua nação (que se 
compõe de uma diversidade de grupos), mas também de um mundo que 
se encontra interrelacionado. Isso pressupõe a capacidade de pensar não 
apenas localmente, mas também globalmente, entendendo que decisões 
políticas tomadas em uma nação podem afetar indivíduos de nações 
diferentes. Na escola, isso implica em um currículo que apresente a 
história de diversas nações do mundo, seus costumes, religiões, 
produções culturais, práticas econômicas, etc. Além disso, o aprendizado 
um idioma estrangeiro é um elemento importante para colocar os 
indivíduos em contato com outros povos. A terceira habilidade diz 
respeito ao que Nussbaum denomina de “imaginação narrativa”, que é a 
capacidade de pensar o que significa estar na posição de outra pessoa. É 
o desenvolvimento da simpatia, de ser um interprete inteligente da 
história de outro ser humano. Tal capacidade desenvolve a imaginação 
moral e estimula a preocupação ética e política com os outros. Na escola, 
isso significa repensar o papel das artes, em especial do ensino de 
literatura e música, como ferramenta que possibilita um indivíduo 
colocar-se no lugar do outro e cultivar a compaixão e a simpatia. Desse 
modo, tem-se, a partir da teoria das capacidades, a visão de como a 
educação deve almejar os valores da democracia, possibilitando que os 
indivíduos tenham uma posição de autonomia, liberdade e igualdade na 
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participação dos processos democráticos locais, regionais, nacionais e 
globais, na medida em que escolhas ou ações possam ter implicações que 
transpassem os limites das fronteiras. Isso não negligencia a atenção ao 
desenvolvimento econômico, mas antes, busca equilibrar estas áreas e 
promovê-lo de uma forma que garanta e desenvolva as capacidades 
humanas, importantes não apenas para o florescimento e a dignidade 
humana, mas também para a existência da democracia. 
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Por muitos autores a naturalização do sofrimento como parte 
constituinte da existência dificulta a fundamentação de uma crítica da 
sociedade a partir de tal objeto. Segundo Emmanuel Renault, embora a 
descrição da realidade do sofrimento deva ser constituinte de uma das 
tarefas fundamentais de políticas fundamentais, existe um receio cada vez 
maior de se admitir que o termo “sofrimento” possa designar um 
verdadeiro problema social capaz de se consubstanciar em um objeto de 
uso político pertinente. A rejeição do tema do sofrimento como 
fundamento parece ser geral. A sociologia o rejeita em face da sua 
dimensão psicológica ou cultural, a psicologia por não querer correr o 
risco de uma moralização indesejada, as teorias liberais por negarem o 
apelo ao paternalismo estatal que possa interferir na felicidade dos 
indivíduos, e os republicanos arendtianos veem nas referências ao 
sofrimento a manifestação de uma política da piedade, a qual eles opõem 
uma definição da política como uma alegria ativa de estar juntos.  

O objetivo do autor, contra todas essas teorias, é mostrar que uma 
referência política ao sofrimento pode contribuir a uma retomada da 
crítica social. Todo sofrimento não é de interesse do político, mas a 
descrição da realidade vivida do sofrimento ligado à dominação, à 
violência e à injustiça pode constituir o objeto de um discurso que 
permite ir além das questões ligadas à eficácia econômica, ao respeito 
igual dos direitos universais e, sobretudo, sair da sociedade da 
invisibilidade, possibilitando aos indivíduos sofredores a capacidade de 
reivindicar e agir coletivamente para a transformação de sua existência.  

Nancy Fraser, em seu texto “lutas por necessidades” investiga de que 
maneira a necessidade pode ser o conteúdo para uma teoria crítica. Para 
Fraser não é com base na análise das necessidades em si mesmo, que são 
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consideradas elementos subjetivos, mas antes nos discursos sobre a 
necessidade que se pode conseguir fazer a crítica. É somente na análise 
dos discursos que é possível reivindicar políticas públicas. Através dos 
discursos sobre a necessidade é possível apreender as relações de poder 
internas nas sociedades. São os discursos que conseguem mostrar o lado 
não aparente das necessidades que estão imbricadas na relação do poder. 
Os discursos políticos tendem a mostrar quais são as necessidades e 
direcioná-las para o interesse das próprias políticas públicas. Neste 
sentido Nancy Fraser mostra que os discursos políticos não são neutros 
e modelam as políticas públicas conforme seu próprio interesse. Somente 
através de uma luta e um processo de politização que deve ocorrer de 
baixo para cima que um discurso autêntico, não especializado, pode 
aflorar desafiando o poder, o vocabulário e os paradigmas de uma 
sociedade.  

O sofrimento em Emmanuel Renault e a necessidade em Nancy Fraser 
são interessantes porque trazem à tona a discussão de como essas duas 
categorias, consideradas subjetivas, psicologisantes ou culturais podem 
se tornar políticas e não somente econômicas, sociais ou psicológicas. 
Parece-me que para ambos os autores a preocupação é transformar essas 
duas categorias em objeto da crítica social. Com esses objetos, os autores 
indicam que a dominação não ocorre apenas na esfera econômica, e neste 
sentido o objetivo é determinar como uma abordagem do sofrimento 
social, (Renault) e da necessidade (Fraser) podem contribuir para a 
retomada da crítica adaptada à questão social que leva em consideração 
tanto o sofrimento quanto a necessidade.  

O objetivo do presente trabalho é mostrar de que maneira Emmanuel 
Renault, com a sua categoria de sofrimento social, e Nancy Fraser, com 
a de necessidade, conseguem atualizar e realizar uma outra forma de fazer 
teoria crítica.  
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Os filósofos frankfurtianos definiram como objetivo da Teoria Crítica da 
Sociedade traçar um "diagnóstico de época". Por meio desse diagnóstico 
seria possível identificar e explicar as patologias sociais da modernidade 
e os potenciais emancipatórios que permitiriam superá-las. Os teóricos 
críticos chamam de "patologias sociais" os obstáculos e disfunções nos 
processos de socialização que impedem uma sociedade de atingir os 
objetivos aspirados por ela mesma. Em sociedades que almejam 
organizar uma política democrática, patologias sociais seriam quaisquer 
falhas no processo de socialização capazes de impossibilitar a 
consolidação de instituições e valores democráticos. Em sua "Teoria do 
Agir Comunicativo", o filósofo frankfurtiano Jürgen Habermas defende 
a tese de que as patologias sociais da modernidade são decorrentes de 
uma maior intervenção dos subsistemas Estado e Mercado nas relações 
sociais. Tal intervenção afeta diretamente a prática do agir comunicativo, 
que é uma forma de ação social indispensável para a reprodução 
simbólica de qualquer sociedade. Habermas denomina de "colonização 
do mundo da vida pelos sistemas" esse processo de intervenção 
crescente. A tese da colonização do mundo da vida diz que a 
racionalidade instrumental dos sistemas penetra de tal modo no 
cotidianos da relações sociais, isto é, no mundo da vida, que acaba 
impondo os imperativos sistêmicos às práticas dos indivíduos. Em outras 
palavras, a Economia e o Estado, adentram com os meios monetários 
(dinheiro) e a burocracia (poder administrativo) na reprodução simbólica 
do mundo, fazendo com que haja um empobrecimento da força 
integradora do agir comunicativo na reprodução do mundo da vida. A 
colonização do mundo da vida pelo sistemas é patológica pois ameaça a 
existência de indivíduos autônomos, independentes, capazes de 
deliberar, e tais indivíduos são uma condição necessária para a existência 
de sociedades que buscam organizar instituições democráticas. Para 
Habermas, os indivíduos se tornam menos independentes na medida em 
que relações que antes ocorriam de forma autônoma e espontânea 
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acabam sendo cada vez mais mediadas pela lógica das relações de 
mercado ou pela burocracia estatal. Habermas afirma que fenômeno da 
"juridificação" é um exemplo de colonização do mundo da vida pelos 
sistemas. O que o filósofo chama de juridificação é a tendência das 
sociedades modernas em multiplicar o direito escrito. Entretanto, 
Habermas admite que o fenômeno da juridificação nem sempre é 
patológico. Ao logo da modernidade ocorreram ondas de juridificação, 
isto é, expansões da lei escrita, sem as quais seria inviável a organização 
de sociedades democráticas. A proposta da nossa apresentação é discutir 
o que diferencia uma juridificação patológica de uma não patológica. Para 
isso pretendemos mostrar quais critérios Habermas utiliza para afirmar 
que em determinados contextos a multiplicação do direito escrito se 
transforma em um obstáculo aos processos de socialização. Além disso, 
discutiremos se estes critérios são suficientemente claros para identificar 
em diferentes contextos uma dinâmica de juridificação patológica da 
sociedade. Por fim, examinaremos a relação ambígua que os processos 
de juridificação mantém com a desobediência civil. Habermas não 
aborda essa relação nas páginas da "Teoria do Agir Comunicativo" 
dedicadas à juridificação. Contudo, em escritos menores o filósofo nos 
fornece algumas ideias para pensarmos de que modo o aumento de leis 
visando regulamentar o conflito social pode ser extremamente danoso 
para a consolidação de uma sociedade democrática. 
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Robert Nozick (1938-2002) trata da mesma questão de Platão na 
República: como obter uma sociedade justa?  

Essa pergunta em causa retorna no século XX em contextos sociais mais 
complexos, embebecidos de variáveis conflitantes entre si e tornando a 
busca de possíveis respostas um esforço imensurável. A contribuição 
nozickianaintitulada Anarquia, Estado e Utopia 
(1974)incontestavelmenteinfluenciou e ainda instiga a inúmeras reflexões 
na seara da filosofia políticacontemporânea. 

A despeito de sua obra, de marcas libertárias, não ter sidoamplamente 
divulgada, certamente sua relevância é tãonotável e de essencial 
contribuição para a revisão crítica e pontual de problemas em aberto, 
porexemplo, do surgimento natural do Estado e da inevitável 
interferênciaestatal na vida dos indivíduos. 

Ensejamos neste artigo apresentar os elementosbasilares da sua teoria e, 
frente ao contexto político contemporâneo, a sua potencialidade 
ecolaboração na construção de uma teoria política centrada no indivíduo 
e navalorização da liberdade. 

No primeiro momento, apresentamos os elementos basilares da 
teorianozickiana, como os conceitos de estado de natureza, estado 
ultramínimo e estado mínimo, intuindo identificaros direitosresgatados 
por Nozick e vislumbrarmos a defesa dos alicerces de sua teoria. 

No segundo momento, analisamos a concepções de sociedade 
políticafrente às razões de John Rawls, ou seja, estabelecemos 
aproximações edistanciamentos para melhor percepção do ideal de 
distribuição de justiçapresente em cada um dos modelos propostos. Em 
tempo, informamos que nos abstemos dos debates pormenorizados 
ocorridos entre Nozick e Rawls, uma vez que se trataria de umexame 
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pontual do substrato das teorias de cada um e extrapolaria o objeto 
delineado para este artigo.  

Por fim, fazendo uso de noções fundamentais do pensamento 
rawlsiano,são exploradas possíveis hipóteses como (i) a caracterização do 
pensamentode Nozick enquanto uma doutrina abrangente, sua latência 
para umaconcepção política de justiça e (ii) a existência das propriedades 
do racional edo razoável visando as sociedades contemporâneas que são 
marcadas pelo pluralismo de forma de vida. 
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Ran Hirschl afirma que nas últimas décadas “o mundo testemunhou uma 
profunda transferência de poder entre instituições representativas para 
tribunais, tanto domésticos, quanto supranacionais” (2009, p.139). 
Seguindo na mesma direção, porém adequando ao contexto brasileiro, 
Rodrigues inicia a introdução de seu livro A fuga do direito afirmando 
que “o direito ocupa cada vez mais espaço no debate político brasileiro” 
(2009, p. 25). Nesta esteira, Barroso (2012) também destaca o avanço de 
uma justiça constitucional e o crescimento do papel que o direito vem 
desempenhando “na tomada de decisões sobre algumas das grandes 
questões nacionais” (2012, p. 1), do mesmo modo que também ressalta 
que esta centralidade que o direito passou a exercer “tem gerado aplauso 
e crítica” (2012, p. 1).  

Nas reflexões a respeito da judicialização apresentadas por Honneth 
(2015), também é possível perceber o posicionamento que ressalta tanto 
os aspectos positivos, mas principalmente, os aspectos negativos. 
Honneth destaca, principalmente, a forte influência que o direito tem 
exercido nas relações sociais, “por trás da liberdade negativa se oculta o 
direito do indivíduo moderno a uma exploração puramente privada de 
sua própria vontade” (HONNETH, 2015, p. 131), do mesmo modo, 
Honneth (2015) também afirma que a liberdade jurídica desencadeia, de 
certa maneira, o abandono das relações sociais. 

Nesse sentido, o direito dota de liberdade o indivíduo para manter-se em 
autonomia privada perante o outro, permitindo-lhe uma dimensão 
privada de avaliação de seus interesses e de sua posição perante o outro. 
A liberdade legal permite o “fazer que não se vê” o outro, permite ignorá-
lo, negá-lo em presença comunicacional. Em outras palavras, a liberdade 
negativa, o prescindir de justificar-se em eticidade, provoca um 
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estreitamento dos canais discursivos de ação cooperativa na visão de 
Honneth, o que leva a um penetrar corrosivo de práticas estratégicas de 
adjudicação na liberdade social. 

Como o diálogo e as demais possibilidades de resolução de conflitos 
encontram-se em crise, o sistema judicial passou a ser percebido como o 
melhor modo de resolver tais conflitos. Quando anteriormente este era 
percebido como a última alternativa de resolução, atualmente recorre-se 
a ela em primeira instância. Estando tais atitudes diretamente ligadas a 
uma maior valorização da liberdade negativa e a uma prevalência do 
individualismo. 

Deste modo, a proposta deste ensaio é discutir um modelo de 
judicialização da família que deu certo. A base teórica deste texto ancora-
se, principalmente, nos escritos de Axel Honneth, bem como de Nancy 
Fraser, dentre outros autores. Partindo das proposições e críticas de 
Honneth a crescente judicialização das relações familiares e íntimas, 
processo este caracterizado por Honneth como uma patologia social da 
liberdade jurídica, propõe-se neste ensaio uma reflexão sobre o impulso 
democratizante presente no desenvolvimento da autonomia das 
mulheres, chefes de família, beneficiárias do Programa Bolsa Família.  

Sendo o Programa Bolsa Família uma política pública social que, através 
da transferência direta de renda para famílias que vivem em situação de 
pobreza e extrema pobreza, busca possibilitar aos beneficiários não 
apenas melhores condições de vida, mas também, autonomia e uma vida 
digna. Segundo Rego e Pinzani (2014), as políticas sociais “são 
instrumentos para promover autonomia individual e criar um senso de 
comunidade, em uma palavra: elas são instrumentos de cidadania” 
(REGO; PINZANI, 2014, p. 87).  

O Programa Bolsa Família atende, principalmente, as mulheres , por 
estarem mais vulneráveis à situação de pobreza, mas também pela visão 
de que elas se preocupam mais com o cuidado da família, “a quase 
totalidade das mulheres garantiu ser melhor o cartão estar em seus nomes 
do que no do marido. A justificativa foi, quase sempre, a de que a mulher 
cuida melhor do dinheiro, sabe mais do que a família precisa e é capaz 
de fazer compras mais econômicas” (REGO; PINZANI, 2014, p. 95). 
Assim como, investem os recursos adequadamente, “todas afirmaram 
que a bolsa é utilizada para comprar gêneros alimentícios básicos, como 
arroz, farinha, feijão, macarrão e carne de frango” (REGO; PINZANI, 
2014, p. 113). 
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Neste sentido, o ensaio organiza-se apresentando inicialmente o conceito 
de judicialização em aspecto amplo, mesclando-se com a compreensão 
honnethiana deste conceito e sua relação com o conceito de liberdade. 
Logo após, passamos a apresentar alguns relatos de mulheres, 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, ressaltando os aspectos do 
desenvolvimento da autonomia, percebendo e defendendo a ideia de que 
a judicialização que se apresenta através de políticas públicas de 
distribuição de renda, quando gerido e/ou administrado pelas mulheres 
apresenta um impulso democratizante ao dar maiores possibilidades de 
emancipação feminina. 
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Este paper propõe uma defesa radical da liberdade como valor político 
fundante de sociedades democráticas. Constatado o fato do pluralismo 
(RAWLS, 2011), questiona-se como uma sociedade, profundamente 
diversa cujos indivíduos possuem concepções distintas e contrárias de 
vida boa, é capaz de se manter coesa e, ao mesmo tempo, de tolerar as 
diversidades em seu interior? Propõe-se que a ideia de liberdade deva ser 
compreendida numa radicalidade conceitual capaz de se tornar condição 
necessária para estruturar uma sociedade plural, na qual deva estar 
contemplada a diversidade dos indivíduos. A questão central do paper é 
pensar em (re)construir um conteúdo conceitual que possa representar a 
ideia central do liberalismo enquanto fundamento político das sociedades 
plurais contemporâneas. Propõe-se que o núcleo do conceito de 
liberalismo seja discursivamente construído em torno da ideia de 
autonomia moral do indivíduo. Por autonomia moral entende-se a 
capacidade dos seres humanos, compreendidos como agentes racionais, 
de elaborarem seus próprios planos de ação a partir da racionalidade que 
lhes é inerente ou, em outros termos, a capacidade de autogovernar-se. 
Esse núcleo do conceito de liberalismo apresenta como valor 
fundamental a liberdade individual. Ao atribuir à liberdade o valor 
fundamental do indivíduo, o liberalismo clássico – a expressão 
“liberalismo clássico” é controversa na literatura conforme alerta 
Ostrensky (2013). Neste ensaio assumir-se-á a expressão para referenciar 
o pensamento dos autores John Stuart Mill e John Locke especialmente 
no tocante às suas construções conceituais da ideia de liberdade –, aqui 
analisado sob as perspectivas de John Locke e John Stuart Mill, se coloca 
como possibilidade de compreensão do indivíduo como detentor de 
direitos individuais. A ideia do direito à liberdade leva à reflexão sobre 
(1) o papel do Estado, (2) os limites da tolerância e (3) o fundamento dos 
direitos individuais. Em Locke (1998, p. 401-402) a liberdade é 
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construída a partir da necessidade de dar legitimidade ao poder político 
no sentido de que a “liberdade natural do homem em sociedade consiste 
em não estar submetido a nenhum outro poder legislativo senão àquele 
estabelecido no corpo político mediante o consentimento, nem sob o 
domínio de qualquer vontade ou sob a restrição de qualquer lei fora as 
que promulgar o legislativo, segundo o encargo a este confiado.”. 
Elemento central da proposta de Locke, o consentimento é reforçado no 
pensamento de Mill (2010, p. 50) que imprime clareza e força à 
capacidade de autogoverno afirmando que “Sobre si mesmo, sobre seus 
próprios corpo e mente, o indivíduo é soberano.”. Esse argumento 
explicita, portanto, a capacidade humana de tomada de decisão a partir 
da concepção do indivíduo como um agente racional. O argumento 
também coloca em questão o poder de um indivíduo sobre outro, isto é, 
se por um lado o núcleo central do liberalismo é o conceito de indivíduo, 
por outro há que se pensar na relação desse indivíduo com os demais no 
contexto de uma relação intersubjetiva. Pretende-se defender que os 
conceitos de consentimento (LOCKE, 1998) e de autogoverno (MILL, 
2010), centrais no liberalismo clássico, são fundamentais para a 
compreensão das sociedades plurais contemporâneas. Adotar-se-á como 
ponto de partida o conceito de indivíduo como centro de imputação 
conceitual do conceito de liberdade. O liberalismo, portanto, toma para 
si a defesa e realização da liberdade no campo político nas sociedades 
contemporâneas requisitando proteção dos direitos individuais como 
forma de autorrealização dos indivíduos. A partir de Uma Teoria da 
Justiça, Rawls (2008) recoloca na esfera pública o debate sobre o 
liberalismo e a justiça, especialmente no tocante a compreensão das 
possibilidades e dos limites de uma perspectiva de tolerância liberal para 
a fundamentação de uma sociedade plural. A partir do conceito clássico 
de liberalismo, consignado nos pensamentos de Locke e Mill, a proposta 
de Rawls de um sistema de liberdades mais amplo possível para cada 
indivíduo desde que o mesmo sistema seja compatível com a liberdade 
dos demais (formulação do primeiro de justiça) possui racionalidade e 
força argumentativa suficiente para fundamentar uma sociedade plural. 
Conclui-se que o conceito de liberdade é capaz de justificar, publica e 
racionalmente, os arranjos normativos de uma sociedade que preserva a 
diversidade social se constituindo politicamente como uma sociedade 
plural. 
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Tornou-se lugar-comum afirmar que sem representação política a 
democracia não é possível. Representantes seriam indispensáveis em 
função da exponencial ampliação territorial e populacional dos Estados 
nacionais modernos, em comparação com a pólis grega. Tal alegação é 
repetida à exaustão sem demonstração adequada, uma vez que se apoia 
basicamente na impossibilidade de alcançar a centralização de decisões 
com a presença de todas as pessoas, sem o cuidado de fundamentar a 
necessidade do poder concentrado. Toma-se o dado ou factual como 
inelutável, e então se empregam os efeitos como razão das causas: visto 
que todo o povo não se pode reunir em um mesmo espaço, a 
representação política passa a ser imprescindível.  

A partir das ideias de Chantal Mouffe relacionadas à democracia radical, 
concebida como revalorização dos princípios democráticos originais – 
igualdade política efetiva e soberania popular –, defenderei a proposta de 
que esses dois valores só são realizáveis no mundo contemporâneo pelo 
desmonte da centralização representativa. Não se trata de dar fim ao 
Estado-nação, como na proposta anarco-municipalista de Murray 
Bookchin, mas de repensar o modo como foi construída a representação 
política nas democracias modernas. Não foi para providenciar expressão 
à vontade popular que se criaram os parlamentos nacionais, ao contrário: 
o objetivo da burguesia era tomar o poder mudando o regime de 
dominação, exigindo em nome do povo o direito de deliberar e participar 
das decisões. Pari passu, a nova classe ascendente cercou-se de 
precauções para assegurar que as massas populares ficassem afastadas do 
exercício direto do poder. Não estou pensando apenas nas exigências 
fundiárias ou pecuniárias para ser um cidadão ativo, isto é, para ter direito 
de votar e ser votado (conforme se vê na Metafísica dos Costumes, em 
Kant, por exemplo). Madison diz abertamente que o sistema 
representativo deve ser engendrado para garantir que só os melhores 
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consigam ser escolhidos como representantes, de modo que a 
democracia dos modernos e a meritocracia são coalescentes. Assim, 
desde o início confunde-se virtude política com a condição privilegiada 
dos que dispunham de recursos e posição para obter uma boa formação 
e desenvolver plenamente suas capacidades. Pode-se aqui pensar no 
conceito de capabilities de Amartya Sen, para compreender que há um 
functioning político não acessível à maioria. Isso gera um círculo vicioso: 
os que dominam a representação política (o controle do poder) não agem 
visando criar condições que favoreçam a inclusão dos desfavorecidos nas 
instâncias representativas. 

Nesse ponto a exclusão das mulheres é paradigmática: não me refiro à 
injustiça em si da privação de voto baseada no gênero, mas ao fato de 
que mesmo as mulheres da elite econômica e social, ao não terem voz 
nos fóruns da sociedade onde as questões políticas eram discutidas, 
deixavam de desenvolver as habilidades participativas tão caras à 
representação política. Por sua vez, a agenda parlamentar não 
contemplava os interesses femininos. Ora, prejuízo similar ocorria – e o 
problema que me interessa é que ainda ocorre – com as pessoas pobres 
e prejudicadas pelo modelo capitalista: já nasciam deficientes em méritos, 
precisavam esforçar-se muito para conseguir uma formação adequada, 
enquanto o capital cultural (Bourdieu) era simplesmente herdado pelas 
pessoas criadas em berços privilegiados. As campanhas das suffragettes 
levaram à gradativa inclusão das mulheres nos direitos políticos plenos, 
mas até hoje elas estão sub-representadas. Em relação à camada mais 
humilde da população, também formal e tardiamente incluída na 
cidadania, pouco ou nada mudou, e sua representação é quase nula. 

Nesse trabalho debato a segunda parte da noção que desenvolvo na 
minha tese, em favor de uma democracia representativa municipalista 
(aproveitando conceitos e noções de Bookchin), na qual as deliberações 
mais importantes seriam tomadas em instituições próximas às áreas onde 
as pessoas residem, valorizando a participação na vida local. Não tratarei 
aqui desse âmbito (tema enfrentado em outro artigo), mas do 
complemento dessa ideia, fazendo a defesa de um federalismo 
estruturado de baixo para cima, com inspiração em Althusius. Tal 
proposta contrapõe-se às organizações políticas vigentes, nas quais 
problemas fundamentais são decididos num foro único e distante dos 
interesses da maioria. Defendo um modelo no qual a vontade popular e 
a autodeterminação das unidades administrativas exerça peso 
preponderante. Evidentemente, continuarão a existir assuntos nos quais 
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decisões em nível superior devem ter efeito vinculante, como aqueles 
relativos à política externa, sistema universal de saúde, educação etc. No 
entanto, que temas são esses também deverá ser estabelecido a partir de 
baixo. A inversão das hierarquias exigirá uma mudança no tipo de 
mandato eleitoral, em pelo menos dois pontos principais: será necessário 
dar um caráter parcialmente imperativo aos componentes não locais da 
representação política, e instituir a contínua prestação de contas desses 
mesmos mandatos, o que é compatível com um permanente rodízio de 
funções, procedimento que permite prevenir abusos tão corriqueiros 
hoje em dia. O objetivo da inversão no funcionamento federativo é obter 
uma união fundada no poder popular e na igualdade política efetiva. 
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O trabalho proposto discutirá concepções normativas no campo do 
feminismo acerca da regulamentação da expressão pornográfica, 
atentando, sobretudo, para as consequências conceituais e institucionais 
destas teorizações sobre as relações de dominação de gênero e a interação 
entre as esferas pública e privada. A questão será apresentada através de 
uma discussão sobre as justificativas de normas que incidem sobre a livre 
expressão de ideias e pontos de vista que participam da construção social 
dos gêneros e da sexualidade, entendidos como parte das relações de 
poder, desigualdade e/ou dominação. Trata-se de uma investigação do 
slogan feminista segundo o qual “o pessoal é político”, bem como de 
suas implicações sobre a compreensão das relações entre público e 
privado que afetam a interpretação do ideal de igualdade moral e do valor 
equitativo das liberdades expressivas para a tolerância e justiça estatais. 

Para analisar a regulação da liberdade de expressão pornográfica, vamos 
nos debruçar sobre três perspectivas que lançam luz sobre a temática. No 
primeiro eixo, serão apresentadas as propostas de regulamentação 
sugeridas nos trabalhos clássicos de Andrea Dworkin e Catherine 
MacKinnon. As autoras compartilham uma concepção de dominação de 
gênero indissociável da dominação da sexualidade, sendo a sexualidade a 
base da definição do gênero.  
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Nas palavras de MacKinnon, a sexualidade para o feminismo é análoga 
ao trabalho para os marxistas. As relações de gênero, dessa perspectiva, 
se organiza em dois pólos: o masculino, que é detentor de poder, e o 
feminino, que é destituído dele. Tudo o que diz respeito à construção da 
sexualidade e do gênero – que são indissociáveis – dá-se num “sistema 
substantivo” de relações de poder em que os homens exercem poder 
sobre as mulheres e a pornografia seria a quintessência destas relações de 
poder ou a quintessência da supremacia masculina. 

A pornografia é esta quintessência por ser a “erotização das hierarquias 
de gênero e da subordinação feminina”, por “encarnar a supremacia 
masculina”. Segundo Andrea Dworkin, toda regra de superioridade 
masculina, abuso sexual, exploração sexual, sadismo sexual contra as 
mulheres e objetificação feminina é codificada na pornografia. A 
expressão do material pornográfico mostra o que os homens querem que 
as mulheres sejam, como eles as veem, o que pensam delas, como as 
usam e o que fazem a elas. A pornografia codifica o modo como o poder 
social masculino é organizado sobre as mulheres 

A partir desta análise do debate feminista, cotejada com a defesa da 
liberdade de expressão pornográfica empreendida por autores como 
Ronald Dworkin, as reflexões de Jeremy Waldron sobre discurso de ódio 
e com as discussões jurídicas feministas sobre a relação entre discurso de 
ódio e discurso pornográfico, nosso objetivo é elaborar uma concepção 
liberal-igualitária que proteja o que estamos chamando, inspirados na 
rubrica rawlsiana, de valor equitativo das liberdades comunicativas: a 
todos devem ser conferidos os mesmo direitos e condições efetivas de 
participar dos processos de autodeterminação pública e privada. A nossa 
proposta fundamenta-se em uma consideração sobre a desigualdade e a 
dominação de gênero, e defende que o liberalismo, quando bem 
compreendido, sustenta os valores do feminismo. 

Dado o axioma da igualdade moral humana – aqui entendida como igual 
dignidade e valor intrínseco a todas as pessoas e igual liberdade de cada 
um seguir sua concepção de boa vida – e a consequente importância da 
liberdade de expressão para a igual consideração por todas as pessoas em 
uma realidade de pluralismo moral, sustentamos que a livre expressão de 
ideias não pode ser compreendida meramente como uma liberdade 
negativa (no sentido berliniano). Antes, é importante que tenhamos em 
consideração as condições de que desfrutam todas as pessoas para 
exercer as suas duas capacidades morais, de professar uma concepção da 
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boa vida e participar publicamente das construção dos valores coletivos 
da sociedade. 

Analisaremos, destarte, as implicações normativas da regulação dos 
conteúdos dos discursos e dos pontos de vista expressos através da 
discussão de como a regulamentação da liberdade de expressão deve 
incidir sobre a livre expressão de conteúdos e ponto de vista que façam 
parte da construção social dos gêneros e da sexualidade como parte de 
relações de poder e desigualdade. A nossa defesa normativa se fia no 
slogan feminista segundo o qual “o pessoal é político” e vislumbra as 
suas consequências sobre o entendimento de como as relações entre o 
público e o privado afetam a interpretação do ideal de igualdade moral 
entre todas as pessoas com vistas a uma interpretação dos ideais da 
tolerância e da justiça. 
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O presente estudo tem como objetivo principal analisar e discutir o 
conceito de tolerância como respeito a partir do pensamento político de 
Rainer Forst. O estudo se estrutura em quatro partes, sendo a primeira 
uma problematização das discussões acerca da tolerância na sociedade 
contemporânea, destacando o pluralismo do mundo em que vivemos e a 
necessidade do diálogo frente à realidade conflitiva na qual estamos 
inseridos. No campo político, a tolerância ganha contornos próprios 
oscilando entre poder e moralidade, sendo um conceito em disputa, por 
vezes até ambíguo. Enquanto, para alguns tolerar significa suportar, 
aceitando de modo submisso o diferente como um mecanismo de 
dominação ou exclusão, para outros se trata de uma virtude encarnada 
nas relações intersubjetivas sendo necessária para a convivência pacífica, 
o reconhecimento e a igualdade política. O próprio Goethe ao tratar da 
tolerância expressa que esta deveria ser uma disposição de espírito 
passageira, levando as pessoas ao reconhecimento. A segunda parte 
busca fazer um aceno histórico-filosófico reconstruindo os principais 
argumentos em favor da tolerância desenvolvidos pelos autores clássicos 
da filosofia moderna, com uma análise mais detalhada das reflexões de 
Pierre Bayle, John Locke e Montesquieu. Pierre Bayle, inverte o conceito 
negativo dado ao conceito de tolerância sustentando seu valor intrínseco 
na razão. Ao propor a preocupação com o outro, afirma que a tolerância 
tem como consequência a paz social. A tolerância é fundamentada em 
última instância na liberdade de consciência, por isso, trata-se de um 
imperativo que não pode excluir pessoas ou grupos religiosos. No 
caminho do desenvolvimento da tolerância no contexto filosófico 
encontramos outro importante nome de destaque, John Locke. Em sua 
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obra, Carta sobre a Tolerância (1689), o filósofo se preocupa em fazer a 
separação efetiva entre o poder espiritual e político. Ao defender o 
afastamento entre Igreja e Estado, Locke pretende delimitar o lugar da 
autoridade política, e até onde sua interferência é permitida. 
Contemporâneo a Locke, Montesquieu busca articular através de sua 
obra Espírito das Leis (1748), uma via de mão dupla entre campo 
religioso e político, tendo como conceito fundamental de seu edifício 
teórico a tolerância. Para o filósofo de Bordeaux, a tolerância é 
fundamental para aceitação da pluralidade do mundo e das diferentes 
opiniões. Todavia, ela não se restringe ao âmbito do indivíduo e suas 
decisões, mas possui um sentido mais amplo, relacionando-se com a 
política e a estabilidade governamental. A tolerância permite um novo 
olhar sobre a pluralidade, quebrando preconceitos e possibilitando uma 
política fundada no bem comum. A terceira parte busca explicitar a teoria 
da tolerância baseada no respeito a partir do pensamento de Forst e seu 
fundamento no princípio de justificação que opera através dos critérios 
de reciprocidade e universalidade. Na quarta e última parte do nosso 
estudo, partindo da tese de que a tolerância é um conceito 
normativamente dependente, portanto associado a outros conceitos, 
buscamos relacioná-la à justiça e a democracia. Forst postula que o 
objetivo de sua teoria política da tolerância não é apresentar uma 
linguagem do reconhecimento da identidade dos grupos sociais de modo 
substantivo, mas fazer uma crítica às relações de poder e dominação 
oferecendo um critério procedimental recursivo e discursivo capaz de 
submeter os discursos e comprovar sua legitimidade no exercício do 
poder. 
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Normatividade, motivação e 
responsabilidade. 

Alcione Roberto Roani 

Professor Doutor 

UFFS 

 

O objetivo do texto consiste em analisar o entrelaçamento entre 
normatividade, motivação e responsabilidade. Como saber de uma 
determinada ação se a mesma é correta ou errada, justa ou injusta? O que 
significa dizer que somos responsáveis pelas nossas ações e suas 
conseqüências, assim como se seríamos responsáveis pelas nossas 
intenções? O que nos motiva a agir? O que significa dizer que alguém é 
responsável moralmente pela sua ação? Isso inclui a responsabilidade 
sobre todas as possíveis conseqüências da ação? São questões como essas 
que desafiam qualquer teoria normativa a fornecer parâmetros para 
orientar os agentes nas tomadas de decisão. Com ênfase na teoria moral 
normativa de Habermas investigar-se-á a questão da viabilidade de 
imputar normas aos sujeitos agentes e a respectiva responsabilidade 
decorrente do agir em conformidade ou não as mesmas. A ética do 
discurso reinterpreta o conceito de autonomia sob uma ótica da 
responsabilidade solidária via um procedimento de construção da 
autonomia em termos intersubjetivos e exercido através do diálogo e da 
ação. A partir da descoberta da mediação intransponível da linguagem 
Habermas esclarece que a vontade se forma racionalmente tanto em 
contextos do mundo da vida quanto em discursos. Entretanto, a vontade 
apenas se constitui propriamente como liberdade quando em discursos 
prático-morais transcende a subjetividade do indivíduo particular e o 
ethos próprio de cada comunidade. Para Habermas a ética do discurso 
se ampara em um modelo de intersubjetividade em que a linguagem e o 
uso do discurso são os meios comuns para as subjetividades. O objetivo 
é analisar esta concepção de autonomia moral com ênfase no seu caráter 
solidária no sentido de uma autonomia enraizada no desenvolvimento 
do sujeito tomando assim, como elemento central, a solidariedade e o 
reconhecimento. Estes, por sua vez, são oriundos dos processos 
comunicativos morais que ganham concretude por meio da linguagem 
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em três âmbitos da experiência intersubjetiva: a) a troca argumentativa 
voltada para o entendimento e/ou solução de problemas coletivos (via 
ampliação da percepção particular e consideração do ponto de vista dos 
outros); b) a demanda por reconhecimento social, que aproxima a auto-
realização dos sujeitos de sua socialização; e c) a produção social de 
representações que estimulam continuamente sentimentos morais 
voltados ao outro, por exemplo, a justiça. Para a ética do discurso a 
perspectiva moral tem de estar envolvida com os contextos de discussão 
em que os falantes contraem coobrigações e estabelecem relações. Esta 
é a base que se apóia o princípio fundamental da ética do discurso, o 
princípio (U). O seu sentido procedimental pressupõe que os discursos 
práticos são processos de entendimento mutuo em virtude dos seus 
pressupostos argumentativos. Este princípio permite distinguir entre 
aquelas normas que podem reger uma comunidade de falantes (normas 
morais que pretendem ser justas) daquelas normas que devem reger uma 
forma de vida (seja esta individual ou coletiva e que podem ser 
consideradas boas para mim ou boas para nos). A questão a ser verificada 
é a de se a responsabilidade moral pode ser mediada por um processo de 
reflexão discursivo e intersubjetivo? A ética do discurso exige que para a 
norma ser aceita por todos os participantes e seus concernidos requer no 
mínimo um momento anterior em que o válido seja exposta ao juízo de 
todos os membros de uma comunidade (nível do discurso – princípio 
(D). A noção de responsabilidade que emana da ética do discurso é 
decorrente do caráter intersubjetivo que as vontades se encontram e, em 
decorrência disso, cabe questionar se este procedimento de mediação 
responderia as intuições morais da vida cotidiana. 
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O Direitos Humanos: storytelling ou 
mudanças concretas? 

Jonathan Elizondo Orozco 

Pós-Doutorando 

UFSC 

 

A partir da criação do discurso dos Direitos Humanos que nasce com a 
Declaração Universal de 1948, várias são as tendências que a discussão 
tem tomado: alguns têm se preocupado mais com o problema da 
fundamentação dos Direitos Humanos, outros têm se interessado mais 
na sua aplicação, e tem quem discute ao redor da clareza da expressão 
dos próprios Direitos em si. Menos tem sido feito aqueles que se 
preocupam com a atual mudança das condições concretas e materiais que 
possibilitariam a situação de vulnerabilidade de quem vê seus direitos 
violentados. A partir da proposta de uma "Lógica viva" de Vaz Ferreira, 
o presente trabalho visa criticar a passividade com a qual alguns foros de 
discussão tratam a questão dos Direitos Humanos, abstraindo o 
problema do concreto, e tratando o discurso como um fenômeno 
estático que em si mesmo resolverá a situação precaria de muitos seres 
humanos ao redor do mundo. Esquecer o papel dos participantes do 
discurso , não levar em conta as condiçoes materiais (situação política do 
país, questões econômicas, etc), achar que resolver os problemas no 
papel (padecer de um "wishful thinking" a partir de palavras; mágica 
verbal; platonismo de regras, etc) rseolvem as coisas no mundo concreto-
factual no qual acontecem as violações de Direitos, são vários dos erros 
cometidos pelos participantes dos debates sobre Direitos Humanos. 
Chamar a atenção da necessidade de uma clareza explícita respeito ao 
papel protagônico desses fatores é um dos fins do presente trabalho. 
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Justiça em Nancy Fraser: do 
reconhecimento à redistribuição 

Lilian Ribeiro Antonio 

Mestrado 

Unifesp 

 

Em “Da redistribuição ao reconhecimento”, Nancy Fraser reconstrói o 
debate atual sobre as injustiças sociais e mostra que elas são geralmente 
compreendidas de modo unilateral: enquanto alguns movimentos sociais 
e membros da academia defendem que suas raízes possuem uma 
natureza econômica, adotando uma visão economicista, outros 
movimentos sociais e acadêmicos defendem que suas raízes são culturais. 
A visão que reduz as injustiças à sua dimensão econômica, enfatiza 
fenômenos como a exploração, a marginalização econômica e a privação, 
que seriam resultado de uma estrutura social político-econômica que gera 
desigualdade por meio da má distribuição. Em contraponto, aqueles que 
reduzem as injustiças à sua dimensão cultural, entende que a injustiça está 
arraigada à padrões culturais de representação, interpretação e 
comunicação, apresentando-se em fenômenos como a dominação 
cultural, o não-reconhecimento, e o desrespeito. 

Para Fraser, contudo, embora seja possível fazer uma distinção analítica 
das dimensões culturais e econômicas da injustiça, não é adequado um 
imaginário político centrado em apenas uma destas faces da injustiça, já 
que ambas existem e, mais do que isso, estão interligadas. Tendo isso em 
vista, seu desafio é desenvolver “uma teoria crítica do reconhecimento, 
uma teoria que identifique e defenda apenas versões da política cultural 
da diferença que possa ser coerentemente combinada com a política 
social de igualdade” (FRASER, 2006, p. 246). 

Fazer isto, no entanto, não é tarefa fácil, pois torna visível um aparente 
dilema com o qual Fraser terá que lidar. Frente aos problemas 
econômicos que pedem redistribuição, as reivindicações são por 
igualdade: que deixem de existir contrastes tão marcantes como as classes 
socioeconômicas. Já os problemas de natureza cultural e de status, seriam 
remediados apenas com o verdadeiro reconhecimento dos grupos 
oprimidos, isto é, por meio da valorização das diferenças e peculiaridades 
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destes por parte da sociedade. Em outras palavras, enquanto a 
redistribuição exige a dissolução de grupos, o reconhecimento exige sua 
afirmação e valorização. 

Tomando esse impasse como ponto de partida, o objetivo deste artigo 
será o de apresentar como Fraser estabelece uma ponte entre estas visões, 
corrigindo-as em sua unilateralidade – que perpassa tanto os movimentos 
sociais quanto a academia e se expressa principalmente por meio das 
coletividades bivalentes. O percurso permite mostrar os caminhos 
apresentados por Fraser para tornar mínimos os efeitos do dilema entre 
reconhecimento e redistribuição, tendo como pano de fundo o cenário 
feminista estadunidense, ao qual fazemos aqui um paralelo com o cenário 
brasileiro. 

A solução apresentada passa pela estratégia teórica de retirar o 
reconhecimento do campo da ética, por meio da qual Fraser aponta o 
equívoco da tradição teórica tende a reduzir todas as injustiças, inclusive 
as de caráter econômico, a raízes culturais como geradoras da 
desigualdade. O equívoco é enquadrar o reconhecimento como uma 
questão pertencente à Ética. Esta postura, Fraser aponta, é geralmente 
fundamentada por definições de reconhecimento que o colocam como 
uma questão de identidade e autoestima. Fraser mostra que, na realidade, 
o reconhecimento deveria estar enquadrado no campo da Justiça, na 
medida em que este é algo devido universalmente, independentemente 
dos indivíduos sofrerem ou não com danos à sua autoestima. 

Evitando o problema de subjetivizar injustiças de natureza estrutural, 
apresenta-se o modelo de status, que coloca o reconhecimento como 
uma condição necessária para que haja igualdade nas chances de 
participação na sociedade e que se pauta na noção de que o não-
reconhecimento se em função de hierarquias de valoração cultural. A 
paridade de participação, na medida em que não gera ou reforça a 
desigualdade ou exclusão de outros grupos na participação social, 
corresponde então ao critério universalista que legitima reivindicações 
por reconhecimento. 

Feito este movimento teórico, o passo seguinte foi mostrar que é possível 
quebrar o dilema entre reconhecimento e redistribuição também na 
prática política. É possível e absolutamente necessário, defende Fraser, 
que a formulação de políticas combine a política cultural da diferença e a 
política social da igualdade sem que uma aja contra a outra. Os remédios 
alternativos apresentados são os de afirmação e transformação que, 
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combinados na tentativa de erradicar ou moderar as injustiças de 
redistribuição e reconhecimento, geram uma série de possibilidades. 
Dentre estas, Fraser escolhe o socialismo desconstrutivo como a mais 
coerente, pois é a que melhor acolhe as demandas – ainda que 
ambivalentes – por justiça, tendo potencial para uma reestruturação 
econômica e cultural que recria identidades e dissolve estigmas de classe. 
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Doutorando 
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Se são tomadas em conta as três vias de crítica do capitalismo que Rahel 
Jaeggi propôs, a saber, as vias funcional, moral e ética, a pergunta do 
título pode ser desdobrada em outras perguntas incontornáveis para uma 
teoria crítica da democracia: Uma vez que, no capitalismo, os cidadãos 
estão integralmente expostos a crises e depressões, sobrecarregados por 
trabalho alienado e rotinas mecanizadas, transidos pela crescente 
comodificação das relações pessoais, da formação educacional, da 
influência política, da proteção jurídica, do tempo livre, das obras 
culturais, podem ainda existir cidadãos discursivamente cooperativos, 
participativos e não manipulados? Dado que, no capitalismo, o estado 
opera primordialmente para evitar o colapso da produção e da 
distribuição via mercado e reparar os déficits de competitividade global 
das empresas locais, para fomentar a lucratividade dos investimentos 
particulares e dos negócios privados, para aliviar os efeitos colaterais do 
mercado sobre as “economias domésticas”, pode ainda existir um estado 
como um constructo institucional normativamente orientado a realizar a 
autonomia plena dos cidadãos? Tomando em conta que, no capitalismo, 
as esferas públicas políticas são, cada vez mais, impulsionadas e 
distorcidas por conglomerados empresariais de comunicação de massa, 
os quais se guiam, sobretudo, pela maximização de contratos com o 
estado, lucros, audiências entretidas e êxitos publicitários, podem ainda 
existir esferas públicas políticas não dependentes do governo e das elites 
políticas, sensíveis aos problemas cotidianos dos cidadãos, aptas a 
reverberar indignações políticas, debates radicais, reivindicações básicas 
e propostas transformadoras? 

Uma teoria crítica da democracia que leve a sério a crítica do capitalismo 
não pode limitar-se – como a teoria discursiva da democracia de Jürgen 
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Habermas – a reconstruir racionalmente os potenciais emancipatórios da 
democracia constitucional. Além disso, ela deve: (1) elucidar como a 
democracia constitucional é minada triplamente pelo capitalismo, a 
saber, minada em suas pré-condições funcionais, em suas pressuposições 
morais e em seu substrato ético; (2) esclarecer que o capitalismo implica 
necessariamente um impedimento de que a reprodução material da 
sociedade se sujeite plenamente à deliberação pública e à decisão política, 
solapando a autonomia dos cidadãos quanto à determinação de suas 
necessidades e seus interesses, do uso e da conservação do ambiente, do 
desenvolvimento técnico e científico, dos investimentos produtivos e das 
transações improdutivas, da divisão social do trabalho, da repartição dos 
produtos econômicos; (3) mostrar como o capitalismo consegue 
sustentar-se mesmo em face das instituições democrático-
constitucionais, apontando os mecanismos desenvolvidos dentro da 
democracia constitucional que servem à imunização do capitalismo e ao 
bloqueio da autodeterminação econômica dos cidadãos. 

Em suma, cabe a uma teoria crítica da democracia explicitar que, sendo 
o capitalismo uma economia da lucratividade descendente e da 
distribuição incerta (portanto, uma economia da crise, do remendo e da 
colonização), uma economia do trabalho explorado e uma economia da 
vida alienada, somente pode existir um capitalismo democrático como 
um arremedo fantasmagórico de democracia. Ao articular o tipo ideal do 
capitalismo estatal democrático, Friedrich Pollock implicitamente 
apontara a instrumentalização da democracia em favor da redenção de 
um capitalismo liberal arruinado em seus próprios termos. Pode até 
existir um capitalismo democrático, mas uma democracia não pode 
plenificar-se sob o capitalismo, o que implica que a autonomia dos 
cidadãos não pode efetivar-se sob o capitalismo senão de modo parcial, 
precário e mesmo ilusório. 

Neste artigo, trata-se, então, de, partindo da reconstrução habermasiana 
da democracia constitucional, mobilizar a metacrítica jaeggiana do 
capitalismo para fazer avançar a teoria crítica da democracia nos sentidos 
(1), (2) e (3) acima destacados. Aqui, isso não pode ser feito a não ser 
programaticamente, sem a pretensão de esgotar a análise crítica, mas só 
com a pretensão de delineá-la. 
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O substrato afetivo da democracia 
deliberativa: religião civil e educação 
cívica na teoria democrática de J. S. 

Mill 
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Doutorando 
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A crítica de que a teoria democrática contemporânea, em especial em sua 
vertente deliberativa, negligencia o papel fundamental que os afetos 
desempenham na política ganhou força por meio do trabalho de autores 
como Mouffe (“Le politique et la dynamique des passions”) e Safatle (O 
circuito dos afetos). Mediante uma análise da filosofia de Mill – 
identificada por Gutmann e Thompson (Why Deliberative Democracy?) 
e Rawls (Lectures on the History of Political Philosophy) como 
precursora do deliberacionismo coevo –, nossa apresentação buscará 
resgatar o substrato afetivo da democracia deliberativa milliana. Na 
contramão de grande parte dos autores da chamada “virada deliberativa” 
(deliberative turn), Mill sustenta que a ênfase em procedimentos 
puramente “neutros”, “racionais” ou “não-abrangentes” é incapaz de 
salvaguardar a democracia deliberativa. De acordo com o filósofo, para 
que proceda democraticamente, a deliberação política deve mobilizar 
afetos que levem os indivíduos a cultivar uma mentalidade não-
dogmática e a sopesar genuinamente as perspectivas e opiniões 
apresentadas por cidadãos oriundos de diferentes meios socioculturais. 
Para que a democracia deliberativa perdure, é fundamental a convocação 
de paixões, emoções, sentimentos e afetos democráticos. (Seguindo o 
vocabulário de Mill, não faremos distinção entre “paixões”, 
“sentimentos”, “emoções” e “afetos”.) 

A adesão a princípios democráticos resulta não só de justificativas 
racionais como de estilos de vida e modos de pensar democráticos. Ao 
apontar para a importância da consolidação de um substrato afetivo para 
a democracia deliberativa, Mill destaca que um teórico da democracia 
deve também pensar as condições de existência de uma individualidade 
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democrática. É nesse contexto que se inserem a religião civil e a educação 
cívica apregoadas pelo filósofo. A hipótese que apresentaremos é que 
tanto a religião civil quanto a educação cívica millianas buscam forjar uma 
individualidade democrática por meio do cultivo da simpatia. Enquanto 
sentimento moral que possibilita a transmissão e criação de afetos 
coletivos entre cidadãos provenientes de diferentes grupos sociais, a 
simpatia é de suma importância para uma democracia pluralista. Visto 
que funciona como uma fonte de prazer social que produz sentimentos 
comuns e fortalece os princípios da igualdade e da liberdade dos 
cidadãos, a simpatia afigura-se como uma condição de estabilidade da 
democracia (Mill, Collected Works, vol. X, p. 135). 

Seguindo Nussbaum (Political Emotions, cap. 3), argumentaremos que a 
religião civil apresentada no ensaio “The Utility of Religion” tem como 
propósito criticar a monarquia e o capitalismo e revigorar a democracia. 
Ao reconstruirmos os principais momentos do ensaio milliano, 
destacaremos que a religião civil se relacionava com o ideal do 
desenvolvimento do Eu e com o repúdio ao industrialismo do século 
XIX que, na visão do autor, fomentaria indivíduos destituídos de espírito 
público. Mill rechaçava o capitalismo vitoriano porque o considerava 
infenso à democracia. Os proletários não tinham qualquer voz na 
condução de suas ações no trabalho, local onde passavam a maior parte 
do tempo. Como poderia alguém submetido a um regime despótico no 
ambiente de trabalho desenvolver as capacidades deliberativas 
necessárias à democracia? Além de inviabilizar a participação política do 
demos, o capitalismo obstruía o desenvolvimento de uma 
individualidade democrática porque incitava o cultivo de afetos egoístas 
(Mill, Collected Works, vol. XXII, p. 90 e vol. XVIII, p. 169). A fim de 
contrabalancear tais afetos, a religião civil milliana busca engendrar, por 
meio de atividades públicas, emoções que levem cada cidadão a enxergar 
os demais não como fardos econômicos a serem eliminados, mas sim 
como pares que, na empreitada política, anseiam construir uma vida 
melhor. Posto que guarde semelhanças com as religiões tradicionais, a 
religião civil teria como diferencial tornar o exame crítico da lei e do 
costume um hábito constante, prática que segundo Mill não era 
recomendada pelas religiões de seu tempo.  

O escrutínio crítico das leis e regras sociais, componente primacial da 
democracia deliberativa, tem sua importância reforçada na teoria da 
educação cívica formulada por Mill. De acordo com o filósofo, a 
manutenção de uma democracia deliberativa exige que seus membros 
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recebam uma educação cívica que instigue o pensamento crítico e 
estimule a simpatia. De modo similar a Strauss (“What Is Liberal 
Education?”), Mill afirma que o fito principal da educação é menos o de 
transmitir conteúdos específicos e mais o de preparar o aluno para o 
exercício da cidadania democrática e, assim, incutir-lhe a convicção de 
que a democracia não é apenas um regime dentre outros, mas sim o 
melhor de todos. “Especialmente característico das impressões da 
primeira educação é a posse daquilo que é muito mais difícil às 
convicções posteriores obter – o comando sobre os sentimentos” (Mill, 
Collected Works, vol. X, pp. 408-9). Longe de ser “neutra”, uma 
educação voltada para a formação de uma individualidade democrática 
deve, desde tenra idade, doutrinar os alunos acerca do valor dos 
princípios basilares da democracia, quais sejam, a igualdade e a liberdade 
de todos os cidadãos. Segundo Mill, esse “doutrinamento” geraria 
convicções fortes que dificultariam o processo de desconsolidação 
democrática. 
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Neste trabalho, aborda-se um tema sensível da vida política nacional: a 
relação entre impeachment e democracia. Para isso, aproveitam-se as 
reflexões de Alexis de Tocqueville sobre os contornos que o processo de 
impedimento adquiriu nas democracias modernas, buscando-se, assim, 
auxiliar na compreensão da realidade institucional brasileira. Com base 
no conceito tridimensional de democracia que perpassa a obra de 
Tocqueville, indicam-se algumas soluções possíveis aos abusos do 
impeachment. A apresentação é dividida em quatro partes. (1) Inicia-se a 
exposição com a apresentação de alguns dados sobre a pujança desse 
instrumento de deposição nos EUA e no Brasil. Nos EUA, houve 
dezenove processos instaurados entre 1799 e 2010, oito condenações, 
três demissões e uma renúncia, atingindo senadores, ministros, justices, 
juízes federais e presidentes da República. No plano estadual, quatorze 
governadores sofreram impeachment, dois deles por duas vezes, com 
sete condenações ao todo. Já no Brasil, o instituto começou atingindo, 
direta ou indiretamente, os dois primeiros presidentes republicanos, 
Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ainda sob a 
Constituição de 1891, Campos Salles sofreu três denúncias, enquanto 
Hermes da Fonseca enfrentou uma. Sob a Constituição de 1946, foi a 
vez de Getúlio Vargas. Por fim, sob a Constituição de 1988, inaugurou-
o José Sarney com uma denúncia, vinte e nove foram as contra Fernando 
Collor, quatro contra Itamar Franco, vinte oito contra Fernando 
Henrique Cardoso, trinta e oito contra Luiz Inácio Lula da Silva, sessenta 
e sete contra Dilma Rousseff e vinte e cinco contra Michel Temer, até o 
momento. Dentre os quatro presidentes democraticamente eleitos sob a 
Constituição de 1988, dois foram condenados e destituídos. De um 
“remédio extremo para grandes maus da sociedade”, o impedimento do 
Presidente tornou-se “um meio habitual de governo”, já descrevia 
Tocqueville em 1835. (2) Após, destaca-se a diferença que o autor francês 
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identificou, à época, entre os sistemas europeu e estadunidense de 
deposição do chefe do Executivo. A diferença central está na 
imparcialidade do julgamento, tipicamente presente nas atividades 
jurisdicionais e mitigada nas atividades administrativas do Estado. Das 
primeiras, espera-se o alheamento em relação aos interesses em conflito 
daquele que julga; das segundas, a perseguição dos interesses públicos 
por aquele a quem foram confiados. As máximas latinas nemo judex in 
causa propria e nemo judex sine actore exigem do juiz, não do 
administrador ou do legislador, a posição inerte e super partes. No 
sistema estadunidense, analisava Tocqueville, a separação das 
competências de acusação e julgamento entre a House of Representatives 
e o Senate, a exigência de dois terços dos votos dos senadores para a 
condenação e a atribuição da presidência do tribunal ao Chief Justice, 
Presidente do órgão máximo do Poder Judiciário, foram medidas que 
buscaram, é verdade, preservar essa característica essencial à jurisdição. 
Contudo, duas modificações institucionais da Constituição dos EUA 
elevaram sobremaneira o peso da opinião pública, em detrimento da 
inércia e da imparcialidade. Elas transformaram o que era um juízo 
jurisdicional exercido pela câmara alta do Poder Legislativo em um juízo 
tipicamente administrativo. Embora sempre estivessem em causa 
julgamentos políticos, porque proferidos por órgão político revestido 
momentaneamente de competência para julgar, tornou-se distinto o seu 
conteúdo. As duas modificações são detalhadas neste trabalho, 
apontando-se como estimularam a parcialidade e o facciosismo no 
impeachment. (3) Em seguida, o desenvolvimento se volta à realidade 
nacional. As mesmas tendências observadas por Tocqueville nos EUA 
fizeram agravar o caráter parcial do processo de impedimento no Brasil. 
A parcialidade foi fomentada ainda mais pela Constituição de 1988. Daí 
seu uso corriqueiro como um instrumento de canalização, para além das 
eleições, do poder avassalador da opinião pública. (4) Por fim, 
demonstra-se que o pensador francês explora as ambiguidades do termo 
“democracia” para expressar não somente a estrutura de quem e como 
governa, como também outros dois sentidos. Não somente a natureza 
de governo, na terminologia de Montesquieu, como também os 
chamados princípio e objeto de governo. São eles, respectivamente, a 
paixão principal que move os indivíduos e a representação geral que 
possuem da coisa pública. A democracia conotava o anseio por igualdade 
de condições e a força da opinião pública: “acima de um como acima de 
outro, erige-se um poder dirigente – o da opinião pública”. Ao se deparar 
com os possíveis abusos dos processos de impeachment, a questão para 
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os brasileiros é hoje, assim como era para Tocqueville, evitar que a 
democracia proceda por meio de golpes, em vez de por meio de eleições 
livres e instituições estáveis. Do ponto de vista do princípio de governo 
democrático, o problema consiste em enfrentar o poder das aristocracias 
ou oligarquias e suas tendências facciosas. Do ponto de vista do objeto 
de governo democrático, o desafio é o de atenuar a enorme volatilidade 
da opinião pública e seus arroubos na deposição presidencial. As 
possibilidades de abusos são bastante acentuadas nas democracias 
modernas, embora o pensador francês já indicasse alguns possíveis 
contrapesos institucionais. 
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A partir do método reconstrutivo exposto por Honneth (2014) em 
Direito da Liberdade, o trabalho procura repensar a ideia de socialismo 
e apresentar os traços de uma reconfiguração da crítica ao capitalismo 
não apenas como modo de produção mas como forma de vida ética 
(Jaeggi, 2016) - o que, por sua vez, exigiria um enraizamento normativo 
nas práticas e instituições objetivas da sociedade. Por isso, no sentido de 
explorar a estrutura de promessas, expectativas e contradições da 
sociedade capitalista, de modo que seja capaz se aproximar daquilo que 
Marx chamou de “autoentendimento da época sobre suas lutas e 
desejos”, o trabalho se vale do conceito hegeliano de “Eticidade” - sob 
o qual reúnem-se práticas, valores e um complexo sistema de instituições, 
formalizadas politicamente ou não, no interior das quais esses valores 
assumem, coercitiva ou voluntariamente, uma materialidade concreta. O 
objetivo, com isso, é transcender os bloqueios que, como observa Cohen 
(1982), fazem o marxismo ortodoxo atribuir ao socialismo uma merca 
descontinuidade das instituições burguesas. 

Desse modo, será argumentado que o passo adiante dado por Marx em 
relação ao conceito hegeliano de Eticidade foi, por um lado, distinguir 
n'O Capital uma “circulação simples de mercadorias” e uma “circulação 
de dinheiro como Capital” e, por outro, identificar no Estado uma 
vontade distorcidamente constituída tanto pela degradação subjetiva 
derivada de trabalhos alienantes quanto pela distribuição desigual de 
poder na base das relações sociais de produção. Nesse sentido, em que 
pese essa crítica radical de Marx tenha levado ao entendimento de que o 
poder administrativo dos antagonismos da sociedade civil-burguesa seria, 
de um modo ou de outro, estritamente subordinado à estrutura 
econômica, é possível, também, uma interpretação que aproxime a 
concepção marxiana e o núcleo essencial da exposição hegeliana sobre a 
Eticidade. Essa interpretação se baseia na ideia de que a 
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autoexpansividade do Capital, embora predominante na configuração 
política de uma formação social, defronta-se constantemente com 
valores civilizatórios que modelam o núcleo normativo das sociedades 
modernas - o que demonstra aquilo que Nancy Fraser (2014) denomina 
de “imbricação funcional” entre os aspectos mercantilizados e não-
mercantilizados das sociedades capitalistas.  

Com isso, o trabalho mostra que Gramsci parecia já ter antecipado essas 
questões ao situar no momento “ético-político” uma superação dos 
interesses meramente corporativos que constituiriam o momento 
econômico da sociedade civil e, ao mesmo tempo, elaborar o conceito 
de “bloco histórico” formado por um sistema de superestruturas e 
relações sociais de produção (Gramsci, 1999, p. 250-251). Por 
consequência, atribuiu considerável ênfase à conquista da hegemonia das 
esferas que constituem esse bloco histórico, à negociação democrática na 
sociedade civil e à formação de uma vontade coletiva e transformadora. 
Nesse sentido, Gramsci parece ter identificado na filosofia hegeliana o 
mesmo problema exposto por Honneth: a ausência de uma esfera da 
eticidade que possibilite a encarnação da liberdade social por meio da 
instituição de uma vida pública democrática (Honneth, 2015, p. 485). A 
partir disso serão discutidas as condições nas quais a ideia de Socialismo 
estaria vinculada à garantia da realização dessa vida pública democrática 
– tanto em relação à expansão da liberdade social quanto à 
implementação de deliberações examinadas paritariamente na sociedade 
civil. 
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Propõe-se neste artigo uma investigação sobre o papel e a importância 
da democracia dentro da abordagem das capabilities de Amartya Sen, 
focando-se especialmente no Sen de Desenvolvimento como Liberdade. 
O artigo faz uma breve apresentação da abordagem das capabilities de 
Sen e avalia na sequência a importância das liberdades políticas e da 
democracia no pensamento do autor. Embora Sen não possa ser 
declarado exatamente um teórico da democracia, o autor destaca a ela 
um papel especial para a realização de certas capabilities, assim como 
para evitar a pobreza extrema e episódios de fomes coletivas. Mesmo que 
em Sen não haja uma teoria sobre o que é a democracia, o autor aporta 
alguns dos aspectos que fazem dela um modelo que permita a todos a 
escolha de uma vida que valha a pena ser vivida. A primeira seção 
apresenta as bases para a compreensão do conceito de capabilitiy, como 
os aspectos do bem-estar e da agência, que orientam a ação de uma 
pessoa, assim como as definições de capabilities e de functionings. Os 
functionings podem ser compreendidos como as várias coisas que uma 
pessoa pode fazer, assim como as várias opções do que uma pessoa pode 
ser. Estes functionings envolvem, assim, tanto atividades (comer, ler, 
ver), quanto estados pessoais, desde os mais simples (estar bem nutrido, 
estar livre de doenças evitáveis) aos mais complexos (não estar 
envergonhado por conta da sua vestimenta, tomar parte da vida 
comunitária, ter autorrespeito). Do conceito de functioning se deriva o 
de capability, podendo ser compreendida como as diversas combinações 
alternativas de functionings que uma pessoa pode realizar. Trata-se, dessa 
forma, de um tipo de liberdade substantiva para escolher diferentes 
estilos de vida (SEN, 2001, 2010). A segunda seção enfoca na 
importância das liberdades políticas para Sen. Segundo o autor a 
avaliação da democracia para por dois aspectos importantes: a) o 
diagnóstico de que um número imenso de pessoas em todo mundo são 
vítimas de privações de sua liberdade, que lhes impedem de realizar 
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functionings; b) a necessidade de se enfrentar argumentos segundo os 
quais as liberdades políticas e os direitos civis básicos são uma espécie de 
“luxo” acessível somente a sociedades economicamente avançadas, tese 
que fundamenta a ideia de que sistemas políticos autoritários são 
fundamentais para a promoção do desenvolvimento econômico. Para 
resolver estes problemas, Sen (2010) destaca que tanto a liberdade 
política, quanto as liberdades civis são importantes por si mesmas, como 
elementos constitutivos da liberdade humana, assim como elas são 
instrumentos que possibilitam a realização dos functionings que são 
valiosos à pessoa, ou seja, elas são tanto os meios, quanto os fins do 
desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, as liberdades políticas são 
importantes também para a realização das necessidades econômicas, pois 
estas dependem de discussões e debates públicos abertos que permitam 
a definição de quais são as capabilities básicas que necessitam ser 
garantidas. Para que esse debate possa ocorrer faz-se necessária a garantia 
das liberdades políticas e de direitos civis básicos. Desse modo, 
destacam-se os seguintes argumentos em favor da importância das 
liberdades políticas e civis: a) elas são importantes por possuírem um 
valor intrínseco, enquanto capabilities básicas; b) são importantes pelo 
seu papel instrumental, pois aumentam o grau em que as pessoas são 
ouvidas, quando expressam e defendem suas reivindicações, inclusive de 
necessidades econômicas; e c) tem um papel construtivo, na definição de 
quais são as necessidades dentro de um determinado contexto social. 
Dentro dessa perspectiva, a democracia é um modelo que permite a 
realização das liberdades políticas, sujeitando a definição das 
necessidades econômicas ao debate público, definindo-se dessa forma as 
prioridades da ação pública para que cada um possa exercer as suas 
liberdades individuais. Pela democracia, permite-se aos cidadãos a 
escolha de quais serão as políticas públicas adotadas e quais serão os 
rumos politicamente definidos. Destaca-se que ao contrário de 
Nussbaum, Sen não propõe uma lista de determinadas capabilities 
consideradas essenciais a todos os indivíduos. Para o autor, não cabe ao 
filósofo definir quais capabilities devem ser priorizadas pelos governos, 
este é um papel dos cidadãos que fazem parte de uma determinada 
sociedade, em um processo democrático. Sen, no entanto, não é ingênuo 
a ponto de pensar que a democracia como a conhecemos hoje tem sido 
eficaz em realizar todas essas suas vantagens, pois tudo depende do 
modo como a democracia é efetivamente exercida. Para o autor, a prática 
democrática é tão ou mais importante do que o desenho das instituições 
democráticas e esta prática ainda necessita ser aprimorada. Desse modo, 
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a democracia não é um remédio automático, pois é a prática que permitirá 
que os cidadãos aproveitem as suas oportunidades. Algumas críticas a 
essa abordagem são apreciadas ao término do artigo. 
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O tema da educação é secundário na filosofia política e moral de Rawls. 
Em A Theory of Justice, ainda que não exclusivamente, está 
particularmente vinculado à psicologia moral e, nesse sentido, às 
discussões sobre a estabilidade. Com efeito, Rawls revisou 
significativamente sua concepção de justiça em Political Liberalism, que 
assumiu seriamente a questão do pluralismo, das diferenças e da 
existência de uma sociedade democrática. O propósito desse texto é 
indagar o modo como a educação aparece no liberalismo político de 
Rawls, em que pesem, de um lado, a crescente diversidade das sociedades 
modernas, e, de outro, o reflexo da tensão entre as diferentes doutrinas 
abrangentes sobre a educação. 

Em vista disso, o texto será dividido em dois pontos, de uma educação 
moral até uma concepção mínima e política, nos termos de uma de uma 
educação cívica, como se segue: num primeiro momento, distinguem-se 
os traços iniciais de uma educação moral, como preconizava o autor em 
A Theory of Justice. Tal educação moral, vinculada às leis do 
desenvolvimento moral, formuladas ao longo de todo o capítulo VIII (§§ 
69 ao 77), aponta para um aprendizado da justiça mediado pelas 
instituições mais importantes da sociedade, a estrutura básica da 
sociedade, isto é, leva a constituição de um senso de justiça. O senso de 
justiça é o resultado de práticas institucionais que produzem uma 
moralidade que as legitima. Para Rawls, ter um senso de justiça é ter um 
“desejo normalmente efetivo de aplicar e agir segundo os princípios de 
justiça” (RAWLS, 2009, §77, p. 623; §72, p. 584-5), o que se manifesta de 
dois modos específicos: (i) em primeiro lugar, leva os indivíduos a 
aceitarem as instituições justas que se aplicam a ele e das quais ele e os 
demais associados se beneficiam; e (ii) em segundo lugar, dá origem à 
disposição de trabalhar pela criação de instituições justas e pela reforma 
das existentes, quando a justiça o exigir (RAWLS, 2009, §72, p. 585). 
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Dessa forma, é através do senso de justiça que seres comuns são 
considerados morais tendo em vista a aceitação de viver como o exige a 
justiça e dispondo-se a regular suas condutas seguindo um padrão de 
justiça, regulado pelos princípios de justiça.  

Essa visão de educação moral, presente no desenvolvimento de um senso 
de justiça, ao longo dos modos de florescimento moral (moralidade de 
autoridade, moralidade de associação e moralidade de princípios), em 
última instância, cumpre o papel de realizar a autonomia pessoal. 
Segundo Rawls,  

[...] agir com autonomia é agir segundo os princípios com os quais 
concordaríamos na condição de seres racionais livres e iguais, e que 
devemos entender dessa maneira. Esses princípios também são 
objetivos. São os princípios que desejaríamos que todos (inclusive nós 
mesmos) seguissem se tivéssemos de assumir juntos o mesmo ponto de 
vista geral (RAWLS, 2009, § 78, p. 637). 

O segundo momento explorará essa visão, já que Rawls também parece 
sugerir que o sistema educativo e, caracteristicamente a educação formal, 
seja um dos domínios do Estado. E aqui se põe em evidência a tensão na 
seara da educação, no contexto de uma sociedade democrática, plural e 
razoável: a divergência, especialmente, entre grupos religiosos cujas 
crenças se opõem àquelas que brotam do pensamento e do mundo 
moderno, e a própria sociedade que surge dessas transformações. Em 
vista desse tipo de divergência, o liberalismo político, diversamente do 
liberalismo abrangente, como o de Kant ou mesmo de Mill, exige muito 
menos da educação: exigirá que a educação contemple o conhecimento 
sobre os seus direitos constitucionais e civis, tendo em conta assegurar-
se que a decisão de participar ou não da vida social resulte da sua escolha, 
e não pela ignorância dos seus direitos. Mais: “sua educação também 
deve prepará-las para ser membros plenamente cooperativos da 
sociedade, capacitando-as a se sustentarem; deve ainda, incentivar as 
virtudes políticas, para que queiram cumprir os termos equitativos da 
cooperação social em suas relações com o resto da sociedade” (RAWLS, 
2000, p. 247-8). Para Rawls, essa visão a respeito da educação externa a 
preocupação do liberalismo político quanto a educação. Assim,  

A preocupação da sociedade com a educação [das crianças] reside em seu 
papel de futuros cidadãos e, por conseguinte em coisas essenciais tais 
como a aquisição da capacidade de entender a cultura pública e de 
participar de suas instituições, de serem economicamente independentes 
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e membros autônomos da sociedade ao longo de toda a sua vida, e de 
desenvolverem as virtudes políticas, tudo isso de um ponto de vista 
político (RAWLS, 2000, p. 249). 

Desse ponto de vista político, o propósito que está na base da educação 
não se compromete com aquilo que Rawls chama doutrinas abrangentes, 
embora estabeleça alguns pontos fundamentais, cujas práticas educativas, 
sejam elas institucionais ou não, deverão dar conta.  
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John Rawls tornou-se uma das figuras centrais da Filosofia Política do 
final do Séc. XX com a obra Uma Teoria da Justiça. Nela, o filósofo 
estadunidense apresenta a justiça como a primeira virtude das instituições 
sociais, identificando seu contexto de origem naquilo que David Hume 
denominou ‘circunstâncias da justiça’. Definidas como as condições que 
tornam a pergunta pela justiça tanto possível como necessária, tais 
circunstâncias são subdivididas em dois tipos: objetivas e subjetivas. 
Dentre as primeiras, inclui-se a escassez moderada de recursos. A 
segunda, a ser examinada em detalhe nesta apresentação, consiste da 
divergência de concepções do bem, que engendram diferentes ‘planos 
racionais de vida’ que, por sua vez, são fontes de reivindicações 
divergentes aos recursos naturais e sociais disponíveis. Visto que a 
cooperação social produz um número limitado de bens e que as pessoas 
não são indiferentes a sua distribuição, pois, pelo contrário, divergem 
profundamente entre si acerca de como esta deve ser feita, a justiça surge 
como pergunta em contextos caracterizados por reivindicações 
conflitantes. 

Em face disso, a resposta rawlsiana consiste em oferecer tanto os 
princípios de justiça, para a elaboração dos termos sociais de cooperação 
que regulariam uma distribuição equitativa dos bens sociais primários aos 
participantes da cooperação social, quanto no procedimento hipotético 
da posição original, uma situação imparcial de escolha a partir da qual tais 
princípios seriam escolhidos. Munidos de tais princípios, cidadãos 
democráticos elaborariam uma Constituição e as leis ordinárias de modo 
a garantir uma aplicação imparcial dos mesmos. Estes, por fim, seriam 
não só objeto de consenso entre os cidadãos de uma sociedade bem-
ordenada, como também se tornariam eles mesmos geradores de um 
senso de justiça, a partir do qual a justiça seria compreendida como parte 
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do plano racional de vida e expressão da autonomia de uma pessoa 
racional, livre e igual. 

Ao longo dos anos 80, Rawls publicou uma série de artigos que 
explicitam os pontos de partida de sua concepção e, no artigo Justiça 
como equidade: uma concepção política, não metafísica, apresenta sua 
concepção de justiça como expressão dos conceitos e valores da cultura 
política pública das democracias constitucionais. Dentre estes conceitos, 
Rawls menciona as chamadas ‘doutrinas abrangentes razoáveis’, 
doutrinas religiosas, filosóficas e metafísicas que, professadas por 
cidadãos democráticos e expressão do exercício de suas liberdades 
básicas, geram um elemento de discordância que não admite negociação. 
Tais como caracterizadas por ele, as doutrinas abrangentes razoáveis são 
irreconciliáveis, irredutíveis e inserem na sociedade democrática um 
conflito que tende a permanecer. 

Como resultado, essa mudança conceitual altera as chamadas 
‘circunstâncias subjetivas’ da justiça, colocando novos desafios para sua 
concepção. Nesse caso, trata-se de responder à pergunta pela justiça 
propondo princípios de justiça que, ao mesmo tempo em que se 
apresentam como termos equitativos de cooperação para cidadãos 
entendidos como pessoas livres e iguais em uma sociedade democrática, 
precisam reconhecer o conflito latente e irreconciliável entre estas. 

A apresentação aqui proposta tratará dessas duas expressões do conflito 
em Rawls, examinando sua concepção de justiça como proposta de uma 
linguagem normativa compatilhável para cidadãos democráticos que 
tendem a permanecer em conflito. Ao se comparar as duas imagens do 
conflito nos dois momentos da obra de Rawls, espera-se oferecer 
também duas imagens distintas do consenso. Reunindo-as, em um 
momento posterior da apresentação, pretende-se mostrar que o conflito 
pode ser encarado em termos teóricos como recurso democrático em 
face de deliberações acerca da justiça, superando uma imagem parcial 
deste enquanto mero obstáculo ao consenso. 

 

  

Palavras-chave: justiça; democracia; conflitos; Rawls 

 

Referências bibliográficas 



 

85 CADERNOS DE RESUMOS – II COLÓQUIO JUSTIÇA E DEMCORACIA 

FORST, R. Right to Justification: elements of a construtivist theory of 
justice. Trad. Jeffrey Flynn. New Directions in Critical Theory 
Collection. New York: Columbia University Press, 2011a. 

MAFFETTONE, S. Rawls: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 
2010. 

RAWLS, J. A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1999a. 

______. Political Liberalism: Expanded Edition. New York: Columbia 
University press, 2005. 

______. O liberalismo Político. Trad. Álvaro de Vita. Ed. ampliada. São 
Paulo: Martins Fontes, 2011. 

 

  



 

86 CADERNOS DE RESUMOS – II COLÓQUIO JUSTIÇA E DEMCORACIA 

Estado social igualitário e 
democracia 

Robson Francisco da Costa 

Mestrando 

UFPR 

 

Este trabalho pretende apresentar a concepção de estado social e 
democracia de Alexis de Tocqueville prioritariamente na obra A 
Democracia na América, e diz respeito à investigação sobre em que 
medida, segundo Tocqueville, o estado social de uma nação determina o 
surgimento de sua democracia. Em outros termos, dispomo-nos a 
indagar as características tidas como imprescindíveis para que o estado 
social americano, por exemplo, naquele contexto e naquela época, 
inaugurasse uma democracia efetiva. Assim, se a igualdade de condições 
é um pressuposto para o processo democrático, a questão seria: 
poderíamos afirmar que, para Tocqueville, um estado social capaz de 
gestar uma democracia já disporia em certa medida de uma base 
democrática? Se determinados aspectos sociais e normativos de um 
estado social podem definir a noção de democracia, na ausência desses 
aspectos, um estado “dito democrático” poderia, então, ser definido 
como não-democrático, a partir do pensamento tocquevilleano? 

Embora Tocqueville enfatize a realidade dos americanos como um 
estado social igualitário, ao final da obra Democracia na América, o autor 
escreve algumas considerações sobre o estado atual e o futuro das três 
raças que habitam o território dos Estados Unidos. A despeito dessa 
passagem, nos interessa saber se o filósofo trata ou traz em sua obra 
algum antídoto ou, ao menos sinaliza uma forma com que os americanos 
e consequentemente sua democracia serão capazes de resolver as 
desigualdades abissais que assolam as “duas raças” que o próprio autor 
deixa de fora da sociedade daquele contexto. Nos interessa saber se e 
como a democracia, a partir de um contexto desigual, poderá ou não 
fortalecer-se enquanto regime político que de fato caminha para uma 
sociedade mais igual e justa. 

Nesse ínterim, o tema da democracia é sempre revisitado perante 
diversos contextos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais. A 
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concepção de democracia é de modo abrangente tomada na forma com 
que é reconhecida pelo senso comum, por vezes generalista, fato que a 
empobrece e que a torna em certa medida esvaziada. Esse 
enfraquecimento também é reforçado pela dificuldade e distanciamento 
do reconhecimento da operacionalização do conceito na prática, no 
cotidiano dos indivíduos, de tal modo que gera a sensação de que o 
conceito não pudesse ser aplicado, mas sim, apenas possível de 
racionalização. 

Para nós a tarefa é fazer nesse conceito que é corriqueiramente entendido 
por todos, uma inflexão empírica, tentar demonstrar como o conceito de 
democracia se dá no “mundo da vida” de modo mais específico, 
compreender a partir da tensão Sociedade – Estado a relação entre estado 
social e democracia na perspectiva tocquevilleana e se o conceito como 
percebido por todos é um objetivo ideal a ser alcançado e ou já esta posto 
como real.  

Partindo desses pressupostos podemos já tentar esboçar alguns 
elementos que produzem tal percepção deste conceito e que fazem parte 
do léxico não só acadêmico, mas que, de modo amplo permeia também 
a linguagem da sociedade em geral ao se tratar do tema da democracia, 
no entanto, a partir disso, desenham nossa retórica, pois é na palavra, 
escrita ou falada que se dão os debates e contraditórios com os quais se 
arquitetam um regime político democrático. O diálogo é, portanto uma 
das, se não, talvez, a maior “ferramenta” de trabalho no exercício fazedor 
de sujeitos políticos. Sujeitos esses, que conhecem seus direitos e deveres, 
ou seja, sujeitos políticos capazes de diálogo – debatedores de ideias, que 
argumentam sobre seus interesses e os interesses públicos, mas que 
fundamentalmente são capazes da convivência em sociedade. 

Este trabalho é tema de pesquisa de mestrado na UFPR – Universidade 
Federal do Paraná e encontra-se embrionário quanto a sua execução, 
portanto apresentaremos o seu esboço de forma breve e não se tem 
pretensão de esgotar o assunto, muito menos tem condições de arquitetar 
por hora qualquer conclusão. 
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A concepção de justiça de transição se pauta por um trabalho que 
envolve a restauração de uma ordem fragmentada por turbulências 
políticas originárias de um período autoritário. Por um lado, a ciência 
política pauta esta concepção em três fases historicamente distintas: a 
primeira advinda do pós-guerra em 1945, com os Julgamentos de 
Nuremberg, fundamenta-se em uma perspectiva de universalização de 
direitos humanos sob uma perspectiva liberal. Em seguida, há uma 
retração desta concepção internacional para atuação em um contexto 
local com a fragmentação política mundial ocasionada pelo colapso da 
União Soviética e dos regimes autoritários na América Latina. Por fim, a 
última fase se dá naquilo que Teitel (2011) denominou como “estado 
estável”, onde os efeitos da globalização e da transnacionalização dos 
direitos humanos tornaram a questão da justiça transicional como um 
paradigma do Estado de Direito, retomando questões da primeira fase 
sobre a concepção universal dos direitos humanos e a responsabilização 
da violência de Estado e dos agentes da repressão. Por outro lado, em 
um nível filosófico, é pertinente tratar a questão da justiça de transição 
sob o prisma de uma luta por reconhecimento e, por sua vez, em um 
aspecto concreto daquilo que Honneth (2015) chama de eticidade 
democrática para a superação de patologias sociais unilaterais, permeadas 
por situações jurídicas objetivas que obstaculizam a emancipação e a 
liberdade social das vítimas da ditadura. O direito à memória e a verdade 
é, de fato, uma ação política que visa a democratização radical de uma 
demanda por justiça e que pode ser relacionada a uma demanda por 
reconhecimento, na medida em que a liberdade jurídica é posta como 
uma categoria distante da liberdade moral que as vítimas da ditadura 
visam requerer sobre uma accountability institucional sob a forma de 
políticas públicas de reparação de danos. Deste modo, este é o 
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argumento central deste resumo: as violações de direitos humanos 
perpetradas no período da ditadura militar brasileira vão para além de 
uma questão meramente política, mas vinculam-se a uma relação moral 
que envolve a eticidade de uma sociedade e de suas instituições políticas. 
Se os aspectos das transição política no Brasil foram feitas por critérios 
de liberalização e democratização oriundas de negociações políticas “pelo 
alto” pelas elites políticas civis e militares, de cunho mais ou menos 
pragmático e visando uma racionalidade estratégica, a justiça de transição 
é um processo que vai além destes critérios, uma vez que está vinculada 
a uma questão moral vislumbrando a própria realização da liberdade 
daqueles que estiveram sob o jugo do período autoritário. Tal ação é 
pautada por uma estratégia de atores da sociedade civil cujo 
reconhecimento denegado pelas políticas de reparação e se fundamenta, 
primeiramente, no âmbito de positivação jurídica sob a forma da lei nº 
10.559/2001 que instituiu a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça 
e a lei nº 12.528/2011, que criou a Comissão da Verdade. Ainda que estes 
sejam aspectos contundentes da questão da liberdade jurídica que 
envolve a noção de direitos subjetivos em um contexto de 
neoconstitucionalismo, os fundamentos da liberdade moral dos 
perseguidos políticos não encontram justificações públicas suficientes 
que procuram eliminar o sofrimento cometido pelos agentes da 
repressão. Nesse sentido, as questões que permeiam a concepção de 
democracia perpassam esta superação das patologias sociais ocasionadas 
pelo período autoritário: a justiça de transição, mais do que uma 
prestação de contas do Estado e dos agentes da repressão, envolve uma 
questão moral crítica cujo objetivo é a ruptura de um desenvolvimento 
errado da eticidade pós-transição em direção a um sentido normativo de 
superação destas patologias visando à emancipação daqueles que foram 
vítimas da repressão e do autoritarismo. 
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Até então, a vergonha social tem sido pouco explorada pela Teoria 
crítica, reduzindo-se aos poucos parágrafos contidos em “Luta por 
reconhecimento” de Axel Honneth. Neste artigo, defendo a 
possibilidade de operar uma investigação da vergonha social na Teoria 
Crítica, incluindo-a como parte do projeto da filosofia social, que visa 
diagnosticar as patologias sociais, isto é, fenômenos de injustiça, 
desrespeito e humilhação. Para tanto, minha estratégia é desenvolvê-la a 
partir de contribuições dos membros da chamada quarta geração da 
Teoria crítica como Mathias Iser, Robin Celikates, Rael Jaegee e 
Emmanuel Renault. Em um primeiro momento, reconstruo o projeto 
original da Teoria crítica e mostro a possibilidade de trabalhar a 
concepção de vergonha social na bojo da filosofia social. Para tanto, 
desenvolvo a vergonha social como uma patologia de segunda ordem 
que bloqueia a possibilidade de avaliação e crítica das patologias de 
primeira ordem. Em um segundo momento, desenvolvo as ideologias da 
vergonha social, isto é, o sistema de convencimento que a norteia e sua 
orientação para as ações práticas. Por fim, em um terceiro momento, 
apresento as vergonhas socialmente desnecessárias, como a humilhação, 
que podem ser evitadas sistemicamente pela estrutura institucional. 
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O "Programa Escola sem Partido” é um anteprojeto de lei que hoje 
tramita em várias instâncias do Legislativo. O projeto de lei é inspirado 
no anteprojeto de lei criado pelo Movimento Escola sem Partido (MESP) 
- que possui uma página virtual escolasempartido.org. O projeto do 
MESP recebe forte apoio da ala conservadora da política brasileira, sendo 
propalado por vários estados e apoiado publicamente por 23 partidos, 
como aponta Amorim e Salej (2016). Os dois principais projetos de lei 
(867/15 e 193/16) tramitam na Câmara do Deputados e no Senado, 
respectivamente. O PL 867/15, de autoria do Dep. Izalci Lucas (PSDB-
DF) tramita apensado ao PL 7180/2014 de autoria do deputado 
Erivelton Santana do Partido Social Cristão. O projeto de lei do deputado 
Izalci institui que o sistema educacional brasileiro obedeça diretrizes de 
neutralidade política, ideológica e religiosa; disso decorre o artigo 3, que 
diz que o governo não deve se intrometer na orientação sexual dos alunos 
e o artigo 4, que postula deveres para os educadores em sala de aula. 

As percepções da educação nacional propagadas pelo MESP confluem 
com os posicionamentos conservadores ao proibir que o sistema de 
ensino conscientize o estudante sobre as desigualdades de gênero e o 
respeito pela diversidade de identidades de gênero na sociedade 
brasileira. O PESP possui vários objetivos que confluem na aposta de 
que a neutralidade dos conteúdos didáticos e o controle do que o 
professor fala na sala de aula seja reforçada por lei. Existe uma aposta 
por parte dos movimentos feministas e LGBT que, ao inserir temas 
relevantes nas escolas sobre as formas e representações de mundo com 
um olhar crítico dos estudos de gênero (promoção de respeito a 
diversidade sexual; conscientização das injustiças reproduzidas contra as 
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mulheres), busca-se solidificar as compreensões de valores democráticos 
de justiça para a população brasileira. Não entender a importância das 
políticas de gênero nas escolas ao exclui-la das esferas sociais significa 
excluir as injustiças de gênero do raciocínio político e apostar que a 
garantia formal dos direitos irá eliminar o não reconhecimento de grupos 
como sujeitos de justiça. 

O debate teórico sobre justiça irá dialogar com os projetos de lei do ESP 
para entender as dimensões políticas de um projeto de educação que 
pretende criar mecanismos institucionais que impedem que o sistema de 
ensino conforme as injustiças sociais. O argumento da neutralidade de 
gênero e a análise atenta dos projetos de lei do PESP permitem que este 
artigo discuta criticamente as dimensões políticas desses projetos 
dialogando com o debate sobre justiça das teorias liberais 
contemporâneas. Neste sentido, o artigo é organizado em três partes: I) 
a exposição do projeto de educação do Escola sem Partido, seus 
objetivos e os principais atores dentro e fora do parlamento; II) a análise 
dos argumentos que suportam a defesa da neutralidade de gênero na 
educação; III) situar onde o debate de justiça pode dialogar de forma 
crítica com os argumentos do PESP e discutir porque o tema da 
neutralidade de gênero recai na justiça. 

Argumento que a defesa da neutralidade de gênero dentro dos projetos 
de lei conservadores é sustentada por um conjunto de argumentos do 
senso comum presentes nas nossas sociedades liberais. A exposição 
desses argumentos permite a identificação de ramificações de 
representações da realidade e, quer sejam verídicas ou não, demonstram 
por quais sentidos os defensores da neutralidade se apoiam na 
construção do pensamento conservador no parlamento brasileiro e na 
sociedade. É possível perceber a partir da análise do conteúdo dos 
projetos de lei do ESP que alguns entendimentos e percepções da 
realidade orientam a linha de ação dos criadores e parlamentares que 
defendem o PESP. 

A defesa da neutralidade de gênero impossibilita que o esforço de 
produzir justiça seja realizado dentro do sistema de ensino porque 
reforça o entendimento de que as instituições do Estado devem 
permanecer neutras frente as diferentes concepções de moralidade, 
mesmo que elas consolidem valores básicos da democracia. Nesse 
sentido, este artigo tentou entender o problema da neutralidade de 
gênero no projeto de lei do Escola sem Partido utilizando as referências 
e discussões da teoria da justiça ampliando os entendimentos da justiça 
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nas dimensões políticas desses projetos conservadores. O artigo faz o 
movimento de expor as características centrais do PESP mapeando os 
atores e os argumentos que sustentam esse "projeto" de educação 
nacional. Feito isso, o texto tenta entender a defesa conservadora da 
neutralidade de gênero presente nos projetos: esclarecendo os 
argumentos de doutrinação do Estado brasileiro e da defesa da 
autoridade familiar sobre a intervenção do Estado. Sustento no texto que 
são posicionamentos conservadores porque o princípio de neutralidade 
corresponde a manutenção do estado de coisas do nosso sistema de 
ensino e a naturalização das perspectivas dominantes e estruturas 
desiguais. 
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Não é nenhuma novidade analisar a relação entre capitalismo e a 
destruição ambiental. As críticas ao crescimento econômico eram, e 
ainda são, precisas e realistas. Condenam a veneração extremada ao lucro 
e ao crescimento, dado que este é acompanhado do esgotamento dos 
recursos naturais, poluição, extinções e da aniquilação, inclusive, de 
diversos grupos humanos, como os povos das florestas. Conforme 
Andre Gorz, nesse modelo de produção atual, é impossível limitar ou 
suprimir o crescimento e simultaneamente distribuir bens de maneira 
mais igualitária, muitas vezes a própria natureza do bem impede que isso 
ocorra. Esse modelo, naturalmente, reproduz a miséria e a desigualdade. 

Todavia, o foco analítico restrito ao modelo de produção capitalista 
silencia-se sobre a atuação política, de forma mais direta, por detrás da 
destruição ambiental. Atualmente, sobretudo após a derrocada de alguns 
sistemas políticos socialistas e comunistas, muitos países se declaram 
democráticos. Entretanto, esse sucesso ideológico é acompanhado por 
uma implementação incompleta e, conforme Rosanvallon, a pluralidade 
de configurações políticas em que o termo é proclamado deixa uma 
dúvida no ar sobre o que é, mesmo, um regime democrático. Um 
consenso resida, talvez, na promessa democrática de que esse sistema 
seria capaz de gerar igualdade e autonomia. Contudo, é preciso lembrar 
que a democracia real envolve tensões e conflitos de maneira 
incontestável. 

Segundo Wolfgang Streeck, o capitalismo democrático é pautado por 
dois princípios ou regimes conflitantes de alocação de recursos: 1) opera 
com a produtividade marginal ou com aquilo que é exposto como 
vantagem por um livre jogo das forças de mercado; 2) baseia-se em 
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necessidades ou direitos sociais, estabelecidos por escolhas coletivas. 
Com isso, os governos encontram-se, sempre, instados a cumprir ambos 
os princípios simultaneamente. Entretanto, Streeck deixa entrever, a 
partir de uma perspectiva econômica, como esse modelo é, na verdade, 
assolado por crises consecutivas e que o peso dessas, reiteradamente, é 
direcionado para a parcela da população, vulgo maioria, mais vulnerável. 
As crises econômicas constantes, desencadeadas com o fim da 
prosperidade do pós-guerra na década de 60, são remediadas de forma a 
fazer a tensão migrar de uma localização institucional para outra. 

Dessa forma, qualquer governo sistematizado pelo capitalismo 
democrático, encontra-se diante do paradigma político de mercado, o 
dever impossível de fazer cumprir a vontade do mercado e a vontade 
popular, dar liberdade ao mercado e fazer valer os direitos sociais 
simultaneamente e com a mesma ênfase. Entretanto, como relembra 
Streeck, isso não acontece na prática (quiça é possível), o que ocorre é 
que um dos lados acaba sendo privilegiado/priorizado. 

As crises ambientais, assim como as econômicas, revelam a 
incompatibilidade do sistema no que se refere a reconciliação entre livre 
mercado e direitos sociais. De fato, a questão ambiental encarna, com 
precisão, essa incompatibilidade ao demonstrar como o processo de 
destruição da natureza, oriundo desse sistema, implica em crises 
constantes que recaem sobre a população desprivilegiada. O governo 
democrático falha em proteger suas cidadãs e cidadãos ao 
liberar/incentivar o mercado para exercer a dominação da natureza e, 
consequente, a dominação de grupos minoritários. Essas são as 
denúncias do racismo ambiental, do ecofeminismo e da justiça 
ambiental/ecologismo dos pobres, a dominação da natureza está 
interconectada com a dominação humana. O impacto ambiental é 
sentido de maneira desproporcional de acordo com a vulnerabilidade 
social e as práticas capitalistas implicam na destruição conjunta de fontes 
de subsistência, sobrevivência de comunidades inteiras.  

Mas, por que analisar a questão ambiental a partir do conceito de 
capitalismo democrático e não só do capitalismo? Acrescento ao debate 
o conceito de capitalismo democrático, para trazer a contribuição política 
para esse padrão destrutivo e reforçar a incompatibilidade entre 
democracia e capitalismo também no que se refere à questão ambiental. 
Além de revelar a outra face opressora desse sistema, não oriunda da 
democracia, mas do casamento entre capitalismo e democracia. 
Utilizando das contribuições teóricas e empíricas tanto do ecofeminismo 
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como do racismo ambiental, para demonstrar como os problemas 
ambientais são, em suma, uma questão de justiça. Partindo do conceito 
proposto por Young de que a justiça significa a eliminação da dominação 
e da opressão institucionalizada. 

Por mais que a democracia seja um sistema mais igualitário e próspero, 
quando conciliada com o capitalismo, no que diz respeito a questão 
ambiental, apresenta-se com uma feição autoritária, elitista e destrutiva. 
A lógica do capitalismo vem solapando os princípios democráticos. Em 
vias de atender as exigências do mercado, os governos caminham na 
contramão do desenvolvimento ambiental. A democracia, quando tida 
em conjunto com o capitalismo, falha em proteger suas cidadãs e 
cidadãos na questão ambiental, que a propósito, é uma questão de 
sobrevivência, subsistência e qualidade de vida. Dessa forma, duas 
perguntas irão nortear o artigo: Como é possível observar o fracasso do 
capitalismo democrático a partir da questão ambiental? Como esse 
quadro deve ser considerado uma questão de justiça? 
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No presente trabalho, vou apresentar um pouco da teoria política 
feminista em sua aproximação com a experiência democrática 
contemporânea, a partir pensamento das filósofas política Nancy Fraser 
e de Carole Pateman. Em Fraser, tendo como ponto inicial as variáveis 
relevantes para os grupos subalternizados dentro das disputas políticas e, 
adotando, por pano de fundo, o contexto do Estado de Bem Estar 
Social- por vezes para evidenciar sua insuficiência em termos de 
aprofundamento da democracia-, a autora nos traz uma constelação de 
categorias que se interrelacionam de modo a evitar as falhas costumeiras 
dos autores que tratam da temática apenas sob roupagem dos conceitos 
tradicionais, que, por insistirem em ignorar a crítica feminista, 
permanecem carregados de um universalismo discursivo, que não 
admitem, com tendência a uma neutralidade, correndo o risco de 
fragilizar qualquer intenção da construção de teorias democráticas ou 
mesmo de justiça social atualmente relevantes. Os escritos de Fraser, no 
ínterim de 1985 a 2017, que inicialmente focam-se em análises de 
contexto das sociedades capitalistas (dentro das fronteiras do Estado) 
atingem, na fase hodierna, preocupações que consideram as disputas para 
além daquelas fronteiras, mas englobando, desde seus primeiros anos, 
tanto preocupações procedimentais (v.g. paridade de participação), como 
substantivas (v.g. a crise no cuidado) em suas análises e criações 
normativas. As principais categorias da filósofa, foram tornando-se 
eficientes pontos de apoio para refletirmos a respeito dos avanços de 
instituições democráticas. Assim, a paridade de participação, o dualismo 
perspectivo, a má redistribuição, o mal reconhecimento, a má 
representação, a emancipação e os públicos subalternos, dentre outros, 
formam um sistema que se propõe dinâmico o suficiente para conseguir 
dialogar com a complexidade das demandas sociais humanas. Além de 
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Fraser, trago breves considerações a respeito das possibilidades, mas 
também dos limites da experiência democrática, a partir do contrato 
social, com sua implícita (por vezes explícita) exigência de subordinação 
das mulheres, por da obra mais conhecida da filósofa da teoria política 
feminista: Carole Pateman, “O contrato sexual”. Por último, se Fraser e 
Pateman podem ser apresentadas como bons exemplos de como pensar 
o público e o privado de modo não tradicional, utilizo alguns 
questionamentos levantados pela leitura da obra em “Mulheres, Raça e 
Gênero”, da filósofa política Angela Davis, que traz sua contribuição, 
com a sua principal categoria, a interseccionalidade, que ajuda mediar 
questões de gênero, questões racial e também classe- sempre lembrando 
que aquela categoria tornou-se característica do feminismo pós segunda 
onda (1970 em diante). A interseccionalidade nos aponta, não um sujeito 
hipotético, mas características reunidas que são suficientemente 
próximas da experiência, para que a elaboração teórica não esqueça de 
quais pessoas estamos falando. Com Davis, temos a experiência das 
mulheres negras como indicador mais sensível para amalgamar a 
proposta das teorias das duas autoras anteriores, ao construir uma crítica 
que considere as experiências das mulheres na democracia, a partir da 
particularidade da “raça”. Com esses exercícios, pretendo, sintetizar a 
parte do pensamento de Fraser que gira em torno da representação e da 
participação e, também, destacar o esforço desta, em elaborar uma teoria 
normativa que dialogue com o panorama geral de críticas feministas, 
especialmente no que tange à exclusão das mulheres da vivência da vida 
política ativa de forma plena, evitando tentações de uma teoria crítica 
feminista como algo finalizado, como uma panaceia para os dilemas da 
democracia, apesar de considerá-la um avanço em termos de teoria 
democrática. Acrescente-se a isso, a intenção de conceber a teoria 
democrática feminista, como indissociável da experiência dos grupos 
sociais, especialmente os grupos sociais subalternos, dentro das relações 
e demandas democráticas. 
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O ensaio de Walter Benjamin Zur Kritik der Gewalt é um intrigante e 
instigante texto para pensar o tempo presente. A moderna e 
contemporânea aposta no Estado de Direito e, com isso, a crença de que 
o simples cumprimento da norma pode ser capaz de solucionar todos os 
nossos problemas é colocada à espreita. O referido ensaio deve ser 
tomado com cuidado desde o seu título, pois o termo Gewalt pode ser 
traduzido por violência, poder, força, potência, entre tantos outros 
termos e predicações. Daí a variedade de traduções do ensaio, tais como: 
Crítica da violência – crítica do poder, de Willi Bolle; Para uma crítica do 
poder como violência, de João Barrento; e Para uma crítica da violência, 
de Ernani Chaves. Dentre essas, opto pela primeira tradução, uma vez 
que deixa clara a pluralidade de tradução do termo Gewalt. 

Ruiz Gutiérrez salienta que o termo também denota para os alemães 
poder legítimo, autoridade justificada, força pública e, por isso, “a 
violência pertence, portanto e por sua vez, a esfera simbólica do jurídico, 
do político e da moral, a todas as formas de autoridade ou de autorização, 
ou ao menos, da vontade de autoridade” (RUIZ GUTIÉRREZ, 2011, p. 
68-9). Isso significa que, no ensaio benjaminiano, é possível vislumbrar 
uma crítica relevante ao que se refere a paradoxal relação (intrínseca?) 
entre poder e violência.  

De algum modo, pode-se inserir Walter Benjamin no âmbito de 
investigação em filosofia do direito, uma vez que ele, mais do que 
ninguém, segundo Roberto Esposito, refletiu acerca do direito como 
uma forma de controle violento da vida, inspirando nomes como 
Foucault e Agamben. Faz isso ao recuperar a antiga tese da sacralidade 
da vida, fundamental para a biopolítica contemporânea. A violência 
mítica que o direito exerce é sangrenta e deve ser combatida. A violência 
divina, que é não sangrenta, mostra-se como a maneira eficaz de destituir 
todo poder que o direito monopoliza. O exercício do poder e o uso da 
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violência mostram-se indissociáveis. Direito e justiça se excluem. Por 
que, então, confiar que o cumprimento da norma é capaz de resolver 
tudo? 

Neste contexto, a reflexão acerca da justiça torna-se inevitável, na medida 
em que o instrumento que deveria garanti-la faz e promove o inverso. 
Pensar e refletir com relação às formas de instauração e manutenção do 
direito a partir da violência não parece ser algo tão absurdo. Ao contrário, 
parece ser algo corriqueiro e possível de verificar ao longo da história 
humana. Dizendo de outro modo, a tese de que o direito monopolizou 
a violência e, com isso, controla a vida humana é tão concebível quanto 
à verdade de que Benjamin não pode ser relacionado a qualquer tipo de 
justificação do nazismo. Essas interpretações apressadas mostram a 
enorme necessidade de uma leitura mais coerente do pensador alemão, 
reconhecendo-o, de uma vez por todas, como um filósofo que também 
tem a contribuir com as questões, mesmo contemporâneas, da filosofia 
do direito. Por fim, se se pode, por um lado, debater e questionar algumas 
noções benjaminianas no ensaio supracitado e/ou analisar até que ponto 
sua crítica aponta para certo anarquismo, como alguns sustentam, é 
preciso reconhecer o pensamento coerente que há em sua tese. 
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A Reforma protestante completa 500 anos em 2017. Emblematicamente, 
temos a data de 31 de outubro em destaque, pois foi nesse dia, em 1517, 
que, Martinho Lutero, professor de teologia moral da Universidade de 
Wittenberg, enviou as suas famosas 95 Teses ( ou Disputação do Doutor 
Martinho Lutero sobre o Poder e Eficácia das Indulgências), anexadas a 
uma carta, a Alberto de Mainz, o Arcebispo de Mainz, data que é 
considerada o início da Reforma Protestante, e que é comemorada 
anualmente como o Dia da Reforma Protestante. Reza a tradição que 
Lutero também pode ter afixado as Teses na porta da Igreja do Castelo 
de Wittenberge e de outras igrejas em Wittenberg, de acordo com o 
costume da Universidade, em 31 de outubro ou em meados de 
novembro. As teses foram reimpressas, traduzidas e espalhadas, 
rapidamente, por toda a Alemanha e a Europa. 

O fato é que o cisma da Igreja Católica, derivado desse episódio, iniciou 
profundas e duradouras mudanças sociais e políticas na Europa, 
ecoando, paulatinamente, por todo o ocidente. Embora tenha nascido de 
uma discussão teológica e doutrinária, a Reforma é, sobretudo, uma 
efeméride laica, representando valores universais que marcaram o fim da 
Idade Média e prenunciaram o Iluminismo. 

Minha comunicação buscará situar os participantes quanto ao 
nascedouro da Reforma, suas ênfases principais e os desdobramentos – 
econômicos, sociais e políticos – deste movimento, que foi um dos 
acontecimentos mais importantes da modernidade (propulsor desta), 
impulsionando importantes revoluções, como, por exemplo, na 
Inglaterra, onde a a participação dos protestantes de origem calvinista, 
foi determinante para a revolução inglesa, na luta contra o absolutismo. 
Mais do que isso, na Inglaterra a revolução começou dentro das igrejas, 
com os “pastores pregando contra o rei do alto dos púlpitos”, como 
aponta Hobbes, testemunha ocular dos acontecimentos.  
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Também procurarei comentar sobre a sua contribuição da Reforma 
Protestante para a educação moderna, incluindo sua influência na 
educação no Brasil. 

Finalmente, buscarei também, nessa empreitada, elucidar os termos 
ligados à tradição reformada que, infelizmente, são comumente 
“misturados” e até barateados, muito por culpa dos próprios 
protestantes, que pecam em não deixar mais nítidas as diferenças, 
favorecendo a confusão. Como costumo afirmar, lúdica e 
informalmente, não “fervamos no mesmo caldeirão” Lutero, Calvino e 
Edir Macedo ou os perversos membros da “bancada evangélica”, nem 
confundamos a Reforma Protestante com as “fogueiras santas de Israel”, 
da Universal. Como exemplo, na direção contrária, poderíamos pensar 
na luta contra a discriminação e pela desobediência civil nos EUA, que 
teve parte significativa feita por pastores protestantes, como Martin 
Luther King Jr, que não lutou apenas pelo fim da discriminação contra 
os negros, mas também contra a desigualdade econômica e contra a 
Guerra do Vietnã, que ele compreendia claramente como uma guerra 
imperialista.  

Enfim, fazendo parte das fileiras protestantes, lembro que para nós, 
Lutero não é um “santo”, na concepção católico romana da expressão, 
mas foi apenas um homem que contestou o poder vigente e, naquele 
momento, ajudou a abrir as janelas para uma nova forma de pensar, que, 
desde então, ecoa e influencia todo o ocidente. 
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É-nos bem conhecido o diagnóstico a respeito da crise das formas ou 
mecanismos de mediação da democracia contemporânea ou, mais 
precisamente, da representação democrática. Tal diagnóstico produzido 
pela ciência política tradicional parte de indícios observados nas 
democracias consolidadas tais como: taxas crescentes de abstenção 
eleitoral, declínio da credibilidade dos partidos políticos tradicionais, 
cujas consequências são altos índices de flutuação eleitoral e polarização 
dos votos em partidos ou movimentos antissistema situados nos 
extremos do espectro ideológico. A contrapelo da interpretação 
tradicional, Bernard Manin (1995) sustenta que em lugar duma crise 
estaríamos a observar uma segunda etapa de reconfiguração das 
instituições do governo representativo. Nesse caso, se a primeira das 
grandes metamorfoses consistiu em reestruturar a democracia 
representativa a partir da presença dos partidos políticos, organização 
originalmente ausente na formulação parlamentar clássica, a segunda 
decorre duma profunda transformação no interior dos partidos de massa 
e dos processos eleitorais com o advento da democracia de público ou 
de audiência. Na democracia de partidos, a organização partidária busca 
estabelecer uma relação estreita e continuada para além dos processos 
eleitorais com os cidadãos com vistas a mobilizá-los e torná-los partícipes 
do processo político em favor do partido por meio de narrativas 
ideológicas a partir das quais são (re)criadas identidades de 
pertencimento, bem como instrumentos para crítica e interpretação do 
fenômeno social (Urbinati, 2013; Freeden, 1996). Em tal registro, as 
plataformas eleitorais estavam baseadas nas clivagens sociais e o 
conteúdo apresentado aos cidadãos traçava um programa político a ser 
cumprido caso o partido chegasse ao poder. Em contrapartida, na 
democracia de público, os partidos políticos cedem lugar à influência dos 
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meios de comunicação de massa e as organizações partidárias deixam de 
refletir clivagens sociais claramente estabelecidas e passam a imprimir 
clivagens “artificiais” à sociedade. Por conseguinte, as narrativas 
ideológicas antes contidas nas plataformas eleitorais dão lugar à 
estratégias eleitorais orientadas por especialistas em comunicação aptos 
a construir imagens vagas, cuja constituição é orientada por pesquisas de 
opinião, a serem projetadas na personalidade de lideranças políticas que 
se sobrepõe aos partidos políticos (Manin, 1995). Ou seja, a passagem da 
democracia de partidos para a democracia de público está vinculada a um 
profundo processo de personalização da política, cujas causas mais 
remotas repousam sobre a natureza dos mecanismos de comunicação de 
massa que terminariam por conectar de modo direito eleitores e eleitos, 
dispensando as mediações partidárias, e o aumento do poder 
discricionário atribuído às decisões de governo, especialmente, àquelas 
cabíveis ao poder Executivo. Frente a esse quadro, a despeito das 
expectativas de Bernard Manin, a natureza deliberativa do governo 
representativo, vale lembrar que a tomada de decisão após o debate 
público - a troca pública de razões - constitui uma de suas características 
centrais, parece profundamente afetada. Como metaforicamente nos diz 
Nadia Urbinati (2006, 2013), a voz parece ser o órgão adequado para 
representar o ideal da esfera pública, o órgão duma ação política 
concebida a partir da proposta, crítica e reflexão. Em contraposição, o 
jogo e a competição entre imagens remete-nos ao órgão da visão, cuja 
figura expressa a ação julgadora dum espectador passivo. Nesse caso, 
“[p]alavras, discussões e conflitos entre ideias e interesses (ou entre 
programas de partidos), ou seja, deliberação em sentido lato, são centrais 
quando a voz é o centro da política; transparência ou ‘candura’ (no 
sentido romano clássico pelo qual quem se candidatava vestia uma estola 
cândida dando assim o sinal de desejar expor-se ao público) são centrais 
no caso da democracia de público” (Green 2010 apud Urbinati, 2013: 
90). Na presente comunicação, pretendo (i) demonstrar as diferenças de 
fundo entre as interpretações propostas por Bernard Manin e Nadia 
Urbinati acerca da passagem da democracia de partidos para a 
democracia de público com vistas a (ii), nas pegadas da politóloga italiana, 
demonstrar como as características da democracia plebiscitária de 
audiência frustram as expectativas deliberativas que estão na base do 
governo representativo. Para tanto, será necessário traçar algumas 
distinções entre juízos reflexivos e juízos reativos e emotivo às imagens, 
indicando como o juízo político deve aproximar-se do primeiro, pois, do 
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contrário, inviabilizar-se-ia a própria deliberação ou tomada de decisão 
com base na troca pública de razões. 
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Os filósofos frankfurtianos definiram como objetivo da Teoria Crítica da 
Sociedade traçar um "diagnóstico de época". Por meio desse diagnóstico 
seria possível identificar e explicar as patologias sociais da modernidade 
e os potenciais emancipatórios que permitiriam superá-las. Os teóricos 
críticos chamam de "patologias sociais" os obstáculos e disfunções nos 
processos de socialização que impedem uma sociedade de atingir os 
objetivos aspirados por ela mesma. Em sociedades que almejam 
organizar uma política democrática, patologias sociais seriam quaisquer 
falhas no processo de socialização capazes de impossibilitar a 
consolidação de instituições e valores democráticos. Em sua "Teoria do 
Agir Comunicativo", o filósofo frankfurtiano Jürgen Habermas defende 
a tese de que as patologias sociais da modernidade são decorrentes de 
uma maior intervenção dos subsistemas Estado e Mercado nas relações 
sociais. Tal intervenção afeta diretamente a prática do agir comunicativo, 
que é uma forma de ação social indispensável para a reprodução 
simbólica de qualquer sociedade. Habermas denomina de "colonização 
do mundo da vida pelos sistemas" esse processo de intervenção 
crescente. A tese da colonização do mundo da vida diz que a 
racionalidade instrumental dos sistemas penetra de tal modo no 
cotidianos da relações sociais, isto é, no mundo da vida, que acaba 
impondo os imperativos sistêmicos às práticas dos indivíduos. Em outras 
palavras, a Economia e o Estado, adentram com os meios monetários 
(dinheiro) e a burocracia (poder administrativo) na reprodução simbólica 
do mundo, fazendo com que haja um empobrecimento da força 
integradora do agir comunicativo na reprodução do mundo da vida. A 
colonização do mundo da vida pelo sistemas é patológica pois ameaça a 
existência de indivíduos autônomos, independentes, capazes de 
deliberar, e tais indivíduos são uma condição necessária para a existência 
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de sociedades que buscam organizar instituições democráticas. Para 
Habermas, os indivíduos se tornam menos independentes na medida em 
que relações que antes ocorriam de forma autônoma e espontânea 
acabam sendo cada vez mais mediadas pela lógica das relações de 
mercado ou pela burocracia estatal. Habermas afirma que fenômeno da 
"juridificação" é um exemplo de colonização do mundo da vida pelos 
sistemas. O que o filósofo chama de juridificação é a tendência das 
sociedades modernas em multiplicar o direito escrito. Entretanto, 
Habermas admite que o fenômeno da juridificação nem sempre é 
patológico. Ao logo da modernidade ocorreram ondas de juridificação, 
isto é, expansões da lei escrita, sem as quais seria inviável a organização 
de sociedades democráticas. A proposta da nossa apresentação é discutir 
o que diferencia uma juridificação patológica de uma não patológica. Para 
isso pretendemos mostrar quais critérios Habermas utiliza para afirmar 
que em determinados contextos a multiplicação do direito escrito se 
transforma em um obstáculo aos processos de socialização. Além disso, 
discutiremos se estes critérios são suficientemente claros para identificar 
em diferentes contextos uma dinâmica de juridificação patológica da 
sociedade. Por fim, examinaremos a relação ambígua que os processos 
de juridificação mantém com a desobediência civil. Habermas não 
aborda essa relação nas páginas da "Teoria do Agir Comunicativo" 
dedicadas à juridificação. Contudo, em escritos menores o filósofo nos 
fornece algumas ideias para pensarmos de que modo o aumento de leis 
visando regulamentar o conflito social pode ser extremamente danoso 
para a consolidação de uma sociedade democrática. 

  

Palavras-chave: patologias sociais; juridificação; mundo da vida; 
sistema; desobediência civil 

 

Referências bibliográficas 

BLICHNER, Lars Chr.; MOLANDER, Anders. (2005) “What is 
juridification?”, in Arena Working Paper, n. 14. Oslo: Arena Center for 
European Studies, march. 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 
São Paulo: Edições Loyola. 2ed. 2004. 

__________. A nova obscuridade: pequenos escritos políticos V. São 
Paulo: Editora Unesp, 2015.  



 

115 CADERNOS DE RESUMOS – II COLÓQUIO JUSTIÇA E DEMCORACIA 

__________. Teoría de la acción comunicativa II: crítica de la razón 
funcionalista. Madri: Taurus Humanidades, 1987. 

TEUBNER, Günther (1987) “Juridification. Concepts, Aspects, Limits, 
Solutions”, in Teubner, G. (organizador), Juridification of Social 
Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, 
Antitrust and Social Welfare Law. Berlin/NewYork: Walter de Gruyter, 
1987. 

 

  



 

116 CADERNOS DE RESUMOS – II COLÓQUIO JUSTIÇA E DEMCORACIA 

O esgotamento das energias utópicas 
e o potencial de emancipação 

Denílson Luís Werle 

Professor Doutor 

UFSC 

 

Os filósofos frankfurtianos definiram como objetivo da Teoria Crítica da 
Sociedade traçar um "diagnóstico de época". Por meio desse diagnóstico 
seria possível identificar e explicar as patologias sociais da modernidade 
e os potenciais emancipatórios que permitiriam superá-las. Os teóricos 
críticos chamam de "patologias sociais" os obstáculos e disfunções nos 
processos de socialização que impedem uma sociedade de atingir os 
objetivos aspirados por ela mesma. Em sociedades que almejam 
organizar uma política democrática, patologias sociais seriam quaisquer 
falhas no processo de socialização capazes de impossibilitar a 
consolidação de instituições e valores democráticos. Em sua "Teoria do 
Agir Comunicativo", o filósofo frankfurtiano Jürgen Habermas defende 
a tese de que as patologias sociais da modernidade são decorrentes de 
uma maior intervenção dos subsistemas Estado e Mercado nas relações 
sociais. Tal intervenção afeta diretamente a prática do agir comunicativo, 
que é uma forma de ação social indispensável para a reprodução 
simbólica de qualquer sociedade. Habermas denomina de "colonização 
do mundo da vida pelos sistemas" esse processo de intervenção 
crescente. A tese da colonização do mundo da vida diz que a 
racionalidade instrumental dos sistemas penetra de tal modo no 
cotidianos da relações sociais, isto é, no mundo da vida, que acaba 
impondo os imperativos sistêmicos às práticas dos indivíduos. Em outras 
palavras, a Economia e o Estado, adentram com os meios monetários 
(dinheiro) e a burocracia (poder administrativo) na reprodução simbólica 
do mundo, fazendo com que haja um empobrecimento da força 
integradora do agir comunicativo na reprodução do mundo da vida. A 
colonização do mundo da vida pelo sistemas é patológica pois ameaça a 
existência de indivíduos autônomos, independentes, capazes de 
deliberar, e tais indivíduos são uma condição necessária para a existência 
de sociedades que buscam organizar instituições democráticas. Para 
Habermas, os indivíduos se tornam menos independentes na medida em 
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que relações que antes ocorriam de forma autônoma e espontânea 
acabam sendo cada vez mais mediadas pela lógica das relações de 
mercado ou pela burocracia estatal. Habermas afirma que fenômeno da 
"juridificação" é um exemplo de colonização do mundo da vida pelos 
sistemas. O que o filósofo chama de juridificação é a tendência das 
sociedades modernas em multiplicar o direito escrito. Entretanto, 
Habermas admite que o fenômeno da juridificação nem sempre é 
patológico. Ao logo da modernidade ocorreram ondas de juridificação, 
isto é, expansões da lei escrita, sem as quais seria inviável a organização 
de sociedades democráticas. A proposta da nossa apresentação é discutir 
o que diferencia uma juridificação patológica de uma não patológica. Para 
isso pretendemos mostrar quais critérios Habermas utiliza para afirmar 
que em determinados contextos a multiplicação do direito escrito se 
transforma em um obstáculo aos processos de socialização. Além disso, 
discutiremos se estes critérios são suficientemente claros para identificar 
em diferentes contextos uma dinâmica de juridificação patológica da 
sociedade. Por fim, examinaremos a relação ambígua que os processos 
de juridificação mantém com a desobediência civil. Habermas não 
aborda essa relação nas páginas da "Teoria do Agir Comunicativo" 
dedicadas à juridificação. Contudo, em escritos menores o filósofo nos 
fornece algumas ideias para pensarmos de que modo o aumento de leis 
visando regulamentar o conflito social pode ser extremamente danoso 
para a consolidação de uma sociedade democrática. 

  

Palavras-chave: patologias sociais; juridificação; mundo da vida; 
sistema; desobediência civil 

 

Referências bibliográficas 

BLICHNER, Lars Chr.; MOLANDER, Anders. (2005) “What is 
juridification?”, in Arena Working Paper, n. 14. Oslo: Arena Center for 
European Studies, march. 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 
São Paulo: Edições Loyola. 2ed. 2004. 

__________. A nova obscuridade: pequenos escritos políticos V. São 
Paulo: Editora Unesp, 2015.  

__________. Teoría de la acción comunicativa II: crítica de la razón 
funcionalista. Madri: Taurus Humanidades, 1987. 



 

118 CADERNOS DE RESUMOS – II COLÓQUIO JUSTIÇA E DEMCORACIA 

TEUBNER, Günther (1987) “Juridification. Concepts, Aspects, Limits, 
Solutions”, in Teubner, G. (organizador), Juridification of Social 
Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, 
Antitrust and Social Welfare Law. Berlin/NewYork: Walter de Gruyter, 
1987. 

 

 


