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A relação entre teoria e práxis como 
fundamento metodológico para a teoria 
discursiva do direito e da democracia de 

Jürgen Habermas
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY AND PRACTICE AS 
A METHODOLOGICAL BASIS FOR A DISCOURSE THEORY OF 

LAW AND DEMOCRACY BY JÜRGEN HABERMAS

David Francisco Lopes Gomes1 
Marina Leite de Moura e Souza2 

Resumo: Este artigo busca contextualizar a teoria discursiva 
do direito e da democracia em Jürgen Habermas a partir da media-
ção entre teoria e práxis. Essa mediação é apresentada, sobretudo, 
no prefácio de Teoria e Práxis de 1971, estabelecendo que uma luta 
política pode ser conduzida legitimamente somente pressupondo-
-se que todas as decisões serão dependentes de discursos práticos 
conduzidos pelos próprios participantes. Ademais, a teoria social 
habermasiana assume a possibilidade ainda ativa na história de uma 
emancipação futura. Em um primeiro momento, isso pode ser veri-
ficado a partir do contraponto à tese do bloqueio da Primeira Gera-
ção da Escola de Frankfurt, alcançando, posteriormente, caminhos 
institucionais a partir do diagnóstico de um deslocamento da ênfase 
da luta de classes em direção à disputa política. Tais caminhos se 
assentam nos conceitos de uma política deliberativa de dupla via e 
no paradigma procedimentalista. Para a teoria discursiva, portanto, 
o procedimento democrático depende da participação de cidadãos, 

1 Professor da UFMG, nos cursos de graduação em Direito e em Ciências do Estado e no Programa de Pós-Graduação em Direito. 

Doutor em Direito pela mesma instituição.

2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bolsista PIBIC/CNPq.
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que devem poder prestar seu assentimento como participantes em 
discursos racionais e cujas motivações não podem ser produzidas 
juridicamente. Ao mesmo tempo, a integração não pode abrir mão 
de um poder administrativo organizado no sistema político. 

Abstract: This paper seeks to contextualize the discourse 
theory of law and democracy by Jürgen Habermas from the media-
tion between theory and practice. This mediation is presented in the 
1971 Preface to Theory and Practice, establishing that political stru-
ggle decisions can only be conducted legitimately by assuming that 
all the decisions will be dependent on practical speeches conduc-
ted by the participants themselves. Furthermore, Habermas’s social 
theory assumes the possibility still active in history of future eman-
cipation. At first, this can be verified from the counterpoint to the 
First Generation of the Frankfurt School diagnosis, reaching, later, 
institutional paths from the diagnosis of a shift in the emphasis of 
the class struggle towards a political dispute. Such paths are based on 
the concepts of a two-way deliberative policy and the proceduralist 
paradigm. For the discourse theory, therefore, the democratic pro-
cedure depends on the participation of citizens, who must be able 
to give their consent as participants in rational speeches and whose 
motivations cannot be produced legally. At the same time, the inte-
gration depends on organized administrative power in the political 
system.

Palavras-chave: Jürgen Habermas; Teoria discursiva em 
Habermas; Direito; Democracia; Teoria Crítica

Keywords: Jürgen Habermas; Habermas’s discourse theory; 
Law; Democracy; Critical theory

Introdução

O primeiro momento da produção textual de Jürgen Haber-
mas está compreendido entre 1952 até imediatamente antes da pu-
blicação de Teoria da Ação Comunicativa, em 1981. Nesse contexto, 
há uma influência da tradição hermenêutica, do marxismo e da Pri-
meira Geração da Escola de Frankfurt, momento em que ele escreve 
ao passo que lê aquilo que significa a sua guinada linguística, que 
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se dá, mais especificamente em 1971. Apesar das inflexões de sua 
vasta obra compreendida no período de mais de 60 anos, verifica-se 
que não é possível compreender o projeto teórico habermasiano sem 
compreender o compromisso com a crença na emancipação futura 
ainda possível3 e uma reflexão que é, antes e acima de tudo, uma teo-
ria da sociedade4, delineada com um propósito prático.

Apesar da relação ambígua, deve-se situar Habermas como 
um teórico crítico de Frankfurt, especialmente como um autor per-
tencente à Segunda Geração. Assim, seu primeiro desafio é que os 
intelectuais que deram a tônica da Sociologia crítica alemã até agora 
concluíram pelo bloqueio histórico da emancipação. Habermas não 
está contaminado por essa tese pessimista de fundo: seus primei-
ros escritos já mostram isso, em obras como Teoria e Práxis (1963) 
e Conhecimento e Interesse (1968), culminando em Teoria da Ação 
Comunicativa (1981) com a sistematização do conceito de razão co-
municativa.

Nesse projeto teórico se inclui o desenvolvimento de uma 
política deliberativa, bem como a teoria discursiva do direito e da 
democracia, temas mais lidos e debatidos de sua obra, mas que aca-
bam sendo apresentados sem uma ancoragem na teoria da socieda-
de delineada pelo autor. Assim, o empreendimento teórico sobre o 
papel do direito e da política, especialmente em Facticidade e Va-
lidade (1992) não consiste em uma filosofia política contratualista, 
por exemplo, a qual parte de um individualismo metodológico que 
acredita em elementos individuais que antecedem a presença da so-
ciedade.  Habermas é um herdeiro da tradição que se inicia com a 
economia política, dentro da qual surge Karl Marx, na qual a socie-
dade é lida como um objeto autônomo e dotado de uma legalidade 
própria. 

A fim de compreender sua teoria do discurso dentro de sua 

3 A ideia de uma emancipação futura ainda possível na obra de J. Habermas não significa a antecipação de uma forma concreta 

de vida, tampouco busca projetar um modelo de utopia a ser realizado no futuro. Essa utopia não tem conteúdo; é formal, 

significando o fim das comunicações sistematicamente distorcidas. Ademais, essa utopia futura já se encontra em tensão com 

o presente, a partir de expectativas normativas contrafáticas. Nesse sentido, não se espera que algo venha de fora da história; 

trata-se, na verdade, de explicitar o que já se encontra implícito, como será demonstrado adiante.

4 A centralidade da sociedade na obra de J. Habermas também não significa compreendê-la como se ela mesma fosse um macros-

sujeito. A sociedade é uma categoria primária do ponto de vista metodológico, mas não do ponto de vista substantivo, uma vez 

que não existe sociedade sem indivíduo. Desse modo, a individuação encontra-se imbricada com a socialização, verificando-se a 

centralidade dos processos intersubjetivos.
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teoria da sociedade, é imprescindível abordar a preocupação me-
todológica de Jürgen Habermas, em seus primeiros escritos, sobre 
como conduzir e produzir uma teoria social e quais são as suas pos-
sibilidades e limites, desenvolvida como a relação entre teoria e prá-
xis. Nesse contexto, ainda, ancorado no diagnóstico do economista 
Friedrich Pollock, de um capitalismo com maior acoplamento entre 
economia e Estado que atenua as possibilidades de crise dentro do 
sistema econômico e inclui as classes trabalhadores na sociedade de 
consumo, é demonstrado que a superestrutura política torna-se mais 
relevante que a própria base econômica, fundamentando-se um mo-
delo no qual a busca de uma sociedade emancipada está deslocada 
para o campo da política e do Estado. 

O cerne dessa abordagem permanece em Facticidade e Va-
lidade, diante do objetivo de encontrar os futuros antecipados nas 
próprias relações sociais já inscritas, as quais foram anteriormente 
delineadas em sua teoria diante do pouco lastro sociológico do in-
teresse revolucionário. Trata-se de “desmentir que a teoria da ação 
comunicativa é cega frente à realidade das instituições”5. 

 O presente artigo divide-se, portanto, em três partes: em 
um primeiro momento, busca situar Habermas dentro da Escola de 
Frankfurt, ressaltando as críticas que dirige aos autores da Primeira 
Geração e a fundação de seu método reconstrutivo; em um segundo 
momento, procura engendrar os pressupostos e a relevância da rela-
ção entre teoria e práxis na obra habermasiana, e, por fim, caminha 
rumo à teoria do discurso, a fim de contextualizar a política deli-
berativa, a conexão constitutiva entre autonomia pública e privada 
e o paradigma procedimentalista nos fundamentos metodológicos 
apresentados6.

5 HABERMAS, 2008, p. 58

6 Como se sabe, é imensamente vasta a literatura secundária sobre a obra habermasiana como um todo. Ao mesmo tempo, o 

presente texto deriva da primeira iniciação científica de Marina Leite de Moura e Souza, sob orientação de David F. L. Gomes. 

Nesse projeto de iniciação científica, concentramo-nos na leitura da bibliografia primária, isto é, na leitura dos textos do próprio 

J. Habermas. Assim, seguindo solicitação de um dos pareceres recebidos, limitamo-nos a indicar apenas as seguintes sugestões 

de leitura complementar, que tangenciam mais ou menos os temas aqui tratados: CALVET DE MAGALHÃES, 2015; CATTONI 

DE OLIVEIRA, 2017.
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. Jürgen Habermas, a Teoria Crítica e a fundamentação de seu 
método reconstrutivo

A expressão Teoria Crítica surgiu como conceito em um 
texto de Max Horkheimer, de nome Teoria Tradicional e Teoria Crí-
tica (1937), vinculada ao Instituto de Pesquisa Social, fundado em 
1923 e ao período histórico marcado pelo nazismo, pelo stalinismo 
e pela Segunda Guerra Mundial7. O sentido da expressão Escola de 
Frankfurt, que surge na década de 1950 como uma denominação 
retrospectiva, será moldado por alguns dos pensadores ligados à ex-
periência da Teoria Crítica, em particular aqueles que retornaram à 
Alemanha após o final da Segunda Guerra Mundial. Horkheimer e 
Theodor W. Adorno são as figuras centrais desse movimento8. Para 
a Teoria Crítica, o delineamento das tendências do desenvolvimento 
histórico é primordial com relação ao diagnóstico do tempo presente 
a partir da lógica do capital e aos prognósticos que podem daí serem 
derivados. Ainda, é a perspectiva da emancipação que possibilita a 
teoria ao abrir o caminho para a compreensão das relações sociais, 
“sem a qual permanece-se no âmbito das ilusões reais criadas pela 
própria lógica interna da organização social capitalista”9. 

O que se convencionou chamar de Primeira Geração da 
Escola de Frankfurt pode ser dividido em pelo menos dois gran-
des momentos. O primeiro se dá em 1937, a partir do modelo do 
materialismo interdisciplinar. Trata-se de uma reflexão de cunho 
materialista, em que a história do pensamento humano vincula-se à 
tentativa de responder aos problemas que surgem no cotidiano ma-
terial da vida. Em um mundo especializado em questões e funções 
diferentes, guiado pela lei do valor, a ideia de interdisciplinaridade 
é uma resposta que consiste em juntar os vários saberes e incluí-los 
em uma reflexão única, assumindo para si a tarefa da filosofia como 
a síntese esclarecedora de toda a sociedade. 

A base materialista requer um diagnóstico de época, cunha-
do pela experiência interdisciplinar e a partir do qual se realiza a 
crítica imanente, isto é, crítica cujo critério é buscado no interior 
da sociedade. Aqui, os elementos fundamentais que caracterizam o 

7 NOBRE, 2008, p. 9

8 NOBRE, 2008, p. 12-13

9 NOBRE, 2008, p. 20-21
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diagnóstico do tempo presente pautam-se nos escritos de Friedrich 
Pollock da década de 1930, no qual o capital se entrelaça com o Es-
tado e este passa a atuar para evitar as crises cíclicas que a economia 
tende a vivenciar10. Em face desse diagnóstico, a forma da crítica é a 
forma da negação determinada (conceito hegeliano): diante daquilo 
que a própria história produziu, não se nega o todo desse produ-
to, mas pontos específicos, sobretudo a reificação que acompanha 
o avanço das forças produtivas. A partir do diagnóstico de época 
traçado e com as ferramentas da crítica da economia política, da psi-
canálise freudiana e da interpretação filosófico-marxista de György 
Lukács a Max Weber, ainda era possível vislumbrar um futuro eman-
cipado.

O segundo modelo, da Dialética do Esclarecimento, foi pu-
blicado em livro pela primeira vez em 1947, escrito por Adorno e 
Horkheimer durante o exílio norte-americano do grupo do Instituto 
de Pesquisa Social11. A ideia anterior de que as possibilidades de in-
tervenção transformadora do mundo poderiam ressurgir com a der-
rota do nazismo foi abandonada a partir do início da década de 40, 
concluindo-se, nesse momento, pelo bloqueio estrutural da eman-
cipação. Esse diagnóstico estava calcado em análises econômicas 
(também de Friedrich Pollock) que apontavam para uma mudança 
estrutural do funcionamento do capitalismo, na qual a intervenção 
do Estado na organização da produção, distribuição e consumo ti-
nha adquirido o caráter de planejamento12. 

O sistema econômico no capitalismo administrado, também 
intitulado capitalismo de Estado, é controlado de fora, politicamen-
te, segundo a racionalidade própria da burocracia que se chama 
instrumental: trata-se de uma racionalidade que ajusta os melhores 
meios a fins dados exteriormente ao agente, a qual é dominante na 
medida em que também faz parte da socialização e da formação da 
personalidade. Por isso, no modelo da Dialética do Esclarecimento, 
buscou-se compreender por que a racionalidade das relações sociais 
humanas acabou por produzir um sistema social que bloqueou es-
truturalmente qualquer possibilidade de emancipação. Se o domínio 
da racionalidade instrumental sobre a sociedade capitalista resulta 

10 NOBRE, 2008, p. 27-28

11 NOBRE, 2008, p. 30

12 NOBRE, 2008, p. 31
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no mencionado bloqueio estrutural da prática, “também o próprio 
exercício crítico encontra-se em uma aporia, a qual se torna a con-
dição de uma crítica cuja possibilidade se tornou extremamente pre-
cária”13.

Assim, Jürgen Habermas, teórico da Segunda Geração da 
Escola de Frankfurt, herda o diagnóstico da Dialética do Esclareci-
mento e assume como tarefa a rejeição da tese de um bloqueio es-
trutural, a fim de afirmar a possibilidade ainda ativa na história de 
um futuro emancipado. Ele destaca que a promessa e o programa da 
Primeira Teoria Crítica fracassaram pelo esgotamento do paradigma 
da filosofia da consciência, que deve ser abandonado e substituído 
por uma teoria da comunicação, permitindo o retorno ao empre-
endimento interrompido com a crítica da razão instrumental e uma 
reabordagem das tarefas pendentes da Teoria Crítica da sociedade14. 

A partir de uma radicalização do processo de coisificação, 
Adorno e Horkheimer concluem sobre a estrutura de uma consci-
ência coisificada, a qual só poderia ser libertada dentro da ideia de 
uma humanidade reconciliada, que requer a categoria de uma não-i-
dentidade; em recuperar o estranho que é hostilizado na tentativa de 
dinamizar o todo. Contudo, questiona-se: como é possível desenvol-
ver a ideia de reconciliação, para explicitar os erros de uma dialética 
idealista, se o único caminho oferecido é de uma dialética negativa, 
sem síntese possível, a qual não resulta discursivamente praticável? 
Habermas verifica que a dificuldade de dar conta dos próprios fun-
damentos normativos já afligia a teoria crítica desde seu início, mas 
essa dificuldade se torna drástica com a consumação da crítica da 
razão instrumental15.

As estruturas da consciência coisificada são tão abstratas 
que podem estender-se não somente à forma teórica do pensamen-
to identificante, mas também ao enfrentamento do sujeito que atua 
teleologicamente com a natureza externa. Esse enfrentamento fica 
sob a ideia de autoconservação do sujeito; o pensamento serve à ca-
pacidade de controle técnico e à adaptação a uma natureza externa 
objetivada no círculo de funções da ação instrumental, concebida 
em termos de relações sujeito-objeto. É, pois, a razão instrumental 

13 NOBRE, 2008, p. 31-32

14 HABERMAS, 1992, p. 493

15 HABERMAS, 1992, p. 476
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o que subjaz às estruturas da consciência coisificada. Dessa forma, 
Horkheimer e Adorno ancoram o mecanismo da coisificação da 
consciência nos fundamentos antropológicos da história da espécie, 
na forma de existência de uma espécie que tem que reproduzir-se 
por meio do trabalho16. A partir de um conceito de razão instrumen-
tal que coloca a pré-história da subjetividade e o processo de forma-
ção 17da identidade do eu em uma perspectiva global articulada em 
termos de filosofia da história, verifica-se uma dialética da raciona-
lização, em que as vitórias sobre a natureza externa são conseguidas 
ao preço das derrotas da natureza interna.

Apesar da consideração de que a razão instrumental, ao 
converter-se em instrumento de dominação da própria natureza hu-
mana, frustrou sua intenção de descobrir a verdade, Horkheimer e 
Adorno têm que limitar a sugerir esse conceito de verdade, posto 
que se querem explicar determinações que de modo algum podem 
ser inerentes à razão instrumental, teriam que se apoiar em uma ra-
zão anterior a razão instrumental (que é instrumental desde o prin-
cípio). A mímesis é colocada, então, como pulsão sucedânea dessa 
razão originária desviada de sua intenção de descobrir a verdade18. 
Questiona-se, contudo, que status podem reivindicar Horkheimer e 
Adorno para essa teoria que já não confia em uma compenetração 
crítica de filosofia e ciência. Por um lado, compartilham com a tradi-
ção da grande filosofia a insistência na contemplação, em uma teoria 
apartada da prática e a intenção de abarcar a totalidade da nature-
za e do mundo humano, voltando-se às origens a fim de remontar-
-se detrás da ruptura entre cultura e natureza. Mas, por outro lado, 
Horkheimer e Adorno consideram os sistemas da razão objetivada 
como ideologia19.

Ainda quando o pensamento pudera extrair de si mesmo a 
ideia de reconciliação, e essa não teve que advir de fora, como po-
deria transformar discursivamente os impulsos miméticos em en-
tendimento, se o pensamento é sempre pensamento identificante e 
ligado a operações que fora dos limites da razão instrumental não 
têm nenhum sentido definido20? Essa foi uma aporia que Adorno 
16 HABERMAS, 1992, p. 482-483

17 HABERMAS, 1992, p. 484

18 HABERMAS, 1992, p. 487

19 HABERMAS, 1992, p. 488

20 HABERMAS, 1992, p. 489



20 • CAPÍTULO 1

não quis sair em sua dialética negativa, a qual considera que a crítica 
deve negar o tempo todo, fazendo-o inclusive com o conceito; deve 
recusar-se a sintetizar e a homogeneizar. Será a Teoria estética que 
selará a transferência de competências em matéria de conhecimento 
à arte, na qual a faculdade mimética adquire forma objetiva. Ele re-
nuncia, então, às pretensões da própria teoria21.

A crítica da razão instrumental, ao permanecer prisioneira 
das condições da filosofia do sujeito, denuncia como mal o que não 
pode ser explicado, já que carece de uma conceituação manejável 
para referir-se à integridade daquilo que diz destruído pela razão 
instrumental. Para Adorno e Horkheimer, a integridade tem um 
nome: mímesis, a qual escapa à conceituação das relações sujeito-
-objeto definidas em termos cognitivo-instrumentais e é considera-
da como contrária à razão, como impulso. Adorno não nega a esse 
impulso toda função cognitiva; em sua Teoria estética, evidencia que 
a obra de arte deve à mímesis sua força iluminadora. Contudo, o 
núcleo racional dessas operações miméticas só poderia ficar desco-
berto abandonando-se o paradigma da filosofia da consciência, quer 
dizer, o paradigma de um sujeito que representa os objetos e que se 
forma no confronto com eles por meio da ação, e se substitui pelo 
paradigma da filosofia da linguagem, do entendimento intersubjeti-
vo ou da comunicação, e o aspecto cognitivo-instrumental fica inse-
rido no conceito, mais amplo, de racionalidade comunicativa, o qual 
detém primazia22.

Para a racionalidade comunicativa, o paradigmático é a rela-
ção intersubjetiva que estabelecem os sujeitos capazes de linguagem 
e de ação quando se entendem entre si sobre algo. Nesse processo de 
entendimento, os sujeitos, ao atuarem comunicativamente, movem-
-se no meio da linguagem natural, servem-se de interpretações cul-
turalmente transmitidas e fazem referência simultaneamente a algo 
no mundo objetivo, no mundo social que compartilham e cada um 
em algo de seu próprio mundo. Desde a perspectiva dos participan-
tes, entendimento significa comunicação endereçada a um acordo 
válido23. A integração dos membros da sociedade, que se efetua atra-
vés de processos de entendimento, encontra seus limites não somen-

21 HABERMAS, 1992, p. 490

22 HABERMAS, 1992, p. 497

23 HABERMAS, 1992, p. 499-500



DAVID FRANCISCO LOPES GOMES & MARINA LEITE DE MOURA E SOUZA •21

te na violência dos interesses em disputa, mas também na pressão 
que exercem os imperativos da autoconservação do sistema, os quais 
desenvolvem objetivamente seu poder penetrando através das orien-
tações de ação dos atores afetados. A problemática da coisificação, 
nessa leitura, não resulta então tanto de uma racionalidade com sen-
tido a fins absolutizada ao serviço da autoconservação de uma razão 
instrumental, mas de uma razão funcionalista da autoconservação 
sistêmica abandonada a seu próprio movimento24.

Assim, a reconstrução habermasiana procura explicitar as 
estruturas conformadoras do entendimento possível, por meio das 
quais os próprios sujeitos podem chegar a acordos sobre sua for-
ma concreta de vida. Tais estruturas, ao mesmo tempo, oferecem-se 
como plataforma para a crítica a distorções sistemáticas na comu-
nicação. Esse método de teoria crítica torna-se necessário em face 
da impossibilidade de seguir com a crítica da ideologia consolidada 
pela primeira geração, na qual os conteúdos dispersos numa socie-
dade em que a razão teleológica se expandiu sob a forma de razão 
funcionalista já não se oferecem como conteúdos efetivos que pos-
sam ser explorados para a crítica da sociedade, daí a tese do bloqueio 
a que chegaram Adorno e Horkheimer. Diante da impossibilidade 
de apoiar-se nos sentidos efetivamente disponíveis no mundo, é pre-
ciso apoiar-se nas estruturas que permitem a formação de conteúdos 
e sentido de modo intersubjetivo: essas estruturas mostram que, em-
bora hoje predominem conteúdos que não possibilitam uma crítica 
da ideologia, esses podem ser alterados na história em virtude da 
capacidade comunicativa da razão humana25. 

2. A relevância da relação entre teoria e práxis 

Jürgen Habermas, no contexto dos anos de 1960, marcados 
pelo triunfo da técnica e da ciência, ocupa-se do estatuto das ciên-
cias empíricas, presumidamente neutras em relação aos valores, e 

24 HABERMAS, 1992, p. 507-508

25 O método reconstrutivo, textualmente, não é explicitado como um rompimento com a teoria crítica. Desse modo, “as ciências 

‘críticas’ [...] são igualmente dependentes de reconstruções bem sucedidas de competências universais. Assim, por exemplo, uma 

pragmática universal que apreende as condições de possibilidade do entendimento linguístico em geral é o fundamento teórico 

da explicação de comunicações sistematicamente distorcidas e de processos de socialização desviantes” (HABERMAS, 2014, p. 

495).
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dos problemas de uma teoria preocupada com a unidade de teoria 
e práxis. As suas preocupações são direcionadas à redução de todas 
as formas de conhecimento ao modelo das teorias científicas em-
píricas, bem como contra a cientificização da política, oferecendo 
uma perspectiva a partir da qual teoria e práxis podem ser reconci-
liadas26. Trata-se, também, de uma das temáticas centrais da Teoria 
Crítica, tendo em vista seu esforço de criticar um estado de coisas 
no contexto da própria teoria27, vinculando-a aos potenciais práticos 
historicamente situados.

Tal esforço em Teoria e Práxis (1963) é central frente ao diag-
nóstico de época de um capitalismo tardio, o qual, diferentemente 
do capitalismo clássico, em que o antagonismo de classes revelava 
uma comunicação tão distorcida que as legitimações ideologica-
mente ocultas não poderiam ser colocadas em questão, o progresso 
técnico-científico se transforma ele mesmo em fonte de legitimação 
e perde sua antiga forma de ideologia 28 A despolitização da massa 
da população, legitimada pela consciência tecnocrática, é respon-
sável pela objetificação do homem em categorias de ação racional 
com respeito a fins, de modo que os modelos reificados da ciência 
imigram para o mundo da vida29 e ganham um poder objetivo sobre 
a autocompreensão social30. Portanto, frente ao novo diagnóstico, 
renova-se a abordagem da relação entre teoria e práxis, a qual, para 
Habermas, desdobra-se no aspecto epistemológico da relação entre 
conhecimento e interesse e no aspecto metodológico de uma teoria 
da sociedade que deve ser capaz de assumir o papel da crítica31. 

Quanto ao aspecto epistemológico, desenvolvido na relação 
entre conhecimento e interesse, Habermas dirige sua crítica à sus-

26 PINZANI, 2009, p. 46-47

27 NOBRE, 2008, p. 6

28 HABERMAS, 2014a, p. 116

29 O mundo da vida é o lugar transcendental em que falante e ouvinte se saem ao encontro, em que podem abordar reciproca-

mente a pretensão de que suas emissões concordem com os diferentes mundos e em que podem criticar e exibir os fundamentos 

dessas pretensões de validade, resolver seus dissentimentos e chegar a um acordo (HABERMAS, 1992a, p. 178-179). Desse modo, 

o sujeito pode relacionar-se com algo que tem lugar no mundo natural-objetivo, em face de outros seres humanos e com a 

natureza, com algo que é reconhecido como devido em um mundo social compartilhado por todos os membros de um coletivo, 

ou com algo que os outros atores atribuem ao mundo subjetivo do orador (HABERMAS, 1992a, p. 170). Em suma, o mundo da 

vida é um repositório infinito de sentidos compartilhados que orientam nossa ação.

30 HABERMAS, 2014a, p. 119

31 HABERMAS, 2013, p. 27-28
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peita de objetivismo partilhada pelas ciências e pela tradição filosó-
fica32. A atitude objetivista considera as relações entre grandezas em-
píricas, que são representadas em proposições teóricas, como algo 
existente em si. As proposições, contudo, são relativas a um sistema 
de referência nas quais foram inseridas previamente, ideia na qual 
reside o olhar para um interesse que dirige o conhecimento. Nesse 
sentido, o autor demonstra que, para as três categorias de processos 
de investigação (ciências empírico-analíticas, histórico-hermenêuti-
cas e críticas), há uma conexão específica de regras lógico-metódicas 
e interesses que guiam o conhecimento33.

A verdade dos enunciados está, em última instância, ligada à 
intenção da verdadeira vida; ao interesse34. Os interesses que guiam 
o conhecimento constituem-se no meio do trabalho, da linguagem 
e da dominação. A atitude de disposição técnica, de compreensão 
prático-vital e de emancipação relativamente à coação da natureza, 
determina os pontos de vista específicos da história sobre os quais 
podemos, pela primeira vez, conceber a realidade como tal35. A do-
minação que se revela na natureza em face de nós e no sujeito em 
face de outro fará com que surja um tipo de conhecimento cujo 
fundamento é como a dominação funciona e como livrar-se dela. 
A existência de dominação é o fundamento último das ciências crí-
ticas. O enquadramento metodológico que estabelece o sentido da 
validade desta categoria de enunciados críticos avalia-se pe1o con-
ceito da autorreflexão, determinada por um interesse emancipatório 
do conhecimento36. Na força da autorreflexão dessas ciências, o co-
nhecimento e o interesse são um só, é a espécie refletindo sobre ela 
mesma, sobre a relação dela como espécie consigo mesma, ou sobre 
a relação dos seus membros consigo mesmos.37 

32 A obra Conhecimento e Interesse (1968) esteve determinada pelo primado dos questionamentos da teoria do conhecimento, 

buscando responder às questões básicas da filosofia teórica no sentido de um naturalismo fraco e de um realismo cognitivo 

calcado na Pragmática transcendental.  Tais temas passaram para o segundo plano em Teoria da Ação Comunicativa, desde que 

o objetivo de uma justificação epistemológica da teoria crítica da sociedade tornou-se supérfluo em vista de uma fundamentação 

direta pela pragmática linguística. Os pressupostos pragmáticos da ação orientada ao entendimento foram, então, analisados de 

modo independente das condições transcendentais do conhecimento (HABERMAS, 2004, p. 13).

33 HABERMAS, 1997, p. 136

34 HABERMAS, 1997, p. 147

35 HABERMAS, 1997, p. 143

36 HABERMAS, 1997, p. 140

37 HABERMAS, 1997, p. 145
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Verifica-se que o conhecimento crítico é dotado de um inte-
resse emancipatório que não pode se valer de uma estrutura de su-
jeito-objeto. Desse modo, no que diz respeito ao aspecto metodoló-
gico, o grande desafio é fazer a mediação entre teoria e práxis tendo 
em vista os pressupostos de uma práxis emancipada; de uma teoria 
crítica que se apresenta como uma teoria da sociedade com um pro-
pósito prático. Por um lado, se a teoria assume para si que o critério 
da verdade é o alcance prático dos objetivos políticos, abre mão da 
sua própria autonomia. Por outro lado, uma teoria autônoma pode 
oferecer a uma práxis independente a possibilidade de refletir sobre 
si mesma. A condição de criticidade da teoria é a sua autonomia, 
não aceitando nem ela mesma ser esclarecida pela práxis, nem pre-
tendendo ela mesma esclarecer a práxis. Essa mediação evita que 
a relação que se estabeleça seja contrária à ideia de uma sociedade 
emancipada. 

Assim, a teoria ilumina contextos e auxilia visões de mundo, 
mas decisões de luta política só podem ser tomadas internamente à 
práxis. Uma luta política pode ser conduzida legitimamente somente 
pressupondo-se que todas as decisões serão dependentes de discur-
sos práticos conduzidos pelos próprios participantes. Nesse sentido, 

Decisões para a luta política não podem ser justificadas te-
oricamente de antemão e, assim, ser impostas de um ponto 
de vista organizacional. A única justificação possível nessa 
dimensão é aquela do consenso alcançado nos discursos 
práticos pelos participantes, os quais, ao estarem conscien-
tes de seus interesses comuns e cientes das circunstâncias, 
são os únicos que podem saber quais são as consequências 
e efeitos colaterais em jogo, quais riscos eles podem correr e 
com quais expectativas contar. Não é possível uma teoria que 
assegure de antemão que a potencial vítima cumprirá uma 
missão histórico-universal38. 

A aquisição histórica da linguagem revela que a espécie de-
cidiu que a busca do consenso gera uma alternativa viável para a 
sua sobrevivência. O uso da linguagem é sempre a possibilidade de 
transcendência de contexto, todo ato de fala carrega a possibilidade 
de uma expectativa de validade universal. Do ponto de vista socioló-

38 HABERMAS, 2013, p. 70-71
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gico, a gramática internaliza nos indivíduos uma estrutura da comu-
nicação igualitária: se alguém domina essa linguagem, é um igual e 
não pode se constituir como um objeto. Os indivíduos assim socia-
lizados apresentam demandas por igualdade de tratamento, capa-
zes de, pela sua própria vivência, recusarem-se a ser tratados como 
mero objeto. Assim, o intelectual não tem um lugar privilegiado na 
emancipação e no acesso à verdade, ele não pode conduzir os de-
mais sujeitos como se fossem meros objetos, uma vez que, em meio 
à socialização linguística, nos discursos práticos, o outro deve ser 
compreendido como um sujeito autônomo. Sendo o interesse eman-
cipatório dotado de uma estrutura intersubjetiva, “em um processo 
de esclarecimento encontram-se apenas participantes”39. 

Esse elemento é, inclusive, tão central na obra habermasiana 
que permanece mesmo no contexto pós-viragem linguística, reafir-
mado, por exemplo, em Passado como Futuro (1990)40. Destaca-se 
que na medida em que os indivíduos socializados empregam a lin-
guagem num sentido voltado ao entendimento, e, com isso, precisam 
tomar como ponto de partida determinadas pressuposições pragmá-
ticas, as idealizações aqui não se referem a ideias que o teórico ergue 
contra a realidade tal como é, são os conteúdos normativos encon-
trados nas próprias práticas, dos quais não se pode prescindir 41 

É endossado, novamente, que a emancipação é um tipo 
de autoexperiência na qual os processos de autoentendimento se 
entrecruzam com um ganho de autonomia, ligando-se a questões 
morais e éticas. Se, nas questões éticas, procura-se evidenciar quem 
nós somos e quem nós gostaríamos de ser, e, nas questões morais, 
o que é igualmente bom para todos, então é possível afirmar que as 
ideias morais estão conectadas a uma nova autocompreensão ética 
na conscientização emancipatória. Assim, “descobrimos quem nós 
somos porque aprendemos, ao mesmo tempo, a nos ver em uma re-
lação com os outros”42. Consequentemente, “a expressão ‘emancipa-
ção’ tem o seu lugar no âmbito do intercâmbio dos sujeitos consigo 
mesmos”43.

Habermas pondera, nesse momento, que é muito cauteloso 
39 HABERMAS, 2013, p. 80

40 HABERMAS, 1993, p. 97

41 HABERMAS, 1993, p. 98

42 HABERMAS, 1993, p. 99

43 HABERMAS, 1993, p. 100
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ao usar a expressão emancipação fora do contexto das experiências 
biográficas, deixando evidente que não se pode representar os co-
letivos sociais nem as sociedades em sentido global como sujeitos 
em tamanho grande. A sua importância permaneceu, mas o termo 
foi preterido pelos conceitos de entendimento e ação comunicativa, 
que passaram a ocupar o centro das reflexões, para evidenciar que 
se referem à própria prática cotidiana44. Essa preocupação se dá pela 
ruptura com a filosofia do sujeito e o pertencimento ao paradigma 
da comunicação, na medida em que não tenta explicar o sujeito hu-
mano por referência a um sujeito absoluto, mas de modo imanen-
te aos processos que se desenvolvem na própria história individual 
desse sujeito humano.

A relação entre teoria e práxis é retomada após a virada 
linguística habermasiana também no livro Verdade e Justificação 
(2003). Aqui, Habermas preocupa-se em abordar o papel que é pos-
sível de ser assumido pela Filosofia e se ela pode se tornar prática 
no contexto de uma “cultura cientificista, em uma sociedade fun-
cionalmente diferenciada e em relação com cada pessoa submetida 
à pressão da individualização”. Ademais, ele aborda o papel que os 
intelectuais podem desempenhar no esclarecimento filosófico do es-
paço público cultural e político45.

Em vez de se estabelecer como um poder em face da tota-
lidade do mundo moderno, uma filosofia pragmática busca se lo-
calizar nesse mundo a fim de assumir os diversos papéis e prestar 
contribuições específicas46. A relação do pensamento filosófico com 
a totalidade opõe-se a todo tipo de especialização funcional, de for-
ma que “a filosofia não pode reduzir-se a nenhum de seus papéis; ela 
só pode preencher um papel ao transcendê-lo”47. Assim, do mesmo 
modo que as ciências, ela sempre se orienta por questões sobre a 
verdade, mas, diferentemente delas, mantém uma associação com o 
direito, a moral e a arte; investigando as questões normativas a partir 
de sua própria perspectiva e conservando a capacidade “de transitar 
de um discurso para o outro e de traduzir uma linguagem específica 
para outra”. 

Esse plurilinguismo permite à filosofia preservar sua unida-
44 HABERMAS, 1993, p. 100

45 HABERMAS, 2004, p. 313

46 HABERMAS, 2004, p. 319

47 HABERMAS, 2004, p. 320
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de nas diferentes perspectivas da razão, sem equiparar as diferenças 
dos diversos modos de validade. Dessa maneira, ela não deve rom-
per a cooperação com as ciências e insistir em uma esfera além das 
ciências. “Sem o contato científico ou sem o trabalho em problemas 
gerados no interior das disciplinas, a filosofia perde as descobertas 
próprias de que ela precisa para poder preencher seus papéis exo-
téricos”48, frente a um mundo da vida diferenciado nas sociedades 
modernas.

Ainda, frente ao pluralismo de visões de mundo, os filósofos 
não podem mais posicionar-se contra ou a favor de projetos de vida 
individuais. Para além do papel de especialista científico e de um 
mediador de sentido, deixando aos próprios interessados a reflexão 
sobre o sentido da vida pessoal, o filósofo pode dar uma contribui-
ção à autocompreensão das sociedades modernas, fundamentada no 
diagnóstico de época. Nesse sentido, a partir da relação da filosofia 
com as ciências e com o senso comum e da compreensão das lingua-
gens de especialistas, assim como da linguagem comum arraigada na 
práxis, ela pode “criticar a colonização do mundo da vida que é es-
vaziado pelas intervenções da ciência e da técnica, do mercado e do 
capital, do direito e da burocracia”, bem como responder a perguntas 
fundamentais da vida política justa49.

3. Em direção à teoria discursiva do Direito e da Democracia

A contraposição de Habermas a Horkheimer e Adorno tam-
bém se realiza na proposta de um diagnóstico do momento presen-
te divergente daquele apresentado na Dialética do Esclarecimento, 
apesar das convergências existentes entre ambos. Escrevendo no 
contexto dos 30 anos gloriosos, sob pressupostos da autoestabiliza-
ção do capitalismo e do acoplamento entre Economia e Estado, o 
momento objetivo pensado na tradição marxista como propenso ao 
desencadeamento de revoluções, isto é, as crises cíclicas do capital, 
não estava mais presente, tampouco o momento subjetivo, uma vez 
que o proletariado havia sido integrado nas benesses do capitalismo. 
Nessa perspectiva, o conflito de classes perde sua forma revolucioná-
ria; também não está excluída de antemão uma democratização pro-

48 HABERMAS, 2004, p. 321-322

49 HABERMAS, 2004, p. 324
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gressiva da sociedade no interior da ordem econômica capitalista5051. 
Nas considerações de Teoria e Práxis sobre um capitalis-

mo organizado, Habermas concluiu que o processo de acumulação 
pode ser refuncionalizado passando-se do móbil econômico para 
o político, uma vez que as intervenções estatais precisam regular e 
estabilizar o ciclo econômico em seu conjunto. Para a conservação 
do sistema a partir de sua base da propriedade privada nos meios 
de produção, é preciso produzir instâncias políticas que permitam 
uma independência em face dos interesses econômicos dos donos 
do capital52. Assim, seria possível um deslocamento progressivo da 
ênfase da luta de classes em direção à própria disputa política por 
saber como regular ou não a própria economia. Consequentemen-
te, o direito e a política passam a ocupar uma posição central. Ob-
serva-se, nessa perspectiva, os diferentes momentos de abordagem 
desses temas na obra habermasiana. Em Teoria da Ação Comunica-
tiva (1981), Habermas tem uma visão muito negativa, sobretudo, do 
direito; em A Nova Obscuridade (1985), isso já começa a mudar e 
emergirá de modo diferente em Facticidade e Validade (1992). 

Em um primeiro momento, ao explicitar tais categorias em 
Teoria da Ação Comunicativa, Habermas traz o direito moderno si-
multaneamente como médium e instituição, enfatizando seu papel 
para o êxito da colonização interna do mundo da vida pelo sistema53. 

50 HABERMAS, 2013, p. 404-405.

51 Na década de 60, em Teoria e Práxis, Habermas ainda acredita na possibilidade de uma autocompreensão total da política 

estabilizando a economia e estabilizando a tensão entre capitalismo e democracia. Contudo, na década de 70, evidencia-se uma 

mudança de posição em que começa a se problematizar até que ponto essa compatibilidade é realmente tão forte, especialmente 

no fragmento Problemas de legitimação no Capitalismo tardio em Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. Esse tensio-

namento permanece em Teoria da Ação Comunicativa e em A Nova Obscuridade, textos da década de 80. Em 1976, contudo, não 

pareciam haver muitas saídas para a crise de legitimação do Estado social.

52 HABERMAS, 2013, p. 407

53 A tese da colonização interna preconiza que os subsistemas economia e Estado tornam-se mais complexos em consequência 

do crescimento capitalista e penetram mais profundamente na reprodução simbólica do mundo da vida. Isso se perfaz por 

tendências à juridicização de esferas do mundo da vida informalmente reguladas, a qual se impõe quanto mais manifestamente 

se acomodam as estruturas da família burguesa aos imperativos do sistema ocupacional ou quanto mais palpavelmente assume 

a escola a função de distribuir oportunidades profissionais e existenciais, por exemplo (HABERMAS, 1992a, p. 519-520). Des-

tarte, nas sociedades modernas, os espaços de contingências para as interações desligadas de contextos normativos se ampliam 

a tal ponto que, tanto nas formas desinstitucionalizadas na esfera da vida privada-familiar, como na esfera da opinião pública 

cunhada pelos meios de comunicação de massas, se torna verdadeira na prática a lógica própria da ação comunicativa. Ao 

mesmo tempo, os imperativos dos subsistemas autonomizados penetram no mundo da vida e impõem, por via da monetarização 

e burocratização, uma assimilação da ação comunicativa aos âmbitos de ação formalmente organizados, e isso nos casos em que 



DAVID FRANCISCO LOPES GOMES & MARINA LEITE DE MOURA E SOUZA •29

As normas jurídicas podem legitimar-se apelando apenas à correção 
do procedimento pelo qual foram estatuídas ou de forma suscetível 
também à justificação material. Quando o direito serve como instru-
mento de organização para os subsistemas autonomizados frente aos 
contextos normativos da ação orientada ao entendimento, os sub-
metidos a um sistema jurídico se contentam com uma legitimação 
por procedimento. Aqui, o direito fica combinado com os meios di-
nheiro e poder, adotando o papel de um meio de controle. Por outro 
lado, instituições jurídicas são as normas jurídicas que não podem 
ficar suficientemente legitimadas pela sua correção procedimental, 
requerendo uma justificação material na medida em que formam 
parte dos ordenamentos legítimos do mundo da vida e constituem o 
pano de fundo da ação comunicativa54.

Em um segundo momento, de transição, em A Nova Obscu-
ridade, aponta-se que, desde a metade dos anos 70, a nova intrans-
parência é própria de uma situação na qual um programa de Esta-
do social não pode mais abrir possibilidades futuras de uma vida 
coletivamente melhor55. A solidariedade, recurso que as sociedades 
modernas dispõem para satisfazer suas necessidades no exercício do 
governo, além do dinheiro e o poder, teria de brotar uma formação 
política da vontade que exercesse influência sobre a demarcação de 
fronteiras e o intercâmbio existente entre áreas da vida comunica-
tivamente estruturadas, de um lado, e Estado e economia, de outro 
lado56.

 Para articular uma versão oficial e não oficial da circula-
ção do poder político, Habermas apresenta o modelo, corrente na 
ciência política, de arenas sobrepondo-se umas às outras, a exemplo 
do traçado por Claus Offe. Na última arena se luta por integridade 
e, da autonomia de estilos de vida, podem constituir-se esferas pú-
blicas autônomas. Para a continuação do projeto do Estado social 
em um nível reflexivo superior, as esferas públicas autônomas teriam 
de alcançar uma combinação de poder e autolimitação que poderia 
tornar os mecanismos de autorregulação do Estado e da economia 
sensíveis diante dos resultados da formação radicalmente democrá-

o entendimento segue sendo funcionalmente necessário como mecanismo de coordenação da ação (HABERMAS, 1992a, p. 572).

54 HABERMAS, 1992a, p. 516-517

55 HABERMAS, 1987, p. 106

56 HABERMAS, 1987, p. 112
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tica da vontade57. Assim, as possibilidades emancipatórias do direito 
e da política tornam-se menos ambíguas. 

Finalmente, em um terceiro momento, na década de 90, os 
pressupostos básicos da teoria da ação comunicativa se ramificam 
também em universos de discurso; inserindo-se nos contextos de 
argumentação que se desenvolvem neles58. Desse modo, Habermas 
desenvolve uma teoria discursiva do direito e da democracia. O dis-
curso é a interrupção da ação comunicativa que traz ao primeiro 
plano da discussão algo que até aquele momento estava pressuposto 
na comunicação. Essa teoria mostra sua força nos momentos em que 
os consensos até então vigentes deixam de fazer sentido, problema-
tizando as questões de fundo até então inquestionadas. Desse modo, 
o futuro emancipado é buscado nas relações sociais já inscritas e al-
cança caminhos institucionais.

A teoria discursiva do direito e da democracia desenvolve 
uma dupla perspectiva, filosófica e ao mesmo tempo socioteórica, 
desde a qual o sistema jurídico pode ser levado em conta reconstru-
tivamente e que possibilita levar a sério o seu conteúdo normativo 
e, ao mesmo tempo, descrevê-lo como componente da realidade so-
cial. Como já na teoria da sociedade, o teórico do direito não pode 
reclamar para si nenhuma posição privilegiada. Ademais, como já 
em 1981, não interessa o direito como tal, mas uma manifestação do 
direito temporalmente limitada e condicionada (o direito moderno) 
e, em segundo lugar, o direito positivo59.

A teoria da ação comunicativa começa a assumir nos seus 
conceitos básicos a tensão entre facticidade e validade, mantendo 
uma conexão entre as coerções sob as quais se efetua a reprodução 
da vida social, por um lado, e a ideia de uma vida autoconscien-
te, por outro. Mas, com isso, enfrenta o problema de explicar como 
pode efetuar-se a reprodução da vida social sobre o terreno frágil 
das pretensões de validade transcendentes. O meio que representa 
o direito, na forma moderna de direito positivo, é oferecido para tal 
explicação60. 

No direito, a tensão entre facticidade e validade, em sua di-
mensão externa, se manifesta tendo em vista as pretensões de um 
57 HABERMAS, 1987, p. 113

58 HABERMAS, 2008, p. 58

59 PINZANI, 2009, pp. 141-143

60 HABERMAS, 2008, p. 70
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direito válido, que tenha capacidade de ação naquela sociedade, e 
a facticidade de um direito que embora pressuposto como válido, 
revela um cumprimento deficitário. O direito, como linguagem es-
pecializada, está situado no mundo da vida, internamente conectado 
aos modos de constituição de personalidade, das instituições sociais 
e da cultura. Ao mesmo tempo, é capaz de sair do mundo da vida e 
se tornar compreensível aos imperativos sistêmicos, traduzindo a si 
mesmo para o mercado e para o Estado, operando, portanto, como 
um transformador na comunicação entre sistema e mundo da vida61. 
Nesse sentido, diferentemente do que fez em Teoria da Ação Comu-
nicativa, em que se enfatizou a colonização, há mais clareza que o 
direito também pode ser uma possibilidade de bloqueio dessa co-
lonização. Ademais, ele abandona a distinção proposta entre direito 
como médium e direito como instituição62, direcionando-se à tese 
de um direito como estrutura de mediação entre sistema e mundo 
da vida63.

Para o delineamento de sua teoria do discurso, Habermas 
opera uma sociologia reconstrutiva da democracia, a qual se ocu-
pa de identificar nas práticas políticas fragmentos já encarnados de 
uma razão existente, apoiando-se na premissa de que a maneira de 
operar de um sistema político articulado em termos de Estado de 
direito não pode descrever-se de modo adequado sem referência 
à dimensão de validade do direito e à força legitimadora que tem 
a gênese democrática do direito, a qual se assenta sobre o aspecto 
deliberativo dos fluxos de comunicação64. Nesse sentido, destaca-se 
que uma teoria discursiva se apoia em um conceito de racionalidade 
procedimental, em que o cumprimento das condições de validade 
de um juízo só pode ser esclarecido argumentativamente, desde uma 
perspectiva intersubjetivamente ampliada que assuma em si as pers-
pectivas dos participantes65.

Com ajuda dos direitos que asseguram aos cidadãos o exer-
cício de sua autonomia política, investiga-se, primeiramente, o sur-
gimento da legitimidade a partir da legalidade66. A cooriginariedade 

61 HABERMAS, 2008, p. 146

62 HABERMAS, 2008, p. 500

63 HABERMAS, 2008, p. 102

64 HABERMAS, 2008, p. 363-364

65 HABERMAS, 2008, pp. 297-301

66 HABERMAS, 2008, p. 148
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entre autonomia moral e a autonomia cidadã pode explicar-se com 
ajuda de um princípio do discurso: válidas são aquelas normas às 
quais todos os afetados por elas podem prestar seu assentimento 
como participantes em discursos racionais. O princípio do discur-
so deve começar adotando, pela via da institucionalização jurídica, 
a forma de um princípio democrático, o qual passa a conferir for-
ça legitimadora ao processo de produção do direito. Só a produção 
politicamente autônoma do direito permite aos destinatários uma 
compreensão correta do ordenamento em conjunto. A gênese lógica 
desses direitos constitui um processo circular, no qual o código que 
é o direito e o mecanismo para geração de direito legítimo – o prin-
cípio democrático – constituem-se cooriginalmente67. 

Ao compreender o sistema dos direitos, que assegura a au-
tonomia privada e pública equivalentemente, em termos de teoria 
do discurso, verifica-se que, por um lado, a carga de legitimação da 
produção do direito não recai tanto sobre as virtudes dos cidadãos 
como sobre os procedimentos juridicamente institucionalizados de 
formação da opinião e vontade comuns. Por outro, a juridificação da 
liberdade comunicativa significa que o direito deve abrir-se a fontes 
de legitimação das quais não pode dispor à vontade68. 

Se a junção de autonomia pública e autonomia privada tem 
de cobrar continuidade, resulta, pois, uma mais ampla necessidade 
de legitimação, a necessidade de canalizar, em termos jurídicos, o 
poder estatal de sanção, organização e execução69. O direito serve, 
quando presta forma jurídica à dominação política, à constituição do 
código binário que representa o poder. Neste aspecto, o direito atua 
como meio de organização do poder estatal. Ao inverso, o poder, 
cuja função é a realização de fins coletivos, ao fazer respeitar as deci-
sões judiciais, serve à constituição do código binário que representa 
o direito70. O conceito de poder político abarca o emprego de poder 
administrativo e a competência pelo acesso ao sistema político, de 
modo que o direito é o meio através do qual o poder comunicativo 
se transforma em administrativo. A ideia de Estado de direito pode 
ser interpretada como a exigência de ligar o poder administrativo, 
regido pelo código poder, regulado por competências para tomar 
67 HABERMAS, 2008, pp. 184-188

68 HABERMAS, 2008, pp. 195-197

69 HABERMAS, 2008, p. 199-200

70 HABERMAS, 2008, p. 210-211
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decisões coletivamente vinculantes, ao poder comunicativo criador 
de direito, mantendo-os livre das interferências do poder social; da 
fática capacidade de impor-se que têm os interesses privilegiados71. 

Com a organização do Estado de direito, o sistema dos di-
reitos se diferencia formando uma ordem constitucional na qual o 
direito pode operar como um transformador encarregado de refor-
çar a integração social de um mundo da vida comunicativamente 
estruturado. Destacam-se dois aspectos: o Estado de direito insti-
tucionaliza o uso público das liberdades comunicativas e regula a 
transformação do poder comunicativo em administrativo72. No en-
trelaçamento de um procedimento jurídico institucionalizador com 
um processo de argumentação que em sua estrutura interna escapa 
à institucionalização jurídica, mostra-se que o universo do direito 
pode abrir-se desde dentro a argumentações, sem deter o jogo da 
argumentação, por um lado, ou romper o código que é o direito, 
por outro. Assim, a falibilidade dos pressupostos comunicativos uni-
versais das argumentações é compensada pelo procedimento jurí-
dico ao garantir decisões a prazo fixo, inequívocas e vinculantes73. 
A conexão retroalimentativa do poder administrativo com o poder 
comunicativo pode efetuar-se através de uma divisão funcional de 
poderes, distribuindo equilibradamente o poder político e domesti-
cando o poder-violência a partir da racionalização74.

Passa-se, agora, a investigar a tensão entre facticidade e va-
lidade no contexto de uma sociedade complexa, em que a integra-
ção não pode passar por sobre o poder comunicativo do público de 
cidadãos, mas também não pode abrir mãos das estruturas de um 
poder administrativo formalmente organizado no sistema político. 
Habermas, então, desenvolve o conceito de política deliberativa de 
dupla via, como núcleo do processo democrático que é possível nes-
ta sociedade75, sociologicamente marcado por um entrelaçamento 
entre um espaço da opinião pública baseado na sociedade civil e a 
formação da opinião e da vontade políticas no complexo parlamen-
tar. 

O modelo de democracia advindo da teoria do discurso atri-
71 HABERMAS, 2008, p. 217-218

72 HABERMAS, 2008, p. 245

73 HABERMAS, 2008, p. 246-247

74 HABERMAS, 2008, p. 257

75 HABERMAS, 2008, p. 372
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bui ao processo democrático maiores conotações normativas que o 
modelo liberal, as quais, no entanto, são mais fracas do que as do 
modelo republicano. Na linha do republicanismo, ela coloca no cen-
tro o processo político da formação da opinião e da vontade, sem en-
tender a constituição do Estado do direito como algo secundário; os 
princípios do Estado de direito são entendidos como uma resposta 
coerente à pergunta acerca do modo de institucionalização das for-
mas pretensiosas de comunicação de uma formação democrática da 
opinião e da vontade. Os processos comunicativos dessa formação 
funcionam como uma comporta para a racionalização discursiva - 
mais do que legitimação e menos do que a constituição do poder 
- das decisões de um governo e de uma administração vinculados 
ao direito e à lei. A ideia de democracia, nesse contexto, parte da 
imagem de uma sociedade descentrada, opondo-se ao conceito de 
Estado e de sociedade delineado a partir do todo e de suas partes, 
seja esse todo constituído pela cidadania soberana ou por uma cons-
tituição 76

A autocompreensão normativa da política deliberativa pro-
move um modo discursivo de socialização para a comunidade jurí-
dica, o qual não se estende à totalidade da sociedade, em que o siste-
ma político, estruturado sobre uma constituição, está embutido. Isso 
porque o sistema político depende de outras realizações sistêmicas, 
especialmente das realizações fiscais do sistema econômico, ao passo 
que a política deliberativa, que se realiza através de procedimentos 
formais de formação institucionalizada da opinião e da vontade, ou 
informalmente, nas redes da esfera pública política, mantém um 
nexo com os contextos de um mundo da vida racionalizado. As co-
municações políticas, filtradas deliberativamente, dependem de fon-
tes do mundo da vida: de uma cultura política libertária e de uma so-
cialização política esclarecida de associações que formam a opinião, 
que se formam de modo espontâneo, dificultando as intervenções 
diretas do aparelho político77. 

O fluxo de comunicação entre a formação da opinião públi-
ca, os resultados eleitorais institucionalizados e as resoluções legisla-
tivas tem por fim garantir que o poder gerado comunicativamente se 
transforme, através da atividade legislativa, em poder a ser utilizado 

76 HABERMAS, 2008, p. 374

77 HABERMAS, 2008, p. 375
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administrativamente. Assim, a solidariedade deve poder desenvol-
ver-se através de espaços públicos diversos e de procedimentos de 
formação democrática da opinião e da vontade, institucionalizados 
em termos de Estado de direito, e, através do meio que representa o 
direito, deve poder afirmar-se contra outros mecanismos de integra-
ção da sociedade78.

Em suma, na tradução sociológica da democracia em ter-
mos de teoria do discurso, as decisões vinculantes, para serem legí-
timas, têm que vir regidas por fluxos de comunicação que partam da 
periferia e passem pelas eclusas dos procedimentos democráticos e 
na entrada do complexo parlamentar ou dos tribunais. Para essa tra-
dução, dois pressupostos devem ser acrescentados: a autonomização 
ilegítima do poder administrativo só se impedirá na medida em que 
se apresentam ocasiões para rastrear os problemas latentes de inte-
gração social, e na medida em que, através das eclusas do complexo 
parlamentar, a periferia seja capaz introduzi-los no sistema político. 
Uma vez que os espaços públicos capazes de ressonância dependem 
de uma ancoragem social em associações da sociedade civil, a pri-
meira suposição é mais problemática, tendo em vista que o desen-
volvimento de tais estruturas escapa à regulação jurídica e política79.

Nesse sentido, o sistema político fracassa na sua função de 
integração social quando as decisões, embora efetivas, não podem 
ser derivadas de um direito legítimo. Consequentemente, a circula-
ção do poder realizada em termos de Estado de direito fica neutrali-
zada quando o poder social das grandes organizações e dos sistemas 
funcionais se transforma em ilegítimo e quando recursos do mundo 
da vida não bastam para que comunicações públicas espontâneas 
possam garantir que os interesses sociais não se expressem de ma-
neira distorcida. Esta autonomização do poder ilegítimo e a debi-
lidade da sociedade civil e da esfera da opinião pública podem dar 
lugar a um déficit legitimatório, o qual pode vir a ser reforçado por 
um déficit de regulação80. 

As crises que se desenvolvem na política, marcadas por tais 
déficits de legitimação e regulação, podem ser explicadas historica-
mente, derivadas de uma inserção assimétrica do sistema político 

78 HABERMAS, 2008, p. 375-376

79 HABERMAS, 2008, pp. 434-439

80 HABERMAS, 2008, p. 468
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em termos de Estado de direito em processos circulares complexos. 
A práxis da autodeterminação vem, portanto, situada historicamen-
te, de modo que são os próprios participantes que devem esclarecer, 
a partir da concreta forma histórica, o significado dos direitos fun-
damentais e os princípios do Estado de direito81. Nisso reside o para-
digma do direito, que procura explicar como tais princípios devem 
ser entendidos a partir dos desafios de uma situação social percebida 
de determinada maneira82. 

A disputa histórica entre o paradigma jurídico liberal e o 
paradigma jurídico ligado ao Estado social, ao tornar-se reflexiva, 
põe fim ao predomínio quase natural de um ou outro paradigma. A 
crítica que desde o Estado social se efetua do direito formal burguês 
dirige a atenção até a dialética entre a liberdade jurídica e a liberda-
de fática dos destinatários do direito, quer dizer, até a imposição de 
direitos fundamentais de tipo social. E essa relação se converte em 
um dilema quando as regulações do Estado social só podem assegu-
rar uma igualdade fática com meios que restringem os espaços para 
uma configuração da autonomia privada. A intuição normativa de 
que autonomia privada e autonomia pública se pressupõem mutua-
mente informa a disputa pública acerca dos critérios que devem ser 
seguidos para a igualdade jurídica83. 

No contexto das políticas feministas de equiparação, é res-
saltado que não se pode formular os direitos subjetivos destinados 
a garantir também às mulheres uma configuração privada autôno-
ma da vida, se antes não forem fundamentados aspectos relevantes 
para o tratamento igual ou diferente. As diferentes interpretações da 
identidade dos sexos e das suas relações mútuas devem submeter-se 
à discussão pública. No entanto, o monopólio dessas definições não 
pertence aos intelectuais, os quais só podem estar seguros de não es-
tarem pressupondo nada nem tutelando ninguém, quando todos os 
atingidos tiverem a chance efetiva de exigir direitos a partir de expe-
riências concretas de opressão. Em suma, nenhuma regulamentação 
poderá concretizar o direito igual a uma configuração autônoma da 
vida privada se não fortalecer, ao mesmo tempo, a posição das mu-
lheres na esfera pública política, promovendo a sua participação em 

81 HABERMAS, 2008, p. 468

82 HABERMAS, 2008, p. 470

83 HABERMAS, 2008, pp. 498-501
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comunicações políticas, nas quais é possível esclarecer os aspectos 
relevantes para uma posição de igualdade84.

O paradigma procedimentalista do direito, no qual a teo-
ria do discurso culmina, distingue-se por ser formal; não enquanto 
projeto de realização do direito, mas porque não antecipa um deter-
minado ideal de sociedade. Ele se limita a assinalar condições sob 
as quais os sujeitos jurídicos, em seu papel de cidadãos, podem en-
tender-se sobre quais são seus problemas e sobre como devem ser 
resolvidos. Essa compreensão paradigmática conserva a ideia de 
autonomia como um núcleo dogmático, na qual não há senão a ex-
pressão da tensão entre facticidade e validade, dada com factum da 
estruturação linguística das formas de vida socioculturais85.

Considerações finais

 Em suma, Jürgen Habermas, como um teórico crítico, atém-
-se ao índice histórico de determinação da teoria e, consequente-
mente, ao diagnóstico do tempo presente. Ademais, atém-se à pers-
pectiva da emancipação que outrora possibilitara a teoria ao abrir o 
caminho para a compreensão das relações sociais. Essa perspectiva 
direciona-o à negação da tese do bloqueio, uma das aporias a que 
chegou a Primeira Geração da Escola de Frankfurt.

Se, a partir da tese do bloqueio, na qual culmina Adorno e 
Horkheimer no modelo da Dialética do Esclarecimento, os lampejos 
em que não há o domínio de uma razão instrumental já não podem 
ser explorados para a crítica da sociedade, para Habermas, é preciso 
apoiar-se nas estruturas que permitem a formação de conteúdos e 
sentido de modo intersubjetivo. A reconstrução preocupa-se, então, 
em explicitar as estruturas que conformam o entendimento possível 
nas práticas comunicativas cotidianas. Assim, destaca-se o conceito 
de razão comunicativa, que busca o entendimento sobre alguma coi-
sa no mundo, como primário ao uso teleológico da razão.

A preocupação com o problema da autonomia e de uma 
práxis emancipatória é presente desde os primeiros escritos de Ha-
bermas, tendo em vista a construção de uma teoria da sociedade que 
assume internamente a possibilidade ainda ativa na história de uma 

84 HABERMAS, 2008, p. 511-512

85 HABERMAS, 2008, p. 531-532
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emancipação futura. No Prefácio de 1971 de Teoria e Práxis, por sua 
vez, demonstrou-se que o conhecimento que visa à emancipação 
tem o interesse pela própria compreensão de uma sociedade ain-
da dominada, em contraste com as possibilidades de uma sociedade 
emancipada. Portanto, no processo de esclarecimento, ou a própria 
pessoa se esclarece, ou ninguém poderá fazer isso por ela. 

Na mesma obra, é estabelecido que a superestrutura política 
se torna mais relevante que a própria base econômica e há pouco 
lastro sociológico do interesse revolucionário. Se a emancipação, a 
qual deve ser realizada na perspectiva do próprio participante, é um 
conceito central na sua teoria, o futuro emancipado será buscado 
nas relações sociais já inscritas e alcança caminhos institucionais. 
Aqui se fundamenta a teoria discursiva do direito e da democracia 
de 1992, sobretudo o conceito de uma política deliberativa de dupla 
via, a partir de um fluxo de comunicação entre a formação da opi-
nião pública, os resultados eleitorais institucionalizados e as resolu-
ções legislativas. Dessa forma, leva-se em conta a complexidade de 
uma sociedade, cuja integração não pode passar por sobre o poder 
comunicativo do público de cidadãos, mas também não pode abrir 
mãos das estruturas de um poder administrativo formalmente orga-
nizado no sistema político.

A reconstrução, por sua vez, se constitui como um funda-
mento para tal teoria que busca, também, operar uma sociologia 
reconstrutiva da democracia, identificando nas práticas políticas os 
fragmentos de uma razão existente, referindo-se à validade do di-
reito e à força legitimadora de sua gênese democrática. A teoria do 
discurso não é, então, uma teoria política normativa, uma vez que as 
idealizações pragmáticas da linguagem não são ideias que o teórico 
solitário erige contra a realidade social86, a perspectiva do intelectual 
não é privilegiada; não cabe a ele prejulgar ou tutelar, mas levar em 
consideração o ponto de vista do participante da ação. 

Se em um processo emancipatório se encontram apenas 
participantes – a chave habermasiana para relação entre teoria e 
práxis –, uma teoria discursiva se apoia em um conceito de racio-
nalidade procedimental, em que o cumprimento das condições de 
validade de um juízo só pode ser esclarecido argumentativamente, 
desde uma perspectiva intersubjetivamente ampliada que assuma 

86 HABERMAS, 1993, p. 98
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em si as perspectivas dos participantes. Da mesma forma, o aspecto 
central do paradigma procedimentalista é a conexão constitutiva en-
tre autonomia pública e privada. Assim, a ordem jurídica pressupõe 
a cooperação de sujeitos que se reconhecem reciprocamente como 
membros livres e iguais de uma comunidade jurídica .
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Discurso pragmático sobre a 
legitimidade estatal em busca de um 

bem estar sob a ótica habermasiana

PRAGMATIC DISCOURSE ON STATE LEGITIMACY IN SEARCH OF 
SOCIAL WELL-BEING FROM HABERMASIAN PERSPECTIVE

Diogo Sandret da Costa Fonseca1 
José Marcos Miné Vanzella2 

Resumo: O presente artigo apresenta como objetivo ana-
lisar se as transformações paradigmáticas enfrentadas pelo Estado, 
inclusive, em um processo decisório de formação ou modificação da 
normatividade jurídica que pode ser legitimado se precedido do di-
álogo democrático e conciliador, o qual supõe a efetiva participação 
de todos os envolvidos na sociedade. O trabalho, com uma metodo-
logia de pesquisa bibliográfica filosófica reconstrutiva, que instruiu 
uma análise filosófica-sociológica sob o tema proposto. Aborda-se 
o seguinte problema: como a partir do pensamento de Habermas 
pode-se enfrentar a crise de legitimidade do Estado Democrático 
de Direito, provocada pela colonização sistêmica? A normatização 
do direito reflete em crises da aplicação de justiça, assim como de 
legitimidade governamental diante do desenvolvimento dinâmico e 
complexo das sociedades modernas que apresentam extremidades 
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com
2  Doutor em Filosofia pela Universidade Gama Filho (2005). Professor do 
Mestrado Acadêmico em Direito do Centro universitário de São Paulo. 
(UNISAL) Prof. Da Faculdade Dehoniana de Filosofia. E-mail: enimine@
gmail.com



44 • CAPÍTULO 2

de contradições sociais. Assim sendo, pretende-se delinear os funda-
mentos da Teoria Discursiva do Direito, apontando seus critérios de 
legitimação e o alcance da razão comunicativa no discurso jurídico.

Palavras-chave: Transformações paradigmáticas. Legitimi-
dade governamental. Sociedades modernas. Teoria discursiva.

Abstract: This article presents as objective to analyze whe-
ther the paradigmatic transformations faced by the State, including, 
in a decision-making process of formation or modification of legal 
normativity that can be legitimized if preceded by dialogue demo-
cratic and conciliatory, which presupposes the effective participation 
of all those involved in society. The work, with a methodology of re-
constructive philosophical bibliographic research, which instructed 
a philosophical-sociological analysis under the proposed theme. The 
following problem is addressed: how from Habermas’ thinking can 
one face the crisis of legitimacy of the Democratic Rule of Law, cau-
sed by systemic colonization? The standardization of law reflects in 
crises of the application of justice, as well as governmental legitima-
cy in the face of the dynamic and complex development of modern 
societies that present ends of social contradictions. Therefore, it is 
intended to outline the foundations of the Discursive Theory of Law, 
pointing out its criteria of legitimation and the scope of communi-
cative reason in the legal discourse.

Keywords: Paradigmatic transformations. Government le-
gitimacy. Postmodern societies. Discursive theory.

Introdução

O trabalho é embasado em temas defendidos por Jürgen Ha-
bermas, de análise a democracia, do Estado de direito e da política 
contemporânea. Enfatiza-se no estudo três obras do referido autor 
sendo a primeira “Palavras chave para uma teoria discursiva do di-
reito e do Estado democrático de direito”, a segunda “Na esteira da 
teocracia um discurso em prol da sociedade europeia” e o por último 
e não menos importante o texto a “Crise do Estado de bem- estar 
social e o esgotamento das energias utópicas”.
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No presente caso, será possível perceber que os textos abor-
dados em estudo, apresentam uma aproximação com o direito como 
categoria da mediação social entre facticidade e validade obra de 
Jürgen Habermas um filósofo contemporâneo.

Aborda-se uma discussão da proposta habermasiana com 
um aspecto crítico no que concerne a implementação de um Estado 
democrático, englobando elementos dos primórdios até a sua reabi-
litação no que tange ao programa de bem-estar social. A normatiza-
ção do direito reflete nas crises da aplicação de justiça, assim como 
de legitimidade governamental diante do desenvolvimento dinâmi-
co e complexo das sociedades modernas.

Destaca que a análise da facticidade e validade no campo do 
direito impõe uma não superação da tensão sobre o contexto de uma 
democracia mais radical, com um ideal de proporcionar a efetivida-
de dos direitos e garantias individuais de forma compatível com os 
anseios da sociedade. Apresenta-se no trabalho uma metodologia de 
investigação qualitativa, solucionando a emblemática que os entra-
ves para a realização das promessas não cumpridas da democracia 
liberal encontrar-se-iam no movimento ascendente tanto da tecno-
cracia quanto da burocracia, o qual teria acabado por gerar dificul-
dades de governabilidade.

A efetivação da participação da população contém grande 
valoração da autonomia, seja na defesa de determinados grupos, ou 
até mesmo na elaboração de leis sendo cada vez mais essencial nos 
ajustes de conflitantes, cumprimento de normas e respeito à digni-
dade humana.

1. Ponderações sobre Jürgen Habermas

Antes de adentrar ao objeto principal do artigo cabe trazer à 
baila uma contextualização sobre Jürgen Habermas, destacando bre-
ves aspectos gerais a seu respeito. O autor compreende a moral como 
o âmbito de atribuição de normas universais, resgatando a tradição 
kantiana de razão prática dos discursos morais, éticos e pragmáticos

Desde já, é bom que se evidencie que Habermas não concor-
da com a interpretação weberiana acerca do Direito moderno. “Para 
Habermas, a interpretação de Weber reduz toda a problemática so-
bre o Direito moderno ao problema da dominação legal, uma vez 
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que, por vezes, chega a identificar a necessidade pós-tradicional de 
fundamentação do Direito ao processo de positivação. E isso se dá 
precisamente porque Weber não leva em consideração as exigências 
de fundamentação incorporadas ao Direito moderno, desde o séc. 
XVIII, pela escola do Direito natural racional”3.

Segundo este aspecto o direito positivo segue um processo 
de institucionalização jurídica apoiando-se nas qualidades formais 
e se distanciando, e com isso, não configurando uma aproximação 
com a moral.

Habermas encontra-se ligado à Escola de Frankfurt – de-
nominação posteriormente atribuída ao Instituto de Pesquisa Social 
criado junto à Universidade de Frankfurt-am-Main, na Alemanha, 
no início do século XX, sob a direção de Carl Grünberg – que reunia 
pensadores de tendência marxista cujas pesquisas centravam-se na 
questão da emancipação humana por meio da ciência social reflexi-
va, focada na experiência da classe trabalhadora4.

Habermas busca dar continuidade ao processo de constru-
ção do projeto inacabado da modernidade, acreditando no progres-
so da razão, mas de uma razão crítica, ou seja, uma razão “que se 
sabe finita, que se sabe histórica, que se sabe não-todo-poderosa, 
que se sabe também ligada sempre a eventos concretos singulares 
e que precisa, sobretudo, dar um caráter de universalidade a estes 
eventos para que exista um conhecimento válido, um conhecimento 
que se sustente a si mesmo5”. Importante destacar que tudo isso é 
incompatível com uma concepção metafísica absoluta.

Na modernidade, Habermas participa da tradição da teoria 
do pragmatismo e da crítica, sendo um autor de grande importância 
no estudo da democracia.

2. Palavra chave para uma teoria discursiva do direito e do es-
tado democrático de direito

No intuito de elucidar o referido tema, partiu-se da identi-
ficação da categoria relacionada a razão comunicativa e do motivo 
pelo qual essa nova formulação filosófica se faz necessária diante da 

3  DUTRA, 2002, p. 34.
4  LEAL, 2006, p. 403-408.
5  STEIN, 2001.
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mudança de paradigmas nas sociedades pós-tradicionais.
Mas devido à inovação da referida teoria que segundo Ha-

bermas, não constitui uma mudança de rótulo, efetivou-se ainda que 
de forma sucinta, uma análise acerca das categorias que essa nova 
forma de pensar engendra.

É sob esse ponto de vista, com o intuito de afastar o aspecto 
institucionalmente congelado em um Estado Democrático de Direi-
to, os meios de comunicações digitais representam um avanço no 
entrelaçamento comunicativo e na mobilização da sociedade civil6. 
A introdução do agir comunicativo, trouxe influência nos aspectos 
dos direitos fundamentais humanos, como também em questões 
democráticas. Surge como um instrumento de resistência a lógica 
mercantilista, sendo que a ação comunicativa preserva formas de in-
teração intersubjetivas reguladas pelos próprios atores sociais, pro-
duzindo a solidariedade social e a capacidade de ação política.

Constata-se que a comunicação serve como um procedi-
mento juridicamente institucionalizado fundamento em uma supo-
sição falível sobre as decisões da formação de opiniões e de vontade, 
como por exemplo os resultados preliminares de intenções de voto 
para o poder executivo e legislativo.

O texto aborda questões ligadas a legitimação da “soberania 
popular” e da “dominação das leis”, sendo que em ambos os casos 
identifica-se consequências desagradáveis, sendo que de um lado as 
leis só poderiam ser legitimas quando se coadunam com os direitos 
humanos, impondo uma barreira ao poder legislativo em decidir so-
beranamente. De outro lado verifica- se que as leis sempre seriam 
legitimas quando procedem da formação democrática de vontade, 
podendo implicar em normas quaisquer7.

Destaca-se que a questão relacionada a legitimação da sobe-
rania popular e da dominação das leis, ligada aos direitos humanos é 
de suma importância, vez que proporciona uma maior compreensão 
do fenômeno da função estatal. Habermas encontra uma saída pro-
cedimental que articula democracia e direitos humanos com nexo 
interno. Não há como preservar direitos humanos sem democracia, 
nem democracia legítima que não preserva direitos humanos.

A soberania encontra-se contida no artigo 1º, inciso I, da Lei 

6  HABERMAS, 2014, p. 98.
7  HABERMAS, 2014, p. 100-101.
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Básica da República:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

I - a soberania; II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos ter-
mos desta Constituição8.

O Estado Democrático de Direito, que significa a exigência 
de reger-se pelo Direito e por normas democráticas, com eleições 
livres, periódicas e pelo povo bem como o respeito das autoridades 
públicas aos direitos e garantias fundamentais, proclamado no caput 
do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, adotou, igualmente 
em seu parágrafo único, o denominado princípio democrático, ao 
afirmar que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constitui-
ção”9.

Neste contexto pode-se destacar que a soberania está dire-
tamente ligada a cidadania e com a dignidade da pessoa humana, 
uma vez que, por meio de um fundamento da República, acaba-se 
consolidando outro. A dominação de leis é exercida por meio do 
poder legislativo, que representa o povo, o qual exerce sua cidadania 
em prol da promoção da dignidade da pessoa humana.

Ainda em relação a soberania, cabe destacar que:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni-

8  BRASIL, 1988.
9  MORAES, 2007, p. 125.
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versal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito; II - referendo;

III - iniciativa popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - faculta-
tivos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos10.

Mesmo com a questão do sufrágio universal, constata-se que 
existe o requisito da maioridade, para que o cidadão possa exercer o 
seu direito de ser representado pela entidade estatal, sendo ainda fa-
cultativo para os analfabetos, maiores de setenta anos e aos maiores 
de dezesseis anos.

O Estado Democrático se funda no princípio da soberania 
popular que ‘impõe a participação efetiva e operante do povo na coi-
sa pública, participação que não se exaure, como veremos, na sim-
ples formação das instituições representativas, que constituem um 
estágio da evolução do Estado Democrático, mas não o seu completo 
desenvolvimento11.

10  BRASIL, 1988.
11  SILVA, 2007, p. 66.
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Em outra senda, constata-se que a comunicação serve como 
um procedimento juridicamente institucionalizado fundamento em 
uma suposição falível sobre as decisões da formação de opiniões e de 
vontade, como por exemplo os resultados de intenções de voto para 
o poder executivo e legislativo.

A construção do Estado constitucional se deixa conceber 
como uma rede de discursos formadores de opinião e da vontade, 
juridicamente institucionalizados12.

O esquema racional da estadualidade encontra expressão 
jurídico–política adequada num sistema político normativamente 
conformado por uma constituição e democraticamente legitimado. 
Por outras palavras: o Estado concebe-se hoje como Estado Consti-
tucional Democrático, porque ele é conformado por uma Lei fun-
damental escrita (= constituição juridicamente constituída das es-
truturas básicas da justiça) e pressupõe um modelo de legitimação 
tendencialmente reconduzível à legitimação democrática13.

Os fundamentos da Teoria Discursiva do Direito, apontando 
seus critérios de legitimação e o alcance da razão comunicativa no 
discurso jurídico, que abrange as formas de ação, instrumental, nor-
mativa, dramatúrgica e comunicativa, bem como o equilíbrio móvel 
entre sistema econômico, sistema administrativo e solidariedade so-
cial, como elemento constitutivo de uma democracia deliberativa.

A legitimidade do Direito, assim, em Habermas, advém do 
processo legislativo democrático, no qual todos os cidadãos sentem-
-se autores das normas, razão pela qual uma esfera pública atuante 
“fica caracterizada pela constituição de redes comunicativas capazes 
de orientar e criticar reflexivamente os resultados das instituições 
burocráticas de tomada de decisão14”.

O legislador para buscar a positivação do direito, deve-se se 
aproximar do medium, devendo ainda ser observadas as perspecti-
vas objetivista e normativista complementares na configuração do 
medium do direito.

Não tem sido incomum para a lei, mas com maior acele-
ração ao longo deste século, encontrar a necessidade de enfrentar 
novas situações sociais, derivadas das mudanças nos sistemas de 

12  HABERMAS, 2014, p. 97-98.
13  CANOTILHO, 1995, p. 43.
14  SILVA, 2008, p. 6-15.
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controle e produção de bens e serviços e de relações econômicas, de 
descobertas ou avanços tecnológicos e científicos, ou de modifica-
ções nas relações interindividuais, nas quais as ciências biomédicas 
juntas constituem um dos exemplos mais representativos. As respos-
tas da lei consistiram muitas vezes em assumir relações sociais emer-
gentes, positivamente, regulando ou reconhecendo (judicialmente) 
essas relações; ou aplicação de princípios gerais básicos já legalmen-
te integrados à nova situação, como os de respeito à autonomia in-
dividual e à dignidade da pessoa, categorias informativas e decisões 
decisivas para a configuração do ser humano atual, sem prejuízo dos 
problemas que aumenta a determinação do escopo do primeiro e 
o significado mais preciso do segundo; ou, finalmente, à frente das 
concepções sociais, introduzindo, por meio de seus próprios recur-
sos de criação normativa, novos princípios axiológicos, embora esse 
fenômeno tenha sido mais excepcional15.

Com o desenvolvimento de relações sociais, observa-se que 
a lei tende a evoluir com o intuito de garantir uma maior segurança 
jurídica e proteção a princípios básicos, tais como a soberania e a 
dignidade da pessoa humana.

Quando se considera o Estado Democrático de Direito sob 
os pontos de vista da teoria do discurso a domesticação da arbitra-
riedade e da violência da dominação política salta aos olhos como 

15  No ha sido infrecuente para el Derecho, pero con una mayor aceleración a 
lo largo de este siglo, encontrarse con la necesidad de tener que enfrentarse 
a situaciones sociales nuevas, derivadas de los cambios en los sistemas de 
control y producción de bienes y servicios y de las relaciones económicas, 
de los descubrimientos o avances tecnológicos y científicos, o de las modi-
ficaciones en las relaciones interindividuales, en cuyo conjunto las Ciencias 
Biomédicas constituyen uno de los ejemplos más representativos. Las res-
puestas del Derecho han consistido muchas veces en asumir las relacio-
nes sociales emergentes, positivando, regulando o reconociendo (judicial-
mente) dichas relaciones; o bien aplicando a la nueva situación princípios 
generales básicos ya integrados juridicamente, como son los de respeto a 
la autonomía individual y a la dignidad de la persona, categorías informa-
doras y resolutorias decisivas para la configuración del ser humano en la 
actualidad, sin prejuicio de los problemas que plantea determinar el alcance 
de la primera y el significado más preciso de la segunda; o, por fin, ade-
lantándose a las concepciones sociales, al introducir, mediante sus propios 
recursos de creación normativa, nuevos princípios axiológicos, aunque este 
fenómeno ha sido más excepcional (Casabona, 1998, p. 151-153).
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grande conquista histórica. O asseguramento igualitário da liberda-
de é, no sentido prático moral, um feito civilizador que se pode dis-
tinguir do aumento da efetividade das operações organizatórias do 
estado Administrativo moderno16.

O Autor discorre sobre a efetividade das normas legais sobre 
um Estado Constitucional monopolizador vigentes em caráter legiti-
mo e coercitivo ao mesmo tempo colocando os cidadãos a escolha de 
seguir as normas vigentes, sob pena de uma imposição de sanções. 
Posteriormente discute-se novamente: a problematizar a questão da 
legitimidade de uma ordem jurídica não acaba ocorrendo efetiva-
mente caso não exista uma eventual sansão estatal coercitiva17.

Ultimada essa verificação propedêutica, encaminhou-se 
para um esclarecimento acerca do conceito de validez que a teoria 
do discurso veicula, qual seja: a vigência factica e a validez. Estabe-
lecidos esses pontos, foi possível discorrer sobre o papel do direito e 
da moral na construção e organização de uma sociedade estruturada 
por uma ordem justa.

Rogério Leal esclarece que, na concepção da teoria do dis-
curso de Habermas:

(...) todo o ato comunicativo carrega em si afirmações de va-
lidade (verdade, correção e sinceridade), em que a validade 
reivindicada é capaz de suportar críticas sob as condições de 
discurso, ou seja, um contexto de justificação argumentativa 
de suas pretensões que os participantes consideram irrepre-
ensível18.

Importante frisar que em determinado momento busca uma 
reflexão sob o ponto de vista quanto intervenções resolvidas no as-
pecto da organização internacional, bastando cada vez menos para 
justificar as decisões das organizações como um todo, além de que 
urge pondera- se a repercussão das negociações internacionais dian-
te de urgentes desafios globais, como por exemplo os desequilíbrios 
econômicos, as mudanças climáticas, crises e assim por diante19.

Já posteriormente demonstra um exemplo de política supra-

16  SILVA, 2008, p. 104.
17  HABERMAS, 2014, p. 106.
18  LEAL, 2009.
19  HABERMAS, 2015, p. 110-111.
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nacional mencionando a União Europeia como uma legitimação de-
mocrática além dos limites patriotas em um sistema supranacional, 
contudo, podendo haver consequências no que concerne à distribui-
ção de competências divergentes em um padrão federativo. A ideia 
de soberania partilhada se limitaria a evidenciar a distribuição de 
competências entre as instituições europeias e os estados membros, 
com o intuito de divisão de poderes de forma democrática e capaz 
de agir20.

Vê-se assim que a teoria de Habermas é procedimental, por 
não propor conteúdo específicos para um dado sistema jurídico, 
além daqueles que possibilitem os discursos racionalmente motiva-
dos.

2. Na esteira da teocracia. Um discurso em prol da sociedade 
europeia

Em um primeiro momento, insta destacar uma síntese sobre 
a tecnocracia sendo um modelo de governabilidade funcional, no 
qual há aplicação das ciências no ciclo de todas as cadeias produtivas 
garantindo a sustentabilidade da espécie humana.

Conforme os preceitos de Goytisolo:

Nossa análise da tecnocracia, realizada na comunicação an-
terior, nos permite resumir que a tecnocracia, confinada à 
sua própria função, é caracterizada por parte de uma con-
cepção ideológica do mundo que admite a mecanização cen-
tralizada dirigida por alguns cérebros capazes de promovê-lo 
de forma eficaz, que defendem e buscam operar a racionali-
zação quantitativa de todas as atividades, ao mesmo tempo 
em que dão primazia às atividades econômicas e, em geral, 
utilitárias21.

20  HABERMAS, 2015, p. 112-115.
21  Nuestro análisis de la tecnocracia, efectuado en la comunicación ante-
rior, nos permite resumir que la tecnocracia, ceñida a su propia función, 
se caracteriza porque parte de una concepción ideológica del mundo que 
admite la mecanización dirigida centralmente por unos cerebros capaces 
de impulsarla de un modo eficaz, que propugnan y tratan de operar la ra-
cionalización cuantitativa de todas las actividades, si bien dando primacía a 
las económicas y, en general, a las utilitarias (GOYTISOLO, 1981, p.741).
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E ainda o mesmo autor destaca que:

Pressupõe a eficácia mais gritante do decote cartesiano entre 
os res cogitans, ou seja, o mundo do pensamento, e a extensa 
res, ou seja, o mundo inerte das coisas materiais, entre os 
quais o mesmo homem é colocado e as sociedades humanas 
assim que são objeto experimentação e racionalização22.

O estado organiza suas estruturas através de uma codifica-
ção imposta pelo princípio da visão, tendo em vista que o Estado é o 
pilar das concepções da realidade social que estão relacionados com 
aqueles que dominam.

O termo era usado originalmente para designar a aplicação 
do método científico na resolução de problemas sociais, em contras-
te com a tradicional abordagem política. No entanto, a palavra tec-
nocracia tem sido usada popularmente para indicar qualquer tipo de 
administração feito por especialistas de qualquer campo (não ape-
nas da ciência física) e em diversos contextos.

Dentre uma análise contextual sobre o tópico, inicialmente 
infere-se o texto a politização da União Europeia favorecendo as eli-
tes da sociedade e desfavorecendo as classes com baixa renda repre-
sentados pela minoria da população, os quais por logos anos man-
tiveram assentimento passivo diante das diferenças sociais impostas 
pela União não satisfazendo os anseios da vontade civil política23.

Verifica-se uma crítica de certa maneira aos chefes de go-
verno que, a princípio defendem seus próprios interesses, contudo, 
o autor não faz nenhuma referência a aspectos positivos em prol dos 
cidadãos. Na compreensão de Habermas políticas favoráveis aos 
cidadãos dependem da mobilização da sociedade civil, que não só 
pode como deve pressionar os políticos e fazer contrapeso a pressão 
das elites econômicas.

22  Presupone la más tajante efectividad de la escisión cartesiana entre la res 
cogitans, o sea el mundo del pensamiento, y la res extensa, es decir, el mun-
do inerte de las cosas materiales, entre las que es situado el mismo hombre 
y las sociedades humanas en cuanto se las hace objeto de experimentación 
y racionalización (GOYTISOLO, 1981, p.741).

23  HABERMAS, 2015, p. 112-115.
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A diante possível perceber uma relativização da União Euro-
peia em época de crise, a qual apesar das inúmeras diferenças mos-
tra-se reforçada em todos os Estados membros. Os campos decisivos 
da política europeia se formam nos círculos que decidem sobre a 
policies seguindo diagnostico de crise duvidosa24.

Em outro momento é cristalino que o autor expõe ideias 
entre os defensores da soberania nacional e entre os apoiadores da 
União Europeia, sendo que Habermas é claramente favorável a de-
mocracia e a União Europeia. Apesar das diferenças entre os grupos, 
todos apresentam para sustentar as medidas imediatas acertadas 
para estabilizar a moeda comum seja por convicção, seja nolens vo-
lens.

A dinâmica dos motivos opostos permite reconhecer que a 
colisão existente favorável ao projeto europeu se despedaçará, tão 
logo os problemas não solucionados obrigarem a uma consideração 
e a um tratamento de crise que tenham um horizonte temporal am-
pliado. Para alguns, as ligações republicanas com o estado nacional 
continuam a ser fortes demais; para outros, o que desempenha um 
papel são as razões oportunistas para conservar a própria posição 
do poder25.

A questão do uso da razão para melhor compreensão é cen-
tral para o pensamento moderno e o problema é exatamente o tipo 
de racionalidade: a racionalidade instrumental, que se distância da 
finalidade de ser um instrumento para o projeto de emancipação da 
humanidade. Ou por outro lado, a razão comunicativa, como pro-
põe Habermas.

Ulrich Beck aponta que:

É certo que racionalidade científica e racionalidade social se 
distância uma da outra, mas ao mesmo tempo segue inter-
poladas e referidas de múltiplas maneiras uma na outra. Ri-
gorosamente falando, a própria diferenciação torna-se cada 
vez menos possível. O envolvimento científico com riscos do 
desenvolvimento industrial continua igualmente a referir-se 
a horizontes axiológicos e perspectivas sociais, da mesma 
forma como, inversamente, a discussão e recepção sociais 

24  HABERMAS, 2015, p. 118.
25  HABERMAS, 2015, p. 121.
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dos riscos em relação a argumentos científicos26.

O mesmo autor ainda aborda em momento posterior:

Com a ampliação dos riscos da modernização - com ameaça 
à natureza, à saúde à alimentação etc. -, relativizam-se as di-
ferenças e fronteiras sociais. Isto ainda continua a provocar 
consequências bastante diversas. Objetivamente, porém, os 
riscos produzem, dentro do seu raio de alcance e entre as 
pessoas por eles afetados, um efeito equalizador. Nisto reside 
justamente sua nova força política. Nesse sentido, sociedades 
de risco simplesmente não são sociedades de classes; suas 
situações de ameaça não podem ser concebidas como situa-
ções de classe, da mesma forma como seus conflitos não po-
dem ser concebidos como conflitos de classe (BECK, 1992, 
p. 43).27

Os riscos funcionam a partir daquilo que Beck chama de 
efeito boomerang, a saber, os riscos geram situações de perigo social 
que afetam as diversas camadas da sociedade de forma diferenciada, 
havendo uma tendência em prejudicar mais os menos poderosos. 
Contudo, os riscos podem também afetar diretamente aqueles que 
produzem ou se beneficiam destes riscos.

O incrementalismo vem ao encontro dos pragmáticos, e a 
reestruturação da capacidade de ação supranacional dos tecnocra-

26  Scientific and social rationality do indeed break apart, but they remain 
at the same time interwoven and interdependent. Strictly speaking, even 
this distinction is becoming less and less possible. The scientific concern 
with the risks of industrial development in fact relies on social expectations 
and value judgments, just as the social discussion and perception of risks 
depend on scientific arguments (BECK, 1992, p. 36).
27  With the expansion of modernization risks - with the endangering of 
nature, health, nutrition, and so on - the social differences and limits are 
relativized. Very different consequences continue to be drawn from this. 
Objectively, however, risks display an equalizing effect within their scope 
and among those affected by them. It is precisely therein that their novel 
political power resides. In this sense risk societies are not exactly class so-
cieties; their risk positions cannot be understood as class positions, or their 
conflicts as class conflicts.
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tas28.
O governo alemão insiste na precedência do saneamento 

orçamentário dos estados em particular, no interior dos governos 
nacionais. Junto com alguns países, a Alemanha bloqueia a demanda 
dos demais membros por programas de auxílios em investimentos 
direcionados e por uma responsabilidade financeira comum29.

O texto aponta um breve histórico da Alemanha desde a ca-
tástrofe do grande holocausto até o seu reconhecimento como sendo 
um país dotado de uma posição semi-hegemônica. Nesseiter, cabe 
salientar que a Alemanha nacionalista após assinar armistício põe 
fim a primeira guerra mundial.

Após esse período turbuloso entre guerras reconheceu que 
seu nacionalismo exacerbado era ineficaz passando a tomar medidas 
de interesses próprios na procura de uma política solidária.

Seja como for, os partidos políticos teriam de lembrar-se, a 
princípio, que eleições democráticas não são sondagens, mas o re-
sultado de uma formação pública da vontade na qual os argumentos 
contam. Nesse contexto, é importante clarificar o valor posicional 
do argumento em favor da solidariedade, contudo isso não agrada a 
certos países da União Europeia30.

Em momento distinto começa a abordar sobre a eticidade e 
a solidariedade e ainda contrapartida do direito e da moral31. O na-
cionalismo encobre essa diferença entre “solidariedade” e “eticidade” 
pré-política.

Quanto mais injustas são as condições políticas, tanto mais 
os desfavorecidos têm razão em cobrar solidariedade em parte dos 
privilegiados. Todavia, as exigências de solidariedade se referem a 
uma coesão social difícil de determinar32.

Salta aos olhos de que isso acaba ocorrendo em virtude a 
ineficiência das políticas públicas quanto a eficácia dos direitos fun-
damentais sociais.

Aliás, a solidariedade diferentemente da eticidade não se re-
fere ao contexto de vida existente e sim a um contexto de vida certa-

28  HABERMAS, 2015, p. 128.
29  HABERMAS, 2015, p. 134-135
30  HABERMAS, 2015, p. 140-141.
31  HABERMAS, 2015, p. 142-144.
32  HABERMAS, 2015, p.147.
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mente pressuposto, mas configurável politicamente33.
Pois, nessa constelação histórica, a herança da ética da fra-

ternidade judaico-cristã dirigida à salvação ou à emancipação con-
trai, na concepção da solidariedade, um vínculo com o republicanis-
mo de procedência romana, dirigido à liberdade jurídico-política34.

Os Estados europeus que só depois das catástrofes das duas 
guerras mundiais assumiram a forma atual do estado de bem-estar 
social, voltaram a ficar no curso da globalização econômica, sob a 
pressão explosiva de interdependências economicamente geradas, 
que atravessam impassivelmente as fronteiras nacionais. Desta vez, 
as contingências sistêmicas, politicamente não dominadas, produzi-
dos por um capitalismo impelido por mercados financeiros desem-
baraçados se condensam em tensões entre os Estados membros da 
união monetária europeia35.

Após estas reflexões, é possível que eventual solução em 
conservar a união monetária, com um esforço cooperativo em um 
prisma de políticas em comum com o intuito de promover a capaci-
dade e o crescimento na Zona do Euro.

Em uma visão sob o plano horizontal existem inúmeros ou-
tros fatores que Habermas não aborda que contribuíram para pre-
servação da união monetária como, por exemplo, a livre circulação 
de mercadorias, livre circulação de pessoas, adoção de uma moeda 
única e o parlamento europeu.

3. A crise do Estado de Bem Estar Social e o esgotamento das 
energias utópicas

O Estado de bem-estar social surgiu a partir da expansão 
do sistema capitalista e logo após a revolução industrial em alguns 
países da Europa.

No Brasil, segundo Barroso o bem-estar social:

É o símbolo de uma história de sucesso: a transição de um 
Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento para 
um Estado democrático de direito. Sob sua vigência, vêm-se 

33  HABERMAS, 2015, p. 148.
34  HABERMAS, 2015, p.149
35  HABERMAS, 2015, p.150.
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realizando eleições presidenciais, por voto direto, secreto e 
universal, com debate público amplo, participação popular 
e alternância de partidos políticos no poder. Mais que tudo, 
a Constituição assegurou ao país a estabilidade institucional 
que tanto faltou ao longo da república36.

Pode-se considerar como uma resposta as dificuldades in-
dividuais, apresentadas a partir do crescimento social, trazido pela 
industrialização e a conseqüente divisão social do trabalho. Inde-
pendemente do cunho ideológico que animou a discussão, analitica-
mente os fatos concretos evidenciaram tanto algumas das principais 
fragilidades do Estado de Bem-Estar Social, dinamicamente embu-
tidas no seu próprio crescimento, quanto as mudanças estruturais 
cruciais operadas a partir de meados dos anos setenta37.

A desvalorização do passado exemplar e a coerção para ob-
ter os princípios com teor normativo das próprias experiências, das 
experiências e das formas de vida moderna explicam as novas estru-
turas do “espírito do tempo” tornando-se o medium o movimento 
do pensamento político, um exemplo do histórico saturado utópico 
totalmente contrário ao princípio da dignidade da pessoa humana38.

Subjaz a ideia de rupturas de tendências ultraconservadores 
em virtude do desenvolvimento humano de forma empírica e mo-
derna. “Utopia” torna-se, desde o começo do século XIX, um concei-
to de luta política, que todos empregam contra todos39.

Habermas destaca pontos sobre o utopismo, os quais fo-
ram consumidos como se fossem extirpados do contexto histórico 
restando poucas energias dessa corrente. Logo em seguida possível 
perceber uma aproximação do autor com as ideias utópicas desper-
tando uma expectativa mais realista.

O mundo está vivendo uma crise das “utopias sociais”. É irô-
nico que o século que começou com uma expressiva participação 
de teorias utópicas (anarquismo, socialismo e marxismo de todo o 
tipo) corra sérios riscos de findar-se sem que novas “utopias sociais” 
sejam construídas. Com o “fim” das “energias utópicas, vem à tona o 

36  BARROSO, 2010, p. 17.
37  ALMEIDA, 1997, p. 176-200.
38  HABERMAS, 2015. p. 210.
39  HABERMAS, 2015. p. 211.
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debate sobre a crise da Sociedade de Trabalho”40.
No cenário intelectual, propaga-se a suspeita de que o esgo-

tamento das energias utópicas tem alcance mais profundo. Por meio 
de um equilibrio nas esferas de poder, deve haver uma superação da 
fraternidade que seja capaz de superar os dois outros poderes meios 
para se atingir o fim sendo administrativo e de dinheiro.

É central o tipo de racionalidade: a racionalidade instru-
mental, que se distância da finalidade de ser um meio para o proje-
to de emancipação da humanidade, é compreendida, reorientada e 
incorporada na teoria do agir comunicativo em uma racionalidade 
mais ampla, mais adequada a esses fins.

Ele poderia indicar uma transformação da consciência mo-
derna do tempo de modo geral. Abordando ainda sobre o declínio 
da força de convencimento ligado a utopia. Sobretudo, a utopia per-
deu seu ponto de referência da realidade41.

Outrora faz a constatação de ideias utópicas sobrevivente 
como a de André Gorz que fundamenta sua proposta de desacoplar 
trabalho e renda pela via de uma renda mínima garantida, despe-
dindo-se daquela expectativa marxiana de que a atividade autônoma 
poderia coincidir ainda com a vida material42.

Habermas continua esclarecendo que:

Por isso, gostaria de precisar a minha tese no sentido de que 
a Nova Obscuridade faz parte de uma situação em que um 
programa em termos de Estado de bem-estar social, continu-
ando a nutre-se sempre da utopia da sociedade de trabalho, 
perde a força de abrir possibilidade futuras para uma vida 
coletivamente melhor e menos arriscada43.

Imperioso destacar que neste contexto o Estado de bem-
-estar social acaba enriquecendo- se com a utopia da sociedade de 
trabalho. Data venia ao posicionamento acima exposto, indo mais 
além, se destaca que o bem-estar social é interligado a efetividade 
das relações sociais e da realidade material da sociedade proporcio-
nando uma transformação das ações individuais da sociedade como 

40  OFFE, 1989.
41  HABERMAS, 2015, p. 214-216.
42  HABERMAS, 2015, p. 217.
43  HABERMAS, 2015, p. 218.
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categoria fundamental.
Por meio de um equilibrio nas esferas de poder, deve haver 

uma superação da fraternidade nacional em prol de uma solidarie-
dade regional.

Outrora, possível constatar que faz de certa maneira uma 
crítica ao liberalismo econômico chegando até mesmo mencionar a 
insuficiência das políticas econômicas Keynesianas44.

O que fica patente entretanto é que a crise atual do Estado 
Capitalista distingue-se das anteriores, tornando-se, nesse 
sentido, única e singular. Primeiramente, por tratar-se de 
uma crise de ordem estrutural - da Economia, do Estado e 
da Sociedade Capitalista; em segundo lugar, pela própria na-
tureza da relação entre Estado/Economia - simbiótica e inse-
parável - característica da própria relação social na qual foi 
moldada a estrutura econômica e social no pós-guerra - o 
Estado Keynesiano45.

A maior parte dos autores, sejam eles marxistas ou neo-Ke-
ynesianos, tendem a concordar: a crise é inerente à economia capi-
talista e não pode ser explicada exclusivamente pela expansão dos 
gastos sociais. A sua natureza tem múltiplas dimensões: crise eco-
nômica, crise do Estado Social, crise política, crise de legitimidade, 
crise de utopias sociais46.

Em determinado momento concorda com o autor no ponto 
em que o Estado ativo não só intervém no ciclo econômico, mas 
também no ciclo de vida dos cidadãos. Os programas do estado de 
bem-estar social consomem uma quantidade imensa do médium47 .

Assim uma rede cada vez mais densa de normas jurídicas, 
de burocracias estatais recobre o cotidiano dos clientes potenciais 
e factuais. Enfatiza os obstáculos que impedem a concretização do 
próprio bem-estar social bem-sucedido48.

Existe uma sí  ntese e aproximação da visão do neoconser-
vadorismo que se orienta pelo mesmo modo pela sociedade indus-

44  HABERMAS, 2015, p. 220-221.
45  BARBOSA DE OLIVEIRA, 1988.
46  DRAIBE, 1988.
47  HABERMAS, 2015, p. 223.
48  HABERMAS, 2015, p. 224-225.



62 • CAPÍTULO 2

trial, mas aparece como decididamente crítico quanto ao estado de 
bem-estar social49.

Se agora não mais apenas o capitalismo, mas também o pró-
prio Estado intervencionista, deve ser “socialmente domesticado” a 
tarefa se complica consideravelmente50.

As respostas dos legitimistas e dos neoconservadores se 
movem no médium de um espírito de tempo que é ainda apenas 
defensivo; elas expressam ema consciência histórica privada de sua 
dimensão utópica51. Ainda nessa toada consta-se que o conceito de 
utopia da sociedade de trabalho encontra ultrapassado devido ao 
novo período histórico devido as alterações qualitativas e quantitati-
vas no mundo da produção e na relação estabelecida entre trabalho 
e sociedade.

As sociedades modernas dispõem de três recursos a partir 
dos quais podem satisfazer sua necessidade de operações de contro-
le: dinheiro, poder e solidariedade, vide52.

Por essa ótica, dois grandes processos são próprios à moder-
nidade: a modernização (transformações no sistema) e a moderni-
dade cultural (mudanças no mundo vivido). O primeiro processo, a 
modernização societária, diz respeito à diferenciação interna entre 
os subsistemas em configurações específicas. Por um lado, a “econo-
mia de mercado” sustentada na relação entre capital- -trabalho, na 
busca por lucros e por uma lógica rentável. Por outro lado, a especia-
lização do subsistema político culminou na constituição do “Estado 
racional legal”, cuja sustentação atribui- -se aos critérios do direito e 
da burocracia53.

A crise enfrentada pela tensão da sociedade com o bem estar 
social pode ser solucionada por meio da solidariedade

Precisou pressupor que as relações cooperativas na fábrica 
até mesmo reforçariam a solidariedade espontaneamente incorpo-
rada da subcultura operaria. Os projetos de formas de vida racional 
entravam em uma simbiose ilusória com a diminuição racional da 
natureza e com a mobilização das energias sociais54.

49  HABERMAS, 2015, p. 226-228.
50  HABERMAS, 2015, p. 231.
51  HABERMAS, 2015, p. 232.
52  HABERMAS, 2015, p. 233.
53  FREITAG, 2005.
54  HABERMAS, 2015, p. 236-237.
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A crítica da utopia que Hegel até nos dias de hoje, passando 
por Carl Schmitt, pichou nas paredes o mau agouro do jacobinis-
mo, denuncia como injustiça a irmanação supostamente inevitável 
da utopia com o terror. No entanto, é utopista a confusão de uma 
infraestrutura comunicativa altamente desenvolvida de formas de 
vida possíveis com uma totalidade determinada apresentando-se no 
singular da vida bem-sucedida55.

Importante trazer à baila de que os princípios morais pos-
sibilitam que os indivíduos da sociedade se reconheçam na esfera 
jurídica como coparticipes e coautores do processo de dedução de 
normas jurídicas assim como auxiliam na compreensão das deter-
minações legislativas.

Um dos problemas é fazer de modo que os direitos do ho-
mem sigam os direitos do cidadão, e para isso é preciso conseguir, 
de certa forma, que o “povo” entre no jogo. A expressão é boa: fazer 
entrar no jogo quer dizer, em certo sentido, deixar-se prender pelo 
jogo, mas também lhes dar um papel no jogo. Toda a dialética, que 
não se deve descrever em termos maquiavélicos ou em termos in-
gênuos de “teoria do complô”, não consiste em dizer: “Vai-se dar ao 
povo justo o suficiente para que ele entre no jogo”? Ninguém pensa 
assim… O problema é fazer de modo que o povo entre no jogo e se 
deixe encantar pelo jogo, deixe-se encantar pela ilusão política — 
mas para se encantar com o jogo político é preciso ter um mínimo 
de chances no jogo56. Neste sentido a participação no jogo não pode 
ser uma mera ilusão.

Por meio de todo o conteúdo apresentado verifica-se, que 
Habermas destaca aspectos tendenciosos a uma política que não 
perca totalmente as energias utópicas, submetida a transcendências 
individuas em busca de um maior bem-estar social em um Estado.

Para entrar no jogo político, a população precisa de novos 
horizontes de utopia, que por um lado, superem os conteúdos da 
sociedade do labor, da tecnocracia e a burocracia estatal. E por outro 
preservem conquistas da sociedade de bem-estar, tais como a soli-
dariedade e a democracia e o compromisso com o meio ambiente. O 
diálogo a e ação na esfera pública são caminhos propostos por Ha-

55  HABERMAS, 2015, p. 238.
56  BOURDIEU, 2014. p. 638.
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bermas, para que a sociedade aglutine seus ideias e vontade política 
capaz de agir.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifica-se que o entendimento 
intersubjetivo é voltado para o modelo de ação comunicativa através 
de um procedimento discursivo, por aqueles que são atingidos pelo 
ordenamento jurídico. A ação individual é utilizada como guia a ra-
zão prática fornecia um complexo de valores.

Com a adoção da razão comunicativa e abandono da razão 
prática tão somente a validação discursiva pode servir como orien-
tador, sendo a força do melhor argumento que deve prevalecer. O 
princípio do discurso no âmbito de Direito, é essencial para o pró-
prio Estado de Direito, pois a legitimidade do ordenamento jurídico 
somente pode ser atingida mediante processos de validação discur-
siva.

Um processo dialético legitimo, promove a viabilização po-
lítica e a consolidação do papel dos agentes de forma indiscriminada 
entre todos os participantes, e com isso garantindo o desenvolvi-
mento do Estado Constitucional.

O sistema jurídico é reconstruído por meio do modelo do 
discurso aberto as aspirações da sociedade participantes das discus-
sões na esfera pública. Com isso, faz entender possível a dupla face 
do direito como sendo representativo da concepção moral dos cida-
dãos e um mecanismo de imposição de normas.

A organização do poder público no contexto de um Estado 
Democrático de Direito deve ser constituída de acordo com precei-
tos do direito e legitimamente instituídos, devendo os atos pratica-
dos pela Administração Pública serem regidos por meio do poder 
comunicativo.

Em determinados momentos infere sobre a União Europeia 
em um aspecto jurídico- política durante um período entre guerras 
em que Estados como a Alemanha, tinham como base um naciona-
lismo exacerbado. Contudo, diante da evolução humana e com um 
espírito de

solidariedade junto com a eticidade assim como o direito e 
a moral caminham conjuntamente em um Estado onde se busca um 
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bem-estar social.
A abrangente formação democrática de opinião e vontade 

de tais interações comunicativas devem pressupor tanto a racionali-
dade do agir e do pensar em interesses universais quanto a eficiência 
pragmática organizativa dessa sociedade diferenciada em sistemas.

Dessa forma, por meio do diálogo, a esfera pública contem-
porânea pode encontrar os caminhos que a leve além das meras fun-
ções aclamativas, renovando seus princípios de publicidade, mesmo 
no interior do Estado social democrático.
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A inclusão do outro na tutela coletiva: 
um olhar deliberativo sobre a 

representatividade adequada  

THE INCLUSION OF THE OTHER IN THE COLLECTIVE PROTECTION: A 
DELIBERATIVE LOOK ON THE ADEQUACY OF REPRESENTATION

Thaís Amoroso Paschoal1 

Resumo: O presente trabalho analisa a representação de 
minorias no processo coletivo à luz da democracia deliberativa. 
Para tanto, pretende-se analisar a tutela coletiva no Brasil enquan-
to espaço adequado de participação dos integrantes da coletividade. 
Será trabalhada a ideia de representatividade adequada em ações 
coletivas, investigando-se o atual estado da arte e buscando contri-
buir para o desenvolvimento de novas perspectivas que partam da 
construção de uma efetiva participação dos membros do grupo. Por 
fim, a partir da teoria da democracia deliberativa de Carlos Santiago 
Nino, as ações coletivas serão analisadas enquanto espaço adequado 
à efetiva participação dos membros do grupo na tomada de deci-
sões, evidenciando que a defesa dos direitos de grupos minoritários 
pode ser potencializada pelo manejo adequado de instrumentos co-
letivos de tutela. O método utilizado foi o indutivo, resultando em 
estudo monográfico que teve como base diversas fontes de pesquisa, 
como livros técnicos e artigos científicos. Ao desenvolvimento das 
1  Doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Gradu-
ada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Professora de Di-
reito Processual Civil na Universidade Positivo, em Curitiba/PR e Supervi-
sora do Núcleo de Prática Jurídica dessa Instituição. Integrante do CCONS 
– Centro de Estudos da Constituição, do PPGD-UFPR, e dos Núcleos de 
Pesquisa Meios adequados de solução heterônoma de conflitos, dentro e 
fora do Estado, e Direito Processual Civil Comparado, do PPGD-UFPR, 
ambos integrantes da ProcNet - Rede Internacional de Pesquisa – Justiça 
Civil e Processo Contemporâneo. Membro da Comissão de Acesso à Justi-
ça, da OAB/PR
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ideias foi fundamental um olhar transdisciplinar, na medida em que 
o aprofundamento em temas relativos ao processo coletivo – em es-
pecial para tutela de minorias – exige, para além do processo civil, 
também o estudo do direito constitucional, da filosofia política e da 
sociologia.

Palavras-chave: tutela coletiva; minorias; representação 
adequada; democracia deliberativa.

Abstract: Analyzes the representation of minorities in the 
collective litigation, in light of the deliberative democracy. It intends 
to analyze the collective litigation in Brazil as a proper measure for 
the participation of the members of the community. It will study 
in detail the idea of collective representation in collective actions 
analyzing the current state of the art, looking for contributing to the 
development of new perspectives that presume the construction of 
effective participation of the members of the group. Lastly, from the 
deliberative democracy theory, by Carlos Santiago Nino, the col-
lective actions will be analyzed as adequate place for the effective 
participation of the members of the group in the decision making 
process, making clear that the protection of minority groups’ rights 
can be potentialized by the adequate management of the collective 
litigation tools. The method used was the inductive, resulting in a 
monographic study which had as fundament a variety of research 
sources, such as technical books and scientific articles. A transdisci-
plinary approach was fundamental for the development of the ideas, 
insofar as the deepening in themes related to the collective litigation, 
specially for minorities protection, demands, beyond the civil pro-
cess, a study of constitutional law, political philosophy and sociology.

Keywords: collective litigation; minorities; adequate repre-
sentation; deliberative democracy.

Introdução

A legitimidade para a causa é um dos pontos mais proble-
máticos quando se discute a tutela coletiva no Brasil, em especial 
para a defesa de direitos de minorias, assim consideradas, para os 
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fins deste trabalho, grupos em situação de vulnerabilidade social ou 
econômica. 

Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Direito Pú-
blico sobre ações coletivas no Brasil realizou survey com juízes de 
determinados Tribunais, dentro de um recorte pré-estabelecido. 
Uma das perguntas formuladas aos juízes consistiu no grau de legiti-
midade atribuído aos entes previstos na Lei 7.347/85 para a proposi-
tura de ações coletivas. Assim, considerando o Ministério Público, a 
Defensoria Pública, as associações, os sindicatos, os partidos políti-
cos e os órgãos da Administração Pública, os juízes deveriam indicar 
se, na sua perspectiva, a legitimidade da instituição era muito alta, 
alta, média, baixa ou muito baixa. 

O resultado foi o seguinte: 74,6% dos juízes entrevistados 
consideram que o Ministério Público possui uma legitimidade mui-
to forte, contra 24,1% para as associações, 46,5% para a Defensoria 
Pública, 14,2% para os Sindicatos, 13,5% para a Administração Pú-
blica, e 7,7% para os Partidos Políticos. A conclusão do relatório é 
a de que “atores coletivos, que geralmente fazem a conexão política 
entre cidadãos e estado, possuem menos legitimidade, segundo os 
juízes entrevistados, do que as carreiras jurídicas de promotores e 
defensores”2. Os magistrados entrevistados também consideram que 
a qualidade da fundamentação é maior nas ações coletivas propostas 
pelo Ministério Público, sendo “comparativamente menor nos casos 
de ações coletivas movidas por associações civis e pela administra-
ção pública”3.

O relatório deixa claro, também, que a adequada represen-
tação da coletividade pelo autor coletivo não é uma preocupação no 
momento da propositura, admissão e condução da ação, chamando 
a atenção “a discricionariedade dos operadores do direito”4. De fato, 
não é incomum que ações coletivas no Brasil sejam propostas sem 
que a coletividade seja sequer consultada.

Se as ações coletivas podem contribuir para a ampliação do 

2  SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO, 2017, p. 86.
3  SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO, 2017, p. 87.
4  SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO, 2017, p. 155. Des-
tacou-se, neste sentido, haver “certo desconforto por parte de alguns legi-
timados para a tutela coletiva quando se deparam com situações em que 
devem agir em nome da sociedade sem possuir canais estáveis de proximi-
dade com atores societais” (p. 164).



THAÍS AMOROSO PASCHOAL • 71

acesso à justiça e a efetividade da tutela dos direitos, é fundamen-
tal que o autor coletivo conheça as questões sociais, econômicas e 
culturais relevantes para a defesa dos direitos objeto da ação, com-
preendendo as possibilidades e necessidades de sua defesa coletiva. 
Sob este aspecto, muito embora se possa reconhecer a capacidade 
técnica do Ministério Público para a propositura de ações coletivas, 
nem sempre será ele o ente mais vocacionado para a defesa de deter-
minados grupos, em especial daqueles considerados minoritários. 
Para além da atuação processual, uma representação adequada dos 
direitos desses grupos deve garantir que cada membro participe da 
tomada de decisões afetas à tutela de seus direitos, por meio de um 
debate robusto. 

É esta a temática que se pretende enfrentar no presente tra-
balho. A partir da teoria da democracia deliberativa de Carlos San-
tiago Nino e com um olhar voltado à efetividade do acesso coletivo à 
justiça, pretende-se defender um modelo de processo coletivo que se 
preocupe com a efetiva participação de todos os possíveis atingidos 
pela decisão coletiva, que, desse modo, ganha em valor epistêmico, 
legitimando-se sob o ponto de vista democrático. 

Pretende-se, assim, refletir sobre o problema da represen-
tação adequada de grupos minoritários em ações coletivas, mobili-
zando argumentos da teoria política (democracia deliberativa) e do 
direito constitucional e processual, além de se estabelecer um diálo-
go a partir de um olhar sociológico sobre o acesso à justiça no Brasil. 

O que se pretende, portanto, é evidenciar o déficit democrá-
tico na tutela coletiva de direitos de grupos minoritários no Brasil, 
e estabelecer, a partir de um diálogo transdisciplinar (para além dos 
restritos limites do Processo Civil, portanto), algumas reflexões que 
podem contribuir para a adequada representatividade em ações co-
letivas. 

1. A tutela coletiva de direitos de minorias: porque é preciso 
levar a sério a representatividade adequada do autor coletivo

A tutela coletiva tem por finalidade a proteção de direitos 
que ultrapassam a esfera individual, alcançando um grupo, deter-
minado ou não. Em sua obra clássica sobre acesso à justiça, Mauro 
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Cappelletti e Bryan Garth5 já apresentavam ondas renovatórias que 
indubitavelmente exigiriam uma releitura do próprio processo, para 
se adequar à tutela dos direitos transindividuais, marcando a transi-
ção de uma tutela puramente individual para uma tutela coletiva de 
direitos. Exclui-se a participação individual como elemento nuclear 
do processo, para em seu lugar possibilitar a participação por meio 
da representação adequada de um grupo, assumindo a prestação ju-
risdicional um caráter eminentemente coletivo.

Para Iris Young, grupos são uma expressão das relações so-
ciais, existindo em relação a pelo menos um outro grupo que, ain-
da que pertencentes a uma mesma sociedade, apresentam algumas 
diferenças em seu modo de vida e formas de associação6. A partir 
dessa definição, destaca que muitos grupos diferentes são oprimidos 
na sociedade, considerando-se várias formas distintas de opressão, 
como racismo, sexismo, preconceito de idade, homofobia e a opres-
são de classe7. 

Roberto Saba desenvolve a ideia de “igualdade estrutural”, 
perspectiva que considera a incorporação de dados históricos e so-
ciais que deem conta do fenômeno de submissão e exclusão siste-
mática a que se encontram submetidos amplos setores da sociedade. 
O conceito, afirma o autor, se apoia na ideia de que o direito não 
pode ser completamente cego às relações existentes entre diferentes 
grupos de pessoas em um determinado momento histórico. Destaca, 
assim, a existência de grupos que carecem de acesso material a de-
terminados empregos, funções, atividades, espaços físicos etc., como 
mulheres, portadores de deficiências, indígenas ou outros grupos 
vulneráveis, como poderiam ser considerados os “pobres estrutu-

5  CAPPELLETTI; GARTH, 1978, p. 35-36.
6  “A social group is a collective of persons differentiated from other group by 
cultural forms, practices, or way of life. Members of a group have a specific 
affinity with one another because of their similar experience or way of life, 
which prompts them to associate with one an- other more than with those 
not identified with the group, or in a different way. Groups are an expres-
sion of social relations; a group exists only in relation to at least one other 
group. Group identification arises, that is, in the encounter and interaction 
between social collectivities that experi- ence some differences in their way 
of life and forms of association, even if regard themselves as belonging to 
the same society” (YOUNG, 1990, p. 43).
7  YOUNG, 1990, p. 42.
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rais”. Essa submissão ou exclusão não decorre da lei, mas é resulta-
do de situações sistemáticas de exclusão social ou submissão destes 
grupos a outros8.

Sob esta perspectiva, várias ações coletivas no Brasil são pro-
postas para a defesa de direitos de grupos considerados minoritá-
rios. Ações em que se discute direitos de comunidades quilombolas, 
indígenas, da população LGBT, da população em situação de rua, de 
mulheres, de pescadores que tiveram sua atividade prejudicada por 
atividades poluidoras etc.9

8  SABA, 2007, p. 166-167.
9  Alguns exemplos: Ação Civil Pública n. 5061478-33.2014.4.04.7000, em 
trâmite perante a 17.ª Vara Federal de Curitiba (Paraná), proposta pelo 
Ministério Público Federal contra o INSS, para determinar ao INSS que 
desconsidere o critério etário na análise dos requerimentos de benefício 
de salário-maternidade às mulheres indígenas seguradas especiais; Ação 
Civil Pública n. 0002316-88.2013.4.05.8201, em trâmite perante a 6.ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Campina Grande (Paraíba), proposta 
pela Defensoria Pública da União contra o INCRA, em que se pleiteia a 
finalização do processo de titulação de terras da comunidade quilombola 
Caiana dos Crioulos, iniciado na década de 1990 perante a Fundação Cul-
tural Palmares e encaminhado ao INCRA em 2005, e a proteção da posse 
pela comunidade; Ação Civil Pública n. 0004616-89.2003.4.04.7202, da 1.ª 
Vara Federal de Chapecó (Santa Catarina), proposta pelo Ministério Públi-
co Federal contra a FUNASA, para que seja fornecida, pela FUNASA, em 
subsistema do Sistema Único de Saúde - SUS, assistência médica e odon-
tológica às pessoas indígenas residentes fora da Aldeia Xapecó, Estado de 
Santa Catarina; Ação Civil Pública n. 5004029-67.2012.4.04.7104, da 2.ª 
Vara Federal de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), proposta pelo Minis-
tério Público Federal contra o INSS, objetivando-se o reconhecimento do 
direito à percepção do benefício previdenciário de salário-maternidade a 
mulheres indígenas Kaingangs, independentemente do preenchimento de 
requisito etário, respeitadas as demais exigências legais; Ação Civil Públi-
ca n. 0018924-87.2011.8.22.0001, da 3.ª Vara Cível de Porto Velho (Ron-
dônia), proposta pelo Sindicato de Pescadores Profissionais de Rondônia 
contra Consórcio Santo Antônio e o Consórcio de Energia Sustentável do 
Brasil S.A., em que se pleiteia a reparação de danos materiais e imateriais 
a pescadores(as) que desenvolvem suas atividades no Rio Madeira, em 
razão da construção das duas usinas hidrelétricas; Ação Civil Pública n. 
5028664-85.2016.4.04.7100, da 2.ª Vara Federal de Porto Alegre (Rio Gran-
de do Sul), proposta pela Defensoria Pública da União contra a União, o 
Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Porto Alegre, objetivando 
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Não há aqui, como se vê, um rol exaustivo. Não por outra ra-
zão, no presente trabalho minorias é utilizado como referência a gru-
pos em situação de vulnerabilidade10, principalmente no que toca 

a concessão de auxílio-moradia na forma de subsídios mensais a pesso-
as em situação de rua, ou fornecimento direto de unidades habitacionais, 
com pretensão de abrangência nacional; Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Pará contra o Estado do Pará, em que se pleiteou a 
adoção de uma série de medidas ligadas à promoção e garantia dos direitos 
fundamentais da população LGBT privada de liberdade; Ação Civil Pública 
n. 0029332-86.2011.8.26.0564, da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de São Bernardo do Campo, SP, proposta pelo Ministério Público de São 
Paulo contra o Município de São Bernardo do Campo, objetivando adap-
tação de prédios de residências terapêuticas municipais em São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, para possibilitar o acesso por pessoas com 
deficiência física, conforme as normas da ABNT; Ação Civil Pública n. 
0035900-31.2013.8.26.0053, em trâmite perante a 7.ª Vara da Fazenda Pú-
blica do Foro Central da Comarca de São Paulo (SP), proposta pelo Minis-
tério Público de São Paulo contra o Município de São Paulo, com base em 
ofício do Corpo de Bombeiros relatando irregularidades que colocariam 
em risco a vida de pessoas que estariam morando em edifícios no bairro da 
Luz, Município de São Paulo, pleiteando-se “a) o cadastramento de todas as 
famílias ocupantes dos referidos prédios; b) a comprovação da remoção de 
todos os ocupantes dos prédios sujeitos a risco, alojando suas famílias em 
abrigo temporário adequado, preservando o núcleo familiar ou provendo 
outro tipo de atendimento habitacional às famílias removidas, preferencial-
mente na mesma região, com condições de segurança e de habitabilidade; 
c) a realização de continuo trabalho de monitoramento, através de visitas, 
com periodicidade mínima trimestral, com o intuito de controlar o uso e a 
ocupação das edificações em questão, evitando-se nova situação de risco”.

10  Cláudio Marcio do Carmo, a partir da perspectiva de inúmeros autores, 
aponta que, para eles, “minorias e grupos vulneráveis originam-se em re-
lações de assimetria social (econômica, educacional, cultural etc.). Nessa 
perspectiva, minoria pode ser definida a partir de uma particularização de 
um grupo, já que a maioria se define por um agrupamento generalizado, 
ou seja, por um processo de generalização baseado na indeterminação de 
traços, os quais indicam um padrão de suposta normalidade, considerada 
majoritária em relação ao outro que destoar dele. A vulnerabilidade advém, 
pois, de pressões desse suposto padrão de normalidade, que pressiona tudo 
e todos que possam ser considerados diferentes. A violência, por sua vez, 
tanto pode ser física quanto simbólica, originária dessa pressão, que, muitas 
vezes, na forma de preconceito e rejeição, marginaliza e discrimina o dife-
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às dificuldades para concretização de seus direitos fundamentais, 
inclusive – e em especial – pela via judicial. Sob esta perspectiva, as 
específicas discussões afetas a gênero, raça, classe, região ou outros 
marcadores sociais da diferença deverão ser levadas a sério11 para 
se pensar na acessibilidade ao Poder Judiciário, sob o ponto de vista 
linguístico, estrutural etc. 

O que se pretende neste trabalho, desse modo, é chamar a 
atenção para o fato de que a representatividade – quando se trata 
de pleitear coletivamente em juízo direitos de um grupo minoritá-
rio – deve ser adequada. E isso começa no atento diálogo do ente 
legitimado com o grupo, de modo a garantir o debate e a deliberação 
sobre os rumos da defesa coletiva de seus direitos. 

2. O sistema brasileiro de tutela coletiva de direitos: ainda 
e sempre, o déficit de participação democrática no processo 
coletivo

 O surgimento de uma técnica específica de tutela coletiva 
foi uma resposta à insuficiência do modelo tradicional de processo 
civil para a proteção de direitos que ultrapassam os conflitos pura-
mente individuais. O sistema de tutela coletiva brasileiro foi, desse 
modo, originalmente criado para a proteção de direitos que se dife-
renciam dos direitos individuais12 por terem como titular um grupo 

rente” (CARMO, 2016, p. 205-206).
11  Lilia Moritz Schwarcz, afirmando que raça deve ser “compreendida como 
uma construção local, histórica e cultural”, que “pertence à ordem das re-
presentações sociais” e “exerce influência real no mundo”, destaca que o 
conceito “persiste como representação poderosa, como um marcador social 
de diferença – ao lado de categorias como gênero, classe, região e idade, que 
se relacionam e retroalimentam – a construir hierarquias e delimitar dis-
criminações. Tais categorias, articuladas em sistemas classificatórios, regu-
ladas por convenções e normas e materializadas em corpos e coletividades, 
não adquirem seu sentido e eficácia isoladamente, mas antes por meio da 
íntima conexão que estabelecem entre si”. E conclui: “conceber raça, gênero, 
sexo, idade e classe como categorias articuladas implica, assim, um esfor-
ço de desnaturaliza-las e contextualiza-las, recusando correlações rígidas 
e fixas entre características físicas, de um lado, e atributos intelectuais e 
morais, de outro” (SCHWARCZ, 2012, p. 33-34).
12   Mauro Cappelletti, acerca da insuficiência da tutela individual, chama a 
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definido ou indefinido de pessoas. 
Nessa categoria se enquadram os direitos que, em 1985, pas-

saram a ser objeto de uma tutela específica prevista na Lei da Ação 
Civil Pública (Lei 7.347/1985), os chamados direitos difusos e os co-
letivos stricto sensu13. Em 1990, com a edição do Código de Defesa 
do Consumidor, surge a tutela dos direitos individuais homogêne-
os14, possibilitando a proteção coletiva de todo e qualquer direito 
individual passível de tratamento coletivo por possuir características 
de homogeneidade.

A inclusão dos direitos individuais homogêneos no rol de 
direitos tutelados coletivamente abriu espaço para um tratamento 
especial de conflitos decorrentes da evolução da sociedade de masa15, 

atenção para os principais obstáculos verificados pelo “movimento refor-
mador”, destacando o “obstáculo organizador”, por meio do qual “certos 
direitos ou interesses ‘coletivos ou difusos’ não são tutelados de maneira efi-
caz se não se operar uma radical transformação de regras e instituições tra-
dicionais de direito processual, transformações essas que possam ter uma 
coordenação, uma ‘organização’ daqueles direitos ou interesses”. E comple-
menta, citando o que chama de “obstáculo propriamente processual, atra-
vés do qual certos tipos tradicionais de procedimentos são inadequados aos 
seus deveres de tutela” (CAPELLETTI, 1991, p. 148).
13  Adotemos aqui a definição do art. 81 do Código de Defesa do Consumi-
dor: direitos difusos são “direitos transindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 
de fato”; direitos coletivos são “transindividuais, de natureza indivisível de 
que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base”.
14  “Colocados a meio caminho entre os interesses públicos e os privados, 
próprios de uma sociedade de massa, e resultado de conflitos de massa, car-
regados de relevância política e capazes de transformar conceitos jurídicos 
estratificados, como a responsabilidade civil pelos danos causados no lugar 
da responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos, como a legitimação, a 
coisa julgada, os poderes e a responsabilidade do juiz e do Ministério Pú-
blico, o próprio sentido da jurisdição, da ação, do processo” (GRINOVER; 
MULLENIX; WATANABE, 2011, p. 226).
15  “A complexidade da sociedade moderna, com intrincado desenvolvimen-
to das relações econômicas, dá lugar a situações nas quais determinadas 
atividades podem trazer prejuízos aos interesses de um grande número de 
pessoas, fazendo surgir problemas desconhecidos às lides meramente indi-
viduais. Falsas informações divulgadas de uma sociedade por ações podem 
prejudicar a todos os adquirentes dos títulos acionários; atividade monopo-
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composta por minorias16 que a tangenciam. 
A questão destaca a existência do indivíduo imerso em uma 

coletividade com características muito peculiares, colocando em 
aparente contraposição os interesses individuais e os coletivos. Sob 
este aspecto, é imprescindível que a coletividade possa ser tutelada 
sem prejuízo dos direitos individuais dos membros que compõem 
a massa social17-18. Para além disso, é muitas vezes a preocupação 

lística ou de concorrência desleal por parte de grandes sociedades comer-
ciais pode lesar os interesses de todos os empreendedores concorrentes; um 
prestador de serviço que não observa uma cláusula de acordo coletivo pode 
violar o direito de todos os seus dependentes; resíduos poluentes despeja-
dos em um rio prejudicam os moradores ribeirinhos e todos aqueles que 
pretenderiam usar da água não poluída daquele rio; a embalagem defeituo-
sa ou não higiênica de um artigo do largo consumo leva prejuízo a todos os 
consumidores daquele bem... Os riscos de tais lesões, que afetam simulta-
neamente numerosas pessoas ou categorias inteiras de pessoas, constituem 
um fenômeno sempre muito vasto e frequente na sociedade industrial. A 
pessoa lesada se encontra quase sempre numa situação imprópria para ob-
ter a tutela jurisdicional contra o prejuízo advindo individualmente, e pode 
simplesmente ignorar seus direitos; ou, ainda, suas pretensões individu-
ais podem ser muito limitadas para induzi-la a agir em Juízo, e o risco de 
incorrer em grandes despesas processuais pode ser desproporcional com 
respeito ao ressarcimento eventualmente obtível [...] Em particular o di-
reito ao ambiente natural e ao respeito às belezas monumentais, o direito à 
saúde e à segurança social, o direito de não ser esmagado por um caótico 
desenvolvimento urbanístico, por uma enganosa publicação comercial, por 
fraude financeira, bancária, alimentar, ou por discriminações sociais, reli-
giosas ou raciais, todos estes direitos que nunca foram colocados em qual-
quer legislação progressista, têm caráter “difuso”, pertencem à coletividade” 
(CAPPELLETTI, 1977, p. 130).
16  “Las minorias son individuos o grupos de individuos especialmente cua-
lificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas” 
(ORTEGA Y GASSET, 2010, p. 14).
17  Para Habermas, a discriminação somente pode ser abolida “por meio de 
uma inclusão que tenha suficiente sensibilidade para a origem cultural das 
diferenças individuais e culturais específicas”. Quando sociedades culturais 
estão organizadas como Estados Democráticos de Direito, apresentam-se 
diversos caminhos para se chegar a essa inclusão “com sensibilidade para 
as diferenças” (HABERMAS, 2007, p. 172).
18  “Just as those who belong to an organization or a group can be presumed 
to have a common interest, so they obviously also have purely individual 
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com os direitos individuais de cada sujeito inserido nesse grupo que 
possibilita um olhar global sobre um problema que, ultrapassando 
o âmbito estritamente individual, afeta toda a coletividade. Em es-
pecial, esse tratamento coletivo levanta problemas que passam pela 
representação da coletividade, que não se faz presente na ação cole-
tiva, mas tem a tutela de seus direitos iniciada e conduzida por um 
representante.

Especificamente no que toca às ações coletivas, atribui-se 
a determinados entes a legitimidade para sua propositura. Assim, 
podem propor ações coletivas o Ministério Público; a União, os Es-
tados, os Municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personali-
dade jurídica; as associações legalmente constituídas há pelo menos 
1 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 
interesses e direitos protegidos pelo CDC (art. 5º da Lei 7.347/85, 
que, alterada pela Lei 11.448/2007, insere a Defensoria Pública no 
rol de legitimados; e art. 82 do Código de Defesa do Consumidor).

Não há, de outro lado, qualquer previsão de participação 
direta dos membros da coletividade no processo19. E nem poderia 
ser diferente, na medida em que essa participação resultaria em pro-
blemas de eficiência e efetividade. A racionalidade da tutela coletiva 
impõe, justamente, que a participação da coletividade seja indireta20. 

interests, different from those of the others in the organization or group” 
(OLSON, 2002, p. 8).
19  Muito embora haja previsão legal que possibilita o ingresso de interessa-
dos como litisconsortes, esse ingresso é voluntário, individual, posterior à 
propositura da demanda e depende da devida informação acerca da exis-
tência da ação, o que ocorre, unicamente, por meio do edital previsto no 
art. 94 do CDC: “Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a 
fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, 
sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por 
parte dos órgãos de defesa do consumidor”.
20  Vincenzo Vigoriti afirma que a questão da legitimação para agir na tu-
tela de interesses coletivos não pode ser imposta em termos tradicionais, 
porque “quando viene dedotta in giudizio una situazione di vantaggio di 
tipo coletivo, la presenza di tutti i singoli titolari delle posizioni sostanziali 
fra loro correlate non è affatto condizione necessária per la giustizia e l’ef-
ficacia della decisione che pure li riguarda. In questi casi, infatti, importa 
che le ragioni siano fatte valere da chi è in grado di assolvere al compito in 
maniera adeguata e respondente all’interesse di tutti, per cui è da ritenersi 
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A concepção de participação nas ações e técnicas coletivas, embo-
ra não possa prescindir da influência substancial que a coletividade 
pode exercer para a construção de uma boa decisão judicial, deve 
levar em conta o caráter coletivo do procedimento e da atuação do 
legitimado em prol da coletividade, o que de modo algum é incom-
patível com a ideia de participação indireta, via representação ade-
quada, em especial por atender o critério da eficiência, sem deixar de 
lado a necessidade de participação democrática21.

Uma das grandes dificuldades da tutela coletiva decor-
re justamente da atribuição de legitimidade a determinados entes 
coletivos, sem um controle, a priori, de sua efetiva vocação para a 
defesa coletiva dos direitos. Ao atribuir a esses entes a legitimidade 
para tutelar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, o 
sistema admite que a decisão proferida em ações coletivas alcance 
pessoas que não participaram diretamente da tomada de decisões 
necessárias à condução adequada do processo. Quando os atores de 
ações coletivas são grupos que já são reiteradamente excluídos da 
sociedade, essa questão se torna ainda mais grave, pois seus direitos 
ou interesses podem ser mal representados. 

Para evitar isso, defende-se que o autor coletivo deve osten-

assolutamente naturale che leggitimati ad agire in giudizio possano esse-
re anche alcuni soltanto dei molti titolari degli interessi fra loro correlati 
in maniera coletiva. L’esigenza di garanzia che, nelle situazioni individuali, 
viene soddisfatta dalla rigorosa correlazione fra la titolarità della situazione 
di vantaggio e la legitimazione a dedurla in giudizio assume un contenuto 
diverso nelle situazioni collettive, per cui tale automatica correlazione non 
solo non è qui necessária, ma rischia addirittura di essere controproducen-
te” (VIGORITI, 1979, p. 101-102).
21  “Aggregation has serious limitations, however. Even with greater use of 
the class action, appointment of lead counsel, active judicial management 
of discovery and judicial facilitation (some would say compulsion) of settle-
ment, there are limits to how many parties and claims a court can hand-
le in one litigating unit. At some point, efficiency losses from complexity 
overwhelm any gains from aggregation. Nonparty preclusion holds out the 
hope of achieving efficiency without expanding lawsuit size, and thus it 
should look increasingly attractive as courts confront cases where aggrega-
tion is not cost-justified” (BONE, 1992, p. 198). Do mesmo autor, tecendo 
uma crítica à concepção tradicional da representatividade adequada, em 
razão de sua desnecessidade sob o aspecto do resultado, BONE, 2011, p. 
577-627.
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tar uma representatividade adequada para a defesa dos direitos da 
coletividade. Essa adequação, porém, é vista apenas sob a perspec-
tiva de sua condução processual, deixando-se de lado a aferição de 
sua efetiva atuação junto aos integrantes do grupo, de modo a ga-
rantir sua participação direta na tomada de decisões. O resultado é 
a propositura de ações coletivas que, muito embora gerem decisões 
favoráveis, não atendem aos verdadeiros interesses da coletividade, 
que muitas vezes sequer têm conhecimento acerca da existência da 
ação, o que evidencia o déficit democrático que permeia o processo 
coletivo.

O sistema procura corrigir esse déficit de participação com 
restrições à eficácia da coisa julgada formada contrariamente aos in-
teresses da coletividade22, gerando, em contrapartida, problemas de 
eficiência. Afinal, uma ação coletiva poderá tramitar durante muitos 
anos, para que, ao final, seu resultado não seja vinculante e imutável 
para as partes23. O resultado é um incentivo à propositura de deman-

22  Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coi-
sa julgada: I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente 
por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, 
na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - ultra partes, mas 
limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por in-
suficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hi-
pótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - erga omnes, 
apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas 
e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
23  Para Sergio Menchini, “per valorizzare il ruolo e la funzione di questo, si 
devono inserire strumenti che, per un verso, consentano di vincolare alla 
decisione emessa sulla questione comune, sai favorevole sia sfavorevole 
al gruppo, i tribunali e le parti delle liti individuali, senza ricorrer, però, 
a figure di giudicato ultra partes, e, per altro verso, proprio onde evitare 
l’estensione ai terzi degli effetti della sentenza campione, favoriscano, sen-
za ricorrere a meccanismi di tipo coattivo difficilmente compatibili com il 
principio dispositivo, la partecipazione al giudizio dei membri della cate-
goria interessata, cercando anche di prevede istituti in grado di senellire lo 
svolgimento del procedimento che vede coinvolta uma moltitudine di dirit-
ti e di soggetti, senza svilire il ruolo e la posizione di ciascuno di questi circa 
la gestione della causa”. Propõe, assim, a adoção do modelo do opt in, “ossia 
si deve ampliare il più possibile la composizione soggettiva del processo 
modello (o colletivo), tramite regole che favoriscano la partecipazione ad 
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das individuais, que sobrecarregam o Poder Judiciário e dificultam 
uma prestação jurisdicional adequada24.

Daí ser necessário desenvolver ferramentas que possibili-
tem um bom uso das ações coletivas, para o que é imprescindível 
a observância de mecanismos que garantam a efetiva participação 
dos membros da coletividade na tomada de decisões afetas a seus 
direitos25.

O que se pretende defender é a necessidade de uma efetiva 
aferição, in concreto pelo juiz, da representatividade adequada do 
autor coletivo antes da admissão de uma ação coletiva. Essa ade-
quada representação, como se verá, não se exaure na mera atuação 
do representante dentro do processo, mas depende, sobretudo, de 
condutas por meio das quais se viabilize a efetiva participação da 
coletividade em todas as decisões afetas à ação coletiva, começando, 
é claro, pela decisão por sua propositura. 

3. Acesso coletivo à justiça e tutela de minorias

Reconhecidamente um dos maiores estudiosos sobre o 
tema, Mauro Cappelletti já ressaltava que a garantia do acesso à or-
dem jurídica justa representa “a principal resposta à crise do direito 
e da justiça em nossa época”26. No seu clássico relatório sobre acesso 
à justiça, Mauro Cappelletti e Bryant Garth pontuavam que a expres-

esso dei membri della classe coinvolta” (MENCHINI, 2008, p. 95).
24  Sobre o tema, com a apresentação de exemplos de casos em que a convi-
vência entre ações coletivas e individuais de mesmo objeto não se mostrou 
razoável, podendo ser causa de problemas de eficiência e isonomia, PAS-
CHOAL, 2020, p. 193-197.
25  Para Edilson Vitorelli, “uma teoria geral dos processos representati-
vos considera compatível com a Constituição um processo em que a re-
presentação não seja um mecanismo de exclusão dos representados, mas 
proporcione a obtenção de tutela efetiva dos direitos materiais violados, 
restringindo a participação apenas na medida necessária para tanto. Cabe 
ao representante promover momentos de participação no decorrer da ati-
vidade representativa, nos quais os representados são chamados a avaliar 
prospectiva e retrospectivamente as ações do representante em relação ao 
processo, bem como debater entre si e com ele os resultados e objetivos 
desejáveis” (VITORELLI, 2016, p. 255).
26  CAPPELLETTI, 1991, p. 144.
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são “acesso à justiça” serve para determinar duas finalidades básicas 
do sistema jurídico. Em primeiro lugar, o sistema jurídico – pelo 
qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus 
litígios sob os auspícios do Estado – deve ser igualmente acessível a 
todos. Além disso, ele deve produzir resultados que sejam individual 
e socialmente justos27.

O ponto tem ligação direta com o papel da Jurisdição no Es-
tado Constitucional, vocacionado à prestação de uma tutela jurisdi-
cional universal, adequada, efetiva e isonômica, sem perder de vista 
a eficiência da prestação jurisdicional. “Universalizar a jurisdição”, 
como lembra Cândido Rangel Dinamarco, “é endereçá-la à maior 
abrangência factível, reduzindo racionalmente os resíduos não-ju-
risdicionalizáveis”28.

A tutela coletiva contribui para a concretização desses es-
copos29, na medida em que viabiliza a tutela a pretensões que di-
ficilmente seriam objeto de uma ação individual, seja pela falta de 
informação necessária ao incentivo do titular do direito à busca 
dessa tutela (o que ocorre muito frequentemente quando se trata de 
grupos em situação de vulnerabilidade), seja porque, de tão ínfimo, 
o valor econômico gerado pelo reconhecimento do direito não justi-
fica todo o esforço individual na sua concretização30. 

27  CAPPELLETTI; GARTH, 1978, p. 8.
28  DINAMARCO, 2003, p. 113.
29  PASCHOAL, 2020, p. 367.
30  Interessante crítica é formulada neste ponto por Susan M.C. Gibbons, 
em trabalho no qual investiga o alcance dos objetivos fundamentais para 
o regime de justiça pluripartidária inglesa, apresentados no Relatório Final 
sobre o Acesso à Justiça de Lord Woolf. O primeiro objetivo é garantir o 
acesso à Justiça, nos casos em que, embora de numeroso alcance, os danos 
sofridos são tão pequenos que não justificam a propositura de ações indi-
viduais. Incluem-se nestes casos as disputas sobre defeitos em produtos de 
consumo baratos mas amplamente comercializados, assim como casos en-
volvendo pequenos erros no cálculo de taxas ou pagamentos de benefícios, 
que igualmente alcançam grande número de pessoas (chamados de Tipo 
B). Acerca desse ponto, afirma a autora: “In terms of procedural principles, 
not only access to justice but also finality in litigation and systemic efficien-
cy may be promoted where Type B group actions help to resolve multi-par-
ty disputes comprehensively by embracing as many disputants as possible. 
Certainly, group treatment may be more efficient and economical than du-
plicative, separate handling of multiple similar claims—even allowing for 
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Ademais, o tratamento coletivo de direitos pode revelar a 
necessidade de uma tutela que transcenda os interesses meramente 
individuais, com caráter nitidamente social, na medida em que via-
biliza um olhar global sobre as violações aos direitos, justificando a 
adoção de políticas voltadas à solução coletiva . Essa é, aliás, uma das 
grandes vantagens da tutela coletiva31. Ao permitir um olhar global 
sobre o problema, abre-se aos sujeitos processuais a possibilidade 
de construção de uma solução mais adequada à situação que deu 
ensejo às violações aos direitos por meio de decisões estruturais, 
em especial (mas não apenas) quando se trata da implementação de 
políticas públicas, para o que as ações individuais são comumente 

the extra costs, delays and complexity that group management inevitably 
entails. Yet, where Type B claimants (including those who know that they 
have causes of action) would not bother to litigate at all, but for lawyers ini-
tiating a group action, Lord Woolf ’s first objective would appear to conflict 
with both the principle of judicial economy and the overriding objective’s 
proportionality principle. This conflict, associated with the fomenting of 
litigation, is a fourth difficulty with Lord Woolf ’s first objective. Writing in 
the class action context, Labowitz has suggested that it is a mistake to apply 
judicial resources so fully where most (if not all) class members are only sli-
ghtly injured, and they have little or no interest in proceeding. This reflects 
the traditional view that compensation is the principal goal of collective 
actions. However, as noted above, facilitating access to justice for Type B ca-
ses may carry social utility in other respects, above and beyond (or even wi-
thout) compensating the immediate claimants” (GIBBONS, 2008, p. 217).
31  O já citado survey realizado pela Sociedade Brasileira de Direito Público 
indagou aos juízes se para a solução de questões ligadas a políticas públicas 
seria mais eficiente a adoção da via individual ou coletiva. O resultado cha-
ma a atenção: “Também indagamos aos magistrados se, de acordo com sua 
experiência, ações individuais tendem a obter mais sucesso, com sentenças 
favoráveis ao pedido, do que ações coletivas em casos que envolvem aces-
so a políticas/bens públicos (tais como medicamentos, creches e etc). Essa 
probabilidade maior de sucesso nos casos individuais é apontada por parte 
da literatura. Como pode ser visto no gráfico 5.2.5, a maioria dos juízes 
(62,4%) confirmou essa visão, respondendo que “Ações individuais solici-
tando acesso a políticas/bens públicos têm mais sucesso do que ações cole-
tivas”, ao passo que apenas 8,5% afirmaram o contrário, ou seja, que ações 
coletivas são mais bem-sucedidas. Para 23,4%, não há diferença quanto à 
probabilidade de julgamento favorável entre ações coletivas e individuais 
que envolvem acesso a políticas/bens públicos” (SOCIEDADE BRASILEI-
RA DE DIREITO PÚBLICO, 2017, p. 82).
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insuficientes32.
A concretização desses fins, porém, depende de mecanismos 

que viabilizem o alcance de todos os conflitos cuja solução dependa 
da atuação do Poder Judiciário. O acesso à justiça começa na cons-
trução de ferramentas que permitam o conhecimento dos direitos e 
dos caminhos para sua proteção. Deve ser, desse modo, informado, 
de modo a possibilitar o adequado conhecimento, pelo titular do di-
reito, de todas as possibilidades para sua tutela, ofertando-lhe, assim, 
uma escolha consciente (portanto, informada) quanto ao uso dos 
instrumentos colocados à sua disposição para essa tutela. 

Significa dizer que, muito antes de uma preocupação com a 
adequação das técnicas adotadas no curso do processo e a observân-
cia do devido processo legal, é fundamental que haja uma preocupa-
ção do Estado com o alcance dos conflitos judicializáveis, de modo 
a permitir uma escolha consciente, pelos indivíduos e pela coletivi-
dade, da via a ser seguida para a proteção de seus direitos. De nada 
serve, no atual estado de violações reiteradas a direitos fundamen-
tais, um Poder Judiciário que somente se preocupe com os conflitos 
porta adentro, sendo fundamental uma atuação das instituições no 
seio da sociedade civil. 

Chamaremos essa perspectiva do acesso à justiça de exter-
na. Interessa ao cumprimento da garantia constitucional do acesso 
à justiça a exigência de que os direitos tuteláveis cheguem adequa-
damente ao Poder Judiciário, porque seus titulares têm condições 
de decidir por essa via. Têm, inclusive, condições de compreender 
que o manejo da via coletiva pode ser o mais adequado para a tute-
la de seus direitos, ou optar pela via individual, quando for o caso. 

32  Em artigo em que analisa a efetivação de direitos sociais, Mark Tushnet, 
avaliando as ações individuais como instrumento para tanto, afirma: “One 
commonly noted difficulty with direct individual actions is that the pro-
blems individuals face often flow from systemic failings of public agencies. 
So, for example, in the “right to drugs” cases, the problem might be that the 
national medical care agency has done a bad job of identifying the most 
cost-effective drugs to treatment specific conditions. Or, a government may 
be failing to provide access to food that it has on hand because its mecha-
nism for distributing the food is corrupted, either in the ordinary sense or 
in the sense used by computer programmers to describe badly designed 
systems. Direct individual actions do almost nothing directly to address 
these systemic failings” (TUSHNET, 2011, p. 182).
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Algo preocupante num país que apresenta significativos índices de 
vulnerabilidade social33, que compõem dados que devem nortear a 
construção de políticas públicas34.

Tal como construída no Brasil, porém, a Jurisdição mantém 
afastados muitos conflitos potencialmente jurisdicionalizáveis, em 
especial quando afetos a grupos sociais vulneráveis35, que desco-

33  “O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), construído a partir de indica-
dores do Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, procura dar 
destaque a diferentes situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade so-
cial no território brasileiro, numa perspectiva que vai além da identificação 
da pobreza entendida apenas como insuficiência de recursos monetários 
[...] o IVS traz dezesseis indicadores estruturados em três dimensões, a sa-
ber, infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho, permitindo 
um mapeamento singular da exclusão e da vulnerabilidade social para os 
5.565 municípios brasileiros (conforme malha municipal do Censo demo-
gráfico 2010) e para as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) 
das principais regiões metropolitanas (RMs) do país” (BRASIL. Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da vulnerabilidade social nos municí-
pios brasileiros. Brasília: IPEA, 2015, p. 12). “A década demonstra uma cur-
va ascendente na redução da vulnerabilidade social e das desigualdades en-
tre territórios, no entanto persistem: as desigualdades regionais, nas escalas 
das macrorregiões e UFs; as desigualdades intrametropolitanas, evidencia-
das pela comparação dos indicadores entre RMs e suas sedes isoladas; e as 
iniquidades intraurbanas, de análise mais complexa” (COSTA, 2018, p. 73).
34  “Ele se refere, principalmente, às três dimensões que postulamos como 
essenciais para a garantia do bem estar da população em geral – infraestru-
tura urbana, capital humano e renda e trabalho – e cuja qualidade está, em 
grande medida, sob a responsabilidade do poder público. Por conta disso, a 
apuração do IVS para municípios, RMs ou qualquer outro recorte político 
administrativo e o seu rebatimento territorial podem se tornar importantes 
ferramentas para a produção de políticas públicas, assim como para a ava-
liação de seus resultados” (COSTA, 2018, p. 72).
35  Relatório produzido após visita da Comissão de Direitos Humanos ao 
Brasil em 2004 apontou algumas deficiências do sistema de Justiça, em 
especial: “[...] problems with access to justice, its slowness and notorious 
delays, the fact that there are very few women or people of African descent 
or indigenous origin in top positions in the judiciary, a tendency towards 
nepotism and the non-use of competitive examinations to appoint judicial 
staff […] Of all these shortcomings, the most serious is without doubt the 
first, since a large proportion of the brazilian population, for reasons of a 
economic, social or cultural nature or social exclusion, finds its access to 
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nhecem seus direitos36 ou que são carentes da informação necessá-
ria ao exercício do direito ao acesso37, características próprias dos 
conflitos de massa38. Além disso, incentiva a propositura individual 

judicial services blocked or is discriminated against in the delivery of those 
services […] Delays in the administration of justice are another big pro-
blem, which in practice affects the right to judicial services or renders them 
ineffective. Judgements can take years, which leads to uncertainty in both 
civil and criminal matters and, often, to impunity” (UNITED NATIONS, 
2005, p. 2).
36  SADEK, 2004, p. 11.
37   “Estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à adminis-
tração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o estrato social a que 
pertencem e que essa distância tem como causas próximas não apenas fac-
tores económicos, mas também factores sociais e culturais, ainda que uns 
e outros possam estar mais ou menos remotamente relacionados com as 
desigualdades económicas. Em primeiro lugar, os cidadãos de menores re-
cursos tendem a conhecer pior os seus direitos e, portanto, a ter mais difi-
culdades em reconhecer um problema que os afecta como sendo problema 
juridico. Podem ignorar os direitos em jogo ou ignorar as possibilidades de 
reparação jurídica. Caplowitz (1963), por exemplo, concluiu que quanto 
mais baixo é o estrato social do consumidor maior é a probalidade que des-
conheça os seus direitos no caso de compra de um produto defeituoso. Em 
segundo lugar, mesmo reconhecendo o problema como jurídico, como vio-
lação de um direito, é necessário que a pessoa se disponha a interpor a ac-
ção. Os dados mostram que os indivíduos das classes baixas hesitam muito 
mais que os outros em recorrer aos tribunais, mesmo quando reconhecem 
estar perante um problema legal [...] o reconhecimento do problema como 
problema jurídico e o desejo de recorrer aos tribunais para o resolver não 
são suficientes para que a iniciativa seja de facto tomada. Quanto mais bai-
xo é o estrato socio-económico do cidadão menos provável é que conheça 
advogado ou que tenha amigos que conheçam advogados, menos provável 
é que saiba onde e como e quando pode contactar o advogado e maior é a 
distância geográfica entre o lugar onde vive ou trabalha e a zona da cidade 
onde se encontram os escritórios de advocacia e os tribunais” (SANTOS, 
1986, p. 20-21).
38   “A complexidade da sociedade moderna, com intrincado desenvolvimen-
to das relações econômicas, dá lugar a situações nas quais determinadas 
atividades podem trazer prejuízos aos interesses de um grande número de 
pessoas, fazendo surgir problemas desconhecidos às lides meramente indi-
viduais. Falsas informações divulgadas de uma sociedade por ações podem 
prejudicar a todos os adquirentes dos títulos acionários; atividade monopo-
lística ou de concorrência desleal por parte de grandes sociedades comer-
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de demandas, com potencial reprodução de atos que poderiam ser 
praticados uma única vez, incentivando a participação individual, 
porém não inclusiva. 

Já numa perspectiva interna, igualmente relevante, o acesso 
à justiça depende da prestação de uma tutela jurisdicional adequa-
da e efetiva. Também aí a informação assume especial relevância. 
Afinal, a parte deve estar devidamente informada dos rumos do seu 
processo, para tomar todas as decisões necessárias à prestação da 
tutela. Questões como acessibilidade, inclusive linguística, e adequa-
ção da estrutura do Judiciário para a realização de audiências e a prá-
tica de outros atos que envolvam coletividades39, são fundamentais 
para a garantia do pleno acesso. Quando não atendidos, esses fatores 
revelam o sistema de justiça como espaço onde a fragilização demo-
crática se destaca, evidenciando a dificuldade do Poder Judiciário 
em lidar com a pluralidade. 

É imprescindível, sob este aspecto, o diálogo com os grupos, 
agregando o conhecimento jurídico necessário, ao mesmo tempo em 

ciais pode lesar os interesses de todos os empreendedores concorrentes; um 
prestador de serviço que não observa uma cláusula de acordo coletivo pode 
violar o direito de todos os seus dependentes; resíduos poluentes despeja-
dos em um rio prejudicam os moradores ribeirinhos e todos aqueles que 
pretenderiam usar da água não poluída daquele rio; a embalagem defeituo-
sa ou não higiênica de um artigo do largo consumo leva prejuízo a todos os 
consumidores daquele bem... Os riscos de tais lesões, que afetam simulta-
neamente numerosas pessoas ou categorias inteiras de pessoas, constituem 
um fenômeno sempre muito vasto e frequente na sociedade industrial. A 
pessoa lesada se encontra quase sempre numa situação imprópria para ob-
ter a tutela jurisdicional contra o prejuízo advindo individualmente, e pode 
simplesmente ignorar seus direitos; ou, ainda, suas pretensões individuais 
podem ser muito limitadas para induzi-la a agir em Juízo, e o risco de in-
correr em grandes despesas processuais pode ser desproporcional com res-
peito ao ressarcimento eventualmente obtível” (CAPPELLETTI, 1977, p. 
130).
39  Em mesa redonda sobre a temática do acesso à justiça, realizada em Curi-
tiba/PR, integrante da Terra de Direitos relatou as dificuldades enfrentadas 
pelos integrantes de uma comunidade quilombola que foram impossibilita-
dos de ingressar em audiência, em razão da falta de espaço físico do Fórum 
(Fala de Aline Maria dos Santos Silva, integrante da Terra de Direitos, na 
mesa redonda “Acesso à Justiça”, realizada na Universidade Positivo, Curiti-
ba, 2019).
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que pautas relacionadas a povos tradicionais, movimentos sociais do 
campo, questões de gênero etc. possam ser levadas adequadamente 
ao Poder Judiciário, a partir da compreensão de que se tratam de 
sujeitos coletivos que devem ter voz. A compreensão, pelo Judiciário, 
da forma como se dá a organização coletiva desses grupos é funda-
mental para a adequada tutela de seus direitos. Sob este aspecto, a 
atuação do representante adequado é fundamental. 

É disso que se tratará no próximo item.

4. A participação no processo coletivo: a representação ade-
quada dos interesses individuais e coletivos do grupo

O representante será considerado adequado justamente por, 
devido à sua proximidade com a coletividade representada, ter con-
dições de apresentar todos os fundamentos e pretensões pertinen-
tes aos direitos tratados coletivamente. Uma vez constatada a maior 
adequação da via coletiva (ou até mesmo a inviabilidade da tutela 
individual de direitos), o autor coletivo assume importante papel na 
construção coletiva da tutela dos direitos do grupo, inclusive no que 
se refere à compreensão, pelo Poder Judiciário, das características e 
necessidades específicas daquela coletividade e das questões sociais, 
culturais e econômicas relevantes para a tutela dos seus direitos40.

A exigência de que o ente legitimado represente adequada-

40  “De otra parte, se debe remontar nuevamente al origen de estas acciones y 
recordar que ellas responden a la aplicación del principio de efectivo acceso 
a la justicia y la economía procesal. Sin embargo, ello no puede generar el 
olvido de que el destinatario final de la sentencia será un individuo ausen-
te del proceso, al que deberá garantizársele una adecuada representación. 
Ahora bien, si es un hecho indubitable que sin esta clase de acciones existen 
daños que no pueden acudir ante la jurisdicción para ser resarcidos y, de 
otra parte, que aun cuando ellas pudiesen llegar ante los tribunales, gene-
rarían un desgaste de jurisdicción innecesario si llegasen como procesos 
individuales, se debe entonces tener presente que la garantía individual no 
es un fin en sí mismo, ella tiene un propósito, la efectiva protección del 
individuo, por tanto, la aplicación de la garantía individual, para lo cual se 
pretende que el juez controle la representación adecuada, debe tener como 
fin último garantizar que el mecanismo colectivo no viole tales garantías, 
pero no hacer nugatorio el proceso colectivo mismo” (ORTIZ, 2013, p. 
447).
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mente os interesses da classe que titulariza o direito transindividual 
ou individual homogêneo decorre de uma interpretação sistemática 
das normas que compõem o microssistema processual coletivo, ne-
cessariamente à luz de sua função nuclear voltada à tutela adequada 
daqueles direitos. Em outras palavras, a defesa realizada por alguém 
que não é o titular do interesse, mas que recebe do sistema autori-
zação para defendê-lo (em especial quando afeto a toda uma cole-
tividade), deve ser apta a garantir a tutela adequada e efetiva desse 
interesse.

No sistema norte-americano, dentre os legitimados para a 
propositura de ações coletivas, está o membro do grupo individual-
mente considerado, desde que preenchido o requisito da adequacy 
of representation. Assim, uma ou mais pessoas poderá demandar em 
nome dos membros do grupo se, dentre outras coisas, “the represen-
tative parties will fairly and adequately protect the interests of the 
class”41. Na Inglaterra o requisito é igualmente exigido42.

A doutrina aponta alguns critérios que podem auxiliar na 
percepção de que a representatividade do autor da demanda coletiva 
é adequada, v.g.: a) a capacidade de viabilizar uma ligação efetiva 
entre os advogados que conduzem a ação e os membros da classe; 
b) a adoção de um papel ativo, e não meramente passivo, na con-
dução da demanda, recomendando-se inclusive a elaboração de um 
plano de atuação a ser compartilhado com a classe e c) as condutas 
adotadas pelo representante em casos anteriores, em especial com 
vistas à análise de eventuais atitudes caracterizadoras da má-fé, ou 
41  “Rule 23. (a) Prerequisites. One or more members of a class may sue or be 
sued as representative parties on behalf of all members only if: (1) the class 
is so numerous that joinder of all members is impracticable; (2) there are 
questions of law or fact common to the class; (3) the claims or defenses of 
the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; 
and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the inte-
rests of the class”.
42  “It is unnecessary for the representative to have been appointed or elected 
by the relevant group. In short, he can be a self-appointed general. Howe-
ver, “the court may direct that a person may not act as a representative” This 
allows the court to bar na unsuitable representative. Another control is that, 
if some represented members of the class are discontent with the manner 
in which the proceedings are being conducted by the head representative, 
a segment of the represented group can secede from the main group and 
become co-defendants” (ANDREWS, 2014, p. 243).
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mesmo de condutas omissas que possam ter prejudicado a defesa 
dos interesses43. Eles se aplicam a todos os entes legitimados, inclu-
sive àqueles de caráter público, com relação aos quais não se pode, 
igualmente, haver uma pressuposição quanto à sua habilidade para a 
defesa adequada dos direitos44.

O requisito deve ser analisado no caso concreto no momen-
to da admissão da demanda coletiva, levando-se em consideração 
as qualidades pessoais do ente legitimado. Embora necessário à 
admissão da ação, o controle da representatividade adequada deve 
perpassar todo o procedimento, possibilitando que se determine a 
alteração do polo ativo sempre que se verificar que a condução do 
processo ou procedimento coletivo não é adequada45. 

É extremamente relevante verificar a potencialidade de defe-
sa adequada dos direitos pelo autor da demanda, o que inclui sua ca-
pacidade para a condução da investigação dos fatos e produção das 
provas, para construção e discussão das teses jurídicas necessárias, 

43   MULHERON, 2004, p. 291-295. Sérgio Cruz Arenhart define a repre-
sentatividade adequada como um critério que pode “apontar para a melhor 
solução diante do caso concreto”, devendo ser aferido a partir de inúmeros 
elementos, sejam eles econômicos, estruturais, históricos etc. “O funda-
mental”, como afirma, “é perceber se o legitimado que está autorizado a 
conduzir a coletivização, terá condições de representar adequadamente os 
interesses dos ausentes no processo, de forma que a solução por ele con-
seguida represente a maior vantagem possível para os indivíduos e para a 
gestão do serviço ‘Justiça’” (ARENHART, 2013, p. 233).
44  “Ao que parece, a legislação supõe que esses agentes públicos, pela simples 
razão de estarem vinculados a uma instituição pública, acabam por adqui-
rir uma imaginada ‘onisciência’, de modo a conseguir representar com seu 
pedido de tutela jurisdicional – e, posteriormente, com seu agir processual 
– todo o anseio da sociedade. Obviamente, essa impressão não é real e o 
processo coletivo acaba por transformar-se no desejo de uma pessoa – ‘un-
gida’ de um cargo público ou, eventualmente, da representação de certa 
associação – que se proclama arauto da sociedade e formula os pedidos que 
deseja, conduzindo o processo da forma como quer” (ARENHART, 2017, 
p. 742).
45  Nesse sentido: ARENHART, 2017, p. 755-756. Juan Carlos Guayacán Or-
giz sugere que o Ministério Público ou qualquer outro organismo estatal 
possa colaborar com o Juízo nesse controle e, em caso de representação 
inadequada, assumir a demanda ou sugerir outra entidade que possa con-
duzi-la (ORTIZ, 2013, p. 448-449).
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bem como a experiência na condução de ações coletivas46.
Além disso, deve ser levada em conta a aptidão da entidade 

para a defesa dos direitos objeto da ação coletiva, ou seja, a análise 
deve considerar a questão de fundo que receberá tratamento coleti-
vo, o que passa inevitavelmente pela atuação desse ente junto à cole-
tividade. Sob este aspecto, nem sempre o Ministério Público estará 
suficientemente próximo da coletividade que titulariza determinado 
direito47. Por isso, o fortalecimento da sociedade civil, por meio da 
atuação mais efetiva das associações, pode contribuir para a melhor 
representação coletiva dos interesses em juízo.

Assume especial relevância neste ponto a análise da perti-
nência temática da entidade. Além da aferição de que o objeto da 
ação coletiva se compatibiliza com os objetivos da instituição, pre-
vistos em seu estatuto, é imperioso que se analise a efetiva atuação da 
instituição enquanto manifestação da sociedade civil, especialmente 
no que toca aos direitos que se propõe a defender pela via coletiva. 
Quer-se exigir, assim, que os fins da entidade se coadunem com os 
interesses que serão objeto da ação coletiva, o que deve ser aferido a 
partir da atuação concreta e efetiva da entidade perante o grupo que 
afirma representar. 

No caso das associações isso se revela ainda mais relevan-
te, tendo em vista a vocação dessas entidades, ao menos a priori, 
para a defesa dos direitos que integram seu objeto estatutário. Es-
pecialmente por caracterizar uma manifestação da sociedade civil 
organizada, fortalecendo-a, as associações têm o potencial de bem 
representar os interesses ligados a seus objetivos, principalmente por 
sua proximidade com os membros do grupo e afinidade com suas 
necessidades. As organizações não-governamentais, neste ponto, as-
sumem relevante papel, em especial por sua atuação em questões 
sensíveis e de relevância social48. 

46  Trata-se, como explica Álvaro Luiz Valery Mirra, de uma “especial qua-
lidade que tais titulares do direito de agir devem apresentar, consistente na 
aptidão para a defesa escrupulosa e eficiente, na esfera judicial, dos interes-
ses da sociedade, em perfeita sintonia com as expectativas da coletivida-
de na matéria, mesmo diante de litígios complexos e difíceis, muitas vezes 
contra os detentores do poder econômico (grandes grupos econômicos) e 
do poder político (os próprios governos)” (MIRRA, 2007, p. 117).
47  Nesse sentido: CABRAL, 2007, p. 125.
48  “Dado o caráter e o campo de suas atuações, as ONGs têm legitimidade 
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Veja-se, portanto, que para muito além de uma atuação me-
ramente processual (ou seja, direcionada apenas para o manejo de 
medidas judiciais), a aferição da representatividade adequada deve 
levar em conta o efetivo papel exercido pelas associações na constru-
ção desses direitos junto à sociedade civil. 

É fundamental, também, que a conduta do ente legitimado 
durante todo o processo acabe por viabilizar uma participação mais 
direta da coletividade. Essa participação – que, se realizada em âm-
bito judicial, por meio da intervenção dos indivíduos no processo, 
pode gerar transtornos em razão de uma multiplicidade de atores 
processuais – deve ser viabilizada por meio do constante diálogo49 
do representante adequado e o grupo que titulariza os direitos, por 
meio de notificações, reuniões, audiências públicas, projetos que 
permitam uma maior aproximação com a comunidade etc. Esse di-
álogo também inclui a fundamental accountability, de modo a pos-
sibilitar que a coletividade tenha acesso a todas as informações rela-
tivas aos rumos do procedimento, com a possibilidade de influir na 
tomada de decisões estratégicas, ou seja, aquelas que possam causar 
algum impacto nos interesses do grupo. Mais uma vez, volta-se à 
arena pública como excelente espaço para as discussões e tomadas 
de decisão acerca dos direitos e sua efetivação.

Por fim, o alcance coletivo da tutela recomenda a abertura 
do procedimento a todos aqueles que possam contribuir com a dis-
cussão instaurada no âmbito coletivo, assumindo especial importân-
cia a atuação de entidades e pessoas na condição de amicus curiae.

que decorre de processos em que existe poder de uma pessoa ou entidade 
sobre uma dada coisa ou fenômeno social, decorrente da autoridade que 
lhe é atribuída para o exercício daquele poder. Nas ONGs, esta legitimidade 
é obtida porque a sociedade reconhece a necessidade de atuação nas áre-
as problemas, assim como conhece a inoperância do Estado para resolver 
aqueles problemas. Para que seja mantida tal legitimidade, duas outras va-
riáveis precisam ser consideradas: a representatividade e a própria eficácia 
da ação. A representatividade diz respeito a dois fatores: (i) a proporção en-
tre o universo de pessoas que uma ONG atende ou contempla e o número 
de demandatários daquelas ações; (ii) o número e a qualidade das pessoas 
que a própria ONG incorpora em seus quadros e equipes. O universo dos 
atendidos/demandatários pode variar infinitamente, pois o número de pes-
soas que atua numa ONG é bastante mensurável” (GOHN, 2010, p. 15-16).

49  ARENHART, 2017, p. 756-757.
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5. Por uma adequada representação dos sujeitos coletivos: a 
participação democrática deliberativa no processo. Uma pro-
posta a partir da teoria de Carlos Santiago Nino.

Viu-se que a representação inadequada é um dos problemas 
mais sensíveis da tutela coletiva, pois compromete, de um lado, a efe-
tiva participação dos integrantes da coletividade nas decisões afetas 
à iniciativa e aos rumos da ação coletiva, e, de outro, a correta com-
preensão, pelo magistrado que conduzirá a ação coletiva, das reais 
questões que tocam diretamente ao grupo demandante. 

Nesse sentido, a teoria da democracia deliberativa pode ilu-
minar a compreensão da adequada representação nas ações coleti-
vas, viabilizando que a decisão judicial, sob o prisma da democracia, 
ganhe em valor epistêmico50-51. Valoriza-se, assim, o debate voltado 
à construção da melhor decisão, que será mais adequada desde que 
obtida com a participação de todos os possíveis afetados. 

Carlos Santiago Nino defende um modelo de democracia 
deliberativa a partir de uma concepção dialógica, que considera fun-
damental o prévio e efetivo debate de todos aqueles que possam ser 
atingidos pela decisão. Não se pretende, a partir disso, a obtenção 
de um consenso52, mas um debate robusto que possibilite aos par-

50  NINO, 1997, p. 166 e 202.
51  José Arthur Castillo de Macedo assim resume as condições necessárias 
para o alcance do valor epistêmico na teoria da democracia deliberativa 
de Carlos Santiago Nino: “i) que todas as partes interessadas participem 
da discussão e da decisão; ii) que partam de uma base razoável de igual-
dade e sem nenhuma coerção; iii) que possam expressar seus interesses e 
argumentos genuínos; iv) a dimensão apropriada do grupo que maximiza 
a probabilidade de um resultado correto; v) que não haja nenhuma mino-
ria isolada (isto é, as maiorias e minorias devem ser mutáveis conforme 
mudam os assuntos a serem analisados); vi) que os indivíduos não estejam 
em condições emocionais extraordinárias”. Ao mesmo tempo, explica que o 
valor epistêmico não existirá em se tratando de temas científicos ou juízos 
fáticos, assuntos religiosos e filosóficos, “e para temas morais que afetam 
questões de ideias autorreferentes e pessoais (que se diferem dos ideias mo-
rais intersubjetivos, já que os primeiros referem-se à qualidade de vida e ao 
caráter da pessoa) (MACEDO, 2011, p. 76).
52  “Nino, diferentemente de Habermas, não concebe o consenso, nem mes-
mo quando postas as condições ideais de debate. Nino busca a construção 
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ticipantes a compreensão ou a mudança de suas preferências53. A 
concepção de Nino considera política e moral como esferas interco-
nectadas, e posiciona o valor da democracia na moralização das pre-
ferências das pessoas54. É possível compreender a democracia, assim, 
como um “processo orientado à transformação”55.

Ao mesmo tempo, considera que a visão de democracia que 
enfatiza o caráter deliberativo enfrenta melhor os problemas de de-
cisão coletiva, porque o processo democrático se mostra exitoso em 
atenuar a busca do auto interesse56. 

Diferentemente de Habermas, Nino não entende o valor 
epistêmico como uma situação ideal de fala57, mas como uma “si-
tuação bastante realista”, que exige que todos tenham as mesmas 
oportunidades para apresentar seus interesses e justifica-los. Não há, 
assim, “ninguna minoria permanente generada a partir de ningu-
na característica que sea la base de discriminación alguna y no hay 
emociones extraordinárias que perturben la posibilidad de formar 

de uma teoria democrático deliberativa sem fugir das tensões e dos con-
flitos que a compõem. Assim, a democracia deliberativa busca conciliar, 
sem ignorar (ou mitigar) a tensão existente, o estado de direito e a sobe-
rania popular, onde é ele (o estado de direito) condição de possibilidade 
da democracia. Neste sentido, a democracia deve ser compreendida como 
promotora e defensora dos direitos, assim como devem os direitos realçar 
e promover a democracia para que só assim se possa conceber um proces-
so de democracia deliberativa orientado à realização da justiça” (GODOY, 
2010, p. 4540).
53  “[...] Mi posición se apoya en la capacidade de la democracia para trans-
formar los interesses de las personas y sus preferencias. El diálogo es el 
mecanismo a través del cual la democracia convierte las preferencias au-
tointeresadas en preferencias imparciales. Sin embargo, esta concepción se 
diferencia de aquéllas debito al énfasis que pongo en el valor epistémico del 
consenso que se alcanza a través del diálogo. A diferencia de Habermas, 
no concibo al consenso, ni siquiera cuando es alcanzado bajo condiciones 
ideales, como constitutivo de soluciones justas. Tampoco creo que la em-
presa colectiva de la discusión se la única forma de conocer essas decisiones 
justas. Mi posición sólo intenta sostener que la democracia deliberativa es 
el método más confiable para lograrlo” (NINO, 1997, p. 202).
54  NINO, 1997, p. 154.
55  CHUEIRI; GODOY, 2010, p. 169.
56  NINO, 1997, p. 189.
57  MACEDO, 2011, p. 76.
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un critério propio”58. 
A partir de sua visão de democracia, Nino considera que a 

representação é um mal necessário, sem desconsiderar os riscos de o 
representante impor seus próprios interesses59. Transpondo a teoria 
para a representação nas ações coletivas, é justamente isso que justi-
fica a necessidade de um controle judicial da representação adequa-
da, de modo a possibilitar o controle, no caso concreto, da correta 
atuação do representante. 

Essa atuação deve possibilitar o estabelecimento de um de-
bate robusto entre os integrantes do grupo acerca da propositura da 
ação e dos rumos do processo. Qualquer decisão afeta à propositura 
de uma ação coletiva e às decisões que, no curso do processo, de-
vem ser tomadas a fim de possibilitar a correta defesa dos direitos 
deve ser compartilhada com a coletividade, garantindo a formação 
de decisões informadas. A criação de espaços para promoção da de-
liberação dos titulares do direito deve estar ínsita à atuação do repre-
sentante, que somente será adequada se viabilizar o efetivo diálogo 
entre seus membros, a fim de possibilitar a formação ou a transfor-
mação de suas preferências. 

De fato, é na arena pública que as discussões sobre os direi-
tos adquirem legitimidade, o que evidencia a necessidade de se em-
poderar a sociedade civil das habilidades necessárias à defesa des-
ses direitos, o que encontra na atuação coletiva terreno muito fértil 
para se desenvolver60. Afinal, muito mais pertinente do que buscar 
58  NINO, 1997, p. 183.
59  “La intermediación de los representantes en la discusión y decisión po-
dría beneficiar el proceso desde el punto de vista de un mayor conocimien-
to técnico, pero esto debilita la conciencia y la consideración de los intere-
ses de la gente involucrada en diferentes conflictos. Mientras tal conciencia 
es crucial para el logro de la imparcialidad, los representantes que general-
mente pertenecen a sectores más o menos definidos de la sociedad, pueden 
muy bien carecer de experiencia referida a modos de vida que determinan 
otras preferencias. Además, la intermediación de un representante, como la 
de un funcionario público, siempre conlleva la posibilidad de que éste an-
teponga sus propios intereses al manejar un negocio que se le ha confiado. 
Sin embargo, la intermediación del representante puede ser inevitable, ya 
que a las personas directamente involucradas les puede faltar el tiempo, la 
experiencia y el poder para hacer que sus voces sean escuchadas” (NINO, 
1997, p. 184).
60  Ver, a respeito, trabalho em que Nancy Fraser chama atenção para o que 
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o Judiciário como ponto de partida da concretização dos direitos é 
atribuir à própria sociedade civil as competências necessárias para 
conhecer seus direitos e reivindicar sua tutela. Embora a Jurisdição 
exerça tradicionalmente importante papel na educação para os di-
reitos, o espaço público de atuação da sociedade civil possibilita, a 
esse respeito, uma formação muito mais adequada. Não se duvida 
da relevante função exercida pelos entes legitimados à ação coletiva 
nessa concretização. 

Conclusão

A tutela coletiva de direitos assume importante papel na 
proteção de direitos de grupos em situação de vulnerabilidade. Para 
além da tutela dos direitos individuais de cada membro da coleti-
vidade, essa técnica possibilita um olhar global e a construção de 
soluções coletivas que viabilizem a concretização de direitos funda-
mentais.

Para tanto, é fundamental que o sujeito coletivo seja adequa-
damente representado, o que inclui a atuação de um representante 
que viabilize sua efetiva participação na tomada de toda e qualquer 
decisão afeta à tutela de seus direitos. Sob este aspecto, a democracia 
deliberativa possibilita a construção de uma concepção dialógica, 
que permita a tomada de decisões a partir de um debate robusto, 
com a participação de todos que possam ser por elas afetados, ga-
nhando, assim, em valor epistêmico. 

O acesso coletivo à justiça somente será legítimo se desen-
volvido a partir de mecanismos que possibilitem a inclusão e a deli-
beração, munindo-se o sistema de justiça das competências necessá-
rias à compreensão da pluralidade e para um constante diálogo com 
a comunidade.

denomina de “gestão comunicativa da opinião pública”, com a repolitização 
da esfera pública, ou seja, por meio da efetiva participação, implementada 
a partir do diálogo entre todos os interessados, será possível atender aos 
ideais da democracia. Desse modo, todos os “potencialmente afetados por 
decisões políticas devem ter a chance de participar em termos de paridade 
nos processos informais de formação de opinião para com os quais os to-
madores de decisão devem prestar contas” (FRASER, 2014, p. 80).
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A práxis comunitária e a manutenção 
do “bloco histórico” dominante pelo 

direito: concepções em Gramsci 

COMMUNITY PRAXIS AND THE MAINTENANCE OF THE “HISTORICAL 
BLOCK” DOMINATED BY THE LAW: CONCEPTIONS IN GRAMSCI

Felipe Cesar José Matos Rebêlo 1

Resumo: O artigo em questão tem por campo de estudo a 
educação sociocomunitária e sua influência para a construção de 
cidadãos mais livres e conscientes das desigualdades sociais, bem 
como acerca do papel do direito nessa moldura. Assim, o objetivo é 
entender como a educação sociocomunitária pode alcançar a feição 
da práxis comunitária, conclamando os indivíduos a mais alta forma 
de educação, aquela que visa à transformação social. A categorias do 
pensamento de Gramsci são consideradas na análise, como “bloco 
histórico”, hegemonia e sociedade. Utiliza-se do método hipotético-
-dedutivo para a pesquisa, alcançando-se resultados concernentes 
pela possibilidade positiva de construção da práxis comunitária, 
em que pese a educação sociocomunitária brasileira ainda precisar 
evoluir muito, em virtude do direcionamento ainda predominante-
mente técnico de suas estruturas. A vontade social pode ser uma al-
ternativa relevante para tanto, com os atores sociais envolvidos em-
penhados pela busca da autonomia do cidadão, através da evolução 
do processo de práxis comunitária.
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Histórico; Hegemonia

Abstract: The article in question has as its field of study so-
cio-community education and its influence for the construction of 
free citizens, aware of social inequalities, as well as about the role 
of law in this framework. Thus, the objective is to understand how 
socio-community education can achieve the aspect of community 
praxis, calling individuals to the highest form of education which 
aims at social transformation. The categories of Gramsci’s thought 
are considered in the analysis, such as “historical block”, hegemony 
and society. The hypothetical-deductive method is used for the re-
search, achieving relevant results due to the positive possibility of 
building community praxis, despite the fact that Brazilian socio-
-community education still needs to evolve a lot, due to the still 
predominantly technical direction of its structures. The social will 
can be a relevant alternative for this, with the social actors involved 
engaged in the search for citizen’s autonomy, through the evolution 
of the community praxis process.

Keywords: Sociocommunity Education; Praxis; Historical 
Block; Hegemony

Sumário: Introdução. 1. O conceito de “bloco histórico” em 
Gramsci. 2. A educação sociocomunitária e sua instrumentalização 
prática. 3. Possível a práxis comunitária diante do “bloco histórico”? 
Conclusão. Referências.

Introdução

A educação sociocomunitária e o pensamento de Gramsci 
ocupam um espaço relevante no presente trabalho. Com efeito, este 
pretende abordar algumas facetas oportunas de ambos, de forma se 
averiguar o atendimento do objeto de pesquisa proposto.

Gramsci estrutura uma teoria acerca de como a sociedade 
pode se organizar, como mérito para a sua produção “Cadernos do 
Cárcere”. Dentro da sua obra, é possível auscultar apreensões acerca 
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do que ele denomina “bloco histórico”, e sua influência sobre a socie-
dade no que concerne a dominação por poucos. O conceito de he-
gemonia, por conseguinte, vem à baila, e será tratado neste trabalho.

Compreendendo o enquadramento gramsciano acerca des-
ses conceitos, cabe estudar as principais feições da educação socio-
comunitária, muito em voga nos dias correntes, e cuja verdadeira 
importância para a emancipação social precisa ser melhor averigua-
da. De fato, a realidade do mundo capitalista preenche as vidas hu-
manas, estruturando-se a educação sociocomunitária, em diversas 
ocasiões, com o escopo basilar de se possibilitar a inserção mais fácil 
de cidadãos (principalmente jovens) no mercado de trabalho, inde-
pendentemente do conhecimento que eles possam vir a auferir acer-
ca das razões de construção da sociedade, e das próprias relações 
sociais de exploração.

Em virtude dessas asserções, busca-se desenvolver o presen-
te artigo, que tem por objeto de pesquisa a compreensão das cate-
gorias conceituais gramscianas elencadas, bem como a intelecção 
da educação sociocomunitária não somente como se apresenta nos 
dias de hoje, como também no formato que deveria apresentar para 
possibilitar a maior inserção dos cidadãos, não se configurando me-
ramente como instrumentos do meio de produção capitalista.

Assim sendo, o problema de pesquisa passa pela questão 
de como é possível a práxis comunitária ser instruída e construída, 
combatendo os principais conceitos do “bloco histórico”. As hipó-
teses de pesquisa percorrem caminhos distintos, que passam, pri-
meiramente, pela mudança na postura da formulação da educação 
sociocomunitária, de forma a torná-la antenada a desvendar os in-
fortúnios reais da sociedade como eles são, e não como aparentam 
ser e, em um segundo momento, a partir da ideia de que essa pos-
sibilidade refere-se como mais dificultosa, uma vez que a educação 
sociocomunitária se erige, basicamente, como um ferramental do 
próprio capitalismo, que não poderia ser desnaturado em prol de 
um combate incisivo aos ditames do “bloco histórico”.

Com esse fito, inicia-se a abordagem pelos conceitos de 
Gramsci que aqui interessam, como “bloco histórico”, hegemonia e 
sociedade política/civil. Ultrapassado esse período, passa-se a análi-
se da educação sociocomunitária em seus principais amparos con-
ceituais e práticos, passando-se a considerar bibliografia específica, 
como o trabalho de Paulo Freire. Por fim, antes de se adentrar à con-
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clusão, faz-se referência a formulação do conceito de práxis comu-
nitária, e sua virtualidade efetiva frente ao “bloco histórico” como 
conceito emancipador.

Cumpre elucidar que para o alcance dos fins do trabalho em 
questão, diz-se que o método de abordagem adotado é o método hi-
potético-dedutivo, pois o trabalho intelectivo se baseia na apreciação 
da hipótese formulada, confrontando-se esta com o conhecimento 
existente, expresso, principalmente, pelas pesquisas doutrinárias na-
cional e internacional. De outra via, o método de procedimento ado-
tado na pesquisa é o que se baseia pelo levantamento bibliográfico, 
expresso pelo método dissertativo-argumentativo, pois se pretende 
apresentar o tema com a devida profundidade, pautando-se pelas 
pesquisas doutrinárias apontadas.

1. O conceito de “bloco histórico” em Gramsci

O “bloco histórico” encontra força conceitual nas próprias 
relações sociais de produção, afeitas ao capitalismo. Pode ser tradu-
zido como o conjunto que incorpora superestrutura e infraestrutura, 
espelhando os valores dominantes e vigentes sobre a sociedade, e 
que acabam por justificar as relações de dominação por grupos so-
ciais específicos (MASCARO, 2014, p. 497).

Liga-se a esse conceito, resta oportuno dizer, o conceito de 
hegemonia. Este pode ser traduzido como aquele aspecto concei-
tual encampado pelas classes dominantes, e aferível por um con-
vencimento ideológico perpetrado sobre os dominados, de forma 
a justificar a mecânica de exploração capitalista. Fortalece o “bloco 
histórico” em suas arestas esse conceito. Outrossim, a hegemonia 
pode se dar de forma econômica ou política, seus 2 principais feixes 
irradiadores.

A hegemonia econômica refere-se à justificação para que 
determinada classe social impere em virtude da condição econômi-
ca inerente a ela, e bastante o suficiente para manter o resto da so-
ciedade conjugada. A geração de empregos passa por essa primeira 
concepção. Em um segundo momento, no plano político, se refere à 
legitimidade para governar, em virtude do preparo ideal para tanto. 
O consenso entre as classes quanto a tais aspectos permite a consoli-
dação da hegemonia dominante.
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Em apoio ao desenvolvimento conceitual de hegemonia, a 
atividade intelectual ganha destaque. Sob esse prisma, intelectuais se 
destacam em apoio à atividade hegemônica, auxiliando na formula-
ção de argumentos para que a justificação encontre perfusão social, 
bem como o processo de dominação. O Estado ganha aliados impor-
tantes nessa atividade, bem como os interesses de classes ligadas ao 
modo de produção capitalista no seio da reprodução de suas formas 
básicas. Destaca-se, aqui, a gestação de projetos ideológico-culturais 
e uma relação dialética com a própria sociedade política (SEMERA-
RO, 2015, p. 186).

Sob esse último aspecto, intelectuais orgânicos e intelectuais 
tradicionais podem ser mencionados no exercício dessa atividade de 
justificação hegemônica (MASCARO, 2014, p. 490):

Gramsci denomina “intelectuais orgânicos” aos que, no en-
torno das classes que exercem papel político-econômico pre-
ponderante na sociedade, cumprem uma função de legitima-
ção ou mesmo de embate. Os professores legitimadores do 
capital dentro das universidades e os intelectuais defensores 
dos movimentos sociais podem ser pensados como intelec-
tuais orgânicos, uns da burguesia e outros dos explorados. 
Para Gramsci ainda, em outra categoria, os intelectuais tra-
dicionais são, por sua vez, aqueles isolados ou pertencentes 
a classes sociais anacrônicas, que não se encontram no cerne 
da dialética de dominação de um certo tempo (como, por 
exemplo, intelectuais ligados ao clero em plenos séculos XX 
e XXI). Os intelectuais orgânicos exercem um papel prepon-
derante na consolidação dos consensos hegemônicos.

Nas palavras do próprio Gramsci (2000, p. 21), configuram-
-se como “prepostos” importantes em todo o processo:

Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para 
o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do 
governo político, isto é: (1) do consenso “espontâneo” dado 
pelas grandes massas da população à orientação impressa 
pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso 
que nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da con-
fiança) obtido pelo grupo dominante por causa de sua posi-
ção e de sua função no mundo da produção; (2) do aparelho 
de correção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos 
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grupos que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, 
mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos 
momentos de crise no comando e na direção, nos quais desa-
parece o consenso espontâneo. Esta colocação do problema 
tem como resultado uma ampliação muito grande do concei-
to de intelectual, mas só assim se torna possível chegar a uma 
aproximação concreta à realidade.

Por fim, para o melhor entendimento do conceito de “bloco 
histórico”, assaz importante se compreender as concepções socieda-
de política e sociedade civil. 

A sociedade política encontra vital expressão nas funções 
exercidas pelo Estado, ou forma política, através de seus atributos 
institucionais de governabilidade e repressão. A sociedade civil, por 
seu turno, se refere ao campo em que os membros da comunidade 
podem exercer a participação política, que nada mais é do que um 
campo que legitima o ato de exploração embasado na forma merca-
doria, campo, aliás, onde a hegemonia exerce seus fios catalisadores.

O “bloco histórico”, por conseguinte, deve ser compreendi-
do e analisado em conjunto com os demais conceitos elucidados. 
Refere-se à conjugação da superestrutura e da infraestrutura como 
relacionamento das formas sociais de exploração capitalista, ins-
trumentalizando a junção de classes que fornecem guarida a uma 
específica forma econômico-produtiva. A hegemonia se desenvolve 
dentro do “bloco histórico”, legitimando sua sustentação, através de 
instrumentais estatais institucionais e repressivos, sem se ignorar a 
atividade dos intelectuais mencionados. Todo o processo ressoa em 
concordância com os princípios básicos de funcionamento da so-
ciedade política e da sociedade civil, pressuposta sobre a dominação 
justificável e “única viável” para a manutenção da organização social 
como um todo.

Fala-se, desse modo, na existência, em harmonia que inte-
ressa a classe dominante, de uma sociedade política, abarcando o 
Estado, e de uma sociedade civil, onde se encampa a participação 
dos indivíduos de forma a encontrar como devidamente legitimado 
o quadro de exploração entre classes, cabendo, importante salientar, 
a atuação da legitimação ideológica a intelectuais no próprio bojo da 
sociedade civil.

Relaciona-se conceitualmente aos termos tratados em 
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Gramsci os aspectos de forma política, forma jurídica e forma mer-
cadoria, engendrados por Mascaro, e que encontram resgate no 
pensamento de Pachukanis, abordados no presente trabalho com o 
escopo de se obter uma compreensão mais acurada das categorias 
gramscianas.

Sob esse ponto de vista, a foram política se identifica com o 
Estado, meio apta a permitir o desenvolvimento do capitalismo atra-
vés das capilaridades que entender necessárias. O modo de produ-
ção capitalista se identifica com a forma mercadoria, sendo a forma 
jurídica uma introspecção necessária com o direito, condizente na 
forma de tutela para a segurança das relações que constituem o bojo 
das relações de compra e venda capitalistas. Tudo torna-se passível 
de ser negociado sob as regras de tutela da forma mercadoria, in-
clusive as pessoas através de seu trabalho, um trabalho que alimen-
te ainda mais o espirito básico da forma mercadoria, e mantenha a 
classe que se aproveita dos benefícios de foram incólume. O direito 
assegura essa preservação, através da ação do Estado. A forma jurí-
dica e a forma política se convalidam, com o intento de preservar a 
forma mercadoria.

A obra de Pachukanis (2017, p. 122) denota esse apontamen-
to básico, quando trata da figura do sujeito de direito, ou da subjeti-
vidade jurídica, expoente da atuação da forma jurídica, que se refere 
à possibilidade conferida de se vender a mão de obra, aderindo-se 
ao sistema de mais-valia. Incorpora em si uma figura tutelada pelo 
direito apenas como meio necessário para a perpetração da forma 
mercadoria, e dos feixes hábeis da exploração capitalista:

(...) capacidade de ser um sujeito de direito finalmente se 
destaca da personalidade concreta viva, deixa de ser uma 
função de sua vontade consciente ativa e se torna pura pro-
priedade social. A capacidade de agir é abstraída de sua capa-
cidade jurídica. O sujeito de direito recebe um duplo de si na 
forma de um representante, que adquire um significado de 
ponto matemático, de um centro no qual se concentra certa 
quantidade de direitos.

Alysson Mascaro (2019, p. 12), por seu turno, o aprimora, 
apostando a eficácia dessa estrutura tripartite para a preservação da 
estrutura maior, o modo de produção capitalista, instrumentaliza-
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do pela forma mercadoria. O fenômeno jurídico encontra expoente 
para essa realização social:

O direito se perfaz nas estruturas sociais, perfazendo-as ao 
mesmo tempo. As relações sociais capitalistas constituem 
suas formas, como a jurídica, e estas as reconfiguram. Tal di-
nâmica é permeada de conflitos, contradições e lutas sociais. 
É apenas no seio dessa totalidade estruturada de relações so-
ciais que se pode desvendar a verdade do fenômeno jurídico.

Conhecidos esses conceitos, fica mais clara a abordagem que 
se reflete no presente trabalho, e que encontra simbiose nos aspectos 
mencionados para a compreensão das finalidades básicas da pesqui-
sa, que passam pela oponibilidade da educação sociocomunitária 
como emancipadora no bojo de reprodução das relações sociais.

2. A educação sociocomunitária e sua instrumentalização 
prática

A educação sociocomunitária vem preenchendo um papel 
importante na vida prática de muitas pessoas, principalmente em 
países como o Brasil, com um alto grau de divisão social. 

Destaca-se o âmbito de construção formal da educação, em 
escolas e universidades, e também se destaca a educação mais aos 
moldes informais, que compreende a educação para o entendimento 
social, a emancipação através do pensar (DAUD; CARO, 2013, p. 
33), que concatene as relações sociais, suas discrepâncias fáticas e 
instrumentais aptas a viabilizar modificações. Geralmente, o local de 
sua perpetração não se dá em ambientes formais como aqueles em 
que se desenvolvem a instrução institucional, mesmo que ministra-
da por particulares com a aprovação estatal.

Nesse sentido, é possível apontar a conceituação de educa-
ção comunitária, dada por Gadotti, como ponto de partida para a 
análise (2012, p. 18):

A educação comunitária pode ser entendida como uma das 
expressões da educação popular, mediante a qual se busca a 
qualidade de vida dos setores excluídos, através dos movi-
mentos populares, que estão organizados em grupos de base, 
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comunidades, municípios, etc. Ela também tem sido enten-
dida como ‘educação sociocomunitária’ ou aquela educação 
oferecida em “escolas comunitárias”. A educação comunitária 
tem sido também entendida como desenvolvimento comu-
nitário ou desenvolvimento de comunidades, contribuindo 
com a organização e o fortalecimento dos laços de solida-
riedade entre populações empobrecidas ou discriminadas. A 
solidariedade e o espírito de comunidade não é algo dado. É 
construído historicamente.

Assim sendo, se refere a um processo de elevação da educa-
ção comunitária, buscando-se mudar dados institucionais na socie-
dade através de processos educativos transformadores. Passa, assim, 
pela compreensão do conceito, a busca de uma sociedade mais in-
cludente (GADOTTI, 2012), humana, ética, e com o primor equita-
tivo no que se refere à justiça social e política.

A expressão “busca pela autonomia” perpassa fundamental-
mente o conceito de educação sociocomunitária, adaptando-se, atra-
vés do processo educacional, a autonomização da sociedade como 
um todo, de forma a compreender os conflitos sociais de forma mais 
clara, e as amarras de dominação que impedem uma concretização 
da equidade social.

A análise suscitada reconhece os conceitos de Paulo Freire, 
quando o mesmo enfatiza o papel fundamental da educação socio-
comunitária como libertadora do indivíduo, em termos de intelec-
ção da realidade política e social efetiva. A conscientização cidadã 
ganha robustez, pois busca-se erigir a educação dos indivíduos de 
todas as idades de forma a que os mesmos identifiquem as categorias 
de dominação, e busquem desenvolver meios a instrumentalizar a 
materialização de seus direitos, a seu favor, e não a favor da forma 
mercadoria e seu tratamento discriminatório no bojo social.

Nas palavras de Paulo Freire (2019, p. 77):

É a partir deste saber fundamental – mudar é difícil mas é 
possível – que vamos programar nossa ação político-peda-
gógica, não importa se o projeto com o qual nos compro-
metemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, se de 
ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão 
de obra técnica. (...) Não se trata obviamente de impor à po-
pulação espoliada e sofrida que se rebele, que se mobilize, 
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que se organize para defender-se, vale dizer, para mudar o 
mundo. Trata-se, na verdade – não importa se trabalhamos 
com alfabetização, com saúde, com evangelização ou com to-
das elas -, desses campos, desafiar os grupos populares para 
que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda 
injustiça que caracterizam a situação concreta. Mais ainda, 
que sua situação concreta não é destino certo ou vontade de 
Deus, algo que não pode ser mudado.

A educação sociocomunitária é um conceito que vem sen-
do tratado no cenário político-social hodierno como uma forma de 
inclusão social. Com efeito, seguindo-se pela própria linha de ra-
ciocínio de Paulo Freire, a educação sociocomunitária pode propor-
cionar essa inclusão, mormente no que se refere à conscientização e 
participação político-cidadã. Tem-se um destaque por via oblíqua, 
almejando-se uma maior introspecção no processo deliberativo pú-
blico.

Cumpre enfocar que essa forma de educação perpassa o 
conceito de enquadramento dos educandos na sistemática produ-
tiva vigente, buscando aproximá-los dos desígnios básicos da forma 
mercantil. Esse é um traço marcante da educação sociocomunitá-
ria mencionada, mormente no caso brasileiro. Em outras palavras, 
é objetivada a inclusão em termos econômico-produtivos, de acordo 
com as exigências empregatícias do mercado, sendo o aperfeiçoa-
mento educacional voltado para essa questão. É a educação para o 
trabalho.

O terceiro setor, no último argumento apresentado, pode 
preencher função semelhante, ao atuar na educação sociocomuni-
tária, de forma a fazer valer os desígnios de legitimação do sistema 
produtivo vigente (MARTINS, 2007). Para que se tenha emprego e 
inclusão, os indivíduos devem acatar as regras do jogo, única forma 
de convívio social, e se aprimorar em termos de capacitação produ-
tiva para tanto. Sob essa esteira, afirma-se que qualquer trabalho tem 
um quociente intelectual que o define como subordinado (VACCA, 
2016, p. 112), essencial e parte integrante do funcionamento natural 
da própria sociedade.

O direito, nessa moldura, acaba por preencher um espectro 
importante para a perpetração dessa realidade, ao fomentar as regras 
básicas para que o terceiro setor desempenhe a função decantada, e a 
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educação sociocomunitária não fuja das diretrizes básicas engendra-
das pela forma mercantil. 

A educação sociocomunitária desenvolvida por agentes do 
terceiro setor pode, apenas, alcançar certa feição realmente inclu-
siva e libertadora dos cidadãos, quando passar a questionar a pró-
pria estrutura de desigualdade que o sistema de produção capitalista 
acolhe, fornecendo elementos de maior coesão social para o ques-
tionamento da hegemonia dos grupos dominantes. Observa-se a 
instrumentalização da normatividade para que se perpetue a explo-
ração, feixe irradiado do próprio sistema capitalista. A hegemonia, 
nesse sentido, vale-se do consenso entre classes (GRAMSCI, 2017), 
em que a própria normatividade é um agente de consolidação, para 
fazer valer os interesses dos grupos dominantes.

Encontra ressonância na doutrina a questão da educação so-
ciocomunitária se se identificar principalmente com o jovem, além 
de pessoas que não se enquadrariam exatamente nessa figura. O 
trabalho de Groppo (2012) apresenta certa argumentação sobre tal 
matéria. Em vias finais de conclusão deste item, cabem os seguintes 
apontamentos em referência.

Tendo-se a realidade brasileira em pauta, é possível se ob-
servar um fato histórico, e que se refere a exclusão de crianças e ado-
lescentes de famílias mais pobres do ensino institucional. Enquanto 
as famílias mais abastadas possuem historicamente um acesso mais 
facilitado a uma educação mais cara e conceituada, sem se ignorar o 
ensino público qualificado (diz-se, o ensino universitário), os demais 
permanecem em uma situação de exclusão, que acentua ainda mais 
as relações de dominação, nos moldes preconizados pelo direito.

A educação sociocomunitária encontra lastro nesse vácuo, 
como uma forma de recuperar a defasagem proporcionada, impul-
sionando os indivíduos menos afortunados para um conhecimento 
social mais prático e que permita um melhor posicionamento social. 

Acompanhando o exemplo europeu, como o francês, ao de-
correr dos anos alastrou-se o ensino pela realidade brasileira, descu-
rando-se, outrossim, de uma preocupação para que a educação fosse 
libertadora das classes menos privilegiadas. O ensino universitário 
acabou vindo à galope nesse processo, difundindo-se de forma de-
sorganizada, e também sem a preocupação de fomentar um caráter 
emancipador aos indivíduos relacionados, enquanto as universida-
des governamentais, muitas vezes, ainda permanecem mais acessí-
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veis a indivíduos de classes mais privilegiadas, até devido a estrutura 
educacional que receberam desde tenra idade, fomentando maio-
res possibilidades de acesso à tais instituições de ensino, bem como 
oportunidades mais vantajosas no mercado de trabalho.

Aliás, essa concepção subsiste proximamente com outra 
concepção de educação sociocomunitária, e voltada para a inserção 
do jovem através do esporte, que se revela uma faceta importante da 
inclusão, conforme assevera Groppo (2012, p. 11):

O primeiro conjunto de ideias, teses ou hipóteses a investi-
gar, trata dos jovens como “educandos” destas intervenções 
sociocomunitárias. Destacam-se projetos e ações que lidam 
com o ensino-prática de artes e esportes. Neste, se faz proe-
minente aquela questão descrita acima: a permanência, como 
objetivo ou como justificativa, ao longo da história moderna 
e contemporânea, da ideia da intervenção socioeducativa 
para evitar que os jovens das classes populares entrem no 
mundo do crime, sejam sexualmente promíscuos ou se tor-
nem dependentes de drogas. O educando é antes um ser por-
tador de perigos – para si mesmo, ou para a sociedade – que 
um sujeito de direitos e pleno de possibilidades criativas. Im-
porta menos o desenvolvimento artístico ou o desempenho 
esportivo do educando que a sua “inclusão”. Os projetos de 
arte e esportes tornam-se, antes, missões “civilizatórias”. Ou-
tro corpo de ideias ainda trata dos jovens como “educandos”. 
Elas flagram outras intervenções, de cunho diverso das ar-
tísticas e esportivas. São aquelas que tratam os jovens como 
trabalhadores (a buscarem um emprego formal), ou, talvez 
menos, seres econômicos (produtores, ainda que de maneira 
autônoma), ou, menos ainda, seres “materiais” (que precisam 
sobreviver). É o que Martins (dez. de 2007) flagrou como três 
dos quatro objetivos mais comuns da educação sociocomu-
nitária das Organizações Não Governamentais e Fundações 
Empresariais: a educação para o trabalho, a educação para a 
sobrevivência e a educação para o empreendedorismo

Por mencionar mercado de trabalho, cabe enunciar que o 
ensino que encontra objeto na educação sociocomunitária, e já cita-
do, é o ensino técnico-profissionalizante, que se limita a possibilitar 
a inserção no mercado de trabalho em um nicho mais modesto, liga-
do a segmentos de produção e oferta de serviços. Atende-se a forma 
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mercadoria, ao modo de produção de capitalista, desvirtuando-se, 
de certa maneira, um instrumento que apresenta o potencial de as-
sumir um caráter preponderante de conscientização social.

Preenche, ou melhor dizendo, pode preencher importante 
papel nessa moldura o jovem, ainda mais que o mesmo deve ser en-
tendido em uma específica concepção sociológica, nos moldes tra-
balhados por Groppo (2012).

Nesse sentido, jovem e juventude assumem uma feição con-
ceitual histórica, influenciada por diversos fatores, dentre eles, os 
econômicos, sociais e políticos. Será moldado de acordo com esses 
fatores, assumindo um caráter de agente social capaz de modificar a 
realidade dentro dessas perspectivas. 

A educação sociocomunitária pode ser um instrumento a 
mais no caso específico, representando esse “a mais” um efetivo meio 
de inserção social, auxiliando jovens, futuros cidadãos e cidadãos 
mais amadurecidos acerca do papel que podem desempenhar na 
sociedade, no sentido de propiciar uma interação que leve ao seu 
desenvolvimento, e não a uma situação de sujeição social, sem pers-
pectivas de alcance de uma vida social equitativa ao conceito de jus-
tiça social.

3. Possível a práxis comunitária diante do “bloco histórico”?

O conceito de práxis relaciona-se, neste item, ao desenvolvi-
mento da educação sociocomunitária. Trata-se do conhecimento da 
história na sua própria dinâmica, englobando contradições e cria-
ções. Busca-se entender a partir da atividade filosófica como a rea-
lidade é produto das forças de produção, de certas relações sociais, 
sendo, por outro lado, uma realidade passível de ser moldada, já que 
viva, representando uma criação do presente e força propulsora para 
o futuro.

Nas palavras de Giovanni Semeraro (2015, pp. 32-33), a prá-
xis em Gramsci assume certas peculiaridades de identificação:

A esta nova concepção, que “inicia uma nova fase na histó-
ria e no desenvolvimento mundial do pensamento”, Grams-
ci chama de filosofia da práxis, de “nova filosofia”, “dialética 
nova”, pelo fato de superar (e superando incorpora os ele-
mentos vitais) tanto o materialismo mecanicista e ingênuo, 



116 • CAPÍTULO 4

de “reflexo especular”, como o idealismo abstrato e as teorias 
“criacionistas” da consciência solitária. Esta nova dialética, 
definida como “teoria do conhecimento do materialismo 
histórico”, para Gramsci, é considerada, ao mesmo tempo, 
como lógica e método argumentativo, como princípio do 
conhecimento e instrumento de ação, como modalidade 
constitutiva do próprio real. Por meio da dialética, ciência 
das inter-relações das diversas partes da realidade, instru-
mento de compreensão das suas dinâmicas e contradições, é 
possível estabelecer novas relações cognitivas e operativas na 
sociedade devido às ligações recíprocas e inseparáveis entre 
história, política e economia.

A práxis comunitária, por conseguinte, merece realce di-
ferenciado. Não se limita a um processo educacional voltado, uni-
camente, ao desenvolvimento dos indivíduos no que concerne ao 
conhecimento técnico, ou aprimoramentos básicos para a atuação 
como cidadão no plano político-deliberativo. A práxis comunitária 
acentua e desenvolve o conceito de educação sociocomunitária, bus-
cando descortinar aos cidadãos não só a realidade histórica, econô-
mica e social, como também situar o cidadão no seu mundo de for-
ma a propiciar uma participação político-deliberativa incisiva, com 
instrumentos aptos a mudar a realidade, em busca da justiça social.

Martins (2007, p. 120) se pronuncia no sentido enunciado, 
quando avalia a educação sociocomunitária no estágio atual:

Pelo que se observa, esses modelos educativos (“educação 
para o trabalho”, “educação para a sobrevivência”, “educação 
para o empreendedorismo” e “educação para o voluntaria-
do”) lidam empiricamente com os problemas da coletivida-
de, envolvem-se com eles, bem como trabalham focalizada-
mente com as agruras econômico-sociais dos indivíduos e 
grupos pertencentes às classe subalternas. Eles podem e de-
vem continuar agindo assim, porque de fato dão respostas a 
problemas existentes, além de aliviarem consciências e esti-
mularem outras a se integrarem na lógica de funcionamento 
do modo de vida, e isso sem a necessidade de se colocar em 
questão a legitimidade do sistema de vida ou procurar com 
sua ação superá-lo, como é próprio do limitado alcance do 
poder de transformação social da ”práxis comunitária”.
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O que se tem em mente no cenário retratado é a transfor-
mação social através do processo educacional respectivo, é a mate-
rialização do conceito engendrado por Paulo Freire acerca da auto-
nomia, permitindo ao cidadão construir sua história, reconhecendo, 
primeiramente, as raízes limitadores para seu desenvolvimento em 
um quadro de justiça social que deve permear todas as ações.

O choque com o “bloco histórico”, no contexto analisado, 
resta observável. A práxis comunitária, inclusive, encontra um limi-
tador específico para o seu desenvolvimento em amarras impostas 
pelo direito, quando o mesmo se concatena como prescrição mani-
puladora ontologicamente dependente da realidade concreta e ex-
trajurídica da economia política. Carlos Rivera-Lugo (2019, p. 47) 
aborda esse ponto:

Apesar da necessidade de aparecer como um sistema jurídi-
co unitário e autônomo, fundado no princípio da igualdade, 
impõe-se uma condição ontológica e prática que em essên-
cia o impossibilita de fazê-lo, dado o antagonismo iniludível 
entre os interesses de classe que se pretendem conciliar ou 
controlar, e a desigualdade real que termina por imperar na 
sociedade capitalista.

Nos termos do próprio pensamento gramsciano, é possível 
se pensar em uma alternativa para o enfrentamento do “bloco histó-
rico”, missão que pode ser conferida a práxis comunitária. Trata-se 
dos conceitos de guerra de movimento e guerra de posição.

Pelo primeiro, tem-se a situação de ataque direto às posições 
centrais da estrutura a ser combatida. Pelo segundo, tem-se mais um 
jogo tático, expresso pela conquista de posições e espaços até o al-
cance do interesse maior.

Gramsci aposta que a guerra de movimento é mais típica do 
mundo oriental, a exemplo da Revolução Russa, frente a brutal re-
pressão estatal e a fragilidade da sociedade civil. A guerra de posição, 
por seu turno, é mais plausível de se visualizar no mundo ocidental, 
frente às intrincadas formações sócio-políticas, sendo que a mudan-
ça de valores e da ideologia dominante se transmuta como um im-
perativo imprescindível para a transformação social, não bastando 
a guerra de movimento. Neste último caso, portanto, não basta o 
acesso ao Estado e a modificação das relações originárias de poder, 
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como também e essencialmente a disputa com sucesso pela hegemo-
nia, em busca da objetivada transformação social.

Vacca (2016, pp. 300-301) faz um apontamento acerca dessa 
questão:

(...) Gramsci afirma que para a filosofia da práxis o conceito 
fundamental da economia clássica não é a teoria do valor, 
mas o de “mercado determinado”, porque “teve uma impor-
tância ‘filosófica’, sugeriu um modo de pensar e de intuir a 
vida e a história”. Ele consiste na “observação científica de 
que determinadas forças decisivas e permanentes surgiram 
historicamente, forças cuja ação se manifesta com certo 
‘automatismo’, que permite um certo grau de ‘previsibilida-
de’ [...]. ‘Mercado determinado’ equivale, portanto, a dizer 
‘determinada relação de forças sociais em determinada es-
trutura do aparelho de produção’, relação garantida (isto é, 
tornada permanente) por uma determinada superestrutura 
política, moral, jurídica. No léxico de Gramsci isto significa 
determinado “bloco histórico”, certa combinação de Estado 
e mercado, soldagem de “estrutura e superestruturas” con-
cretamente realizada. O valor gnosiológico da descoberta 
ricardiana resolve-se, como vimos, nos conceitos basilares 
da analítica da hegemonia – “revolução passiva”, “guerra de 
posição” e “bloco histórico” – que permitem elaborar a “ci-
ência política” como “análise das situações, relações de força” 
e, deste modo, responder concretamente à pergunta: “como 
nasce o movimento histórico com base na estrutura?”. A fi-
losofia da práxis, “como ciência, é útil tanto aos governantes 
quanto aos governados para se compreenderem reciproca-
mente”.

Tomando-se, portanto, o pensamento de Gramsci no hori-
zonte, fala-se que a práxis comunitária pode apresentar um potencial 
de enfrentamento ao “bloco histórico”, e seus diversos instrumentos 
de formação, com destaque para o direito posto. Cabível, no entanto, 
a reversão do pensamento para a crítica histórica e de reconheci-
mento de desigualdades, propondo um instrumental de mudanças 
sociais que deve perpassar toda a sociedade, e não apenas a tomada 
de posições isoladas e de forma esparsa. O conteúdo da práxis co-
munitária é só um elemento entre as diversas formas de contestação 
de “bloco histórico” que devem ser erigidas para a contestação da 
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injustiça social perpetrada por ele.
Pelo sentido exposto, “(...) a educação sociocomunitária é 

um processo a ser construído pelos que lutam para edificar uma ou-
tra realidade sócio-histórica, a partir da própria realidade vivida e 
mediante a ‘práxis sociocomunitária’” (MARTINS, 2007, p. 123). O 
desenvolvimento de instrumentos para a própria emancipação da 
educação sociocomunitária como uma verdadeira práxis comuni-
tária passa pela compreensão detalhada, em que o próprio direito 
precisa ser enxergado como um instrumental de modificação da re-
alidade, fugindo ao seu caráter de fomentador hodierno dos interes-
ses dominantes em um ambiente que se destaca o “bloco histórico”. 

Conclusão

Buscou-se compreender no presente artigo categorias fun-
damentais do pensamento gramsciano, tais como “bloco histórico”, 
hegemonia, sociedade política e sociedade civil, bem como a possi-
bilidade que a educação sociocomunitária pode assumir de elemen-
to de transformação social e emancipador do indivíduo.

Com base no trabalho desenvolvido, é possível visualizar 
um papel importante do direito ou da forma jurídica para a manu-
tenção do “bloco histórico” decantado, através de formulações que 
interagem com a hegemonia, de forma a gerar um sentimento de 
consenso e resignação social acerca das diferenças sociais impostas.

A práxis comunitária, diante do caso concreto aposto, se re-
vela uma alternativa visualizável ao quadro de dominação demons-
trado. Encontrando o fundamento da filosofia da práxis de fundo 
gramsciano, a educação sociocomunitária pode interagir com a so-
ciedade de uma forma a alcançar uma elevação em seu patamar de 
influência acerca da formação de civilidades, não se restringindo, 
apenas, a preparação técnica para o mercado de trabalho, atendendo 
o escopo básico da forma mercantil.

A práxis comunitária eleva o espírito social através da edu-
cação sociocomunitária, desde que a mesma encontre lastro na críti-
ca da realidade história, econômica e social, de forma a delinear aos 
olhos do cidadão as discrepâncias sociais provocadas por uma classe 
dominante, instrumento de atendimento aos interesses do modo de 
produção capitalista.
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A compreensão dessa realidade se revela um primeiro passo, 
que se aperfeiçoa com o estabelecimento de instrumentos pela busca 
da equidade social, e conseguinte transformação social. A  educa-
ção sociocomunitária é um elemento que pode ser visto com esse 
potencial, preparando cidadãos para a compreensão e pensamento 
acerca de instrumentos sociais pacíficos para a reestruturação social, 
cenário em que o direito pode preencher certa função.

Com efeito, o direito integra-se à lógica do “bloco históri-
co”, e pode ser utilizado pelos cidadãos na busca da justiça social, 
de forma a se revelar um primeiro elemento para que a educação 
sociocomunitária demonstre seus resultados efetivos de influência.

Trata-se da concretização do princípio da autonomia, pre-
conizado por Paulo Freire, e que pode fomentar a educação socioco-
munitária com o intento de alcançar a práxis comunitária, necessá-
ria para a emancipação social.

Contudo, necessário se observar que a educação socioco-
munitária ainda precisa trilhar um longo caminho para alcançar os 
desígnios aos quais ela está destinada, ainda mais no caso brasileiro, 
em que é latente se verificar a qualificação técnica para o mercado 
como a preponderância do  ensino sociocomunitário, perdendo-se 
muito, nos últimos anos, o direcionamento voltado à compreensão 
dos problemas sociais e formulação de um ferramental apto a com-
bater essas defasagens na “distribuição da equidade” pela sociedade.

Por fim, afirma-se que o direito encontra exponencial na do-
minação pelo “bloco histórico”, mas são auferíveis alternativas para 
o seu questionamento, de forma comprometida e responsável com a 
justiça social. Gramsci fornece elementos em seu pensamento, sendo 
que a educação sociocomunitária, por ser intrinsecamente ligada às 
concepções de realização social, encontra simbiose com suas refle-
xões. Basta o seu aprimoramento para a práxis comunitária, bem 
como o devido esforço social para que essa elevação conceitual efe-
tivamente se torne material, abandonando o aspecto formal geral-
mente direcionável à específica forma de educação abordada neste 
trabalho.
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A importância do livro Brazil under Vargas 
de Karl Loewenstein e sua recepção 

nos Estados Unidos da América

THE IMPORTANCE OF THE BOOK BRAZIL UNDER VARGAS BY KARL 
LOEWENSTEIN AND ITS RECEPTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Adamo Dias Alves 
Lorrany Gandra de Oliveira 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo recuperar a re-
cepção do livro escrito por Karl Loewenstein Brazil under Vargas 
nos anos de 1942 e 1943 nos Estados Unidos da América.

Por meio de uma investigação exploratória são recuperadas 
as principais resenhas publicadas em 1943 sobre o livro e demonstra 
que a publicação da obra atendeu a interesses políticos estaduniden-
ses porque o Brasil se tornou naquela época aliado dos Estados Uni-
dos da América na Segunda Guerra Mundial.

Entretanto naquele momento pairavam dúvidas sobre a na-
tureza do regime imposto por Getúlio Vargas, além da situação das 
colônias alemãs, italianas e japonesas existentes no Brasil.

Com a pesquisa foi possível recuperar para o leitor atual vá-
rios autores e autoras importantes do século XX, um pouco de suaa 
vidas e do seu papel para o departamento de Estado americano.

A conclusão é que o livro foi importante para fortalecer a 
política de boa vizinhança entre os dois países e foi majoritariamente 
bem recebido no meio acadêmico e jornalístico majoritariamente, a 
exceção da resenha feita por J.F. Normano que faz uma crítica des-
truidora da obra atacando a parcialidade de Loewenstein.

Palavras-chave: Vargas; Brasil; Loewenstein; Estados Uni-
dos; Estado Novo;
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Abstract: This article aims to recover the reception of the 
book written by Karl Loewenstein Brazil under Vargas in the years 
1942 and 1943 in the United States of America.

Through an exploratory investigation, the main reviews pu-
blished in 1943 about the book are recovered and demonstrates that 
the publication of the work served American political interests be-
cause Brazil at that time was an ally of the United States of America 
in the Second World War.

However, at that time there were doubts about the nature of 
the regime imposed by Getúlio Vargas, in addition to the situation of 
the German, Italian and Japanese colonies in Brazil.

With the research it was possible to recover for the current 
reader several authors and important authors of the twentieth cen-
tury, a little of their lives and their role for the American State De-
partment.

The conclusion is that the book was important to strengthen 
the good neighborly policy between the two countries and was mos-
tly well received in the academic and journalistic areas, with the ex-
ception of the review made by JF Normano, who criticizes the work 
by attacking the partiality of Loewenstein.

Keywords: Vargas; Brazil; Loewenstein; U.S; Estado Novo;

Introdução

Karl Loewenstein foi uma das personalidades mais significa-
tivas para o constitucionalismo no século XX e a relevância de seus 
estudos mantém-se até os dias atuais. Suas pesquisas e investigações 
aprofundadas sobre as tipologias de diferentes constituições tiveram 
grande impacto no pensamento constitucional ocidental. Devido 
sua formação jurídica em Direito Público bem como sua familia-
ridade com as técnicas do direito romano, dedicou-se à realização 
de pesquisas e estudos sobre o direito constitucional nas ditaduras, 
debruçando-se, nos anos anteriores a 1942, sob o modelo constitu-
cional estabelecido no Brasil pelo presidente da época, Getúlio Dor-
nelles Vargas.

Os estudos do autor sobre o Brasil de Vargas intentam com-
preender a organização e operação do regime, por meio de uma 
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análise pormenorizada dos acontecimentos da época, bem como um 
resgate das conjunturas antecedentes ao regime ditatorial, como as 
Constituições de 1824 e 1891, a experiência do Governo Provisório 
com a Revolução de 1930, a Constituição de 1934, a fim de compre-
ender as possíveis origens ideológicas do modelo constitucional do 
Estado Novo.

Tal estudo se fez de suma importância após a união entre 
Brasil e Estados Unidos nos anos de 1942, uma vez que, para o go-
verno americano, alinhar-se a um regime ou Estado, comprometido 
com princípios contrários aos quais a Liga das Nações Unidas defen-
dia, seria um perigo potencial de grande magnitude para a estratégia 
desenvolvida em busca da vitória na guerra global. Sendo assim, os 
estudos de Loewenstein esclarecem ao público externo possíveis dú-
vidas relativas à forma constitucional presente no Estado Novo e as 
ideias do governo de Getúlio Vargas.

O presente trabalho tem por objetivo analisar como o livro 
“Brazil under Vargas” foi recepcionado pela comunidade acadêmi-
ca global, essencialmente americana, bem como seus impactos nos 
demais estudos sobre regimes ditatoriais e seus processos constitu-
cionais.  Para tanto, será realizada pesquisa bibliográfica, através de 
análise de textos e documentos da época, em particular, resenhas 
realizadas por outros pesquisadores com o intuito de analisar histó-
rico e politicamente os escritos de Karl Loewenstein sobre o Brasil 
de Getúlio Vargas. Para realização de tal feito será empregado a me-
todologia da história conceitual filosófica.

O primeiro ponto destacado em um dos pareceres é o abis-
mo existente entre o Brasil de Vargas e os Estados totalitários da Eu-
ropa, apesar da veracidade da presença de um regime ditatorial no 
Brasil nos anos de 1937. Diversos aspectos da ditadura varguista, 
porém, diferem-se dos regimes europeus totalitários, e isso se deve, 
principalmente, a tradição liberal e democrática que se encontra en-
raizada no Brasil desde o regime imperial. 

Os pesquisadores Daniel Katz e Dana G. Munro classifica-
ram o trabalho de Loewenstein “como um dos mais importantes que 
surgiram no campo latino-americano nos últimos anos”1 uma vez 
que, lançar por terra os relatos acerca das tendências ideológicas 
do Brasil nos anos de 1937, fez aumentar o nível de confiança entre 

1  KATZ; MUNRO, 1942, p. 645
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Brasil e  Estados Unidos, ao confirmar, através dos escritos,  que o 
governo de Vargas e o modo de vida imposto aos brasileiros vão de 
encontro ao modo de vida dos regimes totalitários.

O livro de Loewenstein é considerado em outra resenha 
como um patrimônio de amplo valor para o campo acadêmico ao 
mostrar-se como “a melhor contribuição para uma política de boa 
vizinhança que o trabalho científico pode fazer”.2

Sob outra ótica, críticas foram feitas à obra. Em um trecho, 
Loewenstein adverte a possibilidade de sua obra estar sujeita “a não 
poucos erros de julgamentos e um bom número de erros de fato”3 e o 
estudioso J. F. Normano dedica-se a apontar tais erros. Como ponto 
de maior relevância, destaca o não reconhecimento da impraticabi-
lidade de 186 dos 187 artigos da Constituição de 1937, com exceção 
de apenas um: o estado perpétuo de emergência. Sendo assim, o au-
tor deixa de reconhecer a factual ilegalidade do governo de Vargas, 
bem como sua falta de limites constitucionais.

Para entender as peculiaridades de cada ponto de vista reto-
ma-se nos capítulos seguintes os principais argumentos expostos por 
cada um dos resenhistas que foram encontrados durante a pesquisa.

1. A resenha de Daniel Katz e Dana G. Munro na Public Opinion 
Quarterly de 1942

Como primeiro ponto é importante descrever os resenhistas 
para entender seus pressupostos, um pouco de seu contexto, enfim, 
seus pontos de partida. 

Dana Gardner Munro foi professor de história da América 
Latina na Universidade de Princeton e ex-funcionário do Departa-
mento de Estado. Ingressou em Princeton em 1932, após 12 anos no 
Departamento de Estado, onde havia servido como enviado especial 
ao Haiti, encarregado de negócios em Manágua, cônsul no Chile e 
como chefe da divisão latino-americana. Munro estudou na Brown 
University e na University of Wisconsin e recebeu seu Ph.D. em eco-
nomia pela Universidade da Pensilvânia. Ele passou dois anos na 
América Central estudando condições econômicas e políticas para a 
Fundação Carnegie para a Paz, e depois serviu como aviador duran-

2  SCHOCH, 1943, p.1181.
3  LOEWENSTEIN, 1944, p.11.
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te a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, ingressou no Depar-
tamento de Estado. Foi economista regional das regiões mexicana 
e caribenha e, em 1922, ingressou no corpo diplomático. Em 1932, 
como enviado especial ao Haiti, ele negociou a retirada dos fuzilei-
ros navais dos Estados Unidos do país.

Já Daniel Katz foi um psicólogo americano, professor eméri-
to de psicologia da Universidade de Michigan e especialista em psi-
cologia organizacional. Em 1928, Katz iniciou sua carreira acadêmi-
ca em Princeton. Na Segunda Guerra Mundial, Katz pesquisou para 
o governo em Washington com um grupo de cientistas sociais de 
Rensis Likert , que acabou fundando o Instituto de Pesquisa Social 
da Universidade de Michigan. Em 1943, Katz foi para o Brooklyn 
College, onde chefiou o departamento de psicologia. De 1947 a 
1974, sua carreira acadêmica culminou na Universidade de Michi-
gan, onde foi professor no Departamento de Psicologia e membro do 
Instituto de Pesquisa Social.

Katz e Munro foram os primeiros pesquisadores a publicar 
uma resenha do livro Brazil under Vargas, foi no inverno de 1942 
pela Revista The Public Opinion Quarterly (vol.6, n.4). O primeiro 
ponto de destaque é justamente que o livro teria a partir daquele 
momento um interesse especial porque o Brasil tinha se juntado aos 
Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

Katz e Munro reforçam a impressão que os primeiros con-
tatos do governo varguista na década de trinta geraram um certo 
temor em razão das tendências ideológicas do governo Vargas.

Os autores destacam que a confiança no velho amigo exis-
tente no continente e na época recém aliado na guerra cresce à me-
dida em que se percebe que o modo de vida do povo brasileiro se 
assemelha ao estadunidense e se afasta muito dos povos que vivem 
sob os regimes totalitários.

Katz e Munro descrevem o Brasil como uma ditadura, em 
que o presidente Vargas tem absoluto controle da Administração. 
Ressaltam ainda o fato dos partidos políticos terem sido dissolvidos, 
a imprensa ser censurada e ter sido criado o Tribunal de Segurança 
Nacional para julgar as ofensas proferidas contra o Estado brasileiro.

Em que pese todo este quadro opressivo, Katz e Munro des-
tacam na sua resenha que existiriam muitas diferenças entre a expe-
riência brasileira e a alemã ou italiana. Haveria na cultura política 
brasileira a predominância de valores liberais e individualistas, re-
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forçados pelo cultivo da tolerância e de um aguçado senso de humor 
o que faria o princípio do Führer cair em descrédito e ser percebida 
como algo ridículo incapaz de frutificar no meio social brasileiro.

Para Katz e Munro a leitura que Loewenstein faz da impor-
tância e da presença da tradição democrática durante o Império e na 
Primeira República é superestimada. Entretanto entendem que seria 
uma mudança muito forte na maneira de agir e pensar politicamente 
dos brasileiros, se eles abandonassem a democracia como um ideal 
político.

Para os autores o liberalismo seria uma tradição muito for-
te no Brasil, inclusive se considerado o governo de Vargas porque 
se notaria mesmo em seu governo, um respeito à integridade dos 
Tribunais, um apreço pela aplicação da justiça via procedimentos 
judiciais.

Destacam ainda que o Tribunal de Segurança Nacional ape-
sar de ser regido por leis arbitrárias e injustas seria mais visto como 
uma Corte do que como um instrumento para promover o terror no 
meio social, não tendo proferido nenhuma sentença de morte desde 
de sua criação.

Outro traço que difere Vargas de Hitler e Mussolini seria o 
tratamento dispensado por Vargas aos seus opositores. Katz e Mun-
ro ressaltam que mesmo reconhecidos opositores ao regime seguem 
realizando suas atividades comerciais sem sofrerem represarias, 
mantem seus cargos nas universidades mesmo sendo críticos ao re-
gime desde que não promovam problemas. Segundo Katz e Munro:

“Há menos exilados políticos do que em alguns países da 
América Latina, aonde são observadas as formas republica-
nas de governo. Isto se deve em parte ao fato de que há rela-
tivamente pouca oposição real, as classes proprietárias pare-
cem estar bem satisfeitas com o estado atual dos negócios e o 
regime é definitivamente popular entre as massas populares4. 

4  ”KATZ; MUNRO, 1942, p. 644, tradução nossa. No original: “There are 
fewer political exiles than in some Latin American countries where republi-
can forms are observed. This is due partly to the fact that there is relatively 
little real opposition, for the propertied classes seem well satisfied with the 
present state of affairs and the regime is definitely popu- lar among the 
masses of the people”.
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Na sequência de sua análise, Katz e Munro assinalam que o 
governo varguista censura os jornais, controlando o fornecimento 
de notícias, mas atenuam a opressão de Vargas à imprensa livre ao 
apontar que as restrições e a uniformidade de informações são pou-
co evidenciadas. Os livros publicados no Brasil podem ser suprimi-
dos se forem contra o governo, mas os livros estrangeiros circulam 
livremente.

A ação do Departamento de Imprensa e Propaganda não 
passa despercebida da análise dos pesquisadores da Universidade de 
Princeton que destacam a presença de uma quantidade moderada 
de propaganda governamental veiculada pela imprensa, pelo rádio 
e pelo cinema, mas que a opinião pública é bem forte e intangível, 
o que dificulta a doutrinação absoluta da mente pública no Brasil.

A avaliação de Daniel Munro é que o regime de Vargas se 
afastava muito do regime de Hitler ou da experiência japonesa. O 
governo de Vargas seria mais um exemplar de regime ditatorial la-
tino-americano, que teria copiado algumas práticas fascistas, mas 
seria ainda um tipo de governo muito presente na história latino-a-
mericana.

Em suma a experiência política dos anos trinta no Brasil não 
representaria uma mudança radical na direção da política brasileira, 
ainda mais que os casos de abuso do poder narrados no livro de Lo-
ewenstein eram também encontrados nos outros países vizinhos e 
mesmo no Brasil de outros tempos. Os ocupantes do poder público 
são o mesmo tipo de pessoas que ocupavam cargos no Império e na 
Primeira República.

Munro destaca que o obra de Loewenstein tem o mérito de 
abordar uma série de relações entre a União Federal e os Estados 
membros, sobre a Administração da Justiça, o nacionalismo econô-
mico e as políticas trabalhistas. Dois capítulos importantes tratam 
das colônias alemãs que se concentram no sul do Brasil. O governo 
adotou medidas duras de assimilação compulsória dos valores na-
cionais. O elemento alemão para Loewenstein representa uma ame-
aça ao Brasil, porque numa vitória do eixo poderia tornar o Brasil 
uma grande colônia alemã.

Os italianos por outro lado se integraram mais facilmente a 
cultura brasileira e não são um problema real.

O livro de Loewenstein foi escrito antes do Brasil entrar na 
Guerra que passou a dedicar sua atenção ao conflito após a Confe-
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rência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro. Somente a 
partir de então que teve fim uma política ambígua que o Brasil tinha 
e muitas vezes classificada como aparentemente parcial para com o 
Eixo. Esta política ambígua teria duas causas segundo Loewenstein: 
o desejo natural de evitar se comprometer com um lado que pode-
ria ser o lado derrotado na Guerra e a força de elementos pró-eixo 
presentes na Administração e no Exército que passou a desfrutar de 
muito poder após a Revolução de 1930.

Munro entende que muitos leitores desejariam que Lo-
ewenstein tivesse dedicado mais atenção aos antecedentes históricos 
e às tradições sociais e políticas subjacentes, o que possibilitaria per-
ceber a evolução do regime político brasileiro. Entretanto a avalia-
ção de Munro, um especialista em História Latino-americana sobre 
a análise de Loewenstein é muito positiva: 

“Um estudo do funcionamento real das instituições republi-
canas antes de 1930 e das condições sob as quais o sufrágio 
foi exercido poderia ter feito com que a mudança do consti-
tucionalismo para o autoritarismo parecer menos abrangen-
te do que se percebe na superfície. Tal estudo, no entanto, 
envolveria uma quantidade formidável de pesquisas adicio-
nais, em um campo em que pouco foi feito até o momento. 
Seria injusto criticar um bom trabalho, porque ele não faz ais 
do que pretende fazer. Tal como está, o livro é um dos mais 
importantes que surgiram no campo latino-americano nos 
últimos anos”5.

5  KATZ; MUNRO, 1943, p.645, tradução nossa. No original: A study of the 
actual workings of republican institutions before 1930 and of the condi-
tions under which the suffrage was exercised might have made the change 
from constitutionalism to authoritarianism seem less farreachingth an it 
does on the surface. Such a study, however, would have involved a formida-
ble amount of additional research, in a field in which little has thus far been 
done. It would be unfair to criticize a fine piece of work because it does not 
do more than it purports to do. As it stands the book is one of the most im-
portante which have appeared in the Latin American field in recent years.
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2. A resenha de Ferdinand A. Hermens na The Review of Politics 
em 1943

Ferdinand A. Hermens que resenhou o livro de Loewens-
tein foi cientista político e economista alemão-americano. Nascido 
em Nieheim na Alemanha, morreu em Rockville, MD (EUA).  Seus 
livros mais conhecidos são “Democracia ou Anarquia?” (1941) e “A 
República Representativa” (1958) que foram traduzidos para alemão, 
italiano e hebraico. Uma das contribuições mais importantes para o 
progresso da ciência política tem sido sua análise do impacto que 
os sistemas eleitorais têm na estruturação da competição partidária.

Um ponto que difere muito da análise feita por Munro é 
que Hermens foca mais no contexto socioeconômico. O contexto 
socioeconômico é tão importante que ele seria a principal causa de 
Vargas estar no poder. A crise econômica mundial do final dos anos 
vinte “sacudiu” muitas instituições democráticas e não foi diferente 
no Brasil.

Pelo livro de Loewenstein fica claro para Hermens que Var-
gas dedicou-se em entregar a população um bom governo e não um 
governo que prezasse pela liberdade. Um exemplo pode ser visto na 
Constituição entregue por Vargas que seria cheia de promessas de 
uma legislação social avançada, mas que não é seguida nem pelo 
próprio Vargas que governa e tem editado suas leis sociais por de-
cretos6.

Hermens ressalta que Vargas tem tido a aprovação da Igreja 
Católica quanto à atuação do governo no campo do direito do tra-
balho e as condições econômicas teriam melhorado muito sob seu 
governo. A questão controversa segundo Hermens7 é se as condições 
econômicas teriam melhorado graças à intervenção do governo Var-
gas ou ao contrário teriam ocorrido apesar do seu governo.

Sobre o regime de Vargas, Hermens destaca que o governo 
não pode ser considerado uma expressão de governo totalitário por-
que no totalitarismo: é “baseado no ‘total’ controle de todas as for-
mas de organização social por um partido político de massa, cons-
truído de cima para baixo com todos os instrumentos de política 

6  HERMENS, 1943, p. 262.
7  HERMENS, 1943, p. 262.
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demogógica”8 e Vargas é um homem que construiu sua reputação 
como líder de um partido liberal. O Brasil viveria sob Vargas uma 
ditadura sem partidos e sem ideologia, algo classificado pelos fran-
ceses como um poder personalista9.

“Um regime ‘personalista’ faz o possível para reduzir a inter-
ferência às liberdades individuais ao mínimo. O governante 
tem que eliminar de qualquer posição de poder ou próxima a 
ela de qualquer liderança atual ou potencial da oposição, mas 
pode deixar as longas massas de seus seguidores sozinhas”. 
Após certo tempo, e com cuidado e atenção necessários, ele 
pode mesmo se conciliar com alguns líderes. Vargas tem fei-
to isto’”10.  

Hermens destaca que os brasileiros têm orgulho de sua tra-
dição de governos constitucionais, existente tanto no Império como 
na Primeira República e esperam retomar esta tradição no futuro.

Para Hermens11, Loewenstein seria pouco solidário a este 
sentimento do povo uma vez que acredita que Vargas conseguiria 
no futuro fazer seu sucessor, mas Hermens lembra que as ditaduras 
desenvolvem um podridão que pode levar ao fim do regime antes do 
que se espera.

Hermens entende que livros como o de Loewenstein sob o 
governo de Getúlio Vargas: “representam a melhor contribuição que 
um trabalho científico pode fazer para uma política de boa vizinhan-
ça”12 e diferem muito do grande número de trabalhos superficiais 

8  HERMENS, 1943, p. 261, tradução nossa. No original: Totalitarianism is 
based upon “total” control of all forms of social organization by a political 
mass party built up from below with all the instruments of political dema-
goguery. In Brazil dictatorship was set up by a man who had made a repu-
tation as the leader of a liberal party.
9  LOEWENSTEIN, 1944, p. 373; HERMENS, 1943, p. 261
10  HERMENS, p.261, tradução nossa. No original: A “personal” regime 
makes it possible to reduce interference with political liberties to a mini-
mum. The ruler must eliminate from any position in or near power the 
leaders—actual or potential—of the opposition, but he can leave the large 
masses of their followers alone. After some time, and with proper care and 
caution, he may even conciliate some of the leaders. Vargas has done so.
11  HERMENS, p.262.
12  HERMENS, p.262
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sobre política exterior publicados naquela época.

3. A resenha de A. Curtis Wilgus no ano de 1943 nos Anais da 
American Academy of Political and Social Science

A terceira resenha analisada foi elaborada pelo professor 
de história da América Latina na Universidade da Flórida A. Curtis 
Wilgus, onde organizou e dirigiu a Escola de Estudos Interamerica-
nos naquela. Antes de lecionar na Flórida, lecionou na Universidade 
da Carolina do Sul e na Universidade George Washington. 

Wilgus é autor de muitos livros e artigos sobre a América 
Latina, tendo sido nomeado pelo presidente John F. Kennedy para 
o conselho de bolsas de estudos estrangeiras como coordenador do 
Escritório de Assuntos Interamericanos.

 A resenha de Wilgus ataca a narrativa construída por Lo-
ewenstein sobre o governo Vargas, em especial suas escolhas me-
todológicas. É neste sentido que Wilgus vai afirmar que: “este livro 
foi escrito com base no pressuposto de que o governo do presidente 
Vargas é “um novo sistema de governo” e que um estudioso formado 
na Europa pode entender melhor o regime de Vargas do que um 
estudioso estadunidense ou latino-americano13. Em seguida, Wilgus 
assevera que a escolha metodológica de Loewenstein não é acerta-
da, pois ele se propõe a “combinar a análise indutiva do advogado 
constitucional com a interpretação realista do sociólogo”; mas, ao 
fazer isso, ele negligenciou o papel do historiador de eventos passa-
dos para se centrar no papel de juiz da sociedade contemporânea”14.

 Wilgus destaca que Loewenstein dedica pouco espaço a uma 
retrospectiva dos assuntos políticos brasileiros anteriores a Revolu-
ção de outubro de 1930. Destaca que que a Constituição Brasileira 
13  WILGUS,1943 p. 224, tradução nossa. No original: This book is written 
on the assumption that the government of President Vargas is a “novel sys-
tem of government” and that a European-trained scholar can better un-
derstand the Vargas regime than a United States scholar or even a Latin 
American one.
14  WILGUS,1943 p. 224, tradução nossa. No original: In treating his subject, 
Dr. Loewenstein has tried “to combine the inductive analysis of the cons-
titutional lawyer with the realistic interpretation of the sociologist”; but in 
doing this, he has neglected the role of the historian of past events for the 
role of judge of the contemporary scene.
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de 1934 é um interlúdio entre dois momentos autoritários, mas que 
a obra da assembleia constituinte de 1933-34 coincide muito com os 
conceitos de um presidencialismo autocrático de Vargas, em vários 
aspectos como se fossem feitos sob medida15.

 O governo constitucional de 1934 a 1937 adotou uma postu-
ra de realizar um ‘coletivismo pronunciado’ com ênfase na realização 
dos desejos do povo e das pessoas esquecidas pelos governos ante-
riores16.

 Wilgus destaca o fato de que Vargas não demorou a agir de 
forma contrária a constituição brasileira de 1934 e a manifestar o 
seu desacordo com o texto produzido.  Constituição Brasileira de 
1934 era um empecilho ao poder de Vargas uma vez que vedava a a 
reeleição para a presidência da República17. 

O autor interpreta a insurreição comunista, batizada por 
intentona comunista pelos seus opositores, como um movimento 
militar que abriu a oportunidade para a permanência de Vargas no 
poder e deu respaldo ao uso da força contra opositores de Vargas, 
tanto à esquerda como à direito com o integralismo que é lembrado 
por Wilgus como os “fascistas brasileiros”18.

 O paralelo com os Estados Unidos é acentuado na análise da 
formação do imaginário social de Vargas como o salvador da pátria, 
a figura criada pelo governo de um ser indispensável para enfrentar 
uma ameaça que supostamente ameaçava o Brasil:

Vargas perpetuou sua autoridade e conseguiu estabelecer 
seu Estado Novo pelo golpe de estado de 10 de novembro de 
1937, no qual suspendeu as garantias constitucionais e no-
meou-se presidente sob uma nova constituição. Vargas havia 
se tornado o “homem indispensável”, que só podia salvar o 
Brasil de seus inimigos e só ele podia estabelecer um “New 
Deal” para o seu povo.19

15  WILGUS, 1943, p.225.
16  WILGUS, 1943, p.225.
17  WILGUS, 1943, p.225.
18  WILGUS, 1943, p.225.
19  WILGUS, 1943, p.225, tradução nossa. No original: Thus Vargas perpe-
tuated his authority and was able to establish his Estado Novo by the coup 
d’état of November 10, 1937 in which he suspended the constitutional gua-
rantees and named himself President under a new constitution. Vargas had 
becomethe “indispensable man” who only could save Brazil from its ene-
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 A descrição de Loewenstein sobre a Carta Brasileira de 1937 
como uma “Constituição Fantasma”, suas características gerais e seu 
autor também são destacados na análise de Wilgus:

 Dr. Loewenstein descreve essa constituição como “uma 
Constituição fantasma. Existe no papel, mas suas disposi-
ções essenciais são desprovidas da realidade viva. Nasceu e, 
no entanto, nunca viveu. É um documento de nada menos 
que cento e oitenta sete artigos elaborados, em sublime fra-
seologia, com aquela habilidade técnica pela qual seu autor, 
ministro Francisco Campos, é devidamente reconhecido. 
“De acordo com este documento preparado por essa “perso-
nalidade intelectual de confiança”, o Presidente Vargas gover-
na por decreto-lei20.

 Sobre o último capítulo Wilgus destaca as passagens que 
descrevem Vargas não com as características de Hitler ou Mussolini, 
mas de um burguês, com gostos burgueses e falhas comuns a qual-
quer um do povo.21

 A crítica mais forte ao trabalho de Loewenstein feita por 
Wilgus é feita ao final de sua resenha. Neste ponto, Wilgus aponta 
que o maior erro de Loewenstein é não perceber que a ditadura var-
guista faz sentido em razão do contexto histórico de todas as repú-
blicas da América do Sul marcados pelo caudilhismo. 

 A ausência do estudo sobre o caudilhismo e do contexto 
histórico dos países vizinhos, além da metodologia escolhida são os 
pontos mais negativos do trabalho segundo Wilgus. Desta forma ele 
encerra sua análise:

Este trabalho, embora não seja estritamente popular por na-

mies and who alone could establish a “New Deal” for his people.
20  WILGUS, 1943, p. 225, tradução nossa. No original: Dr. Loewenstein des-
cribes this constitution as “a ghost Constitution. It exists on paper, but its 
essential provisions are devoid of living reality. It was born and yet it has 
never lived. It is a document of no less than one hundred and eighty-se-
ven elaborate articles, drafted in lofty phraseology, and with that techni-
cal craftsmanship for which its author, Minister Francisco Campos, is duly 
renowned.” Under this document prepared by this “one man brain trust,” 
President Vargas rules by decree laws.
21  WILGUS, 1943, p. 225.
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tureza, constitui uma análise perspicaz da psicose política 
brasileira contemporânea. Talvez o autor tivesse produzi-
do um trabalho melhor se tivesse ficado mais intimamen-
te familiarizado com as práticas da ditadura existentes por 
mais de cem anos nos outros países da América Latina, pois 
aparentemente ele não percebe que o Brasil finalmente está 
enfrentando com sua ditadura., as dores crescentes do cau-
dilhismo. Por causa dessa aparente supervisão, ele transfor-
mou, no caso do Brasil, uma montanha política fora de uma 
montanha constitucional. Mas o trabalho é um estudo de 
caso que merece a consideração cuidadosa de todos os estu-
dantes da cena política latino-americana22.

4. A resenha do sociólogo Werner Jacob Cahnman publicado 
em 1943 na American Journal of Sociology

A quarta resenha estudada é a feita pelo jurista e sociólogo 
alemão Werner Jacob Cahnman. Cahnman estudou Direito e Ciên-
cia Política na Universidade de Munique e em Berlim. Em seguida, 
ele trabalhou na Câmara de Comércio e Indústria de Berlim e no 
Instituto Kiel de Economia Mundial e Transporte Marítimo, tornan-
do-se professor na escola judaica de Munique e de 1930 a 1934 foi 
sindicalista na Associação Estadual da Baviera e na Associação Cen-
tral de Cidadãos Alemães de Fé Judaica. 

Cahnman em 1938 foi levado para o campo de concentração 
de Dachau. Libertado graças à intervenção de seu professor acadê-
mico Karl Haushofer, emigrou para os Estados Unidos em 1939. Nos 
EUA ensinou sociologia na Fisk University onde fez a presente rese-

22  WILGUS, 1943, p. 225. No original: This work, while not strictly popular 
in nature, constitutes a shrewd analysis of contemporary Brazilian political 
psychosis. Perhaps the author would have produced a better work if he had 
been more intimately conversant with the practices of dictatorship during 
more than a hundred years in the other Latin American countries, for he 
apparently fails to realize that Brazil at long last is experiencing the growing 
pains of caudillismo. Because of this seeming oversight, he has made in 
the case of Brazil a political mountain out of a Constitutional molehill. But 
the work is a case study which deserves the thoughtful consideration of all 
students of the Latin American political scene.
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nha sob Loewentein, lecionando também na Atlanta University e em 
outras universidades. Durante um curto período trabalhou para o 
Departamento de Estado Americano como analista científico23.

Como sociólogo Cahnman já aponta que a pesquisa de Lo-
ewenstein seria um estudo interessante no sentido de complementar 
uma outra obra escrita escrita na época sobre o Brasil que foi a obra 
de Donald Pierson intitulada Negroes in Brazil. Segundo Cahnman: 

“Pierson lida com relações raciais e de classe entre negros, 
mulatos e “brancos” na Bahia e aborda apenas ligeiramente 
outros aspectos da vida brasileira, bem como as relações ra-
ciais e de classe em outras partes do Brasil. Karl Loewenstein 
lida com a vida brasileira como um todo (sic)”24.

 Após mencionar brevemente o enfoque adotado por Lo-
ewenstein e como o livro é dividido em cinco capítulos, Cahnman 
analisa em especial os capítulos três e quatro. Para ele o capítulo IV 
“seria de especial interesse para psicólogos sociais e o capítulo III 
para os sociólogos especializados na inter-relação entre ração e cul-
tura”25.

 É sobre o capítulo III que Cahnman faz suas considerações. 
Seria este o capítulo que complementa o trabalho de Pierson porque 
mostra como o Brasil lida com o problema das minorias no Brasil 
que não é a questão dos afrodescendentes, mas da vigorosa minoria 
alemã em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

 Entretanto Cahnman critica o livro de Loewenstein asseve-
rando que: 

Infelizmente, Loewenstein não menciona o papel que o 
23  Ainda sobre este sociólogo e jurista alemão é importante ressaltar que 
ele foi Influenciado por Ferdinand Tönnies, Max Weber e George Herbert 
Mead. Escreveu vários estudos sobre preconceito social. Seus principais te-
mas de pesquisa foram os judeus na sociedade contemporânea, a sociologia 
histórica, a geopolítica e a história das ciências sociais.
24  CAHNMAN, 1943, p.270. No original: Pierson deals with race and class 
relations between Negroes, mulattoes, and “whites” in Bahia and touches 
only slightly upon other aspects of Brazilian life as well as upon race and 
class relations in other parts of Brazil. Karl Loewenstein deals with Brazi-
lian life as a whole.
25  CAHNMAN, 1943, p. 270.
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negro está desempenhando na vida brasileira, assim como 
Pierson negligencia qualquer outro fenômeno que não seja 
o relacionamento entre negros e brancos. No entanto, esse 
revisor descartaria a sugestão de que a atitude “liberal” dos 
brasileiros em relação a mulatos(sic) e negros culturalmente 
assimilados possa estar em estreita correlação com as dificul-
dades que estão enfrentando pelas minorias alemãs e japone-
sas culturalmente mais conscientes (sic)26.

Cahnman demonstra ainda interesse na questão sobre 
como as minorias alemã e japonesa lidam com os afrodescendentes 
quando Loewenstein descreve em seu livro que o governo brasileiro 
tentando reforçar a nacionalidade brasileira e reduzir ao máximo a 
exaltação de símbolos e manifestações culturais estrangeiras duran-
te o Estado Novo destacou uma unidade do Exército no norte do 
país formado em sua maioria por afrodescendentes para Blumenau. 
Cahnman a este respeito afirma que:

O fato, relatado por Loewenstein, de que uma unidade do 
exército norte-brasileira, em grande parte formada por afro-
descendentes, foi instalada em Blumenau, parece lançar luz 
sobre a interconexão dos dois principais fenômenos de con-
tato de raça e cultura no Brasil. Mantendo isso em conjunto 
com a admissão de Pierson de que existe uma quantidade 
considerável de sentimentos anti-negros no sul do Brasil, a 
conclusão oferece-se que esse sentimento indica mais um 
conflito entre nacionalidades e não um conflito racial27.

26  CAHNMAN, 1943, p. 270. No original: Unfortunately,Loewenstein does 
not mention at all the role theNegro is playing in Brazilian life, just as Pier-
son neglects any other phenomenon but Negro-white relationships. Yet this 
reviewer would throw out the suggestion that the “liberal” attitude of Bra-
zilians toward culturally assimilable mulattoes and Negroes might stand 
in close correlation to the difficulties they are facing from their culturally 
more conscious German and Japanese minorities.
27  CAHNMAN, 1943, p. 270. No original: The fact, related by Loewenstein, 
that a North Brazilian, that is to say, largely colored, army unit has been sta-
tioned in Blumenau would seem to throw light on the interconnectedness 
of the two major phenomena of race and culture contact in Brazil. Holding 
this together with Pierson’s admission that there is a considerable amount 
of anti-Negro feeling in southern Brazil, the conclusion offers itself that this 
feeling indicates a nationality rather than a race conflict.
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Em seguida Cahnman demonstra que seu real interesse no 
livro de Loewenstein reside em como pode ser compreendidos con-
flitos sociais que envolvam os elementos culturais e raciais em uma 
sociedade. Neste ponto a medida de brasilização empregada pelo 
governo Vargas contra alemães e japoneses é o ponto de maior inte-
resse do sociólogo alemão:

Dando mais um passo, pode-se pensar se um recurso como o 
uso de tropas compostas por afrodescendentes como agentes 
de brasilidade forçada em um distrito principalmente habi-
tado por alemães não inflamará a oposição, em vez de a ex-
tinguir. Além disso, surge a questão de saber se a opressão de 
símbolos culturais, especialmente a linguagem, juntamente 
com a opressão de atividades políticas subversivas, romperá 
a coesão do grupo ou se tenderá a fortalecê-lo. É nesse senti-
do que novas pesquisas devem ser valiosas.28 

5. A resenha feita por Maria Magdalene Schoch em 1943 na 
Harvard Law Review

A quinta resenha foi elaborada pela grande jurista e defen-
sora dos direitos das mulheres Maria Magdalene Schoch. Schoch foi 
em 6 de novembro de 1932 a primeira mulher na Alemanha a se 
habilitar em Direito, além de ter sida a primeira professora de uma 
graduação em Direito na Alemanha. Por ser uma ferrenha crítica do 
nazismo, muito antes da sua ascensão em 1933, foi perseguida pelo 
regime até que decidiu emigrar em 1937 para os Estados Unidos. 

 Em 1938, ela trabalhou como assistente de pesquisa na Fa-
culdade de Direito da Universidade de Harvard com Erwin Griswold. 
Lá, deu palestras e seminários sobre O Direito nos conflitos arma-

28  CAHNMAN, 1943, p. 270. No original: Taking one more step, one mi-
ght then come to wonder whether a device such as using colored troops as 
agents of forced Brazilianization in a district chiefly inhabited by Germans 
will not inflame opposition rather than quench it.Furthermore, the ques-
tion comes up whether oppression of cultural symbols, especially language, 
along with the oppression of subversive political activities, will break up 
group cohesion or whether it will tend to fortify it. It is along these lines 
that further research should be valuable.
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dos, supervisionou estudantes avançados revisando suas teses e, foi 
a primeira professora particular de uma Faculdade de Direito nos 
EUA. 

Em 1943, Schoch mudou-se para Washington como advo-
gada para contribuir com os EUA no conflito contra a Alemanha. 
Ao lado de Ernst Fraenkel , Otto Kirchheimer, Franz Neumann, 
trabalhou na Foreign Economic Administration, uma agência go-
vernamental, em questões jurídicas relacionadas a uma futura ocu-
pação na Alemanha e em estudos sobre o sistema jurídico no esta-
do nazista. De 1946 a 1966, Schoch finalmente trabalhou como um 
especialista em Direito Internacional e Comparado em altos cargos 
no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e posteriormente 
como Chefe de Divisão.

Schoch inicia sua resenha sobre a obra de Loewenstein exal-
tando a trajetória acadêmica de Karl Loewenstein o que a deixa mais 
segura para resenhar uma obra sobre um país que ela não conhece: 

A atual revisora está francamente em desvantagem, e sua 
única desculpa para se aventurar, no entanto, uma avaliação 
do livro do professor Loewenstein é que ela compartilha essa 
desvantagem com o estudioso médio deste país. Ninguém 
que não tenha tido a experiência de viagens do autor no 
Brasil e acesso a fontes locais de informação está em posi-
ção de verificar seus fatos e seu julgamento quando se trata 
de assuntos de observação pessoal. Nessa medida, o revisor 
deve simplesmente confiar no registro do autor. Felizmente, 
os antecedentes do professor Loewenstein e as publicações 
anteriores não deixam dúvidas de que ele estava particular-
mente preparado para o seu empreendimento29.

29  SCHOCH, 1943, p.1180. No original: The present reviewer is frankly un-
der a handicap, and her only excuse for venturing nevertheless an appraisal 
of Professor Loewenstein’s book is that she shares this handicap with the 
average scholar in this country. No one who has not had the author’s expe-
rience of travel in Brazil and access to local sources of information is in a 
position to check on his facts and his judgment when it comes to matters 
of personal observation. To that extent the reviewer must simply rely on 
the author’s record. Fortunately, Professor Loewenstein’s background and 
previous publications leave no doubt that he was peculiarly fitted for his 
undertaking.
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Schoch entende que a formação em Direito Público Euro-
peu “forneceu-lhe uma chave valiosa para a mente latina” e “seus 
numerosos estudos sobre o regime nacional-socialista lhe rendeu a 
uma reputação de observador acadêmico e astuto avaliador do go-
verno ditatorial.  

A verificabilidade da narrativa de Loewenstein sobre o Bra-
sil é fartada comprovada por Loewenstein ao longo do texto, assim 
Schoch assevera que “o livro é construído sobre uma base sólida de 
documentação incrivelmente detalhada, por exemplo e de outra for-
ma, dando capítulo e verso a toda declaração que se presta a provas 
escritas”30.

Schoch em sua resenha destaca a importância da publicação 
por questões de geopolítica num momento crítico da história mun-
dial, além informar o público estadunidense sobre o país no hemis-
fério sul com quem os EUA passavam a implementar uma política de 
boa vizinhança e o estreitamento das relações comerciais, culturais e 
tecnológicas. Neste sentido, Schoch pontua que “o Brasil é o estado 
chave da América do Sul e nosso aliado mais importante no sul do 
hemisfério americano. No entanto, muitos de nós desconhecemos 
estranhamente sua configuração política e governamental”31. 

 O grande problema que essa aproximação com o Brasil pro-
vém do regime político brasileiro, que se não era desconhecido para 
muitos estadunidenses para outros estaria muito próximo aos regi-
mes italiano e alemão, o que rapidamente é esclarecido também por 
Schoch:

Sabemos que o regime de Vargas não é um governo demo-
crático no sentido geralmente aceito desse termo. É então 
“fascista” ou “totalitário”? O autor nega enfaticamente qual-
quer classificação. Se for necessário classificar, sua conclusão 
pode ser resumida em suas próprias palavras: “... É uma di-

30  SCHOCH, 1943, p. 1181, tradução nossa. No original: Moreover, the 
book is built upon a solid basis of amazingly detailed documentation, legal 
and otherwise, giving chapter and verse to every statement that lends itself 
to written proof.
31  SCHOCH, 1943, p. 1181, tradução nossa. No original: Brazil is the key 
state of South America and our most important ally in the south of the 
American hemisphere. Yet most of us are strangely unifamiliar with its po-
litical and governmental setup.
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tadura autoritária para a qual a teoria constitucional fran-
cesa cunhou o termo adequado de regime personalista. No 
entanto, é um regime teoricamente com poderes ilimitados,  
mas que exerce sua influência com a moderação exigida pelo 
habitat liberal-democrático da nação brasileira”32.

Schoch é mais uma resenhista que concorda com a tese de 
Loewenstein de que a existência de um “temperamento liberal e in-
dividualista do povo” tornaria impossível a doutrinação da mente 
do povo brasileiro33. Vargas não implementou o princípio do Führer, 
não sendo a experiência ditatorial brasileira uma espécie de totali-
tarismo. 

Schoch concorda com Loewenstein que Vargas conseguiu 
orientar-se entre o totalitarismo e a desintegração através da união 
partidária, que segundo a autora parece ser o perigo que ameaça as 
democracias de massa34. 

Após isto Schoch descreve os capítulos do livro, destacando 
também a política de brasilização de Vargas com as colônias italiana, 
alemã e japonesa existentes no Brasil e exalta o quinto capítulo que 
para ela é um exemplo de “obra prima de auditoria política”35.

Para Schoch a pesquisa de Loewenstein tem uma grande 
relevância para o momento que atravessa os EUA e cumpre com o 
objetivo de esclarecer como era este Brasil com o qual o governo 
estadunidense passaria a se relacionar mais estreitamente. 

Sua profunda apreciação das realizações do regime e suas 
críticas francas e amigáveis se combinam para tornar o livro 
uma contribuição real à política de bons vizinhos do nosso 

32  LOEWENSTEIN, 1942, p.373; SCHOCH, 1943, p. 1181, tradução nossa. 
No original: We do know that the Vargas regime is not a democratic gover-
nment in the generally accepted meaning of that term. Is it then “ fascist “ 
or “ totalitarian “? The author emphatically denies either classification. If 
classify we must, his conclusion may best be summed up in his own words: 
“. .. it is na authoritarian dictatorship for which the French constitutional 
theory has coined the apt term of regime personnel. Yet it is one which 
exercises its theoretically unlimited powers with the moderation demanded 
by the liberal-democratic habitat of the Brazilian nation”
33  LOEWENSTEIN, 1942, p. 267.
34  SCHOCH, 1943, p. 1181. LOEWENSTEIN, 1942, p.373
35  SCHOCH, 1943, p. 1181.
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país. Seu estilo de escrever é simples, não técnico e vívido, 
para que qualquer leigo inteligente possa entender e apreciar 
o volume; no entanto, o autor não sacrificou os padrões de 
bolsa de estudos. Precisamos de mais estudos de campo des-
se tipo e, aliás, mais doações para torná-los possíveis.36

6. A resenha de João Frederico Normano ou Isaac Ilyich Levin 
(seu nome russo) em 1943 na Hispanic American Historical 
Review

A última resenha sobre o livro de Loewenstein é de João Fre-
derico Normano, também conhecido como Isaac Ilyich Levin. Este 
resenhista é o único que além de Loewenstein conheceu com muitos 
detalhes e pessoalmente o Brasil daquela época. Antes conhecer o 
Brasil, Isaac Levin foi professor de economia na Universidade de São 
Petersburgo. Ao criticar as propostas de Lenin para a economia foi 
obrigado a se exilar na Alemanha em 1918. Em Berlim, se tornou 
um banqueiro de sucesso antes de emigrar para o Brasil em 1929, 
quando adota o nome João Frederico Normano e falsifica sua idade.

Com estes dados adulterados Normano tornou-se “lecturer” 
na Universidade Harvard em 1931, chegando a ser diretor adjunto 
do Harvard Bureau for Economic Research in Latin America. 

Publicou obras sobre a importância econômica da América 
Latina para os EUA e sobre a história econômica do Brasil. Em 1933 
foi identificado pela polícia alemã, o que gerou um conflito diplomá-
tico. Apesar do pedido de extradição, J. F. Normano permaneceu nos 
EUA sem seu cargo em Harvard, mas prestando consultoria política 
até sua morte em 1945.

Em sua resenha, Normano começa destacando que os anos 

36  SCHOCH, 1943, p.1181, tradução nossa. No original: His keen appre-
ciation of the regime’s achievements and his frank and friendly criticisms 
combine to make the book a real contribution to our country’s good nei-
ghbor policy. His style of writing is simple, nontechnical, and vivid, so that 
any inteligent layman can understand and enjoy the volume; yet the author 
has not sacrificed the standards of scholarship. We need more field studies 
of just this type, and, incidentally, more fellowship grants to make them 
possible.
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quarenta até aquela data (1943) foram pródigos na publicação de 
livros sobre a América Latina. Normano ressalta que:

O Brasil teve muita sorte, pois dois livros recentes dedicados 
a esse país são excelentes e merecem a atenção do estudioso 
e da publicação em geral. Uma delas, Seven Keys to Brazil, 
de Vera Kesley, (1941) é uma brilhante e minuciosa investi-
gação de campo de caráter sociológico. O outro, o estudo de 
Donald Pierson sobre os negros no Brasil (1942), desenvolve 
aspectos inteiramente novos do problema racial na república 
sul-americana. Escrito sob óbvia influência da escola socio-
lógica de Chicago, provavelmente permanecerá por muitos 
anos um clássico no seu campo. Mas o show foi roubado pelo 
Brazil Under Vargas, de Karl Loewenstein. O título deste li-
vro respondeu a uma demanda fortemente existente (grifo 
nosso)37.

 Normano evidencia que o livro tem um papel importante 
naquele momento decisivo para o conflito mundial que é formação 
de alianças do outro lado do Atlântico, mas o desconhecimento dos 
estadunidenses sobre o Brasil é um problema, ainda mais que pelo 
fato de ter sofrido uma grande migração de alemães, italianos e ja-
poneses e ser uma autêntica ditadura. 

 A diferença dos outros resenhistas Normano viveu no Bra-
sil, conhece a cultura brasileira, as origens e os pontos fortes de sua 
economia, de sua política, as características de suas instituições para 
além dos textos normativos e informações de momento como teve 

37  NORMANO, 1943, p. 318, tradução nossa. No original: Brazil was rather 
fortunate as two recent books dedicated to that country are excellent and 
deserve the attention of the scholar as well as of the general public. One of 
them, Seven Keys to Brazil, by Vera Kesley (Funk & Wagnall, New York, 
1941, pp. 314, $3.00), is a brilliant, painstaking field investigation of a so-
ciological character. The other, Donald Pierson’s study on Negroes in Brazil 
(The University of Chicago Press, Chicago, 1942, pp. xxviii + 392, $4.50), 
develops entirely new aspects of the racial problem in the South Ameri-
can republic. Written under obvious influence of the Chicago sociological 
school, it will remain probably for many years a classic in its field. But the 
show has been stolen by Karl Loewenstein’s Brazil Under Vargas. The title 
of this book answered a strongly existing demand.
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Karl Loewenstein.
 É por isto que Normano vai dividir sua a crítica forte que faz 

ao livro em dois pontos: erros de descrição e erros de avaliação.
 Mas antes Normano destaca que o livro tem um papel o que 

reforça a tese que se buscou com este trabalho a consolidação da po-
lítica de boa vizinhança pelo esclarecimento da realidade brasileira 
para os aliados estadunidenses: 

Um estudo sobre o Brasil de Vargas está certamente na ordem 
do dia - por causa do desejo das democracias e da necessi-
dade vital delas conhecerem mais seus aliados. A ignorância 
tradicional dos fatos relativos ao maior país da América La-
tina torna um estudo agora mais importante do que nunca. 
Existem muitas fases no Brasil de Vargas cuja descrição pre-
cisa, nos ajudaria a entender melhor o desenvolvimento do 
processo econômico e das formas subdesenvolvidas do mun-
do, ainda que tecnologicamente.38

Normano descreve que o livro foi majoritariamente bem re-
cebido nos Estados Unidos da América ainda que pela crítica não 
especializada:

[O livro] Recebeu veredictos lisonjeiros dos revisores. Mes-
mo um observador tão astuto quanto Hubert Herring (The 
Nation, 17 de outubro de 1942) não encontrou nada além de 
elogios. O American Mercury (dezembro de 1942) declarou 
que é provavelmente o melhor e mais atualizado livro sobre o 
Brasil em inglês ‘’, uma verdadeira enciclopédia do país”. Mas 
duvido que os revisores tenham realmente apontado para o 
autor. O raciocínio era aparentemente mais assim: “Vargas se 
juntou; então ele deveria ser elogiado. Este livro é cheio de 
elogios a Vargas, portanto deve ser elogiado também. Parece 

38  NORMANO, 1943, p. 318, tradução nossa. No original: A study of Vargas’ 
Brazil is certainly on the program of the day because of the democracies’ 
desire and the vital necessity for them to know more of their allies. Tradi-
tional ignorance of facts concerning the greatest country of Latin America 
makes such a study now more important than ever. There are many phases 
of Vargas’ Brazil whose accurate description would help us better to un-
derstand the development of the economic process and forms in technolo-
gically still underdeveloped parts of the world.
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que eles tentaram provar a observação do autor, que os revi-
sores “nem sempre são os leitores mais atentos”39.

 Após pontuar que as críticas positivas seriam decorrentes 
do livro fazer um retrato o mais positivo possível do governo brasi-
leiro junto ao fato do Brasil de Vargas ter se unido aos Estados Uni-
dos e não por ser um regime que preza pela liberdade, pelo Estado 
de Direito ou por valores comuns existentes entre as duas nações, 
Normano passa a atacar o livro e seu autor.

Para Normano a análise de Loewenstein é frágil e reducio-
nista enxergando a Alemanha em tudo, apresentando claro déficit de 
análise sociológica: 

[Sobre a análise de Loewenstein](...)ele é um exemplo vivo 
do fato de que alguém com o que é chamado de “mente jurí-
dica” é mentalmente incapaz de se tornar um analista socio-
lógico “(p. vii), quando ele enfrenta um regime não liberal 
moderno. Aplicar critérios legais a um fenômeno como o 
regime de Vargas levou-o a pérolas como esta: “Julgando do 
ponto de vista estritamente jurídico, o golpe de Estado era 
claramente inconstitucional (p. 37). Ele não resistiu à ten-
tação de mostrar seu conhecimento diante do Ministro da 
Justiça Campos, o autor da nova “Constituição” de Vargas, 
de 1937. Loewenstein “poderia dizer-lhe à queima-roupa de 
onde os ingredientes de seu coquetel constitucional haviam 
saído (p. 122) e ele descobre que em todos os lugares ‘o fan-
tasma da Constituição de Weimar está muito em evidência”, 
no quadro do governo e no programa social “(p. 123). Em-
bora dedique algumas linhas a uma comparação com o Por-
tugal de Salazar, ele prefere repetidamente usar a Alemanha 
como referência. Nunca ocorreu à sua “mente jurídica” que 

39  NORMANO, 1943, p. 318, tradução nossa. No original: It received flatte-
ring verdicts from reviewers. Even such an astute observer as Hubert Her-
ring (The Nation, October 17, 1942) found nothing but praise for it. The 
American Mercury (December, 1942) pronounced it “probably the best 
and most up-to-date book on Brazil in English,” “a veritable Encyclopedia 
of the country.” But I doubt whether the reviewers really aimed at the au-
thor. Their line of reasoning was apparently more like this: “Vargas joined 
up; he should be praised. This book is full of praise of Vargas, therefore it 
should be praised too.” It appears as if they were out to prove the author’s 
remark, that reviewers “are not always the most attentive readers” (p. x).
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seria melhor analisar o que Vargas representa, que grupos 
de interesse o apoiam ou são promovidos por ele, em vez de 
desperdiçar espaço em detalhes legais, como a redação de 
decretos ou decretos. A constituição, da qual o próprio Lo-
ewenstein não pode deixar de afirmar que “como um quadro 
institucional de governo ‘’,” estava morta antes de nascer”40.

Em seguida, Normano ataca a forma como Loewenstein se 
refere ao Tribunal de Segurança Nacional, um tribunal de exceção 
criado para punir qualquer oposição feita ao governo Vargas e para 
qual Loewenstein faz várias concessões:

Qual é o sentido de afirmar na descrição da configuração 
do sistema do Tribunal de Segurança Nacional de que seus 
membros “durante o mandato não podem ser demitidos – 
uma salvaguarda muito importante da independência judi-
cial - (p. 215), quando ao mesmo tempo ele não pode deixar 
de reconhecer que 186 dos 187 artigos da Constituição não 
têm sentido, que apenas um artigo realmente tem poder, 
ou seja, aquele que se depara com um “estado perpétuo de 
emergência nacional “ (p. 47), que Vargas é “irresponsável 
legal e factualmente”(p. 54) e que “governa e governa sem 

40  NORMANO, 1943, p. 319, tradução nossa. No original: he is a living 
example for the fact that somebody with what is called the “legal mind” is 
mentally unable to become a “sociological analyst” (p. vii), when he faces 
a modern nonliberal regime. To apply legal yardsticks to a phenomenon 
like the Vargas dictatorship, led him to gems like this: “Judged from the 
strictly legal viewpoint the coup d’e’tat was clearly unconstitutional” (p. 37). 
He could not resist the temptation to show off his learnedness in front of 
Minister of Justice Campos, the author of the new Vargas decreed “Cons-
titution” of 1937. Loewenstein “could tell him point blank from where the 
ingredients of his constitutional cocktail had come” (p. 122) and he finds 
that everywhere “the ghost of the Weimar constitution is much in evidence 
in the frame of government and in the social program” (p. 123). Though 
he devotes a few lines passim to a comparison with Salazar’s Portugal, he 
prefers time and again to use Germany as yardstick. It never occurred to his 
“legal mind” that it would have been better to analyze what Vargas stands 
for, what interest groups support him or are fostered by him, instead of was-
ting space on legal niceties such as the wording of decrees or the constitu-
tion, of which Loewenstein himself cannot but state that “as na institutional 
frame of government” it “was dead before it was born.”
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limitações constitucionais ‘’ (p. 54)? 

Mas como o objetivo de Loewenstein era obviamente o de 
tornar o regime de Vargas palatável para os americanos, ele 
fica muito feliz sempre que encontra um exemplo de auto-
controle, sem nunca tentar descobrir por que Vargas achou 
adequado abster-se de exercer seu poder nesse caso em par-
ticular41.

Normano persiste no seu intuito de descrever os erros evi-
dentes de julgamento de Loewenstein e que comporiam sua leitura 
parcial, tendenciosa a diminuir os pontos negativos da ditadura do 
Estado Novo:

E porque ele descobre que “violações do Estado de Direito 
- leis criadas por Vargas ou sancionadas por Vargas, é claro 
- não são nem numerosas “nem” afetam um grande núme-
ro de indivíduos, “elas” não são suficientes em quantidade 
e qualidade para classificar como um todo o regime como 
arbitrário. ‘”E porque ‘os governos fascistas são fundamen-
talmente arbitrários e ilegais’, ‘o Brasil sob Vargas torna-se 
para Loewenstein’ ‘nesse sentido, não é um Estado fascista’. 

O regime de Vargas se torna respeitável e as democracias po-
dem dar seu selo de aprovação. (...). Em sua inocência, nunca 

41  NORMANO, 1943, p. 319, tradução nossa. No original: What is the sense 
of stating in the description of the set-up of the Tribunal of National Secu-
rity that its members “ during tenure cannot be dismissed a very important 
safeguard of judicial independence” (p. 215), when at the same time he can-
not but recognize that 186 of the 187 articles of the constitution are mea-
ningless, that only one article really has power, namely the one declaring a 
“perpetual state of national emergency” (p. 47), that Vargas is “irresponsib-
le both legally and factually” (p. 54) and that he “rules and governs without 
constitutional limitations whatever” (p. 54)? But as Loewenstein’s objective 
was obviously that of making the Vargas regime palatable for Americans, 
he is overjoyed whenever he finds an instance of self- restraint, without ever 
trying to find out why Vargas saw fit to refrain from exercising his power in 
that particular instance.
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lhe ocorre que, para um ditador, todos os amigos da demo-
cracia provavelmente sejam elementos “subversivos” e todos 
os atos “” não-políticos “ políticos, sendo ele próprio o único 
a decidir a questão42.

 Em seguida, Normano passa a descrever vários erros que 
Loewenstein comete sobre o Brasil que denota sua ignorância sobre 
a realidade do país.

 O primeiro erro de Loewenstein seria achar que a designa-
ção: “Estados Unidos do Brasil (não mais a União de Brasil ‘”- p. 
51) é um novo nome aplicado por Vargas, mas qualquer estudante 
colecionador de selos poderia ter dito a ele que sempre foi o nome 
oficial do país”43.

Depois destaca o erro grave que Loewenstein comete ao afir-
mar que “Ordem e progresso” sempre foi o lema do Brasil e não é 
uma invenção dos integralistas (p. 38)44.

Normano conhecedor da História econômica do Brasil de-
bocha da imprecião de Loewenstein na afirmação de que a “bor-
racha e café se tornaram a espinha dorsal da economia nacional” 
durante o reinado de Pedro II (p. 7), mas Pedro II abdicou em 1889 
e o boom da borracha começou apenas nos anos noventa”.; ou que 
“a influência do café se tornou de especial importância apenas nos 
últimos anos da monarquia”45. 

Normano debocha novamente da tentativa de Loewenstein 
de descrever Vargas como um implacável opositor dos germanófilos: 

42  NORMANO, 1943, p. 320, tradução nossa. No original: And because he 
finds that “violations of the rule of law ‘-Vargas-made or Vargassanctioned 
law, of course-are “neither numerous” nor “do affect a large number of indi-
viduals,” they “are not sufficient in quantity and quality to stamp the regime 
as a whole as arbitrary.” And because “Fascist governments are fundamen-
tally arbitrary and illegal,” Brazil under Vargas becomes for Loewenstein 
“in this sense not a Fascist state. “ And thus the Vargas regime becomes 
respectable and the democracies may give it their stamp of approval. In his 
innocence it never occurs to him that for a dictator all friends of democracy 
are likely to be “subversive” elements and all bills “nonpolitical,” with him-
self as the only one to decide the issue.
43  NORMANO, 1943, p. 320
44  NORMANO, 1943, p. 320.
45  NORMANO, 1943, p. 320.
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“Loewenstein aprecia entusiasticamente e menciona três ve-
zes (pp. 130, 162, 202) a demissão em julho de 1942 de Fe-
linto Müller, o chefe de polícia pró-Eixo do Distrito Federal; 
mas ele ignora que Müller foi promovido para a posição mais 
importante de Chefe do Serviço de Inteligência do Ministé-
rio da Guerra46.

 Normano destaca outras incorreções que Loewenstein faz, 
por exemplo quando afirma que: “São Paulo certamente não é a 
cidade mais italiana do Hemisfério Ocidental (p. 157)”47; ou quan-
do afirma que o Brasil conquistou sua independência com guerras 
gloriosas e sacríficos sangrentos, quando não foi assim. Apontando 
Monteiro Lobato como um economista ou Oswaldo Aranha como 
alguém proveniente da aristocracia brasileira48. 

Loewenstein descreve Gilberto Freyre como um grande ro-
mancista e afirma que  “Casa Grande e Senzala” é talvez a maior peça 
de redação imaginativa moderna do Brasil ‘”(p. 291) – e não que ele 
é antropólogo e o livro acadêmico. 

Outra afirmação equivocada é que Oliveira Vianna (segun-
do Loewenstein pertencente como Freyre a categoria de romancistas 
e ensaístas nacionais não é “um nacionalista”.

Por outro lado sobre literatura Normano destaca outro erro 
de Loewenstein:

Mencionar a influência recente de Machado de Assis é tão 
correto quanto mencionar a atual influência de Zola na Fran-
ça, mas é uma séria omissão negligenciar o pai do romance 
social nacionalista no Brasil, Graça Aranha, e a atual geração 
de romancistas sociais como José Lins de Rego (autor dos 
romances do ciclo do açúcar), de Jorge Amado, Graciliano 
Ramos e Lucio Cardoso49.

46  NORMANO, 1943, p. 320, tradução nossa. No original: Loewenstein en-
thusiastically enjoys and mentions three times (pp. 130, 162, 202) the dis-
missal in July, 1942, of Felinto Muller, the pro-Axis Chief of Police of the 
Federal District; he ignores that Muller was promoted to the more impor-
tant position of Chief of the Intelligence Service of the Ministry of War.
47  NORMANO, 1943, p. 321.
48  NORMANO, 1943, P. 321.
49  NORMANO, 1943, p.321, tradução nossa. No original: To mention re-
cente influence of Machado de Assis is as correct as to mention present 
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Nas afirmações sobre as tendências econômicas do Brasil 
Normano assevera que Loewenstein seria também inconsistente: 
“ele deve decidir se “o regime mostra poucos ou nenhum traço de 
tendência ao capitalismo de Estado e ao coletivismo”50. Da mesma 
maneira Loewenstein, segundo Normano:

“deveria chegar a uma conclusão definitiva sobre se no Bra-
sil uma “” agitação local nunca explodiu em uma revolução 
generalizada “(p. 15) durante a república liberal, 1889-1930, 
que apresenta um histórico de notável estabilidade da orga-
nização fundamental “” (p. 12), ou se “o Brasil é um estado 
latino-americano em que os pronunciamentos e as juntas 
militares florescem”51.

 Um ponto importante na crítica de J.F. Normano é sobre o 
fato do livro de Loewenstein não se basear apenas em fontes biblio-
gráficas, mas também entrevistas e sobre elas, o resenhista assevera 
que:

As fontes deste livro lamentável de um membro da Fundação 
Guggenheim não eram apenas documentos legais e similares, 
mas também observações e entrevistas pessoais. Mas suas 
entrevistas parecem ter sido unilaterais, ou seja, conversas 
apenas com ministros e outros servidores do regime, e em 
suas entrevistas Loewenstein certamente falhou em permitir 
a conhecida polidez latino-americana. Por isso, é superado 
pelas cortesias mostradas pelo presidente do Tribunal de Se-
gurança Nacional, pelos ministros, pelos interventores. Os 
funcionários com os quais Loewenstein entrou em contato 
‘’ causaram a melhor impressão quase sem exceção ‘”(p. 97), 

influence of Zola in France, but it is a serious omission to neglect the father 
of the nationalist social novel in Brazil, Graga Aranha, and the present ge-
neration of social novelists like Jose’ Lins de Rego (author of the sugar cycle 
novels), of Jorge Amado, Graciliano Ramos, and Lucio Cardoso.
50  NORMANO, 1943, p.322
51  NORMANO, 1943, p.322, tradução nossa. No original: He should also 
come to a definite conclusion on whether in Brazil a “local unrest never fla-
red up to widespread revolution “ (p. 15) during the liberal republic, 1889-
1930, which presents a “record of remarkable stability of the fundamental 
organization” (p. 12), or whether “Brazil is a Latin-American state in which 
pronunciamentos and military juntas flourish” (p. 363).
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e assim por diante. Nem mesmo o fato de haver apenas um” 
oficial com simpatias fascistas admitidas por quem “ esse es-
critor se encontrou em seus muitos contatos com o ranking 
de oficiais brasileiros “” (p. 66) fez dele o menos suspeito. É 
verdade que ele também menciona conversas com a “oposi-
ção”, mas, por outro lado, quase não encontra oposição. Com 
evidente prazer, ele descreve como foi honrado ao ser con-
vidado a sentar-se ao lado dos juízes durante uma audiência 
realizada pelo Tribunal de Segurança Nacional. 

Ele poderia esperar que qualquer membro da oposição real 
perseguida pela polícia tivesse confiança suficiente em um 
convidado tão honrado do regime para vê-lo e abrir seu co-
ração? Duvidamos que ele até desejasse ver um dos “” ele-
mentos subversivos52.

Como se percebe a crítica contundente de Normano é o 
maior contraponto a todas as resenhas anteriores e problematiza o 
contexto da iniciativa e das possíveis intenções de Loewenstein ao 
vir para estudar o Brasil naquele período decisivo para as alianças. 

52  NORMANO, 1943,p. 322-323. No original: The sources of this pitiful 
book by a Guggenheim Foundation fellow were not only legal papers and 
the like, but also personal observations and interviews. But his interviews 
seem to have been quite onesided, namely conversations with cabinet mi-
nisters and other servants of the regime only, and in his interviews, Lo-
ewenstein certainly failed to allow for the well-known Latin-American 
politeness. So he is overwhelmed by the courtesies shown him by the Presi-
dent of the Tribunal de Segurança Nacional, by Ministers, by Interventors. 
The officials with whom Loewenstein came into contact “made the very 
best impression almost without exception” (p. 97), and so on, and so on. 
Not even the fact that there was only one “official with admitted Fascist 
sympathies whom this writer met in his many contacts with ranking Brazi-
lian officials” (p. 66) made him the least suspicious. True, he also mentions 
conversations with the “opposition,” but, on the other hand, almost does 
not find any opposition. With evidente relish he describes how he was ho-
nored by being invited to sit at the judges’ side on the dais during a hearing 
held by the Tribunal de Segurança. Could he expect any member of the real 
opposition persecuted by the police to have enough confidence in such an 
honored guest of the regime to come to see him and open his heart ? We 
doubt that he even wanted to see one of the “subversive elements.”
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Considerações finais

Com o presente trabalho pode-se recuperar um bibliografia 
esquecida, pouco utilizada no meio acadêmico das últimas décadas, 
mas sem sombra de dúvidas um excelente material para se compre-
ender toda tensão inerente a narrativa histórica em tempos de crise 
e de grande complexidade.

A descrição de Loewenstein sobre o Brasil serviu para várias 
outras finalidades que descrever a estrutura constitucional brasilei-
ra de 1937. Como bem o autor descreve no livro, tratou-se de um 
texto que nasceu morto, nunca foi seguido por Vargas durante sua 
vigência.

O livro serviu para acalmar a opinião pública estadunidense 
acerca da aliança da democracia norte-americana com uma ditadura 
sul-americana. Era preciso esclarecer que o novo aliado ou possível 
aliado não era uma nova experiência totalitária e uma ameaça des-
conhecida vinda do sul. 

Desta forma pode-se destacar que os escritos de Loewens-
tein foram, de forma geral, bem recepcionados pela imprensa dos 
Estados Unidos da América e pela maioria da comunidade acadêmi-
ca, com a exceção central da crítica de J. F. Normano. De forma geral 
a obra foi vista como um relato apto a desvendar o cenário brasileiro 
nos anos de 1937. 

 Com as resenhas foi possível como grandes pesquisadores 
exilados nos EUA, trabalhando fosse no Departamento de Estado ou 
fosse em instituições de ensino superior estadunidenses perceberam 
o Brasil no início dos anos quarenta.

 Sobre a controvérsia da alegada parcialidade de Loewens-
tein no livro, seus problemas com relação às fontes de pesquisa e etc, 
são questões que acreditamos devam ser objetos de outros trabalhos 
que poderão contribuir para a compreensão deste importante capí-
tulo da História do Direito Brasileiro, mas que escapam por ora ao 
escopo do presente trabalho.
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Justiça e Direitos humanos: 
uma análise a partir do modelo 

democrático radical-plural
JUSTICE AND HUMAN RIGHTS: AN ANALYSIS FROM 

THE RADICAL-PLURAL DEMOCRATIC MODEL
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Resumo: O presente trabalho objetiva discorrer acerca das 
tensões entre liberalismo e democracia para Chantal Mouffe em sua 
relação com os Direitos Humanos. Posto isso, o trabalho inicialmen-
te se debruça na análise de fatos e acontecimentos atuais que apon-
tam para a crise do modelo da democracia liberal representativa. Em 
seguida, analisa-se a proposta da democracia radical, desenvolvida 
por Chantal Mouffe e Ernesto Laclau. Posto isto, o trabalho discu-
1  Estudante, monitor de graduação e pesquisador pela Universidade Federal 
de Lavras (UFLA)
Graduando do curso de Direito da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Endereço de correspondência: Universidade Federal de Lavras - Campus Sede - Departamento de Direito. Avenida Sylvio Meni-

cucci Kennedy. Lavras-MG. 37200-900

E-mail principal: arthur.pmsc@hotmail.com

E-mail adicional: arthur.cecilia@estudante.ufla.br

Filiação institucional: Universidade Federal de Lavras (UFLA)

2  Docente no Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA)
Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

Endereço de correspondência: Universidade Federal de Lavras - Campus Sede - Departamento de Direito. Avenida Sylvio Meni-

cucci Kennedy. Lavras-MG. 37200-900

E-mail principal: leticiaribeiro@ufla.br

E-mail adicional: ribeiroleticia@ufla.br

Filiação institucional: Universidade Federal de Lavras (UFLA)



ARTHUR PHILLIPE M. SANTA CECÍLIA & LULETÍCIA G. R. DYNIEWICZ • 157

te de maneira breve conceitos de Direitos Humanos para autores 
seminais na área. Por fim, realiza-se uma investigação objetivando 
entender a relação da democracia radical diante dos movimentos so-
ciais e qual a configuração dos Direitos Humanos para essa proposta 
teórica. Finalmente, a conclusão alcançada demonstra que a demo-
cracia radical propõe uma reconfiguração dos movimentos sociais 
capaz de subverter o atual pensamento hegemônico neoconservador 
e uma superação dos valores europeus e ocidentais presente nos di-
reitos humanos.

Palavras-chave: Direitos humanos; Democracia; Política; 
Chantal Mouffe.

Abstract: This paper aims to discuss the tensions between li-
beralism and democracy for Chantal Mouffe in its relationship with 
Human Rights. Firstly, the paper presents an analysis of current facts 
and events that conclude by the failure of the model of represen-
tative liberal democracy. Secondly, it reviews basics aspects of the 
radical-plural model of democracy developed as an alternative to the 
liberal representative system by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. 
ID discusses briefly human rights concepts for seminal authors in 
the area. Then, an investigation is carried out aiming to understand 
how plural-radical democracy faces social movements and which is 
the configuration of human rights for this political profile. Finally, 
the conclusion reached demonstrates that radical-plural democracy 
proposes a reconfiguration of social movements capable of subver-
ting the current neoconservative hegemonic thought and an overco-
ming of European and Western values present in human rights.

Keywords: Human rights; Democracy; Politics; Chantal 
Mouffe.

Introdução

Acontecimentos da atual conjuntura global, como o cres-
cimento de polarizações políticas e o fenômeno de apatia política, 
têm apontado para uma crise da democracia em sua vertente liberal 
representativa. Outros fatores, como a instabilidade do poder coer-
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citivo dos diplomas legais e o constante processo de deslegitimação 
dos representes políticos, reforçam essa tese. Diante de condições 
que fragilizam inclusive democracias tradicionais e consolidadas3, 
emergem propostas democráticas alternativas. É o caso do modelo 
de democracia radical-plural teorizado conjuntamente por Ernesto 
Laclau e Chantal Mouffe. Para essa perspectiva, “[...] é necessário 
localizar a ofensiva que visa a dissolver o potencial subversivo das 
articulações entre liberalismo e democracia [...]”4. Desse modo, o 
presente trabalho se debruça sobre tal proposta, que sugere a neces-
sidade de mecanismos que tornem possíveis uma constante ressigni-
ficação dos valores éticos-políticos presentes na sociedade. 

Para tanto, almeja-se discutir o fenômeno político na sua 
imbricação com o Direito, a fim de se apresentar caminhos que le-
vem à resposta do seguinte questionamento: “Quais os espaços ocu-
pados pelos direitos humanos em uma visão democrática radical e 
plural, cuja a escolha de valores pretensamente universais e racionais 
são constantemente questionados pela possibilidade constante de  
ressignificação dos signos político-sociais?” 

A fim de se atingir o objetivo supramencionado, o trabalho 
inicialmente analisa, de forma pontual, teses que, articuladas, vis-
lumbram uma crise da democracia representativa. Ainda, nesse sen-
tido, o trabalho inclina-se para uma investigação da tensão entre de-
mocracia e liberalismo a partir do pensamento mouffeano, a fim de 
averiguar os desdobramentos dessa compreensão para o fenômeno 
jurídico. Finalmente, para que o objetivo central seja concretizado, 
busca-se examinar os conceitos pontuais de Direitos Humanos para, 
a partir disso, realizar uma contraposição destes com a modelagem 
dessa categoria de direito presente nas propostas democráticas de 
Chantal Mouffe.

1. Crises da democracia liberal

Conforme enunciado, uma série de acontecimentos con-
temporâneos sustentados em diversos estudos recentes apontam 
para a crise da democracia liberal representativa. 

Acontecimentos contemporâneos de impacto global e local 

3  LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, pp. 5-6.
4  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 262.
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como a crise econômica mundial de 2008, a construção da ideia de 
“democracia real” na Espanha (2011) , a eleição de Donald Trump 
nos Estados Unidos da América (2016), o processo de retirada do 
Reino Unido da União Europeia (2016), a crise do lulismo no Brasil 
(2016) e a eleição de Macron na França (2017) têm apontado para 
uma crise da legitimidade fornecida pelos cidadãos no que se refere 
à representação política. Assim, é evidente que: 

A crise da democracia liberal resulta da conjunção de vários 
processos que se reforçam mutuamente. A globalização da 
economia e da comunicação solapou e desestruturou as eco-
nomias nacionais e limitou a capacidade do Estado-nação 
de responder em seu âmbito a problemas que são globais na 
origem, tais como as crises financeiras, a violação aos direitos 
humanos, a mudança climática, a economia criminosa ou o 
terrorismo.5

Nesse sentido, portanto, mesmo com a ocorrência de elei-
ções regulares, realizadas conforme as normas vigentes, o corpo de 
eleitores de uma sociedade não se concebe realmente representado 
pelos governantes eleitos. Dessa maneira, mesmo que exista legali-
dade, uma vez que as normas eleitorais são cumpridas, há uma “que-
bra de legitimidade”6, de forma que a democracia em seu modelo 
representativo atualmente apresentado seja colocada em xeque. 

Outra problemática que atua no mesmo sentido, é a relevân-
cia desempenha pelo voto nos processos eleitorais. Nas democracias 
antigas, marcadas por um colégio eleitoral pouco expressivos nu-
mericamente, o voto possuía influência real, capaz de despertar no 
eleitor consciência de sua importância social. Por outro lado, nas 
sociedades atuais, caracterizadas por multidões e colégios eleitorais 
expressivos numerosamente, o eleitor dificilmente percebe a capaci-
dade de mando do seu voto.7 Nesse sentido, cada cidadão vislumbra 
sua voz política como uma única em meios a centenas de milhares, 
quiçá milhões, capaz de exercer pouco controle nas mais altas es-
colhas da sociedade.  O indivíduo, imbuído por uma apatia ao pro-
cesso político, não se sente legitimador no processo de escolha dos 

5  CASTELLS, 2018, pp. 17-18.
6  AGAMBEN, 2018.
7  CONSTANT, 2015, p. 86.
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governantes. 
Ainda no que tange aos apontamentos acerca da crise atual-

mente enfrentada pela democracia liberal representativa, é notório 
que a subversão de instituições democráticas ocorre de maneira sútil 
e lenta, a fim de que as aparências marcantes da legalidade sejam 
mantidas.8 Nesse ponto, os responsáveis pela ruína da democracia 
atuam a fim de dominar os órgãos, teoricamente, garantidores das 
instituições democráticas, como as Cortes Constitucionais. Essas 
entidades, viciadas pelos atos dos governantes, passam a respaldar 
as ações autoritárias tomadas. Essa prática torna-se um risco real 
na contemporaneidade quando se tem presenciado a eleição de que 
indivíduos sem compromissos democráticos.

Dessarte, em decorrência dos fatos e argumentos elencados, 
diversos posicionamentos científico-políticos contemporâneos têm 
se baseado na defesa de que a racionalidade e a imperatividade dos 
mais variados diplomas legais não vêm, no atual contexto social, al-
cançando a eficiência já obtida em tempos anteriores, de modo que 
o elemento organizador da sociedade não encontra sua residência 
na legislação. Além disso, em face também dos eventos descritos, é 
perceptível que a relação estabelecida entre os governantes e gover-
nados não tem se configurado de maneira a se atingir a ressonância 
desejada, já que, mesmo que os postos políticos sejam atingidos por 
meio de processos eleitorais com considerável participação popular, 
o corpo político não se sente de fato representado por seus eleitos. 
Desse modo, a conjuntura política atual tem demonstrado a ocor-
rência de uma crise da democracia em seu modelo liberal e repre-
sentativo.

2. A crítica de Chantal Mouffe ao pensamento liberal

Em sua análise científico-política, Chantal Mouffe argu-
menta que a visão pós-política – como as ideias da implementação 
de uma “democracia dialógica” ou “democracia cosmopolita”, que vi-
goram atualmente – se apresenta verdadeiramente como uma visão 
antipolítica9. Nessa perspectiva, a construção de uma democracia 
capaz de racionalizar os impasses e as discussões ideológicas é res-

8  LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 82.
9  MOUFFE, 2015, pp. 2-3.
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ponsável por efetivar, em termos práticos, uma sociedade em que a 
relação em lados politicamente divergentes constroem o imaginário 
que são, na verdade, inimigos que, por isso, não podem comparti-
lhar formas de vida comum.10

Nessa linha argumentativa, a democracia deve basear-se no 
conflito, inerente aos seres humanos e às relações de poderes estabe-
lecidas entre eles. Isso ocorre devido a pluralidade de concepções de 
bem existentes na sociedade. No entanto, apesar de retirar esse argu-
mento da teoria de Carl Schmitt, aponta para o fato de que essa rela-
ção não deve se dar na forma amigo/inimigo, mas sim na construção 
da relação modelada no formato nós/eles11. Nas palavras da autora:

Vislumbrada a partir da óptica do “pluralismo agonístico”, o 
propósito da política democrática é construir o “eles” de tal 
modo que não sejam percebidos como inimigos a serem des-
truídos, mas como adversários, ou seja, pessoas cujas idéias 
são combatidas, mas cujo direito de defender tais idéias não 
é colocado em questão.12

Nesse contexto, a formulação de uma democracia genuína, 
segundo os princípios mouffeanos, se baseia na adoção de meca-
nismos políticos capazes de promover, concomitantemente, discus-
sões e aberturas em relação ao conteúdo de cada um dos elementos 
da ordem política e, também, organizar o dissenso de modo que o 
portador de um discurso divergente seja revestido de legitimidade 
política. Resultado dessa formulação democrática é a constante pos-
sibilidade de vozes divergentes se manifestarem.

Assim, a partir do pensamento schmittiano, a constituição 
de uma identidade sempre acarreta a formulação de diferenças, ma-
ximizando, dessa maneira, os antagonismos presentes nos debates 
políticos13. Todavia, o raciocínio mouffeano propõe uma transfor-
mação dos caracteres antagonísticos em formatos agonísticos, ou 
seja, em modelos discursivos em que as divergências políticas são 
entendidas como legítimas e desejáveis. Nesse ponto, portanto, 
a construção teórica proposta diverge da ideia de Schmitt de que 

10  MOUFFE, 2015, p. 19.
11  MOUFFE, 2015, pp. 13-14.
12  MOUFFE, 2005, p. 20.
13  MOUFFE, 2015, pp. 14-15.
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“[...] a vontade da minoria derrota na verdade é idêntica à vontade 
da maioria”14. Para esse autor, a adoção de práticas endossadas pela 
maioria acarreta uma eliminação da minoria que, dessa maneira, 
reconhece a ilegitimidade de seus posicionamentos derrotados. Por 
outro lado, Mouffe postula que os derrotados no debate político não 
devem abandonar sua defesa, mas apenas que esse grupo aceita a 
derrota política, decisão da maioria, mas persiste na disputa de ou-
tras hegemonias que irão se formar.15

A partir das críticas de Chantal Mouffe em relação ao libe-
ralismo atualmente consolidado, nota-se que, uma vez que o deba-
te político atualmente se dá em um campo moral, a relação entre 
os adversários políticos também se satura com elementos morais. 
Dessa maneira a relação política que anteriormente tinha o formato 
nós/eles, passa a figurar no molde certo/errado16. Isto posto, quando 
as discussões políticas são fundamentadas em um debate do bem 
versus o mal tem-se que “[...] os antagonismos não podem assumir 
uma forma agonística.”17. O antagonismo, nesse cenário, é vislum-
brado como uma maneira em que os discordantes políticos, mesmo 
não encontrando uma saída racional para o conflito, reconhecem a 
legitimidade dos discursos contrários.18 Consequentemente, quan-
do uma estrutura é organizada a partir dessas diretrizes, não só os 
pensamentos contrários devem ser combatidos, mas como também 
quem os produz. Deste modo, o pensamento mouffeano defende 
que às organizações democráticas não cabe superar as dicotomias 
baseadas na forma nós/eles por meio do consenso, mas elaborar 
mecanismos que permitam que o confronto se dê de forma em que 
todos os pensamentos encontrem seu locus, preservando, a partir 
disso, a dimensão plural fundante da democracia.19

Ainda na análise mouffeana da crise da democracia liberal 
representativa, a racionalização da política e de suas instituições, que 
encontra defesa em alguns autores liberais, é na verdade uma visão 
errônea e ineficaz na concepção do que está em jogo na política. 

Nesse sentido, conforme apontada por Mouffe, o raciona-

14  SCHMITT, 1996, p. 26.
15  MOUFFE, 2015, pp. 21-22.
16  MOUFFE, 2015, p. 5.
17  MOUFFE, 2015, pp, 74-75,
18  MOUFFE, 2015, pp, 74-75.
19  MOUFFE, 2015, p. 5.
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lismo liberal origina-se por meio de uma ignorância em relação ao 
papel desenvolvido pelas dimensões afetivas na política. Em um ce-
nário constituído por meio da racionalização da política, os atores 
políticos são vislumbrados como “[...] indivíduos racionais, orien-
tados apenas por seus interesses racionais, atuando no melhor dos 
casos sob as coações da moralidade. As paixões são apagadas do 
campo da política, que é reduzido ao campo neutro do jogo de inte-
resses.”20 Esse acontecimento traz como consequência a incapacida-
de de compreensão de movimentos políticos denominados massifi-
cados e coletivos. Nessas circunstâncias, os partidos tradicionais não 
são capazes de obter o êxito almejado nos processos eleitores, uma 
vez não se pautam nas demandas democráticas reais e promovem 
a exclusão dos elementos passionais da política. Por outro lado, os 
partidos populistas de direita oferecem à população uma esperança 
quanto à mudança social, muitas vezes ilusória e pautada em meca-
nismos de exclusão inaceitáveis, capaz de levá-los aos aparelhos do 
poder. Esse acontecimento se baseia na ideia de que:

[...] quando as paixões não podem ser mobilizadas pelos par-
tidos democráticos porque eles privilegiam um “consenso ao 
centro”, essas paixões tendem a encontrar outras saídas, em 
diversos movimentos fundamentalistas, em volta de deman-
das particularistas, questões morais não negociáveis ou em 
partidos populistas anti-establishment.21

A consequência desses acontecimentos é a solidificação de 
identidades coletivas hostis ao trato democrático. A racionalização 
da política é, a partir dessa construção, responsável por promover 
governos que não possuem compromissos com a democracia.22 A 
democracia liberal constituída através de um processo de racionali-
zação política possibilita, dessa maneira, sua própria falência. 

Entretanto, é necessário salientar que os elementos fundan-
tes do modelo democrático liberal – a liberdade e a igualdade – não 
são negados no modelo democrático radical-plural. Todavia, pro-
põe-se que seus significados estejam sempre em debate, buscando, 

20  MOUFFE, 2003, p. 12.
21  MOUFFE, 2003, p. 20.
22  MOUFFE, 2015, pp. 70-71.
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por conseguinte, uma formulação plural.23

Ainda que a democracia radical-plural seja pautada em uma 
abertura constante dos significados dos signos sócio-políticos, esse 
modelo demanda um determinado consenso. Todavia, tal consenso 
deve se dar apenas acerca de quais são os conceitos ético e políticos 
constitutivos da sociedade. Esses conceitos devem ser, posterior-
mente, definidos através de uma intensa discussão decorrente de 
interpretações diversas e conflitantes sobre qual o conteúdo e o sen-
tido que estes devem adquirir.24 Dessa maneira, portanto, o consenso 
possível na democracia deve ser uma espécie de “consenso conflitu-
al” de modo que o conceito a ser formulado acerca dos fatos sociais 
sempre está aberto a debates e reformulações. Assim:

Desde que esses princípios [valores ético-sociais fundantes 
do modelo democrático], contudo, possam apenas existir 
através de muitas interpretações diferentes e conflitantes, 
tal consenso está prestes a ser um “consenso conflitual”. Por 
essa razão, uma democracia pluralista necessita oportunizar 
o dissenso e instituições através das quais ele possa se mani-
festar. Sua sobrevivência depende das identidades coletivas 
formadas em torno de posições claramente diferenciadas, as-
sim como da possibilidade de escolha entre alternativas reais. 
Daí a importância de encarar a natureza da cidadania numa 
perspectiva agonística. Neste caso, não existe uma única con-
cepção de cidadania que deveria ser aceita por todos.25

Desse modo, em um espaço democrático cujo  único resul-
tado possível é o consenso, como a visão pós-política criticada pela 
proposta de Chantal Mouffe, o dissenso adquire comportamentos 
baseados em expressões herméticas, como práticas e ações terroris-
tas.26 A partir dessa defesa, o estabelecimento de uma política que só 
legitima o consenso faz com que canais responsáveis por desafiar o 
modelo neoliberal hegemônico na globalização não se manifestem 
de forma pacífica e harmônica.

Nesse panorama, as práticas sociais são, em todas as suas 
dimensões, articulatórias. Desse modo, não há de se falar que o so-
23  MOUFFE, 2005, p. 20.
24  MOUFFE, 2003, p. 17.
25  MOUFFE, 2003, p. 17.
26  MOUFFE, 2015, p. 81.
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cial é a expressão de alguma coisa já adquirida, mas uma constante 
construção de novas diferenças.27 Decorre desta construção, assim, a 
ideia de que o político não pode ser algo a priori consensual, mas um 
espaço aberto em constante debate. Nesse ponto, é lícito afirmar que: 

Os teóricos liberais são incapazes de reconhecer não apenas 
a realidade fundamental da discórdia na vida social e a im-
possibilidade de encontrar soluções imparciais e racionais 
para os problemas políticos, mas também o papel integrativo 
que o conflito desempenha na democracia moderna. Uma 
sociedade democrática exige que se discuta a respeito das al-
ternativas possíveis; além disso, ela precisa oferecer formas 
políticas de identificação que girem em torno de posições de-
mocráticas claramente diferenciadas. Não há dúvida de que 
o consenso é necessário, mas ele precisa estar acompanhado 
do dissenso.28

Nesse cenário, se assume que o modelo democrático liberal 
representativo é falho ao projetar uma sociedade baseada em um 
tipo de acordo racional que se fecha para a possibilidade de con-
testação, composta por indivíduos, ainda que em status plurais, são 
tratados como iguais e racionais. Essa prática, por pautar-se na ra-
cionalização das pluralidades, segundo os ideais mouffeanos, é, ver-
dadeiramente, antidemocrática.

No desenvolvimento do pensamento mouffeano é de ex-
trema importância a conceituação teórica que dá embasamento ao 
raciocínio fundamente do modelo democrático radical-plural traba-
lhado. Nesse contexto, é vital ao melhor entendimento da democra-
cia radical-plural diferençar os significados adquiridos pelos termos 
“a política” e “o político” (mesmo que na linguagem corrente não seja 
comum que se discuta “o político”).  

Para Chantal Mouffe, enquanto os dados empíricos da “polí-
tica” são o objeto de estudo das Ciências Políticas; a filosofia política, 
essência do “político”, é abordada pelo campo da Teoria da Política. 
Dessa maneira, a partir de uma abordagem filosófica heideggeriana, 
atribui-se ao “político” um estado “ontológico”; ao mesmo tempo em 

27  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 188.
28  MOUFFE, 2015, pp. 29-30.
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que acomoda a “política” ao nível “ôntico”.29

Partindo desse pressuposto, são várias as possíveis concep-
ções acerca do que constitui “o político”, sendo passível entender que 
tal espaço é preenchido pelo poder, conflito e antagonismo. Assim, 
“o político” é a dimensão presente nas sociedades responsável pe-
los antagonismos. Dessa forma, a problemática do entendimento do 
“político” em sua configuração ontológica reside na incapacidade do 
pensamento de maneira política. Portanto, segundo a teoria mouffe-
ana, o debate que se dá em sede da natureza do político é a garantia 
do futuro democrático colocado em risco por um pensamento libe-
ral racionalista e individualista que nega o político em sua dimensão 
antagonística.30 Nesse interim, ao racionalizar o processo de tomada 
de decisão, nega-se o aspecto político da sociedade, uma vez que as 
escolhas são realizadas de forma lógico-procedimental, esgotando, 
por consequente, o dissenso que é exigido por uma democracia, se-
gundo os padrões radicais- plurais. Desse modo, o processo de busca 
pelo conteúdo idealizado da racionalidade prática nas instituições 
da democracia liberal consome o político, que não se manifesta em 
espaços em que as escolhas são tomadas a partir da eleição de uma 
melhor escolha dentre as várias escolhas possíveis.

Por outro lado, na construção de sua tese, Mouffe entende 
que a dimensão “política” é composta por instituições e práticas ca-
pazes de instituir a ordem e organizar a sociedade do contexto de 
conflito criado pelo “político”.31

Nessas circunstâncias, a falta de compreensão no que diz 
respeito o “político” e sua perspectiva ontológica é responsável por 
fundar uma incapacidade de pensamento de maneira política.32 As-
sim, “[...] é crucial entender que o político não é algo que tem um 
lugar específico e determinado na sociedade e que todas as relações 
sociais podem se tornar o locus dos antagonismos políticos.”33

 Dessa maneira, mesmo que a discussão mouffeana se dê em 
um campo teórico, a tese democrática defendida por Mouffe é inves-
tigada em nível “ôntico”. A partir das diferenciações apresentadas, a 
democracia radical-plural é estudada através da análise das práticas 
29  MOUFFE, 2015, pp. 7-9.
30 MOUFFE, 2015, pp. 7-9.
31  MOUFFE, 2015, pp. 7-9.
32  MOUFFE, 2015, p. 8.
33  MOUFFE, 2003, p. 13.
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da política democrática. Assim, o objetivo principal de estruturação 
da democracia radical é “o político”. 

3. O modelo de democracia radical-plural

Em face ao debate desenvolvido na contemporaneidade 
acerca da crise da democracia liberal representativa, Ernesto Laclau 
e Chantal Mouffe, como já apontado, desenvolveram, em conjunto, 
um modelo democrático descrito como radical e plural.34 Nessa sea-
ra, o modelo de democracia radical e plural, a priori, “[...] nada mais 
é do que a luta por uma autonormatização máxima de esferas, com 
base na generalização da lógica equivalencial-igualitária.”35 Nessa vi-
são, portanto, as diferenças, que para a política democrática liberal 
vigente são afastas por meio de um procedimento racional de toma-
da de decisão, passam a ser não somente toleradas, como inclusive 
celebradas.36

Dessarte, as forma democráticas anteriores baseavam-se em 
uma “noção positiva e unificada de natureza humana” e, portanto, 
produziam um espaço único em que a natureza da liberdade e igual-
dade radicais poderiam se manifestar.37 Em face dessa problemática, 
a formulação de uma democracia radical-plural baseia-se  em uma 
“polifonia de vozes” da qual resulta a construção de identidades dis-
cursivas irredutíveis.38

34  É preciso esclarecer que Mouffe não nega o liberalismo. A autora, inclusi-
ve, não afasta a construção da sociedade baseada em igualdade e liberdade. 
Entretanto, Mouffe propõe novas perspectivas para essa posição política. A 
cientista política defende, desse modo, uma constante ressignificação dos 
valores político-sociais, por meio da construção de hegemonias precárias, 
sempre passíveis de mudança.
35  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 252.
36  MOUFFE, 2003, p. 19.
37  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 269.
38  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 282. As identidades discursivas irredutí-
veis são construídas a partir de várias posições de sujeitos, antagonismos e 
pontos de ruptura, fazendo com que as posições de sujeito não possam ser 
abarcadas e explicadas a partir de um único discurso. Desse modo, essas 
identidades renunciam o discurso do universal e seu pressuposto implícito 
de ponto de acesso à verdade, que só é atingido por uma quantidade ilimi-
tada de sujeitos.
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Nesse quesito, a substituição de uma política antagonística 
por uma política agonística é responsável por uma concepção plena 
da identidade do sujeito. Isso ocorre porque, em um cenário sem 
formatos agonísticos nem o indivíduo, nem a força que antagoniza 
são capazes de constituir uma presença de si mesmo. A motivação 
dessa ocorrência reside no fato de que os sujeitos se exprimem como 
um ser e um não ser de maneira que a pluralidade nessa organização 
não possibilita uma positividade plena.39 Desse modo, “o antagonis-
mo escapa à possibilidade de ser apreendido pela linguagem, uma 
vez que a linguagem só existe como esforço para fixar aquilo que o 
antagonismo subverte”.40

Dessa maneira, a experiência democrática radical-plural 
constitui-se no espaço entre a lógica da identidade total e da dife-
rença pura, através da admissão de uma multiplicidade de lógicas 
sociais e na imprescindibilidade de sua articulação. Todavia, tal arti-
culação deve ser frequentemente recriada e renegociada.4142 Portan-
to, é conclusivo que, nessa formulação teórica, o conteúdo de termos 
como “justiça”, “equidade”, “liberdade” e outros similares é sempre 
apresentado de maneira aberta e sendo passível debates e conclusões 
distintas acerca de seus conteúdos legítimos.

39  LACLAU; MOUFFE, 2015, pp. 201-2002. Nesse sentido, no caso do anta-
gonismo, a presença de um outro, faz com que o sujeito fique impedido de 
ser plenamente ele. Desse modo, uma força antagonizante é, objetivamente, 
um símbolo de um não-ser e, assim, é exercido através de uma pluralidade 
de sentidos que impossibilitam a fixação de tal presença como uma positi-
vidade plena. 

40  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 202.
41  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 278.
42  Ainda que não seja uma preocupação inicial de Mouffe, a institucionaliza-
ção de medidas nesse sentido pode ser encontrada em outros autores, como 
é o caso de Joel Colón-Ríos. Esse autor propõe a implementação de um 
constitucionalismo débil/fraco, caracterizado por promover a participação 
e a deliberação popular em um contexto de reforma constitucional. Nesse 
modo, o povo, detentor do poder constituinte, não tem sua participação na 
construção de uma constituição apenas através de uma Assembleia Cons-
tituinte. Na realidade, o autor propõe que o povo possa manifestar o poder 
constituinte através de sistemas de revisão ou substituição constitucional. 
Essa tese pode ser encontrada em CÓLON-RÍOS, 2013; HUTCHINSON e 
COLÓN-RÍOS, 2013.
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A partir dos conceitos apresentados e das teses defendidas, 
a formulação democrática analisada autodenomina-se radical por 
propor transformações profundas nas relações de poder e almejar 
o estabelecimento de uma nova hegemonia, que nunca se encerra 
e está sempre aberta para novas reelaborações.43 A partir disso, é 
defendido que essa nova formulação hegemônica deve pautar-se na 
criação de uma “cadeia de equivalências” entre a variedade de lutas 
democráticas almejando, assim, a consolidação de uma “vontade co-
letiva”. Desse modo, a formulação mouffeana supera as formulações 
políticas compreendidas através de categorias de “classes”, propon-
do uma organização democrática que considera relações sociais que 
não podem conformar-se nessa categoria. Nesse sentido, Kozicki 
aponta:  

[...] Mouffe parte do pressuposto de que uma das maneiras 
para radicalizar a democracia, radicalizando também o sen-
tido do pluralismo, é através de uma estratégia chamada de 
equivalência das lutas democráticas. Neste prisma, uma das 
principais tarefas de uma política verdadeiramente demo-
crática é buscar novas formas de articulação entre diferentes 
interesses, não visando ao mero agrupamento entre estes in-
teresses, consubstanciados pelas diversas posições de sujeito 
que cada indivíduo experimenta na vida social, mas buscan-
do novas formas de identificação coletiva, transformando 
identidades preestabelecidas e recontruindo-as com base em 
princípios políticos compartilhados; não esquecendo que o 
conflito é uma dimensão inerradicável da esfera política.44

Ademais, a formulação política proposta apresenta-se como 
plural por se distinguir de modelos democráticos que exprimem um 
único espaço de igualdade pautado na operação ilimitada da lógica 
da equivalência que desconhece a irredutível pluralidade de espa-
ços.45 

Portanto, a aplicação de um modelo como o proposto em 
uma escala mundial resulta na substituição de uma ordem cosmo-
polita por uma ordem multipolar46. Assim, percebe-se que o modelo 
43  MOUFFE, 2015, pp. 50-52.
44  KOZICKI, 2000, p. 231.
45  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 273.
46  MOUFFE, 2015, p. 115. A autora, nesse sentido, manifesta a necessidade 
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proposto objetiva questionar a imposição de uma matriz unificada 
ao mundo inteiro. Almeja-se a formulação de modelos pautados em 
polos regionais e identidades culturais federadas entre si, resultado 
do reconhecimento de uma autonomia plena entre os sujeitos in-
ternacionais. Nesse sistema internacional de direito, se reconhece 
o caráter pluralista do mundo e a necessidade de uma perspectiva 
multipolar. A partir dessa proposta, é necessário repensar os mode-
los tradicionais de direitos humanos por outros com aberturas em 
seus significados e, desse modo, superar a construção de uma uni-
versalidade humana vigente,47 uma vez que “somente nesse contexto 
é que nenhum agente da ordem internacional será capaz, em razão 
de seu poder, de se considerar acima da lei e de se arrogar o papel de 
soberano.”48

4. O modelo tradicional49 de Direitos Humanos

 Na célebre obra Antígona50, para pôr termo à tirania e a 
opressão de Creonte são invocados direitos contidos em leis não-
-escritas, inalienáveis e inerentes à condição humana. Foi essa mo-
dalidade de direitos que acabou por assumir a forma histórica dos 
direitos humanos ou direitos políticos fundamentais.51

 Outras análises apresentam ainda que os direitos humanos 
se caracterizam por um conteúdo universal moral e, também, por 
uma necessidade de inserção na ordem legal.52 Assim, os direitos hu-

multilateralismo efetivo. Entretanto, para Mouffe esse multilateralismo é 
uma ilusão em um mundo unipolar, uma vez que há um poder único hege-
mônico capaz de decidir a respeito da (des)consideração das outras nações 
ou da tomada de iniciativa unilateral. Desse modo, para a autora, para a 
efetivação de um multilateralismo é preciso que existam centros de decisão 
e uma espécie de equilíbrio, ainda que relativo, entre os variados poderes.
47  MOUFFE, 2015, pp. 115-117.
48  MOUFFE, 2015, p. 117.
49  Serão entendidos como tradicionais, em distinção ao modelo oriundo da 
democracia radical-plural, as propostas de direitos humanos baseadas na 
generalidade, na universalidade e na tese da existência de direitos inerentes 
à espécie humana.
50  SÓFOCLES, 2008.
51  GIACOIA JUNIOR, 2008, p. 268.
52  HABERMAS, 1998, p. 192 apud MOUFFE, 2015, p. 84.



ARTHUR PHILLIPE M. SANTA CECÍLIA & LULETÍCIA G. R. DYNIEWICZ • 171

manos necessitam de positivação, não se tratando, portanto, de um 
conjunto de direitos não-escritos. Todavia, mais adiante, este racio-
cínio apresenta que os direitos humanos são respostas ocidentais às 
ameaças específicas oriundas da modernidade social. Dessa manei-
ra, uma vez que este pensamento está baseado na tese de que todos 
os países hoje experimentam os mesmos desafios, haverá a adoção 
de um padrão ocidental de legitimidade e uma uniformização dos 
sistemas legais embasados nos direitos humanos.53 É notório, assim, 
que esta proposta de configuração de direitos humanos não nega sua 
universidade. Pelo contrário, argumenta-se que os padrões ociden-
tais de direitos humanos serão adotados por todo o globo terrestre, 
independentemente das tradições locais.

 Nesse sentido, independente de divergências, os direitos 
humanos têm sido constantemente associados a uma natureza ine-
rentemente humana e uma aplicação generalizada pelo planeta. Em 
terreno acadêmico, ainda que existam divergências conceituais, es-
ses direitos são categorizados como:

[...] um conjunto de direitos considerado imprescindível 
para a existência de uma vida humana pautada na liberda-
de, igualdade e dignidade, direitos esses dos quais todas as 
pessoas são titulares, pelo simples fato de pertencerem à raça 
humana, são fruto de uma construção histórica que hoje se 
encontra definitivamente incorporada ao patrimônio co-
mum da humanidade.54 

 Agora em terreno dogmático, o estudo dos direitos huma-
nos em sua conformação tradicional perpassa por uma série de di-
plomas legais. Ainda que as referências a direitos inalienáveis feita 
pela Declaração de Independência dos Estados Unidos da América 
(1776)55 e a direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem pela 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)56 sejam 

53  HABERMAS, 2001, p. 121 apud MOUFFE, 2015, pp. 84-85.
54  PEREIRA; FREITAS, 2018, pp.181-182.
55  “[…] We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Ri-
ghts, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness […]”
56   “Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationa-
le, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme 
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historicamente mencionadas, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) é contemporaneamente um dos dispositivos legais 
mais citados. O texto aprovado pela Resolução 217 A (III) da As-
sembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) reconhe-
ce a existência de uma “dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de [...] direitos iguais e inalienáveis” capazes de 
originar direitos intrinsecamente humanos.57

 Uma leitura, mesmo que sem muita profundidade, dos di-
reitos anunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
permite vislumbrar a adoção de terminologias que, para aplicação 
em casos concretos, necessita de valorações. Nesse contexto, a utili-
zação de termos amplos possui implicações acerca da efetivação dos 
direitos humanos. Sobre essa temática:

Não há discordância sobre o objetivo da paz no Oriente Mé-
dio entre Israel e o povo palestino. Mas se perguntado o que 
a “paz” poderia significar para eles, os protagonistas imedia-
tamente dariam respostas mutuamente exclusivas. Nem o 
debate dos ‘valores asiáticos’ é sobre ser ‘a favor’ ou ‘contra’ 
os direitos humanos, mas sobre o que esses direitos podem 
ser e como eles devem ser traduzidos em práticas sociais nas 
sociedades relevantes.58

sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouver-
nements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacrés de l’homme […]”
57  Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos cataloga 
uma diversidade de direitos dessa tipologia. Ao longo do texto são citados 
como direitos humanos, por exemplo: a liberdade e igualdade em digni-
dade e direitos (art. 1); a vida e a segurança pessoal (art. 3); a proibição à 
escravidão (art. 4); a vedação à crueldade (art. 5); a privacidade (art. 12); a 
nacionalidade (art. 15); a propriedade (art. 17); a liberdade de pensamento, 
crença e religião (art. 18); a liberdade de opinião e expressão (art. 19); a 
liberdade de reunião e associação (art. 20); a possibilidade de participação 
política (art. 21); o acesso ao trabalho justo (art. 23); o repouso e o lazer 
(art. 24); a seguridade social (art. 25); a instrução educacional (art. 26); a 
participação cultural (art. 27).
58  KOSKENNIEMI, 2003, p. 90, tradução livre. Ainda que o trecho citado, 
originalmente, tenha sido escrito com o objetivo de introduzir os debates 
sobre a pergunta “What is International Law for?”, Koskenniemi permite 
uma reflexão acerca dos sentidos dos valores presentes nos direitos huma-
nos em relação à diversidade social encontrada em escala global. 
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 Desse modo, os direitos humanos são descritos, em suas 
vertentes tradicionais, através de termos com pouco conteúdo deli-
mitado. Esse fenômeno pode trazer, assim, como resultado a impo-
sição de valores ocidentais e europeus em escala global. 

 Nesse sentido, ainda que a ideia da universalidade dos di-
reitos humanos permita sua aplicação sem restrições, uma noção de 
direitos inerentemente humanos traz como consequência uma di-
ficuldade de debates acerca de suas origens e aplicações. Em igual 
sentido:

[...] a concepção dos direitos humanos como inerente à con-
dição humana, embora tenha permitido, por um lado, neu-
tralizar as tendências negativas provenientes de posições 
ligadas a um conceito exacerbado da soberania, por outro 
lado agiu prejudicialmente, considerando herética qualquer 
postura que reconduzisse a origem e a existência dos direitos 
humanos à história e à política. A forte hegemonia do huma-
nismo em suas diversas versões apoiou essa perspectiva de 
fundamentação metafísica dos direitos humanos.59

 Nesse cenário, diante de problemas quanto a melhor aplica-
ção dos direitos humanos, novas formulações desse grupo de direi-
tos são debatidas. É nesse contexto, portanto, que se insere a discus-
são mouffeana acerca da pluralidade de interpretação dos direitos 
humanos.  

5. Movimentos sociais, Direitos Humanos e democracia 
radical-plural

Na contemporaneidade, diversos movimentos socias, como 
os movimentos pelos direitos das mulheres, pela igualdade racial, 
pelas garantias dos direitos de minorias sexuais ou pela preservação 
ecológica, são responsáveis pelo debate e efetivação de direitos ca-

Trecho original: There is no disagreement about the objective of peace in the Middle East between Israel and the Palestinian 

people. But if asked what ‘peace’ might mean for them, the protagonists would immediately give mutually exclusive answers. Nor 

is the ‘Asian values’ debate about being ‘for’ or ‘against’ human rights but about what might such rights be and how they should 

be translated into social practices in the relevant societies 

59  MENDEZ, 2004, p. 8.
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talogados como Direitos Humanos. Nesse sentido, através de uma 
interpretação radical-plural, as demandas trazidas por esses movi-
mentos se apresentam como manifestações dos antagonismos cons-
truídos na sociedade.60 Desse modo, o deslocamento do imaginário 
democrático rearticula relações de subordinação já existentes em 
relações de opressão, por exemplo, a construção do sujeito femini-
no subordinado faz com que direitos que a ideologia democrática 
garante a todos os indivíduos sejam negados às mulheres, enquanto 
gênero feminino. 

Nesse sentido, a diversidade de movimentos sociais citada 
é interpretada pela corrente democrática radical-plural como resul-
tante das várias possibilidades atuais de submissão ao capital. Nesse 
sentido:

Hoje, não é somente como vendedor da força de trabalho 
que o indivíduo é subordinado ao capital, mas também atra-
vés de sua incorporação a uma multidão de outras relações 
sociais: cultura, tempo livre, doença, educação, sexo, e até a 
morte. Praticamente, não há um só domínio da vida indivi-
dual e coletiva que escape a relação capitalista.61

Dessa maneira, as mobilizações sociais são reflexos de um 
processo de “mercantilização” da vida em sociedade responsável 
pela inserção da lógica da acumulação capitalista em esferas mais 
numerosas da vida do indivíduo. 

Ainda nesse ponto, os antagonismos que originam movi-
mentos sociais podem encontrar sua gênese, dentre outras situações, 
no questionamento quanto alguns direitos adquiridos por grupos 
sociais ou, também, na construção de relações de subordinação em 
razão de transformações sociais. Todavia, movimentos sociais na 
atualidade possuem um caráter parcial e estão sujeitas à articulação a 
discursos localizados em diversos polos políticos62, e.g., pode-se falar 
em feminismo radical, feminismo da diferença, feminismo marxis-
ta, ou ainda, analisando outro movimento social, em ecologismo an-
ticapitalista, ecologismo anti-industrialista, ecologismo reacionário. 

Desse modo, “não há, portanto, sujeito algum – nem, para ir 

60  LACLAU; MOUFFE, 2015, pp. 242-243.
61  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 245.
62  LACLAU; MOUFFE, 2015, pp. 254-256.
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mais longe, ‘necessidade’ – que seja absolutamente radical e irrecu-
perável pela ordem dominante, e que constitua um ponto de parti-
da absolutamente seguro para uma transformação total”.63 Partindo 
desse pressuposto, a falta de articulação entre os movimentos sociais 
e a inexistência de um ponto de partida para mudança hegemônica 
neles é responsável pelo fortalecimento e hegemonia de movimentos 
neoconservadores. 

Essa maximização dos domínios neoconservadores é inter-
pretada como o resultado da prevalência da igualdade sobre a liber-
dade, os dois grandes temas do imaginário democrático, ao longo 
da história. Em decorrência desse fenômeno, as reivindicações por 
autonomia adquirem um papel cada vez mais relacionada à liberda-
de. Uma vez que isto acontece, as formas de resistência social adqui-
rem formatos de afirmações individualistas, e não de lutas coletivas. 
Desse modo, na perspectiva da autora, a esquerda política, por uma 
falta de familiaridade com essas formas de reivindicações e por uma 
associação destas com as demandas liberais, não se apresenta prepa-
rada para lidar com as lutas sociais nesse formato. Ocorre, assim, o 
risco da articulação dessas demandas com discursos de defesa dos 
privilégios.64

Em acréscimo, é lícito que, a partir do pensamento radical 
plural:

As lutas levadas a cabo no plano político pelo movimento ne-
gro, ambientalista, gay, dos trabalhadores, e outros, encontra 
respaldo jurídico nesta idéia de direitos equivalentes. O pres-
suposto é o de que estes direitos possuem o mesmo valor, não 
podendo ser diferenciados quanto à prioridade da sua vivên-
cia, expressão e proteção. Porém, não se apregoa a igualdade 
entre os sujeitos envolvidos em cada uma destas situações, 
pois efetivamente eles se diferenciam, e esta diferença não só 
é insuperável, como deve ser valorada em si mesma. A igual-
dade, neste sentido, se realiza na idéia de respeito à diversi-
dade, à diferença, à expressão de opiniões, crenças, valores e 
afetos nas mais variadas formas.65

63  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 255.
64  LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 249.
65  KOZICKI, 2000, p. 232.
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A democracia radical-plural, portanto, exige que os movi-
mentos sociais, que frequentemente reivindicam a efetivação dos 
direitos humanos, sejam rearticulados de forma que a subversão da 
hegemonia dominante seja viável.

Ademais, o entendimento dado ao conteúdo dos Direitos 
Humanos deve superar a supervalorização das instituições ociden-
tais que são vistas como as “únicas racionais e legítimas”.66 Desse 
modo, a conformação entre Direitos Humanos e Democracia radi-
cal-plural se dá por meio da abertura do significado dos primeiros. 
Por conseguinte, um modelo de democracia radical-plural sugere 
uma reconfiguração dos direitos humanos de modo que o conceito 
ocidental valorado seja substituído por uma construção pautada em 
noções plurais e diversificadas do conteúdo jurídico dessa modali-
dade de direitos, isso se dá através do reconhecimento de uma varie-
dade cultural da ordem mundial multipolar e da construção de uma 
espécie de hegemonia precária.6768

O modelo multipolar, nesse sentido, é uma proposta de 
superação da organização mundial uniformizadora cosmopolita. 
Ainda na análise desse instituto jurídico, caso seja assumido que os 
direitos humanos são aqueles que garantam a dignidade da pessoa 
humana nas relações sociais, o modelo de democracia radical-plural 
exige uma constate ressignificação da dignidade da pessoa humana 
por meio da superação do modelo europeu-ocidental e a construção 
de uma concepção mista pautada em ideias “multiculturais”.69 Nes-
sa seara, portanto, o conteúdo individualista, presente nos direitos 
humanos na contemporaneidade, deve dar lugar a um modelo ca-

66  MOUFFE, 2003, p. 23.
67  MOUFFE, 2015, pp. 124-127.
68  LACLAU; MOUFFE, 2015, passim. Na perspectiva dos autores, a de-
mocracia radical necessita da construção de hegemonias sempre sujeitas 
a reformulações. São necessárias, nesse interim, hegemonias precárias, que 
possibilitam que a democracia, a partir daí, seja radical, uma vez que per-
mite que todos os indivíduos participem da política. Desse modo, a contra-
-hegemonia proporciona outras configurações políticas, uma vez que não 
há uma hegemonia permanente. Portanto, tem-se que a hegemonia é dada 
por um período histórico, uma vez que está em constante formulação, as-
sim a hegemonia de um período histórico é uma parte que representa o 
todo.
69  MOUFFE, 2015, pp. 124-127.
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paz de dar suporte a diversas noções culturais, inclusive orientais, 
existentes no globo terrestre.70 Dessa maneira, a proposta mouffeana 
“[...] não pretende rejeitar o universal, mas, sim, rearticulá-lo com o 
particular”.71

É lícito assumir, assim, que o contexto democrático radi-
cal-plural propõe um conceito de direitos humanos capaz de con-
formar-se com as características individualizadoras de cada povo e 
cultura somadas a valores já incorporados na tradição dos Direitos 
Humanos. Parece correto imaginar que a proposta mouffeana não 
nega que alguns direitos devem prevalecer sobre outros, no exercício 
prático da ponderação. Todavia, não é possível antecipar quais direi-
tos deverão prevalecer. Ainda, nesse sentido, é notório que mesmo 
que casos extremamente similares ocorram em contextos culturais 
distintos, as respostas obtidas serão, em maior ou menor grau, dis-
tintas. 

Em um contexto marcado pela diversidade, é certo que va-
lores sociais adquirem significados distintos em cenários culturais 
distintos. Assim, ideias relativamente ligadas aos direitos humanos, 
como “igualdade”, “liberdade”, “vida”, “justiça” ou, inclusive, “pro-
priedade” possuem significados sociais diversos em contextos lati-
no-americanos, europeus ou asiáticos, por exemplo. São essas va-
riações que possibilitam a diversidade de interpretações dos direitos 
humanos proposta pela democracia radical-plural. 

Conclusões

Fenômenos político e sociais, como apatia e polarizações 
políticas, crises de legitimidade de governo e surgimento de gover-
nos sem compromissos democráticos, vêm evidenciando uma cri-
se do sistema democrático liberal representativo. Nesse cenário, é 
relevante analisar alternativas políticas que possam ser adotadas de 
modo a se superar a relação de necessidade entre democracia e libe-
ralismo. Desse modo, uma das alternativas propostas se denomina 
democracia radical-plural, desenvolvida em conjunto pelos cientis-
tas políticos Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. 

O modelo radical e plural da democracia se dá por meio do 

70  MOUFFE, 2015, pp. 84-85.
71  RODRIGUES, 2014, p.76.
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questionamento das relações denominadas antagônicas, que são as 
relações em que os polos distintos do espectro político não visuali-
zando pontos discursivos comuns, negam a legitimidade do discur-
so alheio. Esta superação se materializa por meio da construção de 
relações agonísticas, ou seja, relações em que os indivíduos reconhe-
cem legitimidade política e direito de existência de seus adversários 
políticos. Nesse sentido, o modelo democrático radical plural almeja 
não superar a diversidade política, mas celebrá-la. 

Para essa corrente política, portanto, o conflito é o elemento 
que origina a democracia. Dessa maneira, mesmo que seja necessá-
rio um consenso acerca das instituições típicas da democracia e dos 
valores éticos e sociais constitutivos da associação política, o conte-
údo e os significados que estes princípios devem adotar estão sempre 
disponíveis para reformulações. Tal consenso, admitido pela demo-
cracia radical-plural, é denominado por Chantal Mouffe, “consenso 
conflitual”. 

 Em outro sentido, correntes tradicionais dos direitos hu-
manos apresentam que tais direitos se baseiam em características 
inerentemente humanas. Dessa maneira, os direitos pertencentes a 
esse grupo estão imbuídos de universalidades e generalidades, sen-
do aplicados de maneira uniforme72 e, em certo grau, ocidentaliza-
da. Entretanto, uma vez que a democracia radical-plural se pauta 
na constante ressignificação dos signos político-sociais, questões 
acerca de quais as formas adquiridas pelos direitos humanos, tradi-
cionalmente associados à universalidade, tornam-se pertinentes. As 
respostas a essas questões baseiam-se na seguinte ideia: a abertura 
quanto aos significados e conteúdo dos termos políticos, em uma 
democracia radical-plural, também consagra os Direitos Humanos.

Desse modo, esse instituto jurídico é reformulado, pela de-
mocracia radical-plural, como mecanismo de superação dos valores 
europeu-ocidentais. Dessarte, os Direitos Humanos, nesse contexto, 
possuem seus conteúdos abertos a fim de que todas as diversas cul-
turas existentes sejam contempladas. Assim, caso se admita que a os 
direitos humanos resguardam e promovam a dignidade da pessoa 
72  Um modelo liberal de democracia faz com que as respostas políticas, 
inclusive acerca dos direitos humanos, sejam alcançadas por meio de um 
procedimento racional. Entretanto, esse procedimento não é consagrado 
pela democracia radical, que celebra as divergências e reconhece que a he-
gemonia política não carece da durabilidade alcançada racionalmente.
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humana, em um contexto democrático radical-plural, o que se alme-
ja é uma ressignificação constante da dignidade da pessoa humana, 
de maneira a se superar o imaginário acerca da superioridade das 
concepções ocidentais. 
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Democracia no Brasil:  realidade 
ou utopia? Uma análise sob a ótica 

democrática de Jacques Rancière

DEMOCRACY IN BRAZIL: AN ANALYSIS FROM THE 
DEMOCRATIC PERSPECTIVE OF JACQUES RANCIÈRE

 Juliana Pantoja Machado1 
Loiane Prado  Verbicaro2

Resumo: O artigo tem por escopo discutir o pensamento de 
Jacques Rancière acerca do que é democracia, como ela se comporta 
e as possíveis semelhanças da conduta social e institucional brasilei-
ra com o recorte democrático fornecido pelo autor. Propõe-se a re-
fletir a respeito do entendimento de que a democracia é, na realida-
de, um estado de exceção, resultante de uma convergência de fatores 

1  Advogada, Mestranda em “Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento 
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versitário do Pará – CESUPA, integrante do Grupo de Pesquisa Filosofia 
Prática: Investigações em Política, Ética e Direito – CNPq, Democracia e 
Feminismos - Liga Acadêmica Jurídica do Pará/LAJUPA e Teorias Norma-
tivas do Direito – CNPq.
2  Professora Adjunta da Faculdade de Filosofia e do Programa de Pós-Gra-
duação em Filosofia da Universidade Federal do Pará - UFPA. Pós-Douto-
randa em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Pau-
lo - USP. Doutora em Filosofia do Direito pela Universidade de Salamanca 
- USAL (2014). Mestra em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela 
Universidade Federal do Pará - UFPA (2006), com período de estudo na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP. Mestra em Ci-
ência Política pela Universidade Federal do Pará - UFPA (2011). Graduada 
em Direito pela Universidade Federal do Pará - suma cum laude - UFPA 
(2004). Graduada em Filosofia (Bacharelado) pela Universidade Federal do 
Pará - UFPA (2019).



JULIANA PANTOJA MACHADO  & WALOIANE PRADO  VERBICARO• 183

específicos, ocorridos em determinados Estados, por vezes oligár-
quicos, não podendo ocupar-se do título de forma de governo. Nes-
sa perspectiva, utilizando os ensinamentos do autor sobre dissenso, 
política, polícia, participação social e democracia, promove-se uma 
análise do cenário político brasileiro como possivelmente oligárqui-
co. Busca-se desafiar a concepção democrática dominante, à luz dos 
argumentos do que é a democracia para Rancière, bem como, traça-
-se um paralelo com outros pensadores sociais e políticos. 

Palavras-chave: Democracia, Jacques Rancière, política, 
Brasil, estados oligárquicos. 

Abstract: The article aims to discuss Jacques Rancière’s 
thinking about what democracy is, how it behaves and the possible 
similarities of Brazilian social and institutional conduct with the de-
mocratic outline provided by the author. It is proposed to reflect on 
the understanding that democracy is in reality a state of exception, 
resulting from a convergence of specific factors, which occurred in 
certain States, sometimes oligarchic, in a temporary way, and cannot 
deal with the title in a of government. In this perspective, using the 
teachings of the author on dissent, politics, police, social participa-
tion and democracy, an analysis of the Brazilian political scenario is 
promoted, while possibly oligarchic. It seeks to challenge the domi-
nant democratic conception, in the light of the arguments of what 
democracy is for Rancière, as well as drawing a parallel with other 
social and political thinkers.

Keywords: Democracy, Jacques Rancière, politics, Brazil, 
oligarchic states.

Introdução

O pensamento de Jacques Rancière sobre o que é democra-
cia e como ela se comporta permite uma interessante reflexão, par-
tindo do entendimento acerca do funcionamento da política e da 
atuação dos atores sociais, admitindo ainda, uma compreensão de 
que democracia é, na realidade, um estado de exceção, percebido em 
determinados estados oligárquicos.
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Diante dessa reflexão, faremos uma análise dos principais 
pontos da filosofia política do autor, buscando traçar um caminho 
que contemple o entendimento final suscitado por ele na obra de-
dicada à democracia. Para tanto, passa-se pelo entendimento social 
desvelado por Platão3 e Aristóteles4 a respeito do que seria democra-
cia e quem possuiria direito de participação. 

 A fim de compreender também o funcionamento da polí-
tica, debate-se tanto a percepção de Rancière5 a respeito do desen-
tendimento, enquanto ponto primordial para o alcance da democra-
cia, quanto a consciência relacionada por ele ao conceito de polícia, 
abrangendo parte do que comumente é entendido como política. 
Assimilar as conceituações pensadas pelo autor revela-se essencial, 
pois as peculiaridades da sua crítica são contundentes para a análise 
do cenário político brasileiro atual. Segue-se nesse sentido, a cons-
trução do raciocínio traçado por Rancière ao examinar a teoria do 
esvaziamento democrático, hipoteticamente causado pela imple-
mentação de Estados oligárquicos, travestidos de Estado democráti-
co de direito, demonstrando as semelhanças da sua crítica à forma-
ção e funcionamento do Estado brasileiro. Nesse ponto, procura-se 
aprofundar as características de dominação social, implementada 
nos Estados, diretamente relacionada com o comportamento políti-
co que tais nações, à exemplo do Brasil, adotarão.

Por fim, traça-se um paralelo dos acontecimentos sociais e 
políticos históricos no Brasil, com a realidade participativa dos indi-
víduos no espaço público, buscando responder ao questionamento 
que deu início a esse artigo, ao aprofundar o conhecimento a respei-
to de, como denomina Rancière6, quem configura como parte uni-
versal no todo social e quem são os excluídos. 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi 
a revisão bibliográfica, examinando-se as interconexões da teoria fi-
losófica adotada, com outras pesquisas de autores que contribuem 
para o aprofundamento crítico no campo das ideias políticas. Utili-
zou-se, ainda tal interconexão para traçar um paralelo da realidade 

3  PLATÃO. República: politéia. 2.ed. Silveira, Portugal: Bookbuilders, 2017
4  ARISTÓTELES. A Política. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
5  RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento: política e filosofia. 2.ed. São 
Paulo: Editora 34, 2018.
6  RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. 2.ed. São 
Paulo: Editora 34, 2009.
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democrática enfrentada no Brasil, com a avaliação idealizada por 
Rancière7, pontuando as características peculiares da formação bra-
sileira enquanto sociedade e as influências exercidas por elas no todo 
social. 

1. A construnção da democracia no modelo pensado por 
Jacques Rancière

Apesar das divergências quanto à abrangência e alcance, há 
um razoável consenso sobre o que significa democracia, que per-
passa pela lógica de ser um governo do povo, escolhido através de 
eleições livres. Comumente é o produto de instituições vinculadas a 
um governo, com divisão dos poderes, constituições e cargos repre-
sentativos. 

Rancière8 demonstra um entendimento diferente do concei-
to de democracia. Nesse sentido, entende a democracia como in-
serida em Estados oligárquicos, possivelmente sendo uma abertura 
dentro de um sistema, existindo em menor ou maior quantidade, 
como um poder de ação, em contínuo movimento. Nessa perspecti-
va, a democracia não reside na instauração do voto ou do sufrágio, 
mas na importância da inclusão dos cidadãos configurados plural-
mente, compostos de forma múltipla e com respeito às suas particu-
laridades, aptos a participar politicamente, ainda que não figurem 
em grupos privilegiados, desconstruindo então a possibilidade de 
participação política originária, pensada desde a origem da demo-
cracia, em Atenas.  

 Ao iniciar o debate, o filósofo explica o significado do ter-
mo democracia, baseado na Grécia antiga, no contexto da polis, ao 
usar como elemento de discussão o caso da República de Platão, que 
articula compreender o bem comum, a ordem na sociedade ou uma 
coordenação, como responsabilidade daquele designado para gover-
nar:

Mostrei também, suponho, que ele é um homem matizado, 
repleto de toda a espécie de caracteres e que, tal como o re-
gime democrático, ele é o homem belo e multicor. Muitos 

7  RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.
8  RANCIÈRE, Op. Cit. 2014.
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homens e mulheres poderão invejar o seu gênero de vida, 
que contém em si o maior número de modelos de constitu-
ção e costumes.9

O encarregado, então, seria aceito pela população, estabele-
cendo uma ordem vinda de cima para baixo. Além disso, o critério 
constituinte do significado de democracia na sociedade grega, seria 
o que se chama de “lei da filiação”, como preleciona Aristóteles10. 
Existem, então, dois aspectos para o funcionamento de tal lei, o pri-
meiro refere-se à filiação vinculada à natureza ou à condição huma-
na do nascimento e o segundo diz respeito a riqueza da produção 
material em sociedade. Nesse cenário, os bem-nascidos eram os que 
possuiriam posses, condições privilegiadas, nomes diferenciados, as 
garantias eram determinadas pelas propriedades e pela tradição. As-
sim, para estabelecer uma governança na sociedade, seria necessário 
um direito de nascimento, ou um direito pela riqueza.

Esses dois critérios eram somados aos elementos da força, 
por meio da imposição da violência, e do conhecimento, como o 
domínio da ciência, pois os sábios seriam os responsáveis por go-
vernar a sociedade, já que seriam aqueles com condições de pensar e 
refletir sobre ela, dessa forma, uma certa organização é estabelecida. 
Assim, ao pensar-se o significado de governo em sociedade, traba-
lha-se com a ideia de nascimento ou de riqueza. Entretanto, ambas 
não contemplam a democracia, que por sua vez, viria por um outro 
recurso. Nessa construção, a democracia seria um expediente de en-
trada no espaço público de discussão e debate, englobando a parti-
cipação à sujeitos marginalizados, indivíduos comuns e sem título, 
complexificando dessa forma o espaço político. 

A inserção desses indivíduos dentro do espaço público, ex-
pressando suas vontades e ideias, é, portanto, a gênese do conceito 
de democracia. A democracia seria, então, uma tentativa de romper 
com a lei da filiação de nascimento, de riqueza e de conhecimento, 
que coordenam as sociedades. Figuraria, dessa forma, como uma 
invasão, abertura ou resistência a esse domínio determinado por ci-
dadãos que escolhiam política, econômica e culturalmente tudo que 
seria responsável por compor aquela sociedade. 

9  PLATÃO, Op. Cit., 2017, p. 418.
10  ARISTÓTELES, Op. Cit., 2006.



JULIANA PANTOJA MACHADO  & WALOIANE PRADO  VERBICARO• 187

Rancière11 desenha ainda um caminho filosófico que destoa 
da filosofia política antiga e moderna. Em Aristóteles, “[...] o homem 
é, por sua natureza, como dissemos desde o começo ao falarmos do 
governo doméstico e do dos escravos, um animal feito para a socie-
dade civil”12, portanto, o ser humano natural, político-social que es-
pontaneamente ansiava dividir o espaço com outros seres humanos, 
não é o mesmo compreendido por Rancière. 

Rancière13 pauta, dessa forma, a sua filosofia na ideia de 
desentendimento, como algo que afeta a convivência e o comparti-
lhamento da vida entre aqueles iguais entre si. Enquanto os gregos, 
como nos mostra Aristóteles, compreendiam que a política deveria 
existir apenas para grupos específicos, admitindo que “[...] constitui 
propriamente o cidadão, sua qualidade verdadeiramente caracterís-
tica, o direito de votar nas assembleias e de participação no exercício 
do poder público em sua pátria”14, Rancière15, no entanto, defende a 
existência de um mundo dividido em convivência, sendo a política 
a partilha do mundo.

Para o filósofo, deve haver espaço para que a multiplicidade 
dos indivíduos viva a sua própria maneira. Essa percepção admite a 
existência dos conflitos derivados de uma configuração social múlti-
pla, assim como, admite que a política teria início com a emergência 
do povo considerado não cidadão na polis grega. Logo, a manifes-
tação de um grupo subalterno que demanda ser incluído na esfera 
pública, reconhecido como parceiro no diálogo político é o próprio 
nascimento do regime democrático. Rancière explica: 

Existe política quando a contingência igualitária interrompe 
como “liberdade” do povo a ordem natural das dominações, 
quando essa interrupção produz um dispositivo específico: 
uma divisão da sociedade em “partes” que não são “partes” 
verdadeiras; a instituição de uma “parte” que se iguala ao 
todo em nome de uma “propriedade” que não lhe é absolu-
tamente própria, e de um “comum” que é a comunidade de 

11  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018.
12  ARISTÓTELES, Op. Cit., 2006, p. 53.
13  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018.
14  ARISTÓTELES, Op. Cit., 2006, p. 42.
15  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018.
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um litígio.16

Questionar é, assim, o marco inicial do momento democrá-
tico para o autor e os conflitos provenientes do incômodo seriam a 
própria essência da política. Nesse sentido, o dissenso, seria, portan-
to, o combustível de uma sociedade democrática. A tentativa de se 
obter a igualdade, ou um consenso entre as diferenças, seria para o 
filósofo, justamente, o que confirmaria a existência do desentendi-
mento, pois, “[...] é, ao contrário, um dos elementos que está em jogo 
no próprio litígio que instituiu a política”.17

Por outro lado, filósofos modernos como Hobbes18 com-
preendem que a política é uma produção humana para colocar um 
fim ao desentendimento. O estado existe para garantir o consenso, 
o entendimento entre os indivíduos, porquanto durante o estado de 
natureza, existe a discordância. O Estado, então, para controlar a 
violência individual, necessita garantir os direitos. Sobre o desenten-
dimento enquanto natureza humana, discorre Hobbes: 

E por esta causa, todo direito do homem (seja qual for a sua 
inclinação para a paz) de fazer o que quer que pareça bom 
aos seus próprios olhos, permanece com ele ainda, como os 
meios necessários para sua preservação. E, portanto, até que 
haja segurança entre os homens, mantendo a lei da natureza 
uma em relação à outra, os homens que ainda estiverem no 
estado de guerra, em que nada é ilegal a qualquer homem 
que cuide de sua própria segurança ou mercadoria; e esta 
segurança e mercadoria consistem na ajuda mútua e ajuda 
mútua, pela qual também segue o medo mútuo de um ao 
outro.19  

Rancière20, no entanto, busca esclarecer que o desentendi-
mento é o definidor da política, não devendo ser confundido com o 
desconhecimento. A racionalidade do debate, para o autor, constitui 

16  RANCIÈRE, Op. Cit.,2018, p. 33.
17  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018, p. 36.
18  HOBBES, Thomas. The Elements of Law Natural and Politic. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1928.
19  HOBBES, Op. Cit., 1928, s/p, tradução nossa.
20  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018
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precisamente na disputa sobre o que dizer, partindo da compreen-
são de que os interlocutores não compreendem da mesma forma a 
mesma situação. Afirma só existir política entre seres capazes de se 
reconhecer como iguais, ainda que completamente diferentes entre 
si e hábeis a admitir o desentendimento que ocorrerá entre os gru-
pos. Política é, nessa visão, a provocação dos grupos subalternos às 
estruturas sociais impostas, tendente a excluí-los do cenário social. 

 É a partir da política caracterizada como singular, através 
do aparecimento do gesto de insubordinação, que se torna possível 
introduzir mais um aspecto do pensamento de Rancière21, a noção 
de partilha do sensível. Nesse entendimento, compreende-se univer-
sal como o todo da sociedade e singular como aquele que reivindi-
ca uma parte nesse todo, o que ocasiona uma interferência entre as 
duas camadas. Nesse ponto, define-a como: 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensí-
veis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum 
e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. 
Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, 
um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição 
das partes e dos lugares se funda em uma partilha de espaços, 
tempos e tipos de atividade que determina propriamente a 
maneira como um comum se presta à participação e como 
uns e outros tomam parte nessa partilha.22 

A ideia da partilha do sensível é, em primeira definição, um 
comum que está para o universal, assim como as partes estariam 
para o singular. A singularidade, capaz de fazer política, no entanto, 
é uma parte não computada, não inscrita na partilha. A parte que 
não é parte e pode vir a ser parte, por meio de uma nova partilha. 
Essa compreensão remete ao povo não cidadão, na Grécia antiga, o 
demos, quando ativa a polis, descrito por Aristóteles23, ao reivindicar 
uma participação ativa na totalidade, universal, de que não perten-
ciam. 

Para Rancière24, a localização da política está exatamente 

21  RANCIÈRE, Op. Cit., 2009.
22  RANCIÈRE, Op. Cit., 2009, p. 15
23  ARISTÓTELES, Op. Cit., 2006.
24  RANCIÈRE, Op. Cit., 2009, p. 16.
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nesse gesto de insubordinação da parte que é excluída, e portanto, 
funciona como uma espécie de não parte no todo, no momento em 
que subverte seu posicionamento na universalidade de que era dei-
xado de fora, admitindo o autor que “[...] a partilha do sensível faz 
ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, 
do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. Assim, ter esta 
ou aquela ‘ocupação’ define competências ou incompetências para o 
comum”.

A política termina por ser concebida nesse contexto, como 
modo de atuação, um acidente histórico que interrompe um deter-
minado curso. Ela é sempre uma ruptura. Nesse diapasão, Rancière25 
apresenta como contrário da política e do dissenso, a polícia, en-
quanto consenso, propondo delimitar o sentido de política e alargar 
o de polícia. 

A polícia é o todo, o aparato operante para manutenção 
social, seus mecanismos, os agentes das estruturas exercentes des-
sa função de restabelecer ou manter o status quo. A polícia anula 
a própria política ao constituir o comum no sensível e delimitar as 
funções do corpo social estruturado. Rancière26 define:

A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos 
que define as partilhas entre os modos do fazer, os modos de 
ser e os modos do dizer, que faz que tais corpos sejam desig-
nados por seu nome para tal lugar e tal tarefa; é uma ordem 
do visível e do dizível que faz com que essa atividade seja 
visível e outra não, ou seja, que essa palavra seja entendida 
como discurso e outra como ruído.

O movimento que permite a manutenção da ordem stricto 
sensu provém justamente do que Rancière27 entende como polícia. 
A identificação da não parte como todo, quando ela se identifica e 
reivindica uma participação no todo, ou a evidência da existência de 
uma parte sem lugar, ou ainda, ocupando um lugar muito subordi-
nado, é o gesto de politização por excelência.

Através da compreensão do funcionamento da política para 
o autor, caminha-se para a concepção desenhada por ele de demo-

25  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018.
26  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018, p. 43.
27  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018.
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cracia, enquanto um não entendimento ou vontade únicos. A demo-
cracia seria então, a arte de viver com as diferenças e a partir dessas 
diferenças, a construção de uma sociedade que seja harmônica, pois 
a harmonia seria resultado também da convivência com a diferença.  

Rancière, consequentemente, considera a democracia como 
uma contradição, uma ambiguidade. Dessa forma, o fundamento da 
democracia seria justamente a capacidade de estabelecer uma pala-
vra, poder de voz, para sujeitos que não possuem os requisitos his-
tóricos dispostos a ocupar esses espaços, uma vez que seriam os não 
bem-nascidos, não detentores de capital social ampliado, ou mesmo, 
influência28. Pontua o filósofo que a democracia é como uma fissu-
ra incidente em determinadas formas de governo, não sendo uma 
configuração de poder como entidade ou mesmo forma de governo 
constante, pois nunca é alcançada por inteiro. Na verdade, seria uma 
forma de alvoroço, por ser ilimitada, trazendo as reivindicações da-
queles que não tem título. Como ilustra Rancière29:

Sendo assim, a palavra democracia não designa propriamen-
te nem uma forma de sociedade, nem uma forma de governo. 
A “sociedade democrática” é apenas uma pintura fantasiosa, 
destinada a sustentar tal ou tal princípio do bom governo. As 
sociedades, tanto no presente quanto no passado, são organi-
zadas pelo jogo das oligarquias.

A democracia, então, não seria uma constante, ao contrário, 
seria um movimento, ação, potência, uma atividade de resistência, 
de luta e de debate. No entanto, costuma-se avaliar a democracia 
pelo sufrágio universal, mas para o filósofo, a democracia não estaria 
associada à essa ideia. Surge, no entanto, como um embate cons-
tante, como uma luta de cidadãos desprovidos de filiação, seja de 
nascimento, riqueza, conhecimento, ou qualquer outra categoria es-
tipulada como regra para possuírem reconhecimento de seu valor. 

A luta dos sujeitos por participação social indicaria, nesse 
cenário, um grau maior ou menor de alcance democrático dentro 
do Estado, pois “[...] não existe governo democrático propriamente 
dito”30. Dessa maneira, todo Estado seria oligárquico, uma vez que 

28  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
29  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 68.
30  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 68
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funcionaria para manter e perpetuar grupos detentores de poder, 
compreendendo “[...] que o ‘poder do povo’ é necessariamente he-
terotópico à sociedade não igualitária, assim como, ao governo oli-
gárquico”31.

Nesse sentido, Rancière32 conclui que a democracia está in-
serida em todos os Estados oligárquicos, como uma abertura den-
tro de um sistema, existindo em menor ou maior quantidade, como 
um poder de ação, em contínuo movimento. Por essa razão, a ênfase 
dada a democracia perpassa, no entendimento do autor, pela no-
ção de que a democracia, tal como nasceu em Atenas, não habita na 
instituição do voto ou do sufrágio, mas no reconhecimento de cida-
dãos múltiplos, dotados de diferenças, passíveis de participar politi-
camente, construindo assim, um governo de qualquer um e não de 
determinados grupos privilegiados.  

2. O esvaziamento democrático dos estados oligárquicos

Para o pensamento de Rancière33 sobre a democracia, não 
existem Estados propriamente democráticos, mas sim, Estados oli-
gárquicos, capazes de produzir momentos democráticos, quando, 
pela existência de uma ruptura de comportamento, a parcela dos 
indivíduos reservados a não possuírem participação politica, reivin-
dica o espaço de poder, retorcendo a dominação política habitual, o 
que resulta na criação de uma áurea democrática em um ambiente 
historicamente elitizado.

Sob esse enfoque, a percepção de quem é o sujeito político, 
como ele atua no ambiente estruturado para uma participação espe-
cífica e a normalização de um conceito de democracia que não sus-
tenta a realidade, perfazem a preocupação do autor, pois para ele, a 
reprodução democrática atual demonstra uma apropriação da coisa 
pública por entes privados, que seriam os indivíduos que detém um 
direito de filiação, riqueza e conhecimento ou que são simplesmente 
os bem nascidos34, aptos a transmitir o poder ou a governança de 
uma forma hereditária. Esse seria o conceito de estado oligárquico 

31  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 68
32  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
33  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
34  Descritos dessa forma por Aristóteles (2006).
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de direito para Rancière. O filósofo pondera: 

[...] o que chamamos de democracia é o funcionamento esta-
tal e governamental que é o exato contrário: eleitos eternos, 
que acumulam e alternam funções municipais, estaduais, le-
gislativas ou ministeriais veem a população como elo funda-
mental da representação dos interesses locais; governos que 
fazem por eles mesmos as leis; representantes do povo maci-
çamente formados em certa escola de administração [...] Em 
resumo: apropriação da coisa pública por uma sólida aliança 
entre a oligarquia estatal e a econômica.35

É a democracia, no entanto, que não permite o monopó-
lio das oligarquias de forma absoluta. Os cidadãos, quando agindo 
de forma democrática, estão constantemente criando uma hipóte-
se, uma espécie de turbulência no espaço político, no momento em 
que  vão de encontro ao aparato oligárquico. Cada vez que o gover-
no reprime as minorias, têm-se menos democracia, “[...] as formas 
constitucionais e as práticas dos governos oligárquicos podem ser 
denominadas mais ou menos democráticas”36, pois a democracia é 
uma forma de luta por igualdade, felicidade, paridade, não sendo, 
jamais, estanque, já que está sempre em ação.  

Nesse sentido, convém compreender o movimento de luta 
das minorias, dos marginalizados, dos subalternos. Na conjuntu-
ra atual, o movimento político é determinado pelos negros, LGB-
TQIA+, mulheres, indígenas, povos tradicionais e demais grupos 
vulnerabilizados, quando pleiteiam direitos proibidos pelo próprio 
estabelecimento das leis. É essa a forma de provocar o dissenso, fun-
damental no contexto discutido, logo, “[...] é isso que implica o pro-
cesso democrático: a ação de sujeitos que, trabalhando no intervalo 
das identidades, reconfiguram as distribuições do privado e do pú-
blico, do universal e do particular”37.

A partir dessa análise, a caracterização da democracia como 
não estanque chama atenção, principalmente pelo fato de Rancière 
enfatizar que a representação não é a linha única que demarca o que 
é democrático, diante disso “[...] toma-se usualmente a existência de 

35  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 93.
36  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 92.
37  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 80.
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um sistema representativo, como critério pertinente de democracia. 
Mas esse sistema é ele próprio um compromisso instável, uma resul-
tante de forças contrárias”38.

O pensamento de Rancière não é único no campo dos que 
entendem a democracia como um levante complexo, composto pela 
diversificação de sujeitos de maneira não estática, dispondo, ainda, 
de níveis democráticos. Santos39, por exemplo, admite a existência 
de democracias de alta ou baixa intensidade e também discorre a 
respeito da hegemonia democrática instaurada no mundo. Nesse 
sentido, Santos descreve: 

[...] o modelo hegemônico de democracia (democracia li-
beral, representativa), apesar de globalmente triunfante, 
não garante mais que uma democracia de baixa intensidade 
baseada na privatização do bem público por elites mais ou 
menos restritas, na distância crescente entre representantes 
e representados e em uma inclusão política abstrata feita de 
exclusão social.40

Embora os autores descritos acima busquem soluções dife-
rentes para os problemas democráticos apontados, ambos possuem 
semelhanças nas críticas tecidas ao caminho percorrido pela demo-
cracia nos mais diversos Estados soberanos, carregando uma certa 
máscara de forma de governo, enquanto na realidade, seria apenas 
uma situação esporádica, dependente de uma confluência de fatores 
específicos para ocorrer. 

Sem dúvida, uma falência conceitual da democracia é apon-
tada, mas para além dela, uma insolvência epistemológica da vivên-
cia democrática é suscitada, na medida em que se revela como ilu-
sório o Estado democrático de direito comumente difundido como 
verdade. Desvela-se dessa forma, a realidade oligárquica que real-
mente direciona o mundo político, revelando as amarras sociais e 
econômicas, existentes por detrás de todas as decisões teoricamente 
democráticas, tomadas. 

38  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014, p. 92.
39  SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os cami-
nhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2002.
40  SANTOS, Op. Cit., 2002, p. 32.
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Compreende-se então, que “[...] quanto mais se insiste na 
forma clássica da democracia de baixa intensidade, menos se con-
segue explicar o paradoxo de a extensão da democracia ter trazido 
consigo uma enorme degradação das práticas democráticas”41. Por 
ótica semelhante, depreende-se que “[...] uma ‘democracia’ seria, em 
resumo, uma oligarquia que dá à democracia espaço suficiente para 
alimentar sua paixão”42. 

A legitimação de desigualdades permitida pela democracia 
representativa operada no contexto atual, instituída através do apa-
rato estatal, enquanto movimento das instituições para satisfação de 
determinados atores sociais, esvazia o conceito democrático pensa-
do pelos filósofos clássicos e recai justamente na deslegitimação da 
política enquanto meio para expressar a pluralidade humana, uma 
vez que no pensamento filosófico original, “[...] ocupa-se da coe-
xistência e da associação de homens diferentes”43, para a política ser 
democraticamente possível   

Chama atenção, portanto, o constructo estrutural político 
criado, pois, o Estado é disfarçado de democrático, supostamente 
empoderando os atores sociais da participação pública, no entanto, 
ocupa-se em manter uma compilação hegemônica de vontades, ve-
lhas conhecidas do aparato público, dispostas por meio da manuten-
ção dos privilégios dos dominantes. Questiona-se então, por que as 
sociedades aceitam esse modelo de democracia instável? 

Se, “[...] os homens organizam-se politicamente de acordo 
com certos aspectos comuns essenciais que descobrem num abso-
luto caos de diferenças”44, porque permitem que suas reivindicações 
próprias da vivência particular, existentes naqueles que ocupam di-
ferentes posições na sociedade, sejam engolidas pela vontade de um 
grupo incapaz de experimentar o dissenso? 

Para compreender essa participação política excludente, é 
necessário entender a formação básica do pensamento político que 
de acordo com Arendt está diretamente ligada a imagem de família, 
pois há conexão entre a imagem política do homem e a figura de 
uma preleção do que seria família . Nessa concepção, as diferenças 
41  SANTOS, Op. Cit., 2002, p. 42.
42  RANCIÈRE, Op. Cit.,  2014, p. 95.
43  ARENDT, Hannah. A promessa da política. Lisboa: Antropos, 2007, p. 
83.
44  ARENDT, Op. Cit., 2007, p. 83.
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são sistematicamente deixadas de lado, apagando a pluralidade tra-
zida pelas formas únicas, existentes em um todo. Como Rancière45  
46discorre, aquela parte, não parte47 do todo, que seria a base propul-
sora dos momentos democráticos, na visão de Arendt, simplesmente 
passam a inexistir: 

Na medida em que vemos a família como estando acima da 
participação, quer dizer a participação ativa de uma plurali-
dade, começamos a desempenhar o papel de Deus, agindo 
como se pudéssemos naturalmente escapar ao princípio da 
diferenciação humana. Em vez de engendrarmos um ser hu-
mano, tentamos criar o homem à nossa semelhança.48 

Ao ponderar tal raciocínio, infere-se que “[...] em termos 
práticos, políticos, a família adquire a sua importância mais profun-
damente enraizada do fato de o mundo estar organizado de tal ma-
neira que não há lugar dentro dele para o indivíduo”49 dessa forma, a 
provocação dos historicamente não filiados, fica ainda mais delimi-
tada, pois a sua existência é negada, significando “[...] que não há lu-
gar para alguém que seja diferente”50. É essa a visão perpetuada pelos 
estados oligárquicos, fortemente criticados por Rancière51, deixando 
a democracia esvaziada e enfraquecida.

3. O contexto democrático brasileiro

A filosofia democrática de Rancière52 aponta para a luta dos 
sujeitos por participação social e a indicação de níveis democráticos 
de maior ou menor alcance dentro de uma sociedade. Isto posto, 
concebe-se que a democracia não pode ser um entendimento único, 
ou mesmo, uma vontade exclusiva de um grupo, pois assim, carac-
terizaria dominação. Por conseguinte, aquele que domina, ao pen-

45  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014
46  ARENDT, Op. Cit., 2007.
47  Por serem os excluídos. Rancière (2014).
48  ARENDT, Op. Cit., 2007, p. 84.
49  ARENDT, Op. Cit., 2007, p. 84.
50  ARENDT, Op. Cit., 2007, p. 84.
51  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
52  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
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sar na manutenção de seus privilégios, incentiva a monopolização 
da esfera pública, buscando despolitizar os indivíduos e diminuir as 
chances de surgimento dos momentos democráticos.

O encolhimento dos espaços da política torna-se o impe-
rativo dessa associação entre a burocracia do Estado e o mercado, 
levando ao surgimento de um novo sujeito, identificado com os 
Estados oligárquicos de direito. Quando se analisa o processo po-
lítico brasileiro, percebe-se as movimentações dos procedimentos 
políticos diretamente conectadas com o poder econômico daqueles 
financiadores de campanhas, movimentando a construção política 
na direção dos seus interesses. 

Reflete-se então, à luz dos ensinamentos de Rancière53, que 
a dita democracia brasileira, é na realidade oligárquica, uma vez que 
beneficia um regime político cujo funcionamento se baliza nos inte-
resses do lucro do capital financeiro, respeitando apenas a ordem de 
vontade dos representantes de grupos econômicos, historicamente 
posicionados em uma camada social privilegiada, sem interesse em 
democratizar as escolhas sociais coletivas e a redistribuição do po-
der. 

É necessário, dessa forma, compreender as raízes do contex-
to em que o Brasil se insere politicamente, para proceder a avaliação 
a respeito da construção da tradição democrática. Sobre o processo 
de democratização da América latina, Avritzer discorre: 

A consequência política da recepção específica da prática 
democrática na América Latina era uma tradição de instru-
mentalidade em relação à democracia, ou seja, uma prática 
tanto de elites quanto de atores sociais que consideravam as 
regras políticas de um ponto de vista particular: os resulta-
dos das eleições poderiam ser contestos ex post facto; as re-
gras que constituem a infraestrutura normativa da democra-
cia poderiam ser contornadas para a vantagem de alguns.54 

É possível perceber o construto democrático ocorrido na 
América Latina, atrelado a condicionantes sociais, colocando em 

53  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
54  AVRITZER, Leonardo. Democracy and the public space in Latin Ameri-
ca. New Jersey: Princeton University Press, 2002, p. 77, tradução nossa.



198 • CAPÍTULO 7

questão justamente o conceito de modelo democrático abordado por 
Rancière55, pois limita-se ao entendimento hegemônico de represen-
tatividade, compilado de acordo com os posicionamentos elitistas 
que rechaçam a participação das outras camadas sociais diferentes 
em vivência e interesses. Avritzer categoricamente explica os pilares 
de tal pensamento:

Defini a tradição democrática elitista com base em suas três 
principais preocupações: a redução do escopo da política às 
atividades do governo; sua defesa da concentração da po-
lítica nas mãos de minorias ativas; e seu medo da pressão 
causada pela mobilização de massa e ação coletiva sobre o 
funcionamento das instituições políticas.56

A descaracterização e desqualificação do processo de par-
ticipação social, ao longo da implementação dos modelos de de-
mocracia, remete a impossibilidade de um espaço para o dissenso 
levantado por Rancière57, enquanto vetor político. Se não há oportu-
nidade para insurgência das vozes dos partícipes sociais, não haverá, 
portanto, democracia, pois “[...] o que torna a política um objeto 
escandaloso, é que a política é atividade que tem por racionalidade 
própria a racionalidade do desentendimento”58.

A lógica política estrutural que influenciou o Brasil e nor-
teou a formação governamental elitista apresentada desde o sécu-
lo XX, embasa as suas vontades na participação política pontual. 
Consubstanciada a essa realidade, cresce a crítica que compreende 
a presença pluralista como pilar democrático. Nesse sentido, Santos, 
assim como Rancière59, encoraja a atuação política enquanto fator 
imprescindível para o surgimento de uma democracia forte, como 
pondera: 

[...] a política de longo prazo dos movimentos é sobre a reti-
rada de legitimidade das estruturas do poder político hege-
mônicos e excludentes e é também sobre conversão para o 

55  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
56  AVRITZER, Op. Cit., 2002, p. 165, tradução nossa.
57  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018.
58  RANCIÈRE, Op. Cit., 2018, p. 12.
59  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
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nível horizontal das estruturas verticais da hierarquia social, 
através do reforço da política paralela de democracia parti-
cipativa local.60

 Para se justificar a tradição da formação política e dos in-
teresses das esferas públicas e privadas no Brasil, deve-se, inclusive, 
voltar mais na história, para o período de colonização e escravidão, 
pois deixaram marcas sociais profundas na composição estrutural 
brasileira, tornando difícil a tarefa de construir um pensamento des-
critivo a respeito da política no Brasil, sem perpassar pela compre-
ensão de que as amarras sociais elitizadas demandam espaço desde o 
início da compreensão de sociedade, em terras brasileiras. 

Quando se fala sobre os indivíduos componentes da socie-
dade, é imprescindível entender, em razão da escravidão, a institu-
cionalização do que Souza (2018) chama de subcidadania61, permi-
tindo a formação de “[...] uma ‘ralé’ que cresceu e vagou ao longo 
de quatro séculos: homens a rigor dispensáveis, desvinculados dos 
processos essenciais da sociedade”62.

Desde esse período, determinados indivíduos eram subal-
ternizados, incapacitados de ocupar um lugar público, figurando 
como o descrito por Rancière, como a parte, não parte, excluídos 
do todo social, após serem usados aos fins econômicos da época, 
enquanto “[...] a agricultura mercantil baseada na escravidão, simul-
taneamente abria espaço para sua existência e os deixava sem razão 
de ser”63. 

Há, então, um problema histórico, enraizado no seio social 
brasileiro, acumulado com o processo secular de naturalização de 
ideias e comportamentos com bases em hábitos inclusive religio-
sos, capazes de distinguir a quem é reservado o direito de existir e a 
quem sobra a marginalização, sobrepondo institucionalmente essa 
capacidade de forma invisível aos olhos de muitos, mas sensível a 
quem vive na extremidade despercebida. 

As reivindicações por igualdade e participação política são 
produzidas através de processos coletivos que só tem capacidade de 

60  SANTOS, Op. Cit., 2002, p. 127.
61  SOUZA, Jessé. Subcidadania brasileira: para entender o país além do jei-
tinho brasileiro. Rio de Janeiro: Leya, 2018b.
62  SOUZA, Op. Cit., 2018, p. 122.
63  SOUZA, Op. Cit., 2018, p. 122.
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ocorrer em sociedades passíveis de aprender com o decurso histó-
rico vivido, revelando uma autocrítica e competência para huma-
nização. Não seria o caso do Brasil, pois, como afirma Souza, a falta 
de clareza a cerca das marcas deixadas pela escravidão, promovem 
uma ignorância coletiva que se torna extremamente dispendiosa à 
sociedade brasileira:

Quem não considera esses aspectos não econômicos da do-
minação social não sabe nada sobre a própria vida nem sobre 
a sociedade em que vive. A manutenção do escravo e da dis-
tância social em relação a ele passa ser valorizada, portanto, 
não só pelos donos que exploram o trabalho cativo, como 
também por todas as classes que retiram a sua dignidade e 
autoestima social dessa distância em relação a um contin-
gente de seres desclassificados e desumanizados. Essa situa-
ção se mantém ao longo do tempo como a característica mais 
relevante da sociedade brasileira [...]64

Nesse viés, ao perceber-se que o Brasil construiu suas re-
lações sociais em cima de um aparato escravista, dotado de saber 
religioso cristão, típico de uma sociedade colonial, cuja moralida-
de sobressai no entendimento familiar65, extrapolando os limites do 
âmbito privado e derramando suas convicções no âmbito público, 
conclui-se que a falta de espaço para a vivência política plena é re-
sultado quase matemático dessa soma de fatores comportamentais 
sociais, nada modificados ao longo dos séculos seguintes a formal 
abolição da escravidão. 

Torna-se ilusório pensar que uma sociedade, funcionante 
a base de alimentação secular das diferenças sociais, por parte das 
camadas privilegiadas, viveria a democracia enquanto regime de go-
verno e não como representação oligárquica dos interesses daqueles 
possuidores de filiação, invariavelmente à frente das decisões pú-
blicas, sempre decidindo por meios de manutenção de seu estado 
de dominação, visto que a classe dominante busca  subalternizar  a 

64  SOUZA, Jessé. A classe média no espelho: sua história, seus sonhos e ilu-
sões, sua realidade. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2018a. E-book.
65  Adotando os ensinamentos de Arendt (2007) quando discorre que a ima-
gem política do homem é construída à figura de uma preleção do que seria 
família.
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“[...] classe trabalhadora, que não participa dessas lutas66[...]” , pelo 
método da asfixia da dominação do espaço público, torna a classe 
dominada “[...] um mero negativo da ideia de personalidade, quase 
uma ‘não-pessoa’”67.

Essa realidade perdura. Não foi apenas privilégio de um pe-
ríodo histórico passado. As características da sociedade brasileira 
permanecem as mesmas e tem causado recentemente, no cenário 
político, verdadeiro caos. A complexidade da forma de viver das ter-
ras brasileiras precisa de aprofundamento social e filosófico para a 
compreensão dos resultados políticos que refletem toda a herança 
escravocrata, baseada em uma percepção de mundo atrelada a pri-
vilégios.

Ainda que o Brasil viva, no período atual sob a égide de 
uma suposta democracia instituída constitucionalmente no ano de 
1988, existem desafios democráticos diretamente ligados ao perfil 
institucional que representam o conservadorismo do aparato públi-
co, presente desde os períodos colonial, imperial e republicano, re-
construindo suas formas de conexão ao exercício do poder, seja nas 
esferas municipal, estadual ou federal.  

A preocupação com as instituições e o modelo representa-
tivo, enquanto suposta face da democracia é também uma das críti-
cas de Rancière68. A transitoriedade democrática, remonta a cultura 
corporativista e patrimonialista que alcança os processos políticos 
representativos e imerge nas instituições. O Brasil não fica de fora 
desse processo e segundo Vieira69 a Constituição de 1988, respon-
sável pela suposta grandeza democrática, conjectura também tais 
princípios: 

[...] os constituintes não se descuidaram, por outro lado, 
de inserir no texto da Constituição privilégios, interesses 
de grupos e setores econômicos, assim como prerrogativas 
institucionais e corporativas. O resultado dessa estratégia 
maximizadora foi uma Constituição ambiciosa, ubíqua e de-

66  SOUZA, Jessé. A gramática social da desigualdade brasileira. Revista bra-
sileira de ciências sociais, Vol. 1, nº 54, fev. 2004, p. 91.
67  SOUZA, Op. Cit, 2004, p. 91.
68  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
69  VIEIRA, Oscar. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-
-estar constitucional. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. E-book.
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talhista. Em termos políticos, criou um modelo marcado por 
um sistema partidário bastante fragmentado e pelo fortaleci-
mento das instâncias de controle e aplicação da lei, com múl-
tiplas possibilidades de veto sobre as decisões majoritárias.70 

Não obstante, fica claro que as características primordiais 
para o não avanço da democracia enquanto regime de governo, re-
sidem no modelo de vida brasileiro, se perpetuando há gerações no 
espaço social e perfazendo a consolidação de um atributo controver-
so, enquanto fator primordial para manutenção do status quo.

Logo, ao analisar as característica funcionais da Constitui-
ção Federal brasileira,  depreende-se, embora admitindo o avanço 
social buscado pelo texto, que a interpretação da obra pode abrigar 
“[...] alguns problemas, especialmente quando levamos em conta 
duas características estruturais e interligadas da nossa organização 
social, que são a profunda e persistente desigualdade e o corporati-
vismo e o patrimonialismo extrativistas”71.

O que se entende por democracia brasileira seria então, não 
mais do que específicos momentos de insurgência social, dentro da 
oligarquia governamental existente, precisamente como descreve 
Rancière72. Embora teóricos, estudiosos do espaço político como 
Santos73 e Avritzer74 advoguem pela existência de uma democracia 
fragilizada, procedimental e materialmente, percebe-se, quando da 
análise das raízes sociais que permeiam o Brasil, que Rancière possi-
velmente possa ter razão em sua classificação. 

 Reconhece-se, portanto, por meio da análise do cenário 
político social discorrido que “[...] a máquina complexa do Estado 
moderno muitas vezes torna invisível a presença da vontade política. 
Nem sempre conseguimos encontrar o fantasma na máquina quan-
do precisamos. Ainda assim, ele está presente em algum lugar”75. 

70  VIEIRA, Op. Cit., 2018, s/p.
71  VIEIRA, Op. Cit., 2018, s/p.
72  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
73  SANTOS, Boaventura de Sousa. Esquerdas do mundo, uni-vos!. Coim-
bra: Almedina, 2019.
74  AVRITZER, Leonardo. Impasse da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2016. E-book.
75  RUNCIMAN, David. Como a democracia chega ao fim. São Paulo: Toda-
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Não seria ainda, o caso de a democracia estar eventualmente 
desaparecendo, como alguns estudiosos tendem a apontar diante das 
crises estatais que governos no mundo todo vem passando, mas sim, 
uma questão da compreensão do que seria realmente a democracia 
e como ela está apta a acontecer em países como o Brasil, nascidos 
de uma tradição elitista e racista, cuja dominação política se estende 
ao âmbito público e contamina ainda o privado, sendo incapaz de 
reproduzir os valores democráticos, apontados por Rancière76, de 
forma contínua, sólida e efetiva.

Conclusão

A estabilização democrática parece um sonho distante, 
quando se analisa o contexto social brasileiro sob o enfoque forne-
cido pela filosofia de Rancière acerca do conceito de democracia. 
Passa-se a entender que as forças sociais dominantes, muitas vezes 
incorporadas com naturalização, refazem um caminho debatido 
desde a Grécia antiga, na forma apresentada por Platão e Aristóteles 
de demos e polis. Os conceitos de cidadãos, partícipes da política e, 
com isso, ocupantes do espaço público e da consciência difundida 
na sociedade em que atuam, embora modificados com o tempo e até 
denominados em dias atuais de universais, meramente se restringem 
à uma possibilidade de escolha representativa, que em nada reflete 
os anseios políticos do todo, do povo, dos parte, não parte. 

O que se apresenta na realidade é, de fato, uma construção 
frágil, batizada de participação democrática, mas que atende as ve-
lhas e conhecidas amarras do poderio de quem tem filiação. Os no-
mes podem mudar, as amarras políticas permanecem as mesmas. O 
Estado brasileiro reflete a imagem da oligarquia, pois encontra-se 
permanentemente atrelado aos traços coloniais que o originam, ba-
seado na servidão de determinados grupos de indivíduos a outros. 

Esse modo de governo oligárquico vem trabalhando as pos-
sibilidades de, momentaneamente, proceder-se insurgências demo-
cráticas por parte dos dominados, retratados pelas minorias, como 
muito bem nos explicou Rancière77. Porém, não consegue deixar as 

vida, 2018. E-book. s/p.
76  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
77  RANCIÈRE, Op. Cit., 2014.
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características de oligarquia de lado, nos fazendo questionar sempre: 
A democracia no Brasil enquanto forma de governo, afinal, sempre 
será utópica? 

Enquanto o modus operandi social for o da desigualdade e 
não sofrer uma guinada estrutural, permitindo assim, que os ato-
res da política possam ser plurais e multifacetados, exercendo uma 
participação real e ignorando as amarras dominantes seculares, a 
resposta tende a ser a mesma, e é a que Rancière78 nos sugere. A de-
mocracia será apenas configurada a partir de lapsos momentâneos, 
escavados à duras penas e reprimido o quanto for possível, por quem 
de fato domina e governa. 
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Paridade participativa como 
prática social na construção da 

normatividade do direito de existir

PARTICIPATORY PARITY AS SOCIAL PRACTICE IN CONSTRUCTING 
THE NORMATIVITY OF THE RIGHT TO EXIST

Emely Braga Rodrigues1 

Resumo: O campo de estudo situa-se entre a filosofia políti-
ca e a filosofia do direito. O objetivo deste artigo é analisar reflexiva-
mente como a teoria da justiça de Nancy Fraser contribui para asse-
gurar o direito fundamental à existência. Considera-se que o campo 
político é historicamente masculino, branco, burguês e excludente 
das vozes dos “subalternos”. Acredita-se que o conceito de Fraser 
(paridade participativa) contribui para promoção de espaços mais 
dialógicos e democráticos que possam constituir novas possibilida-
des de normatividade social, uma vez que o conceito de paridade 
participativa foi considerado como prática social que possa contri-
buir para a redução das desigualdades existentes do campo político.

Palavras-chaves: Paridade participativa. Prática social. Nor-
matividade. Igualdade democrática.

Abstract: The field of study lies between political philoso-
phy and the philosophy of law. The aim of this article is to reflectively 
analyze how Nancy Fraser’s theory of justice contributes to ensuring 
the fundamental right to existence. This political field is considered 
to be historically masculine, white, bourgeois and excluding the voi-
ces of the “subalterns”. It is believed that the concept of Fraser (parti-

1  Mestra em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto/MG (UFOP). 
Este presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).
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cipatory parity) contributes to the promotion of more dialogical and 
democratic spaces which can constitute new possibilities of social 
normativity, since the concept of participatory parity was considered 
as a social practice able to contribute to the reduction of existing 
inequalities in the political field.

Keywords: Participatory parity. Social practice. Normativi-
ty. Democratic equality.

Introdução

Percebe-se em nosso país um défict democrático, um vácuo 
entre as ruas e o exercício dos Poderes (especialmente do Planal-
to) pois a relação representante-representado foi rompida, uma vez 
que nossas reivindicações não são ouvidas ou, quando são, não são 
atendidas. Percebe-se, também, que o Estado, suas instituições e as 
autoridades públicas usam da autoridade concedida para assegurar 
interesses próprios ou mercadológicos, pautados por um discurso 
ideológico que sintetiza um projeto de poder que pode ser caracteri-
zado como branco, conservador, neoliberal, autoritário. 

Esse projeto compromete a ordem democrática, conferindo 
uma desmoralização das instituições, das autoridades e provocando 
a exclusão de alguns participantes na vida política, principalmente 
dos grupos considerados minoritários socialmente (maioria silen-
ciada), as mulheres, os negros, os pobres, os indígenas, os quilom-
bolas, os membros do grupo LGBTQI+, entre outros, os chamados 
“subalternos”. 

Consequentemente, tem-se uma tensão entre as dimensões 
da política, da moralidade, do direito e da justiça. Diante disso, sur-
gem algumas indagações de como reivindicar que o governo/auto-
ridade cumpra seu dever legal para garantir e respeitar os direitos 
fundamentais como previsto no artigo 5º da Constituição brasileira? 
Ou, de outra forma, como colocar questões no campo político se 
grande parte das pessoas que são marginalizadas e excluídas da so-
ciedade não tem, sequer, seu direito de existir garantido? Propõe-se 
uma reflexão sobre esses questionamentos a partir da teoria da justi-
ça social de Nancy Fraser.

Neste sentido, o objetivo deste artigo é analisar reflexiva-
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mente como a questão de justiça, sob a ótica de Fraser, contribui 
para assegurar o direito fundamental à existência. Acredita-se que 
o princípio normativo proposto pela autora, paridade participativa, 
pode atuar como prática social capaz de sanar as desigualdades de-
mocráticas, contribuindo para promoção de espaços mais dialógicos 
e igualitários que possam constituir novas possibilidades de norma-
tividade social. 

Metodologicamente, a pesquisa bibliográfica foi adotada ao 
demonstrar a justiça social e o conceito de paridade participativa de 
Nancy Fraser, e por meio de fontes primárias, como vídeos e entre-
vistas coletadas, foi analisado o conteúdo dos discursos proferidos e 
ações realizadas por alguns políticos para verificar a não-representa-
ção bem como a violência e exclusão dos subalternos. 

1. Um giro pela justiça social de Nancy Fraser

Como teórica crítica, Nancy Fraser acredita que uma análise 
inter e multidisciplinar entre os campos da filosofia, da sociologia 
e da ciência política seria exitosa tanto na teoria quanto na práti-
ca ao utilizar conceitos normativos “que também estão informados 
por uma compreensão estrutural da sociedade contemporânea que 
pode diagnosticar as tensões e contextualizar as lutas do presente” 
(FRASER; HONNETH, 2006, p. 15). Como tentativa de compreen-
der a situação política global, Fraser (2001, p. 245-246) elabora sua 
teoria da justiça, inicialmente bidimensional, com as dimensões da 
redistribuição e do reconhecimento e, posteriormente, incluiria uma 
terceira dimensão, o político, a representação, formando uma teoria 
tridimensional.

Mesmo estando em contextos plurais e diversos na socieda-
de, grande parte das pessoas ainda não consegue lidar com as dife-
renças, nem ver que o outro é um parceiro na sociedade e acabam 
reproduzindo os ideais e padrões considerados pressupostos de um 
discurso normal — patriarcado, machismo, heteronormatividade, 
etc. — impostos por uma globalização hegemônica que rebaixa e su-
bordina o outro.

O contexto de justiça normal, considerado por Fraser (2013, 
p. 740), é caracterizado quando as questões de justiça, pressuposi-
ções e regulamentações são compartilhadas por quem circunscreve 



EMELY BRAGA RODRIGUES  • 209

uma determinada comunidade política, sendo o cidadão conside-
rado o sujeito da justiça. O normal pode ser entendido como tudo 
aquilo que esteja previsto dentro do padrão hegemônico, delimi-
tando o espaço do ‘o que’ pode ou não ser reivindicado. Em outras 
palavras, aproximam-se da normalidade as situações que oprimem, 
marginalizem ou excluem os “dissidentes”, aqueles que discordam 
da política oficial adotada. O discurso da justiça é considerado nor-
mal, portanto, desde que suas pressuposições se encontrem dentro 
do limite, ou 

enquanto a dissidência e desobediência pública em relação 
às suas pressuposições constituintes estiverem sob controle. 
Enquanto desvios permanecerem pontuais ou forem vistos 
como anomalias, enquanto não se acumularem e não deses-
truturarem o discurso, o campo de conflitos na esfera pública 
em questões de justiça prevalecerá como reconhecível, por-
tanto, com uma forma normal. (FRASER, 2013, p.740)

De modo contrário, em contextos de desigualdades, como 
atualmente, os paradigmas até então vivenciados de forma plena 
(dentro da normalidade) começam a ser contestados — causando 
um abalo nas estruturas do status quo — a partir de uma gramática 
de reivindicações que podem ser consideradas como um escopo de 
justiça anormal. 

Nessas circunstâncias, paradigmas estabelecidos tendem a 
desestabilizar, e reclamações por justiça se separam de ilhas 
preexistentes de normalidade. É o caso para as três principais 
famílias de reclamações judiciais: reclamações por redistri-
buição sócio-econômica, reclamações por reconhecimento 
legal ou cultural, e reclamações por representação política. 
(FRASER, 2013, p.742)

Fraser explica que com a globalização muitas questões ul-
trapassam a fronteira nacional, como, por exemplo, a questão am-
biental e feminista, a financeira, a econômica, como corporações 
transnacionais (FRASER, 2009, p. 12; 2008) que afetam diretamente 
e de diferente maneira a vida dos cidadãos e dos que estão além das 
fronteiras nacionais, fato que torna o antigo enquadramento a que 
se ancorava sua justiça bidimensional, ou seja, o enquadramento 
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[Keyseniano-Westfaliano] — podendo ser considerado uma justiça 
normal — “um poderoso instrumento de injustiça, que fraciona o 
espaço político de modo a beneficiar determinado grupo à custa dos 
pobres e desprezados” (FRASER, 2009, p. 24).

A integração entre redistribuição e reconhecimento, dentro 
do aspecto de uma justiça bidimensional, proporcionou algumas 
críticas à teoria de Fraser. Em uma delas, Iris M. Young (2009, p. 
198) critica Fraser por reduz as cinco faces da opressão [proposta 
por Young] — exploração, marginalização, carência de poder, impe-
rialismo cultural e violência — às duas categorias de redistribuição e 
reconhecimento. Young ressalta que ao realizar essa redução, Fraser 
não percebe que a questão da carência de poder, inserida dentro da 
injustiça de redistribuição, está concentrada tanto nas categorias de 
redistribuição como nas normas por respeito e, além disso, ao focar 
nessas duas categorias como descrição das injustiças “essa categori-
zação parece não deixar espaço para um terceiro aspecto, político, 
da realidade social, referente às instituições e práticas do direito, da 
cidadania, da administração e da participação política” (YOUNG, 
2009, p. 199), parecendo que Fraser ignora esta crítica. Ela pode até 
ter ignorado, por certo momento, mas logo cedeu espaço, “após os 
debates com Young, irá modificar sua concepção de justiça incluin-
do a representação como uma terceira dimensão da justiça, justa-
mente a dimensão política” (CYFER, 2017, p. 266). 

A própria autora (FRASER, 2008, p. 255) informa que sem-
pre a indagaram sobre a questão do político em sua teoria e sua res-
posta era de que não via necessidade de apartar esta dimensão por 
considerar que o político sempre esteve implícito em seus textos e 
nas dimensões da redistribuição e do reconhecimento, mas que, em 
certo tempo, ao final dos anos 90, percebeu que essa resposta era in-
suficiente e, com a preocupação das injustiças de metanível, decidiu 
ampliar sua teoria da justiça para uma concepção tridimensional.

Diante disso, Fraser questiona sobre qual teoria de justiça 
poderia servir de guia nessa situação, pois em resumo, não há con-
senso quanto às questões do “o quê”, do “quem” e do “como”, estando 
tais pontos abertos à interpretação e são estes pontos que desesta-
bilizaram a antiga gramática hegemônica, razões pela qual a autora 
vê a necessidade de uma justiça, ou discurso “desnormalizador” que 
questiona e ultrapassa as suposições do Estado Nacional, ou a fron-
teira da cidadania, abordando questões de (in)justiça em tempos de 
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anormalidade  (FRASER, 2013, p.743).
Essas anormalidades, segundo Fraser (2013, p. 744-746), 

giram ao redor de três (3) questões centrais, ou “núcleos” na pala-
vra da autora. O primeiro núcleo gira em torno do “o quê”, que é a 
substância da justiça, representada por, pelo menos, três (3) concei-
tos: redistribuição, reconhecimento e representação. Neste sentido, a 
discordância pode se dá em razão de uma interpretação ocorrer no 
sentido de uma injustiça de hierarquia de classe a outra interpreta-
ção ocorrer no sentido de uma injustiça distributiva, por exemplo. Já 
o segundo núcleo, “quem”, é o escopo da justiça, é o enquadramento 
que pode ultrapassar os limites territoriais. A depender da situação 
esse “quem” pode ser local, regional, transnacional, etc. O terceiro 
núcleo, por fim, é de cunho processual, “como”, que implica na so-
lução de como solucionar conflitos, se a partir de tratados interna-
cionais, leis locais, fóruns descentralizados, arenas discursivas, etc.

 Para Fraser (2013, p.749) a estratégia para uma teoria da jus-
tiça em tempos anormais passa pela contestação, pelo questionamen-
to das questões de injustiças, e isso pode ser um “desenvolvimento 
positivo” que podem estar relacionadas com o mal-reconhecimen-
to, o mal-enquadramento e má-representação, “daí a oportunidade 
de repudiar injustiças que a gramática costumava elidir” (FRASER, 
2013, p.748). 

1.1. As três dimensões fundamentais da justiça: redistribuição, reconheci-
mento e representação

Por estes núcleos/dimensões estarem abertos à interpreta-
ções e numa tentativa de se evitar cair em um desenvolvimento de 
um novo normal que — em vez de ampliar as análises interpretativas 
de visões que ficam fora do padrão — poderia correr o risco de ado-
tar novos pressupostos que geram novas exclusões, Fraser (2013, p. 
751, 764-765), então, adota um modelo alternativo de justiça refle-
xiva que capta os melhores elementos entre justiça normal e justiça 
anormal. Este modelo de justiça é capaz de fornecer locais para que 
as partes ofereçam argumentos e que suas questões sejam julgadas; 
acolhe novas reivindicações dos núcleos centrais, voltadas ao fecha-
mento do argumento, com deve ser uma decisão, mas que também é 
provisória, podendo o argumento ou reivindicações serem revistas, 
voltando, portanto, à fase de reabertura de colocações. Esse modelo 
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acrescenta, ainda, a necessidade de reconstruir a gramática da justi-
ça “para possibilitar ao subalterno que se expresse de forma autori-
tativa” (FRASER, 2013, p. 768). Em resumo, é um processo de crítica 
contínua em que um enquadramento pode gerar reivindicações jus-
tas que pode gerar um novo enquadramento que pode gerar novas 
reivindicações justas, e assim segue (FRASER, 2008, p. 262).

Mas, um contexto anormal apresenta vários parâmetros e 
por isso se torna necessário adotar meios efetivos de reconhecer 
e retificar as injustiças e os exames de reconhecimento dessas rei-
vindicações, que devem ser justas, devem passar, então, pelos três 
núcleos de anormalidade. Redistribuição e reconhecimento 
se apresentam a partir de concepções filosóficas distintas.

[M]muitos teóricos liberais da justiça distributiva sustentam 
que a teoria do reconhecimento carrega uma carga comu-
nitária inaceitável, enquanto outros filósofos do reconheci-
mento estimam que a teoria distributiva é individualizadora 
e consumista. […]. Os pensadores que se identificam com 
a tradição marxista dizem que a categoria da distribuição 
não recolhe em toda sua profundidade a injustiça capitalista 
porque passa por cima das relações de produção e não pro-
blematiza a exploração, a dominação e a mercantilização. De 
modo igual, os pós-estruturalistas insistem que a ideia de re-
conhecimento leva consigo pressuposições normalizadoras 
centradas na subjetividade, que impedem uma crítica mais 
radical. (FRASER; HONNETH, 2006, p. 20-21).

Apesar de serem terminologicamente diferentes, aqui falan-
do no âmbito filosófico, com a redistribuição proveniente de uma 
tradição liberal e o reconhecimento proveniente da tradição hegelia-
na, Fraser enuncia que uma escolha entre redistribuição ou reconhe-
cimento [ou representação] seria uma das falsas antíteses (FRASER; 
HONNETH, 2006, p. 19).

Diferente da justiça ser pautada só pela redistribuição ou 
somente pelo reconhecimento e para que a justiça dê conta das de-
mandas da época2, ela requer a conexão entre o “reconhecimento 
2  As demandas da época que Fraser retrata são questões que se discutia nos 
anos de 1990, mas que ainda estão presentes nos dias atuais (exemplo: dis-
criminação sexual, de gênero, de raça, de classe, exploração sexual, violên-
cia doméstica, etc.).
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da diferença cultural, a desigualdade social” e a [expressão política]. 
Para a autora (FRASER, 2001, p. 254) a chave para o dilema redis-
tribuição/reconhecimento/[representação] é afirmar que quando as 
pessoas estão sujeitas a mais de um tipo de injustiça elas podem pre-
cisar tanto de redistribuição como de reconhecimento, quanto de 
representação.

A “injustiça socioeconômica” está permeada na estrutura 
econômica e político-social, como exploração do trabalho, diferen-
ça salarial e privação de meios materiais, a “injustiça cultural ou 
simbólica” está enraizada nos modelos sociais e de representação, 
interpretação e comunicação, como a dominação cultural (ser su-
jeitado a padrões de comportamentos), o não-reconhecimento (ser 
considerado invisível) e o desrespeito (ser habitualmente difamado) 
(FRASER, 2001, p. 248-250) e a “injustiça de representação” ocorre 
quando se nega voz para o discurso, quando impede a criação de 
arenas democráticas, ou quando se exclui alguém, mesmo que erro-
neamente, de pertencer a determinada comunidade política (FRA-
SER, 2009, p. 26; 33-34)

O ponto de partida, portanto, para a união entre os para-
digmas é proveniente, principalmente, da avaliação de questões de 
gênero e raça que Fraser aborda em seus textos e ela deixa bem espe-
cificado que essas identidades políticas devem ser justificadas publi-
camente, ou seja, serão aceitáveis se respeitarem os direitos humanos 
fundamentais (FRASER, 2001, p. 247).

Como o objetivo de Fraser é ampliar a visão sobre a justiça, 
ela adota, então, “cada paradigma popular como expressão de uma 
perspectiva característica acerca da justiça social, que pode ser aplica-
da, a princípio, a situação de qualquer movimento social” (FRASER; 
HONNETH, 2006, p. 21-22, itálico da autora).

Apesar das distinções conceituais entre ambos os três núcle-
os, na prática, tais injustiças estão entrelaçadas dialeticamente

[...] ambas estão enraizadas em processos e práticas que sis-
tematicamente prejudicam alguns grupos em detrimentos 
de outros. Por conseguinte, ambas deveriam ser remediadas. 
[…] longe de ocuparem esferas separadas, injustiça econô-
mica e injustiça cultural normalmente estão imbricadas, dia-
leticamente, reforçando-se mutuamente. Normas culturais 
enviesadas de forma injusta contra alguns são instituciona-
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lizadas no Estado e na economia, enquanto as desvantagens 
econômicas impedem participação igual na fabricação da 
cultura em esferas públicas e no cotidiano. O resultado é 
frequentemente um ciclo vicioso de subordinação cultural e 
econômica. (FRASER, 2001, p. 251)

E nesse ciclo vicioso de subordinação cultural, econômica 
e política, gênero e raça agem como categorias, coletividades am-
bivalentes3 (FRASER, 2001, p. 259-263; FRASER, 2009a), que estão 
sujeitas a esse reforço mútuo, que é expresso de forma punitiva (às 
mulheres e às pessoas não-brancas) — como trabalho reprodutivo, 
trabalho doméstico (assalariado ou não), trabalho precário, assédios  
— e ocorre pois, as 

normas androcêntricas4 e sexistas [bem como as normas 
culturais racistas e eurocêntricas5] são institucionalizadas no 
Estado e na economia, e a desvantagem econômica [das mu-
lheres e das pessoas não-brancas] restringe suas vozes, impe-
dindo participação igual na fabricação da cultura, em esferas 
públicas e na vida cotidiana. (FRASER, 2001, p. 261, 263).

3  Coletividades ambivalentes, para Fraser, são categorias que apresentam, 
simultaneamente, uma face político-econômica, dotada de certa caracte-
rística de classe, que estruturam a divisão do mercado de trabalho, conec-
tando tais categorias na problemática da redistribuição e outra face cul-
tural-valorativa, com elementos que se assimilam ao sexismo cultural, o 
que conectam tais coletividades ao campo do reconhecimento. Ver mais em 
Nancy Fraser, Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na 
era pós-socialista, 2001
4  “Androcentrismo: construção autoritária de normas que privilegiam ca-
racterísticas associadas com a masculinidade. Sexismo cultural: desvalori-
zação e depreciação aguda das coisas vistas como femininas, paradigmati-
camente, mas não apenas da mulher” (FRASER, 2001, p. 260). Ver mais em 
Nancy Fraser, Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na 
era pós-socialista, 2001.
5  “Eurocentrismo: construção autoritativa de normas que privilegiam traços 
associados com o fato de ser branco. Racismo cultural: desvalorização e 
depreciação de coisas tidas como “negras”, “marrons” e “amarelas”, paradig-
maticamente, mas não apenas pessoa de cor” (FRASER, 2001, p. 263). Ver 
mais em Nancy Fraser, Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da 
justiça na era pós-socialista, 2001.
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Com foco em uma igual participação, Fraser pauta sua 
perspectiva do reconhecimento em uma ótica baseada no modelo 
de status e não a partir da categoria conceitual da identidade. Nesse 
modelo de status,

[...] o que exige reconhecimento não é a identidade específica 
de um grupo, mas a condição dos membros do grupo como 
parceiros integrais na interação social. O não reconhecimen-
to, consequentemente, não significa depreciação e deforma-
ção da identidade de grupo. Ao contrário, ele significa subor-
dinação social no sentido de ser privado de participar como 
um igual na vida social.[...] significa uma política que visa a 
superar a subordinação, fazendo do sujeito falsamente reco-
nhecido um membro integral da sociedade, capaz de partici-
par com os outros membros como igual. (FRASER, 2007, p. 
107-108, grifo meu)

A autora (FRASER, 2008, p. 118) compreende que essa su-
pervaloração/subvaloração é proveniente da reprodução de práticas 
sociais realizada por meio de uma dominação simbólica em que “pa-
drões institucionalizados de valor cultural” regulam a interação social 
por meio de um padrão cis-heteronormativo6. Essa força, violência 
simbólica, está entranhada nas relações sociais e tenta impedir que 
alguns grupos de pessoas sejam vistos como pares iguais na socie-
dade. E, por mais que haja a conquista de alguns direitos — como 
ao casamento homoafetivo, como mais cadeiras no parlamento para 
mulheres, mais acesso dos negros e pobres à educação, como as cotas 
raciais e sociais —, ainda há a negação de outros como, por exemplo, 
ao aborto livre e a participação na política em igualdade. Os corpos 
e vozes dos subalternos causam incômodo no status quo, razão pela 
qual há uma tentativa de invisibilizar, marginalizar, executar tais 
pessoas. 

 Dito de outra forma, todo esse padrão normaliza os indiví-
duos que se sujeitam/agem conforme tais normas e que inferioriza, 
segrega e exclui todas as pessoas que estão fora dele, “os subordina-
dos”, negando-os o direito de participarem como membros iguais 
na sociedade, o que viola a justiça, podendo estar diante de uma 

6  Fraser fala em padrão heteronormativo, mas eu incluí o cis para também 
demonstrar mais esta normalização e, consequente, exclusão societária.
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injustiça de “má-distribuição”, de um “mau-reconhecimento/não-re-
conhecimento/falso-reconhecimento” ou de uma “má-representação”. 
Para conseguir unificar estes três paradigmas em uma teoria da jus-
tiça, Fraser os conecta a um mesmo princípio normativo, paridade 
participativa, o que cria um espaço discursivo que pode abranger a 
todos, pois questiona os arranjos sociais.  (FRASER, 2009, p. 18-20). 
Pode-se dizer, portanto, que a teoria de Fraser é “multidimensional 
na ontologia social e normativamente monista” (FRASER, 2013, p. 
763).

2. Discursos políticos e o outro subordinado

Analisa-se, neste tópico, o conteúdo dos discursos e ações de 
alguns políticos, autoridades legitimamente eleitas, para averiguar 
que não há uma representação adequada dos interesses de alguns 
representados, bem como para verificar se tais discursos e ações po-
dem ser considerados violentos/discriminatórios/excludentes. 

A violência, nestes casos, quando relacionada às questões 
de governo pode ser a última opção para a manutenção do poder, 
diante inimigos (ARENDT, 1970, p. 29). Desta forma, a autoridade 
investida no poder — que requer a legitimidade de um determinado 
grupo de pessoas — usa a violência — que requer de meios e instru-
mentos para justificá-la — para sua manutenção, na manutenção da 
dominação do homem sobre o homem.

Uma outra forma de violência é a simbólica que é “repro-
duzida cotidianamente por meios ‘modernos’, especificamente ‘sim-
bólicos’, muito diferentes do chicote do senhor de escravos ou do 
poder pessoal do dono de terra e gente, seja esta gente escrava ou 
livre, gente negra ou branca” (SOUZA, 2009, p. 15) — se reproduz 
de forma pré-reflexiva, a partir de pensamentos e atitudes que não se 
consegue compreender nem perceber (SOUZA, 2009, p. 15).

Há, portanto, vários tipos ou natureza da violência, a física, 
a moral, a psicológica, a simbólica, a institucional, quanto à classe, 
ao gênero, às pessoas com deficiência, à raça, ao sexo, ao território, 
etc. Mais especificamente, a violência de gênero, a racial e a sexual 
também podem ser entendidas como uma violência cultural “que se 
expressa por meio de valores, crenças e práticas, de tal modo repeti-
dos e reproduzidos que se tornam naturalizados” (MINAYO, 2006, 
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p. 36).
Toda essa sistematização consagra a violência, o desrespeito, 

a discriminação como uma ordem naturalizada e normalizada da 
sociedade, que é legitimada e reproduzida mediante a construção de 
papéis sociais, cujos valores estão institucionalizados por meio de 
padrões culturais, como já visto. É, também, por meio dessa pers-
pectiva simbólica, que pode ocorrer mediante a linguagem, o estilo 
de vida, a forma de agir, pela cor da pele, que se compreende a ló-
gica que a dominação e sua imposição geram, produzindo, conse-
quentemente, uma violência simbólica. Há, desta forma, todo um 
sistema de produção e reprodução histórica deste capital violento, 
também simbólico, sendo dissipado mediante instituições como o 
Estado, as Igrejas, as famílias, a mídia, o Direito, etc., e quando essa 
sistematização permeia os espaços públicos e privados, o único obje-
tivo é manter os padrões de dominação, em outras palavras, manter 
o discurso normal, de superioridade, violência (dominação sobre o 
outro) e consequente exclusão política de alguns sujeitos.

O discurso da autoridade legalmente constituída deve res-
peitar/observar às questões de direito de uma certa comunidade 
política, ao passo que a autoridade, em pessoa, deve incorporar nor-
mas morais de reconhecimento recíproco, de justificação pública e 
universal. Assim, em contextos político-jurídico, estas normas deve-
riam ser traduzidas em direitos humanos e fundamentais (FORST, 
2010, p. 107-108; FRASER, 2001, p. 247). Diante disso, será que este 
comportamento é observado nos exemplos de discursos de algumas 
autoridades brasileiras eleitas?

Em 2011, Jair Bolsonaro, à época deputado, respondeu algu-
mas respostas de leitores em uma entrevista. Uma das perguntas foi:

Várias vezes o senhor comentou em entrevistas que era a fa-
vor de uma possível volta do governo ditatorial no Brasil. Por 
quê? Rafael Lima de Oliveira, CE.

Bolsonaro: É mentira que o regime militar foi uma ditadura. 
Foi uma necessidade para aquele momento, e a adoção do 
regime foi motivada por anseios de todos os segmentos da 
sociedade, incluindo a mídia em geral e a igreja. Essa afirma-
tiva pode ser comprovada com a leitura de jornais e revistas 
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da época. Há 25 anos os militares são vilipendiados diutur-
namente, inclusive acusados de torturadores, e as Forças Ar-
madas permanecem como uma das instituições mais confiá-
veis do país, o que induz ao entendimento de que fizeram um 
bom governo. (Revista ÉPOCA, 2011).7

já em 2016, durante a votação em plenário sobre o impeach-
ment da ex-presidenta Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, à época ain-
da deputado federal, homenageou um ditador no plenário, dizendo: 
“Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor 
de Dilma Rousseff […] o meu voto é sim!)8. Em outra ocasião, já em 
2017, este mesmo deputado disse que quando fui a um quilombo, 
“[…] o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Nem pra 
procriador ele serve mais”, e ainda aproveitou para adiantar que, se 
eleito presidente, “não vai ter um centímetro demarcado para reser-
va indígena ou para quilombola.”9

Em 2017, o então prefeito10 de São Paulo, João Dória retira 
os dependentes químicos e seus pertences da região da “cracolândia”, 
sendo ele, a presença dessas pessoas no centro da capital é “ruim 
para a cidade e para o Brasil”11; uma outra prática que se tornou sis-

7  Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,E-
MI245890-15223,00-JAIR+BOLSONARO+SOU+PRECONCEITU-
OSO+COM+MUITO+ORGULHO.html. Acesso em: 27 jul. 2019.
8  Fala de Jair Bolsonaro em votação do Impeachment da Presidenta Dilma 
Rousseff, 2016. Carlos Alberto Brilhante Ustra, tido como um dos maio-
res torturadores brasileiros, chefiou o DOI-Codi, órgão de repressão do 2º 
Exército em São Paulo, na época da Ditadura Militar e foi lembrado em 
voto de Jair Bolsonaro no impeachment da, então, Presidente Dilma Rou-
sseff, na Câmara de Deputados, em 2016. Disponível em https://www.bbc.
com/portuguese/noticias/2016/04/160419_torturado_ustra_bolsonaro_
lgb Acesso em: 23 fev. 2019.
9  Fala de Jair Bolsonaro em palestra no Clube da Hebraica, no Rio, em abril 
de 2017.
10   https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-meio-ao-frio-
-moradores-de-rua-relatam-sofrimento-sob-a-gestao-doria/; https://www.
redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/02/politica-higienista-de-doria-fa-
z-populacao-de-rua-se-sentir-como-refugiados/  Acesso em: 29 nov 
2019.
11  Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/02/
politica-higienista-de-doria-faz-populacao-de-rua-se-sentir-como-refu-
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temática nesta cidade foi acordar os moradores de rua com jatos de 
água, inclusive durante o inverno12. 

Em 2019, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella tentou censurar um livro, determinando que a obra “Vin-
gadores, A Cruzada das Crianças”, que consta na capa dois rapazes 
se beijando, fosse retirada das prateleiras da Bienal do Livro com a 
justificativa de que o conteúdo seria impróprio às crianças, disse que 
“Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e 
do lado de fora avisando o conteúdo”13. 

Ainda neste mesmo ano, o deputado federal e presidente 
nacional do PSL (Partido Social Liberal), Luciano Bivar, em entre-
vista14, disse que política “não é muito de mulher” e que as cotas 
femininas no parlamento é considerada um erro, para ele “se alguém 
fosse candidato na sua casa, [...] certamente seu pai seria candidato 
e sua mãe não seria. Ela tem outras preferências. Ela prefere ver o 
Jornal Nacional e criticar, no que entrar na vida partidária.” E, um 
último exemplo, é a fala do governador do Estado do Rio de Janeiro 
Wilson Witzel15, declarando que mandaria um míssil para explodir a 
comunidade (de traficante)16.

Foi possível perceber que todas as autoridades acima, moral 
e legalmente instituída de poder, não apresentaram um discurso ca-

giados/. Acesso em: 29 nov 2019.
12  Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-meio-ao-
-frio-moradores-de-rua-relatam-sofrimento-sob-a-gestao-doria/. Acesso 
em: 29 nov 2019.
13  Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/06/politi-
ca/1567794692_253126.html. Acesso em: 29 nov 2019 
14  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/politica-
-nao-e-muito-da-mulher-diz-presidente-nacional-do-psl.shtml. Acesso 
em: 23 set 2019.
15  Wilson Witzel foi afastado do governo do Rio em agosto de 2020, por 
180 dias, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e passa por 
um processo de impeachment. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/
portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28082020-STJ-afasta-o-governa-
dor-Witzel-do-cargo-e-prende-seis-investigados-por-irregularidades-na-
-Saude-do-Rio.aspx Acesso em 18 nov 2020.
16  Fala do Wilson Witzel, em 2019, durante apresentação do programa de 
segurança. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noti-
cia/2019/06/14/em-discurso-witzel-fala-em-jogar-missil-em-traficantes-
-na-cidade-de-deus.ghtml. Acesso em 15 set 2019.
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paz de fornecer uma justificação pública que vise o reconhecimento 
recíproco. Não ocorre, na arena pública brasileira, o respeito da au-
toridade pelas normas de direito, pois em vez de cumprirem com o 
seu dever moral de igual respeito para com os seus representados, 
usam do seu poder de autoridade para realizar processos discrimi-
natórios que atuam diretamente sobre o pertencimento das pessoas 
a certas coletividades, ou seja, esses discursos e ações não conside-
ram o outro como um igual, como um sujeito pertencente a mesma 
sociedade. 

Constatou-se, ainda, como as práticas sociais reproduzem 
padrões comportamentais que hierarquizam o tecido social com re-
gras que incluem algumas pessoas ao acesso e garantia de direitos 
enquanto outras são excluídas. Os discursos de não-iguais atuam 
como ato violento, reforçando a marginalização, o desrespeito e a 
exclusão em relação à participação de alguns indivíduos e grupos na 
arena público-política. Tais fatos, assim como outros17, demonstram 
que a inviolabilidade do direito à vida passa a ser um privilégio con-
cedido a determinados grupos, reafirmando que a vida de algumas 
pessoas importam mais do que a vida de outras, o que confirma uma 
ilegalidade, uma desmoralização da autoridade política, além de 
conferir injustiças na dimensão cultural e política, segundo a justiça 
de Nancy Fraser. 

3. A paridade participativa como prática social inclusiva

O princípio normativo de paridade participativa serve como 
filtro, analisando as reivindicações que de fato são justas e remedian-
do a injustiça determinada, eliminando os obstáculos que impedem 

17  Fala do, atual, deputado estadual, Rodrigo Amorim (PSL), durante sua 
candidatura, de que, se eleito, decapitaria os “vagabundos” do PCdoB, Psol, 
PT. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noti-
cias/2018/10/08/witzel-participou-de-ato-em-que-placa-destruida-de-ma-
rielle-foi-exibida.htm Acesso em 16 agosto de 2019. Fala do Presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro: “Entre aqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o 
do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara”. (Conversa com minis-
tro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni em julho de 2019)- Disponível em 
https://www.brasildefato.com.br/2019/07/23/bolsonaro-podera-ser-inves-
tigado-por-declaracao-preconceituosa-contra-nordestinos/  Acesso em 16 
agosto de 2019.
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uma participação paritária (FRASER; HONNETH, 2006, p. 174). 
Essas barreiras, obstáculos (injustiças) podem estar relacionadas à 
má-redistribuição, à má-representação e ao mal-reconhecimento/
falso reconhecimento. Pode ser que a reparação da injustiça seja 
um combinado entre os remédios de reconhecimento e represen-
tação, ou entre redistribuição e reconhecimento, ou até mesmo que 
seja necessário, em determinadas ações, reparar as três dimensões 
de injustiça, e isso é observado caso a caso. “Uma visão de justiça 
em termos de paridade participativa representa o desmantelamento 
de obstáculos institucionalizados que impedem que certas pessoas 
participem no mesmo nível com outros, como parceiros plenos, em 
ações sociais” FRASER (2013, p. 752; 2009, p.17).

Para que a paridade participativa seja possível e para que 
os membros da sociedade interajam como pares e atuam em pé de 
igualdade, deve-se observar alguns critérios. 

Primeiro, deve haver uma distribuição de recursos materiais 
que garanta a independência e “voz” dos participantes. […] 
a segunda condição para a paridade participativa requer que 
os padrões institucionalizados de valor cultural exprimam 
igual respeito por todos os participantes e garantam iguais 
oportunidades para alcançar a consideração social. Esta con-
dição exclui padrões institucionalizados de valor que siste-
maticamente depreciam algumas categorias de pessoas e as 
características a elas associadas. (FRASER, 2002, p. 13) 

Além dessas, deve-se adotar condições relacionadas a uma 
democratização, tanto do espaço público-político quanto daqueles 
reivindicantes, uma vez essas condições estão conectadas à dimen-
são do político, à representação.

Dada a visão de justiça como paridade participativa, isso sig-
nifica que pode haver obstáculos distintamente políticos à 
paridade, irredutíveis à má distribuição ou ao falso reconhe-
cimento, apesar de (novamente) estarem a eles entrelaçados. 
Tais obstáculos surgem da constituição política da sociedade, 
em oposição à estrutura de classe ou à ordem de status. Ba-
seados em um modo especificamente político de ordenação 
social, eles só podem ser adequadamente entendidos através 
de uma teoria que conceitua representação, juntamente com 
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distribuição e reconhecimento, como uma das três dimen-
sões fundamentais da justiça. (FRASER, 2009, p. 20-21) 

Esses múltiplos paradigmas, ou três dimensões fundamen-
tais, estão relacionados como num ciclo vicioso e por isso são im-
portantes para um escopo mais ampliado de justiça e, não há, para 
Fraser, uma justiça reflexiva, crítica e que pretende ser democrática 
se amparar somente em um paradigma. A autora que dizer que, para 
atender às diversas reivindicações presentes num mundo globaliza-
do, uma justiça centrada em um só núcleo não é suficiente. 

[…] a necessidade de enquadramentos múltiplos é parte ine-
rente da ideia de paridade participativa. No fim e ao cabo, 
esse princípio não pode ser aplicado se não especificarmos 
qual a arena de participação social que está em causa e o con-
junto de participantes que têm o direito de paridade dentro 
dela. Mas a norma da paridade participativa deve ser aplica-
da a toda a vida social. Assim, a justiça requer paridade de 
participação numa multiplicidade de contextos de interação, 
que incluem os mercados de trabalho, as relações sexuais, a 
vida familiar, a esfera pública e as associações voluntárias da 
sociedade civil. (FRASER, 2002, p. 18-19, grifo meu)

Com esse entrelaçamento se reforçando mutuamente, Fra-
ser compreende que o político é o “palco deliberativo”, é a dimensão 
que permite que as pessoas expressem seus argumentos, que reivin-
diquem questões relacionadas tanto à redistribuição quanto ao reco-
nhecimento, “[…] os processos autoritativos de tomada de decisão 
depende não apenas das regras formais de decisão, mas também das 
relações de poder enraizadas na estrutura econômica e na ordem de 
status […] não há redistribuição ou reconhecimento sem represen-
tação” (FRASER, 2009, p. 25; 34). 

Neste sentido, para conectar a reflexão acerca da justiça 
proposta por Fraser e a questão problema, deve-se ter em vista ao 
menos dois fatores. O primeiro é de que as injustiças de má-repre-
sentação, ou seja, os obstáculos impostos a uma representação em pé 
de igualdade decorrem de uma constituição política da sociedade. 
E o segundo é que esta constituição política é baseada, construída 
mediante padrões de valores culturais que são e estão instituciona-
lizados na sociedade, no Direito, na Igreja, etc. e sendo esses valores 
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culturais (hegemônicos) ancorados em pressupostos normais que 
envolve questão de poder e que ditam o padrão de quem é visto como 
subordinado, como inferior, subalterno, não tendo a oportunidade 
de participar como um membro igual na sociedade, ocasionando, 
portanto, uma injustiça de falso reconhecimento ou subordinação 
de status.

 Voltando, então, à questão-problema proposta nesta pesqui-
sa (como colocar questões no campo político se grande parte das 
pessoas que são marginalizadas e excluídas da sociedade não tem, 
sequer, seu direito de existir garantido?) ela envolve uma questão 
procedimental, (como), que é condicionada à garantia do direito de 
alguém, (quem?), e, somada aos exemplos de discursos e ações trazi-
dos, pode-se perceber que se tem um entrelaçamento de injustiças. 
Injustiças conectadas tanto à dimensão cultural, quanto a dimensão 
do político, ou seja, injustiças de falso reconhecimento, pelo desme-
recimento e subordinação social (de status) dos subalternos, ou seja, 
às mulheres, aos quilombolas, aos pobres e moradores de rua, às pes-
soas que necessitam de assistência à saúde causada pela dependên-
cia química, aos moradores de comunidades esquecidas pelo Estado, 
os ditos “favelados” ou “traficantes”. Além do falso reconhecimento, 
também há a injustiça de má-representação, uma vez que a socieda-
de foi constituída para que os subalternos não participem dela, ou 
seja, não fazem parte do mesmo círculo, melhor dizendo, da mesma 
comunidade política, sendo excluídos e não tendo a chance de ex-
pressar suas vozes, indignações e injustiças a que estão submetidos. 
Frase como “política não é muito de mulher” expressa que os valores 
androcêntricos e sexuais (FRASER, 2009a; FRASER; HONNETH, 
2006) também fazem parte desse pressuposto normal em que a nossa 
sociedade ainda (quer) vive(r).

É aí que surge a importância de se determinar quem é o su-
jeito da justiça, ou seja, quem tem direito a protestar sobre determi-
nada injustiça e como reivindicá-la.

a globalização não pode solucionar, mas sim problematizar, a 
questão do “como”, uma vez que politiza a questão do “quem”. 
O processo acontece mais ou menos assim: uma vez que o 
círculo daqueles que reivindicam o direito de participação 
no estabelecimento do enquadramento se expande, as deci-
sões sobre o “quem” são crescentemente vistas como ques-
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tões políticas, que deveriam ser tratadas democraticamente, 
e não como questões técnicas, que podem ser deixadas para 
os especialistas e as elites. O efeito é alterar o peso do ar-
gumento, fazendo com que os defensores do privilégio dos 
especialistas tenham de demonstrar o seu ponto. Incapazes 
de se manterem distanciados da questão, eles são necessaria-
mente envolvidos em disputas acerca do “como”. Consequen-
temente, eles devem lidar com demandas por democratiza-
ção metapolítica. (FRASER, 2009, p. 35)

Com isso, é possível perceber que a inclusão da terceira di-
mensão, político, na justiça aliada à consequente crítica sobre quem 
tem direitos a uma reivindicação justa e quem pertence à determi-
nada comunidade política, possibilita a criação de mais espaços dia-
lógicos e agendas ampliadas.

Logo, a normatividade a ser cumprida, pelas autoridades e 
pelos indivíduos, se relaciona com o princípio de paridade partici-
pativa que apresenta uma forte exigência moral ao considerar todas 
as pessoas como dotadas de igual respeito e de participarem como 
um membro igual na sociedade ele consegue assegurar um direito 
fundamental que é o direito à existência.

Considerações finais

Os valores culturais amparados em pressupostos do discur-
so normal hierarquizam a sociedade considerando alguns sujeitos 
como subalternos. Essa relação desigual está presente nas dimensões 
econômica, cultural e política e atua como um ciclo vicioso reprodu-
zindo a marginalização da mulher, dos negros, dos pobres, de mem-
bros do grupo LGBTQI+, dentre outros. 

Os arranjos sociais e as relações de poder foram construídas 
de modo que negam a alguns membros da sociedade, aos conside-
rados subalternos/subordinados, a chance de uma participação ple-
na na vida social, fato que viola o princípio normativo da justiça de 
paridade participativa de Nancy Fraser. Assim, quando a autoridade 
instituída de poder define, mediante discurso ou ação, quem per-
tence à comunidade político-jurídica e quem não pertence, quem é 
sujeito de direito e quem se torna não-sujeito, sendo marginalizado 
e excluído do pertencimento às comunidades, tem-se uma violência, 
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uma violação da justiça, ou seja, uma injustiça que permeia tanto a 
dimensão cultural quanto a política, demonstrando que há, sim, um 
entrelaçamento entre os núcleos da (in)justiças econômica, cultural 
e política.

Uma participação democrática, igualitária e substancial, 
bem como uma decisão política, não é algo fechada e precisa estar 
em constante mudança, assim como a sociedade. Uma participa-
ção inclusiva depende da conjunção de vários aspectos e contextos 
e de como funcionam os arranjos institucionais e quais obstáculos 
e injustiças devem ser desmantelados, mas segundo a teoria crítica 
da justiça de Fraser o princípio normativo deve incluir uma relação 
dialógica com a parte afetada, ou melhor, com a parte sujeitada a de-
terminada injustiça. Consequentemente, o princípio normativo de 
paridade participativa atua como um filtro verificador, examinando 
se os discursos, ações, reivindicações (não só de autoridades eleitas, 
mas de toda a sociedade) são publicamente justificados no sentido 
de não violar os núcleos da justiça.

Nesse sentido, através da aplicação do princípio normativo 
de paridade participativa, que rearranja as estruturas sociais e retira 
os obstáculos que impedem uma verdadeira participação como par-
ceiro pleno na vida social, esses sujeitos (antes subordinados) são 
reconhecidos como sujeitos legítimos de direitos e parte integran-
te na discussão, deliberação e decisão das questões reivindicadas, 
bem como sobre a agenda das questões pautadas. Desta forma, foi 
possível perceber que a paridade participativa ao atuar como uma 
prática social, inclusiva, mediante uma nova visão da normatividade 
social, é capaz de assegurar o direito à existência, uma vez que este 
princípio quebra com a ideia de inimigos — de disputa de poder, 
que carrega a ideia de subordinação, de exclusão, eliminação — para 
conferir uma ideia de participação igualitária, como iguais partici-
pantes em todos os contextos sociais, contribuindo, portanto, para a 
redução das desigualdades e exclusões existentes do campo político.
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Resumo: O artigo tem como objetivo compreender o im-
pacto do fenômeno chamado greening sobre os argumentos de deci-
são da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), que 
vem tratando de temáticas ambientais (principalmente por meio de 
Soft Law) dentro de uma estrutura normativa que tem como função 
primordial a concretização de direitos humanos. O problema de pes-
quisa está no questionamento das consequências do Novo Constitu-
cionalismo Latino-Americano (NCLA) sobre as decisões da Corte 
IDH, um movimento constitucional decolonial que rompe com o 
mito Estado-nação e abarca diversas das nacionalidades e expressões 
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culturais existentes em seu território para a defesa de seus interesses, 
desapegando-se do ideal ocidental de sociedade inserido no conti-
nente desde o processo colonizatório. Para tanto, analisa-se a relação 
do meio-ambiente com o capital e as políticas estatais neoliberais; 
verificam-se os fundamentos jurídicos do NCLA e sua influência na 
Corte IDH. Foram estudados oito casos julgados pela Corte IDH 
desde 2009, data quando os entendimentos foram uniformizados. 
Conclui-se a absorção parcial do NCLA pela Corte IDH, pois as de-
cisões pró-ambiente são feitas de modo reflexo a partir de uma visão 
de manutenção do ideal antropocentrista eurocêntrico/colonial, que 
é apartado do entendimento biocêntrico defendido pelo NCLA.

Palavras-Chave: Greening; Novo Constitucionalismo Lati-
no-Americano; Corte Interamericana de Direitos Humanos; Direito 
Ambiental; Direitos Humanos.

Abstract: This paper aims to comprehend the impact of the 
greening phenomenon on the decision arguments of the Inter-A-
merican Court of Human Rights (IACHR), which has been treating 
environmental themes (mainly through Soft Law) inside a norma-
tive structure whose primary function is the realization of human 
rights. The research problem is in questioning the consequences of 
the New Latin American Constitutionalism (NLC) on the decisions 
of the Inter-American Court, a decolonial constitutional movement 
that breaks with the myth of the nation-state and embraces several 
of the nationalities and cultural expressions existing on its territory 
for the defense of its interests, detaching itself from the western ideal 
of society inserted in the continent since the colonization process. 
To this end, this paper analyzes the relationship between the envi-
ronment and capital and neoliberal state policies, verifying the legal 
foundations of the NLC and its influence on the IACHR. Eight cases 
judged by the IACHR have been studied, since the understandings 
were standardized, in 2009. The study concludes for the partial ab-
sorption of the NLC, since the pro-environment decisions are made 
reflexively from a view of maintaining the Eurocentric/Colonial an-
thropocentric ideal, which is detached from the biocentric unders-
tanding defended by the NLC.

Keywords: Greening; New Latin American Constitutiona-
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lism; Inter-American Court of Human Rights; Environment Law; 
Human Rights.

Introdução 

 Ao analisar os julgados da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos (Corte IDH) desde 1990, vê-se que, aos poucos, temas 
comuns ao Direito Ambiental foram sendo tratados com maior fre-
quência e profundidade, valendo-se de entendimentos diversos aos 
utilizados anteriormente, sendo 2009 o ano de uniformização das 
decisões. Tal mudança de entendimento por parte da Corte causa 
estranheza, pois toda a estrutura da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), bem como de sua Comissão e Corte são de aplicação 
direta de direitos humanos, o que se soma ao fato de a corte não ter 
explicado a razão dessa alteração. 

A este fenômeno se dá o nome de greening, que em sua tra-
dução literal significa a ocorrência de um “esverdeamento” de deter-
minada área, ao mesmo tempo que trata da aplicação de direitos am-
bientais em estruturas que primordialmente não foram idealizadas 
para cumprir esta função. No caso apresentado, então, o greening 
seria uma estrutura epistêmica de aplicação de normas de direitos 
humanos pela Corte IDH.

A partir da situação, questiona-se: por qual razão o processo 
de greening se iniciou e ganhou força nas decisões da Corte IDH? O 
que se sabe até o momento é que a maneira de entender a natureza e 
sua relação com o ser humano mudou para a corte, porém não existe 
motivo explícito.

A intensidade de aplicação de tais entendimentos também é 
fato importante a ser considerado, pois, por mais que temas de Di-
reito Ambiental se encontrem em pauta por todo o mundo, inclusive 
sendo o crime ambiental passível de denúncia perante o Tribunal 
Penal Internacional (TPI) desde de 20163, o greening vem ocorrendo 
de maneira mais intensa e diferenciada no continente americano, 
principalmente nos julgados que dizem respeito à América Latina.

3 Desde 2016 o TPI considera o “ecocídio” como crime contra a humani-
dade desde que sejam identificadas vítimas humanas e agressor Estado ou 
empresa.
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Identifica-se que o motivo deste fato se explica por ser a 
América Latina um dos espaços territoriais com maior diversidade 
étnica-cultural do mundo devido à existência das comunidades ori-
ginárias americanas e dos povos de imigração forçada do continente 
africano, o que faz com que exista no continente uma relação muito 
particular entre o povo, a natureza e a forma como ambos se rela-
cionam.

Ao mesmo tempo que este cenário se desenvolve, inaugura-
-se na América Latina um novo movimento constitucional, o cha-
mado Novo Constitucionalismo Latino-Americano (NCLA). Este se 
define como marco de libertação do chamado Constitucionalismo 
Liberal, modelo constitucional vigente a partir da modernidade e 
que firmou certos conceitos que passaram a ser seguidos por grande 
parte do mundo, como a ideia de Estado-Nação, ou seja, um terri-
tório onde se localiza um povo e uma cultura, o que levaria, conse-
quentemente, à ocultação das culturas não-dominantes (diga-se de 
passagem, as culturas não-ocidentais). Ao mesmo tempo que prega 
esta mudança, o NCLA também adota a visão biocêntrica ao ir con-
tra o antropocentrismo vigente.

Ao analisar o movimento do NCLA, encontra-se o segundo 
problema de pesquisa identificado, onde questiona-se: Existe rela-
ção entre o greening e o NCLA? Ou melhor, o NCLA influenciou a 
Corte IDH a ponto de esta adotar sua visão multicultural de direitos 
humanos bem como sua estrutura biocêntrica? Indaga-se isso por-
que, como já dito, a Corte IDH não assume uma posição de ter ou 
não adotado a visão de direitos humanos e ambientais apresentados 
pelo Novo Constitucionalismo. Entretanto, ao que se parece, existem 
pontos de encontro entre ambos os movimentos.

Aponta-se que tal movimento é particular da América La-
tina justamente pela relação peculiar que o continente possui com 
a natureza, o que ocorre pela existência de povos com culturas que 
se relacionam de forma diferenciada com a natureza. Então, a im-
portância desta justificativa se dá pela necessidade de estudo da re-
lação do continente americano com a natureza, que muito o afasta 
da concepção ocidental dada pelas normativas de Direitos Humanos 
existentes no mundo.

A hipótese inicial para solucionar os problemas de pesquisa 
apresentados supôs que a Corte IDH estaria em processo de imple-
mentação da visão multicultural de Direitos Humanos, que é intro-
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duzida pelo NCLA, de modo a romper com a visão Estado-Nação e 
passando a respeitar a cosmovisão dos povos originários americanos 
e dos povos de imigração forçada, em especial sua relação com a na-
tureza, identificada nos conceitos de Pachamama e buen-vivir.

Também é possível que com o processo de greening, a Cor-
te IDH também estaria adotando um entendimento no sentido de 
rompimento da visão ocidental antropocentrista, que considera ape-
nas o homem como titular de direitos, ao passo que abandona o en-
tendimento de que a natureza é um bem a serviço da humanidade.

A presente pesquisa justifica-se social e cientificamente por 
dois motivos. O primeiro se dá em relação a aplicação das normas 
de Direitos Ambientais na Corte IDH. Isso porque, em sua grande 
maioria, as normas de Direito Ambiental Internacional são de soft 
law. Dessa forma, a importância do tema vem pela à aplicação de 
normas não vinculativas de direito da natureza por um tribunal in-
ternacional, que tradicionalmente aplica normas jurídicas, que são 
por excelência coercitivas.

Além disso, como segunda justificativa apresentada ao tema 
a ser estudado, vê-se que temas de direitos da natureza e ecologia 
encontram-se em voga no mundo, seja pelas mudanças climáticas, 
deterioração ambiental ou consciência ambiental. Tanto é que todos 
os sistemas de direitos internacionais passaram a tratar mais inten-
samente de direitos ambientais.

Os objetivos gerais da pesquisa foram: analisar a fundamen-
tação da Corte IDH ao aplicar os Direitos da Natureza em uma es-
trutura que, por sua natureza, é de aplicação direta na proteção de 
Direitos Humanos e analisar a influência do NCLA nesta mudança.

Para tanto, os objetivos específicos foram: analisar da situ-
ação do meio ambiente em meio ao sistema capitalista vigente, ob-
servando se há possibilidade de conciliação entre os interesses do 
capitalismo e do meio-ambiente e em que medida as normas de 
Direito Internacional Ambiental, que aqui serão representadas pela 
Declaração de Estocolmo, Declaração do Rio e o Acordo de Paris, 
contribuem para a proteção ambiental. 

Feito isso, passa-se a analisar o NCLA, onde busca-se extrair 
o essencial à concepção de direitos humanos, direitos ambientais e a 
relação entre estes. Aqui, o que se pretende é entender não apenas a 
teoria por trás do NCLA, mas como ele pretende e impõe sua apli-
cação quando um país implementa a visão do movimento em seu 
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território.
A pesquisa possui caráter exploratório-explicativo, onde o 

tema foi abrangido para conhecer as variaveis envolvidas no pro-
cesso de greening da Corte IDH e as causas que levaram a Corte a 
tal posicionamento, e para tanto utilizou-se das técnicas de revisão 
bibliográfica e coleta de dados primários no site da Corte IDH com 
temáticas ambientais. Aponta-se aqui que o NCLA tem seu marco 
de início em 1991, com a promulgação da Constituição Colombiana. 
Porém, neste estudo foram analisados os julgados a partir do ano de 
2009, com entendimento de eficácia direta do art. 26, do Pacto de 
São José da Costa Rica, alterado pelo Protocolo de Buenos Aires, que 
foi o momento de pacificação dos julgados.

Analisaram-se oito julgados coletados na fase preliminar 
a partir do critério temporal com enfoque principalmente nos en-
tendimentos que relacionam a proteção de direitos humanos com a 
proteção ambiental. Neste momento foi realizada uma comparação 
entre os ideais extraídos, comparando-os e observando se existe ou 
não convergência de entendimentos para com o NCLA. Existindo, 
passa a ser necessário analisar em que medida houve a absorção dos 
conceitos utilizados no NCLA pela Corte IDH.

1. O desenvolvimento insustentável do capital

1.1 O Capital e o Meio-Ambiente

 Michael Löwy4 parafraseia Max Horkheimer5, filósofo da 
Escola de Frankfurt, que afirma que se você não quiser falar do ca-
pitalismo, não adianta falar do fascismo, apontando que da mesma 
forma, “se você não quiser falar do capitalismo, não adianta falar 
do meio ambiente”. Isso porque a história da devastação ambiental é 
também a história da acumulação do capital. A dominação indireta, 
por via jurídica, no sistema de produção e reprodução capitalista é 
expresso tanto sobre o ser humano como sobre a natureza: os danos 
irreversíveis são observados no imperialismo a partir de seus efeitos 

4 LÖWY, 2013, p. 81
5 HORKHEIMER, 1939-1940, P. 115
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econômicos e ecológicos6.
O que ocorre é que desde que o mundo entrou na fase co-

nhecida como antropoceno, que é marcada pela ação humana na 
Terra, nenhum sistema econômico/social foi tão danoso ao meio 
ambiente como o capitalismo7. Isso se dá primariamente pela ideia 
de competição e busca incessante pelo lucro, que é a lógica que sus-
tenta o próprio conceito de meritocracia e do capitalismo como um 
todo. Então, para o “sucesso” do capitalismo, em tese, todos teriam 
que buscar se sobressair em um sistema competitivo que tem como 
objetivo a produção e o consumo ilimitados8.

Percebe-se que a imposição de um limite à produção e ao 
consumo não existe justamente porque a própria sociedade capita-
lista não possui interesse em tal limitação, porque seria uma forma 
de barreira aos interesses do capital. A destruição ambiental é con-
sequência de uma produção exacerbada que leva ao consumismo 
exacerbado, até porque a produção e o desenvolvimentismo são con-
dições de existência e perpetuação do capital.

 Schumpeter chama tal relacionamento de “paradoxo da 
destruição criadora”9, pois ao mesmo tempo em que o homem de-
senvolve sua economia com o aperfeiçoamento da indústria e a ex-
ploração de combustíveis fósseis, ele deixa um rastro de destruição 
no meio ambiente. Lipietz inclusive afirma que, em um século, com 
o advento do fordismo no pós-II Guerra, o capitalismo multiplicou 
por cinquenta a produção industrial mundial10.

As alternativas presentes e hegemônicas no cenário atual de 
tentativa de controle da crise ambiental são conhecidas como formas 
de ecologização do capital, também conhecidas como ecocapitalistas 
ou defensoras do “capitalismo verde” ou “capitalismo de mercado”. 
Em seus estudos se defende a possibilidade de convivência pacífi-
ca do desenvolvimento econômico e da preservação ambiental, e a 
forma de se chegar a tal ideal é o consumo consciente, ou seja, que 
as pessoas respeitem a natureza pelo seu padrão de consumo, o que 
teria como consequência a própria conscientização dos detentores 

6 ALTVATER, 2018, p. 74.
7 ALTVATER, 2018, p. 70.
8 FOLADORI, 1999, p. 35.
9 SCHUMPETER, 1961, p. 110.
10 LIPIETZ, 1992, p. 321.
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do capital11.
Entretanto, Altvater aponta que mudanças individuais de 

hábitos não possuem efeito na preservação ambiental, até porque a 
destruição ambiental massiva não é causada por ações de interesses 
humanos e sim por ações de interesses do capital, renomeando a era 
atual de “Capitaloceno”, sendo o homem apenas seu agente12. 

Então, não seria o homem aquele que definiria o que, como 
e o quanto se produz, sendo esta uma decisão exclusivamente do 
capital e, assim, impossível que mudanças individuais diminuam 
a lógica destrutiva do capital13. Dessa forma, qualquer tentativa 
de transformar o capitalismo em um sistema verde seria inútil, de 
modo que a sustentabilidade do meio ambiente é possível apenas 
com a ruptura do sistema: liberta-se do idealismo da boa ou má von-
tade das empresas, pessoas ou Governos, pois é a lógica imanente e 
necessária do sistema de concorrência que estrutura a exigência de 
rentabilidade no capitalismo14.

 Entende-se que a evolução intensa do capitalismo, que toma 
como marco inicial a Revolução Industrial, ocorrida por volta de 
1820-1840 e que produziu a aceleração da industrialização por todo 
o mundo, coincide com o momento em que houve exponencial au-
mento da temperatura global, como demonstra o gráfico exibido no 
Relatório de Mudança Climática e Terra apresentado em 2019 pelo 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC):

 Figura 1 - Desde o período pré-industrial (1850 - 1900) a média de temperatura da 
atmosfera próxima à superfície tem aumentado consideravelmente mais que a média da tempe-
ratura superficial global (continentes e oceanos)15.

11 BELLO; SANTA, 2017, p. 122.
12 ALTVATER, 2018, p. 74.
13 ARAUJO; SANTOS; SILVA, 2012, p. 108.
14 LÖWY, 2013, p. 81.
15 Fonte: IPCC (2019)



238 • CAPÍTULO 9

Outra análise também realizada tendo em vista tal pesqui-
sa é o significante aumento da temperatura mundial por volta da 
década de 1980, período de expansão do modelo neoliberal para 
o sul global por meio do Consenso de Washington. Este encontro 
foi realizado entre diversas instituições financeiras, como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, economistas e o 
próprio governo dos Estados Unidos, cujo tema foi a economia la-
tino-americana, resultando na formulação de diversas sugestões na 
forma como as economias mundiais deveriam funcionar, tendo um 
viés de globalização de mercados. 

Quanto às reais influências antrópicas nas mudanças climá-
ticas, em relatório publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), afirma-se que “simulações com forçantes naturais 
captam as mudanças de temperatura de curta duração após erup-
ções, mas apenas as simulações com forçantes natural e humana si-
mulam a tendência de aquecimento de maior duração”16. Ou seja, 
é natural que o planeta passe por transformações de temperatura 
por causas naturais, porém estas mudanças seriam apenas de curto 
prazo. Dessa forma, as alterações a longo prazo, como as que vêm 
ocorrendo, apenas seriam possíveis com transformações naturais 
e antrópicas. Embora as causas naturais estejam presentes, não se 
pode deixar de dar grande importância ao forçamento causado pelo 
ser humano para as mudanças climáticas17.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 

16 KRUG et al, 2019, p. 4.
17 KRUG et al, 2019, p. 4.
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do Clima18 “descreve que o acúmulo de gases de efeito estufa na at-
mosfera durante o século 20 é resultado do uso crescente de energia 
e a expansão da economia global”19. É o que se confirma na Figura 
2, onde países símbolos da industrialização, com maior taxa de de-
senvolvimento industrial e produção em massa de bens de consumo 
também ocupam a liderança entre os maiores emissores de gases de 
efeito estufa, que são outros agentes de alto impacto para a terra e o 
meio ambiente, como mostram os dados do Center for Climate and 
Energy Solutions (C2ES):

Figura 2 - Emissões de gases de efeito estufa para as principais economias, 1990–203020.

 

Observa-se na Figura que, atualmente, as maiores econo-
mias do mundo são responsáveis por aproximadamente 29,4 Mi-
lhões de Toneladas de gases de efeito estufa em equivalência em di-
óxido de carbono (CO₂e). A previsão para 2020 é de estabilização 
da emissão para alguns e aumento para outros, com resultante em 
pequeno aumento no total. Além disso, outro dado extraído é do au-
mento exponencial da produção de gases estufa pela China a partir 
dos anos 2000, período também da explosão de industrialização e 
de produção de bens de consumo deste país21. Porém, mesmo com 

18 UNFCCC, 2011, p. 1
19 No original: “[...]describes the build-up of greenhouse gases in the atmos-
phere during the 20th century as resulting from the growing use of energy 
and expansion of the global economy”.
20 Fonte: C2ES, 2020.
21 COELHO, MASIERO; CASEIRO, 2015, p. 88.
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estes números que claramente relacionam o capitalismo com a de-
gradação ambiental, ainda persistem as tentativas capitalismo verde.

1.2. O Direito Internacional Ambiental e a proposta de desenvolvi-
mento sustentável.

Como já apontado, talvez não seja correto afirmar que é a 
influência direta do homem na natureza que faz com que o meio 
ambiente como um todo seja precarizado, isso porque o capital teria 
seu interesse particular, que é afastado dos interesses das grandes 
massas de seres humanos, ou das classes. Entretanto, fato é que o 
ritmo em que o capitalismo vem crescendo desde a industrialização 
dos meios de produção é causa primeira da deterioração ambiental, 
independentemente do recente processo de financeirização a partir 
da década de 197022.

A tomada de atitude lógica seria, então, a transformação do 
modelo de produção e do padrão de consumo incentivado atual-
mente. Entretanto, em âmbito internacional, da normatização do 
Direito Internacional Ambiental, as tentativas de frear os impactos 
ambientais destrutivos se limitaram a reproduzir discursos ecocapi-
talistas, partindo do entendimento da eficácia do desenvolvimento 
sustentável para a mitigação dos danos ambientais23. E é tal visão 
de sustentabilidade que permeia os principais instrumentos de nor-
matização internacional do meio ambiente, como a Declaração de 
Estocolmo Sobre o Ambiente Humano, de 1972; a Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, firmado durante a 
Reunião das Nações Unidas, conhecida como Eco 92, e o Acordo de 
Paris, normatização mais recente e firmada em 2015 na 21ª Confe-
rência das Partes (COP 21).

Para uma análise dos dispositivos inseridos em tais regu-
lamentações, primeiramente é necessária a observância de suas 
formalizações, que se deram por meio de Acordos e Declarações, 
instrumentos que em sua essência são de soft law24. Tais formatos 
muitas vezes são eleitos pela rapidez e facilidade em sua negociação 
e aprovação, de forma que escaparia à burocracia inerente à apro-

22 ARNETH et al., 2019, p. 07.
23 ARAUJO; SANTOS; SILVA, 2012, p. 103.
24 TEIXEIRA, 2011, p. 309.
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vação de normas de hard law e, logo, poderiam ser aplicadas com 
maior prontidão. Entretanto, sua escolha também significa que os 
deveres lá especificados não possuem o status de norma jurídica co-
ercitiva e, consequentemente, não possuem sanções individualiza-
das para casos de descumprimento. Aponta-se que as normas de soft 
law seriam apenas compromissos morais assumidos pelos Estados e 
que gerariam uma expectativa de cumprimento pela autonomia da 
vontade das partes25.

Então, ao passo que se retira a burocracia envolvida nos dis-
positivos internacionais, também se retira a possibilidade de cobran-
ça de sua aplicação. Há quem defenda que as sanções seriam aquelas 
impostas pelo costume, que de fato é considerado norma jurídica em 
âmbito internacional, ou que a coerção viria por vias diplomáticas, 
onde os demais Estados signatários aplicariam sanções econômicas 
para o autor do descumprimento. Porém, como a Figura 2 aponta, 
os países mais poluentes e com maior resistência ao cumprimento 
de normas atinentes ao Direito Ambiental também são potências 
econômicas (diga-se de passagem, com poder de veto no Conselho 
de Segurança da ONU). A conclusão então é pela impossibilidade 
dos demais países aplicarem sanções a eles devido à desigualdade 
política. 

Por uma análise discursiva do conteúdo dos documentos 
internacionais citados, o Acordo de Paris e as Declarações de Esto-
colmo e Rio, revelam que eles mantêm congruência com as posições 
ecocapitalistas defendidas: primeiro o conceito de desenvolvimen-
tismo restrito ao campo econômico, depois, como acompanhamen-
to, o meio ambiente. Como exemplo disso, a Declaração de Estocol-
mo (1972) que afirma que baseia em entendimentos que “ao planejar 
o desenvolvimento econômico, deve ser dada a devida importância à 
conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres” e que 
“O desenvolvimento econômico e social é indispensável para asse-
gurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favoráveis, bem 
como para criar na terra as condições necessárias à melhoria da qua-
lidade de vida”. Apontando sempre o desenvolvimentismo antes da 
proteção ambiental.

Tais dispositivos são coincidentes com o disposto na Decla-
ração do Rio (1992), que se inicia afirmando que “os seres humanos 

25 GREGÓRIO, 2016, p. 03; HORA; CORREIO, 2017, p. 62
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estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentá-
vel. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 
a natureza”, apresentando que a proteção ambiental só se dá nos li-
mites do interesse humano. Portanto, os Estados deteriam soberania 
sobre seus recursos e, ao mesmo tempo, teriam a responsabilidade 
de assegurar atividades econômicas em seus territórios que respei-
tem a cooperação ambiental internacional26.

Da mesma forma, o Acordo de Paris (2015), em seu art. 10, 
afirma que “[as Partes deverão] acelerar, encorajar e possibilitar a 
inovação é fundamental para uma resposta eficaz, global e de longo 
prazo às mudanças climáticas e para promover o crescimento econô-
mico e o desenvolvimento sustentável”27.

O raciocínio que se mantém em todos os dispositivos men-
cionados é que o ideal desenvolvimentista e o crescimento econô-
mico sob enfoque foram mantidos, colocando a proteção ambiental 
apenas na medida em que se garante o desenvolvimento do capital 
e as necessidades humanas. Dessa forma, o disposto em tais cartas 
serviria apenas como forma de apaziguamento frente aos números 
que apontam a degradação ambiental e a mudança climática em dis-
parada. Porém, a realidade é que “o momento presente que vive a ci-
vilização exige um outro comportamento, tanto na produção quanto 
no consumo, face à limitação dos recursos naturais e às exigências 
impostas pela sociedade industrial”28.

É neste momento de ineficiência das políticas ambientais 
nacionais e internacionais, as quais se recusam a confrontar os in-
teresses do capital, que surgem alternativas ao modelo produtivista/
desenvolvimentista/capitalista vigente, ocorrendo um giro deco-
lonial no binômio ser humano-ambiente. Entendendo, então, que 
práticas de agricultura que incluem conhecimento indígena e local 
podem contribuir para superar desafios da mudança climática, segu-
rança alimentar, conservação da biodiversidade e combate à deserti-
ficação e degradação do solo29.

26 ONU, 1992.
27 ONU, 2015.
28 PORTANOVA, 2005, p. 69.
29 ARNETH et al., 2019, p. 34. Como Alejandro Medici (2010, p. 6), enten-
demos o giro decolinial como uma opção tomada conscientemente para o 
resgate de conhecimentos e relações sociais esquecidos pela modernidade: 
“Entonces la idea de decolonialidad se dirige a hacer manifiestas las com-
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Em se falando de América Latina, parte do sul global e his-
toricamente colonizada e oprimida pelos interesses do capital e do 
ocidente, tais ideais deram razão ao surgimento do chamado Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano (NCLA), movimento de-
colonial que prega o multinacionalismo e uma nova relação com o 
modo de produção.

2. O Novo Constitucionalismo Latino-Americano e a União 
Humano-Natureza

 2.1. Uma oposição anticolonial à perpetuação da marginalização rea-
lizada pelo Neoconstitucionalismo

O NCLA é um movimento constitucional que surge na 
América Latina em 1991, tendo como marco inicial a promulgação 
da Constituição Colombiana, e em oposição ao modelo Neoconsti-
tucional, conhecido como representante do constitucionalismo libe-
ral. Surgido de forma espontânea e depois batizado com tal nome, 
o NCLA rompe com a ideia de Estado-Nação, que surge a partir do 
conceito de que em um território existe apenas um povo, represen-
tado por uma cultura30.

Ao romper com este ideal, a referida teoria constitucional 
aponta que o resultado da criação de Estados nacionais é o encobri-
mento do diferente no território nacional31, e é justamente contra tal 
fenômeno que o NCLA se manifesta, defendendo, então, uma visão 
constitucional multicultural. Mais especificamente, acredita-se que 
no contexto Latino-Americano um Estado multicultural seria a úni-
ca possibilidade que não perpetuasse a opressão dos povos e possi-
bilitasse um modelo realmente sustentável de produção, afastada do 
ideal desenvolvimentista e industrializante. Tal ruptura de modelo 
foi vista como necessária pois as premissas de estabelecimento do 
Neoconstitucionalismo violavam diretamente estes objetivos.

plejas relaciones raciales, étnicas, epistémicas, de género que la primera 
descolonialización dejó intactas bajo la sombra de la modernidad/colonia-
lidad”.
30 LACERDA, 2014, p. 250.
31 BARBOSA, 2017, P. 1115.



244 • CAPÍTULO 9

Ao se importar o Neoconstitucionalismo para a América 
Latina, a situação de opressão das culturas não dominantes foi ma-
ximizada, pois a formação dos Estados ignorou as fronteiras e inte-
resses de milhares de comunidades indígenas que habitam as terras 
americanas desde muito antes da invasão portuguesa e espanhola 
a estas terras e que são oprimidos desde então. Fala-se, então, que 
o modelo do NCLA criaria um constitucionalismo do real para o 
ideal32, em oposição ao modelo liberal, que aponta para uma nação 
monocultural que não se verifica na prática.

Ao considerar que a América Latina possui em seu território 
uma das maiores diversidades culturais do mundo pela existência 
dos povos originários da América e das comunidades quilombolas33, 
identifica-se um ambiente favorável para a criação de um Estado pa-
cífico onde todas as representações das diversas culturas existentes 
convivessem em igualdade de direitos e representação, de modo que 
povo seja todo aquele habitante de um país, não apenas os membros 
da cultura dominante:

En contraste, el nuevo constitucionalismo de Nuestra América 
se erige sobre la centralidad de la doctrina del poder consti-
tuyente originario, autónomo e incondicionado. Sólo el pueblo 
es soberano (principio de la soberanía popular) y puede dictar, 
a partir de su voluntad general, los términos de la constitución 
de un país. Por ende, está por encima del poder constituido y 
de la legalidad vigente. El poder constituyente es el origen de 
todo Derecho o modo de regulación social. De ahí que la sobe-
ranía es del pueblo y no del Derecho, como tiende a concebirse 
bajo el Estado de Derecho burgués34.

Então, o princípio basilar do movimento constitucional la-
tino-americano é dar representação a estes povos originários, indo 
muito além da possibilidade de votar e ser votado, garantindo a se-
gurança do seu estilo de vida e seu modelo de produção, sendo o Es-
tado verdadeiro defensor das garantias de todos os povos existentes 

32 PEREIRA, 2013, p. 08.
33 Os números do CEPAL afirmam que existem aproximadamente 826 po-
vos indígenas, somando mais de 45 milhões de pessoas neste território. Ver: 
CEPAL, 2015, pp. 40-42.
34 RIVERA-LUGO, 2017, p. 3229.
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em seu território.
Embora o movimento de giro epistemológico do NCLA leve 

para uma nova forma de compreensão da soberania popular dos 
multi-povos do Estado-multinacional, o que importa em uma nova 
ordem das coisas no constitucionalismo clássico, Gilberto Bercovici 
aponta que esse movimento não é novo. O que o autor chama de 
“constitucionalismo transformador” seria o contexto teórico geral 
no qual o NCLA estaria inserido, em que vários Estados estariam 
promulgando constituições reformistas ou revolucionárias visando 
a emancipação social dos corpos35. Entretanto, o autor deixa de ana-
lisar de que a reforma ou revolução social não garante os objetivos 
do NCLA se esta não está ligada a uma mudança do ideal antropo-
cêntrico e desenvolvimentista. Isso porque o NCLA vai muito além 
de direitos humanos e sociais, tratando também de meio ambiente, 
produção industrial e anticolonialismo.

É um movimento também construído com base anticolonial 
pois historicamente as comunidades originárias e as de imigração 
forçada que se encontram no continente americano foram apresen-
tados como selvagens, não-humanos, sem direitos, ou como diria 
Hegel, sem existência histórica. E a importação de um modelo eu-
ropeu de constitucionalismo nada mais faria do que perpetuar tal 
situação, pois garantiria que as leis e o modelo de desenvolvimento 
seriam importados e não criados para abarcar as particularidades de 
determinados povos e culturas.

Assim, a independência e formação de Estados Nacionais 
Latino Americanos continuaram respaldadas em interesses 
eurocêntricos e baseada na importação de institutos do di-
reito moderno europeu, como a própria noção de Estado 
Nacional numa perspectiva uniformizante da linguagem, 
crenças, valores, moeda, direito e do uso legítimo da violên-
cia pelo Estado e do modo de produção capitalista, reprodu-
zindo majoritariamente os compromissos fundamentais de 
uma democracia liberal-burguesa36.

35 BERCOVICI, 2013. Tal movimento mais amplo teria iniciado em 1949 
com a Constituição Indiana e que abarcaria países como África do Sul, Por-
tugal e Espanha, apontando que a situação periférica destes países em rela-
ção à economia mundial é a característica comum que os une.
36 BARBOSA; TEIXEIRA, 2017, p. 7.
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Dessa forma, a criação do NCLA considera que é inviável a 
perpetuação do modelo constitucionalista liberal em solo latino-a-
mericano e propõe tal mudança. Porém, como brevemente dito an-
teriormente, para que seja possível um multiculturalismo real, muito 
mais que representação dos povos indígenas e quilombolas, é neces-
sário que o Estado promova seu estilo de vida, crenças e modelo de 
produção, que aqui se apresentam pelos conceitos de Pachamama e 
buen-vivir.

2.2 A Pachamama e o Buen-Vivir: a conciliação e o desenvolvimento.

A cultura dos povos originários em muito se diferencia do 
padrão eurocêntrico-capitalista introduzido na América, de forma 
que todo o seu modelo de vida é baseado em cosmovisões. O próprio 
conceito das cosmovisões dos povos já apresenta total oposição ao 
antropocentrismo usualmente utilizado, o que ocorre por se acredi-
tar que os seres humanos não são o centro em termos de prioridade, 
sendo apenas uma parte de uma relação que é muito mais ampla ou 
biocêntrica37.

A primeira cosmovisão utilizada é o sentido da Pachamama, 
que é a mãe-terra, o universo que tudo cria e tudo produz, que sente 
toda a ação humana sobre ela e reage em proteção da terra. Para que 
se tenha uma relação sustentável com a Pachamama, é necessário 
viver em mutualismo, cuidar dela para que ela cuide de onde os se-
res habitam, conceito simples da biologia, é uma relação que ambos 
devem sair ganhando38.

Para que seja possível tal relação, o meio a ser utilizado é a 
cosmovisão do buen-vivir ou do bem viver, filosofia originária da 
região andina que prega um modelo de desenvolvimento e produção 
que visa o respeito à Pachamama. Acosta afirma que tal proposta “se 
analiza en su sentido sistémico, integrador e dinámico, que implica un 
diálogo de saberes de las culturas ancestrales con las actuales culturas, 
respeto la diversidad, convivencia armónica entre seres humanos y en-
tre estos y la naturaleza”39. Dessa forma, não é um modelo produti-
vista ou extrativista, pois respeita e incentiva a ligação do homem 

37 WOLKMER; WOLKMER, 2014, p. 1008.
38 VANHULST, 2015, p. 05.
39 ACOSTA, 2011, p. 288.
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para com a terra que este habita, com diminuição da produção, tra-
tando muito mais da ética na produção e no consumo ao levar em 
conta as possibilidades de produção da Pachamama:

A invocação da pachamama (ou mãe terra) vai acompanha-
da da exigência de seu respeito que se traduz na regra básica 
do sumak kawsay, que é uma expressão quechua que signi-
fica buen vivir ou pleno viver e cujo conteúdo não é outra 
coisa que a ética - não a moral individual - que deve reger a 
ação do Estado e conforme a que também deve relacionar as 
pessoas entre si e em especial com a natureza40.

Ocorre que a necessidade primordial do respeito à natureza 
e a Pachamama não se dá apenas por o homem não ser mais consi-
derado superior a todas as categorias existentes no mundo, mas sim 
por entender que devido ao fato de o homem não ser o centro do 
universo, ele faz parte da sustentabilidade do mundo ao seu redor, o 
que significa que para a sua existência plena toda a sua universalida-
de deve estar saudável. É com tal fim que tais cosmovisões propõem 
uma crítica ao desenvolvimentismo ocidental e propõem uma defe-
sa do meio ambiente por considerar este como importante por si só.

Para entender o que significa o Buen Vivir, que não pode ser 
simplesmente associado ao “bem-estar ocidental”, é preciso 
começar recuperando a cosmovisão dos povos e nacionali-
dades autóctones. Este reconhecimento, plenamente, não 
significa negar uma modernização própria da sociedade, in-
corporando na lógica do Buen Vivir muitos e valiosos avan-
ços tecnológicos. Tampouco se marginalizam contribuições 
importantes do pensamento da humanidade, que estão em 
sintonia com a construção de um mundo harmônico, como 
se deriva da filosofia do Buen Vivir. Por esta razão, uma das 
tarefas fundamentais reside no diálogo permanente e cons-
trutivo de saberes e conhecimentos ancestrais com a parte 
mais avançada do pensamento universal, em um processo de 
contínua descolonização da sociedade41.

Então, a relação existente entre Pachamama e o buen-vivir 

40 ZAFFARONI, 2011, p. 111.
41 COSTA, 2016, p. 209.
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pretende o distanciamento com os ideais desenvolvimentistas que 
visam apenas o lucro ao capital, sem ganhos para a sociedade e, mui-
to menos, para a natureza. Cabe ressaltar que nenhuma de tais cos-
movisões impõem uma forma de agir, consumir e produzir, sendo 
este livre para ser realizado desde que se respeite a Pachamama. E 
resultado e tal mudança de paradigma é o impacto na estrutura geral 
de direitos humanos e direitos ambientais.

2.3 Direitos Humanos multiculturais?

A partir das cosmovisões apresentadas, entende-se que elas 
e o NCLA como um todo atuam como um rompimento da visão oci-
dental antropocentrista que considera apenas o homem como titular 
de direitos, ao passo que deixa de considerar a natureza como bem 
a serviço da humanidade, a analisando como bem com valor pró-
prio. Dessa forma julgando a partir do pressuposto que “sempre que 
ocorre um dano ambiental, o gozo dos direitos humanos está poten-
cialmente em perigo”42, mas também entendendo que a natureza por 
seu simples fato de existir também deve ser respeitada e defendida.

Dessa forma, toda a estrutura de direitos humanos é afetada, 
pois a forma de estruturação da concepção de Direitos Humanos 
vigente atualmente garantiu a criação e manutenção dos Estados 
Nacionais, que coincide com o momento em que a Europa se torna 
o centro da História mundial43. Neste momento, ao tempo em que 
os Estados se apresentam como universalizantes, suas técnicas de 
afirmação como soberanos partiram de ações que oprimiram e mar-
ginalizaram diversas culturas, seja com a expulsão dos Muçulmanos 
da Espanha, com a dominação dos povos originários da América ou 
com a escravização e tráfico dos povos africanos44.

Então, vê-se que a base para concretização deste modelo de 
Estado, que é proposto pela modernidade e teoricamente univer-
salizante, é a marginalização da cultura não dominante, onde essa 
passa a ser vista como subdesenvolvida e/ou menos civilizada45. E é 
o que de fato se aplica a todo o restante do mundo não europeu, se 

42 BOSSELMANN, 2010, p. 77.
43 DUSSEL, 1993; PEREIRA, 2019.
44 BARBOSA; TEIXEIRA, 2017, p. 1115.
45 BARBOSA; TEIXEIRA, 2017, p. 1117
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incluindo aqui principalmente os países árabes, africanos e latino-a-
mericanos.

E como afirma Silva46, tal modelo não se mantém apenas 
para a conformação dos Estados, sendo a cultura eurocêntrica-do-
minante necessária de ser implantada em todos os segmentos da 
sociedade como um modelo de civilidade a ser seguido. O que não 
seria diferente com os direitos humanos e sua atual pretensão de 
universalização, assumida como a única via racional possível de fe-
licidade eterna, um teleológico fim-da-história dos direitos ligados à 
experiência particular europeia47.

E isso se confirma pela própria Declaração Universal dos 
Direitos Humanos48, onde em seu artigo primeiro e segundo afirma 
que “todos os seres humanos nascem livres e iguais”, que devem agir 
com “espírito de fraternidade” e que todos os seres humanos “têm 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração”. Dessa forma, a Declaração Universal trata de seus direi-
tos positivados como se estes fossem uma realidade já existente para 
todos, não como ideais a serem buscados.

Tal afirmação não exclui a importância do reconhecimen-
to do referido texto para o mundo, porém, é necessário analisar a 
questão de que ele ignora que a concretização de direitos deve ser 
realizada por pessoas que estão “imersas em um sistema de valores 
e processos que impõem um acesso restringido, desigual e hierar-
quizado”, que se encontra presente no mundo como “divisão social, 
sexual, étnica e territorial”49. Sobre isso, afirma-se:

Desse modo, um conceito que surgiu em um contexto parti-
cular (Ocidente) difundiu-se por todo o globo como se fos-
se o mínimo ético necessário para se lutar pela dignidade. É 
fácil ver a complexidade dos direitos, pois em grande quan-
tidade de ocasiões tentam se impor em face de concepções 
culturais que nem sequer têm em sua bagagem linguística o 

46 SILVA, 2013, p. 54.
47 WALLERSTEIN, 2007, p. 73.
48 ONU, 1948
49 HERRERA-FLORES, 2009, p. 32. Também sobre o reconhecimento dos 
ganhos das dimensões filosófica, institucional e de efetividade jurídica, mas 
indo além, para pensar uma cultura dos direitos humanos mais potente, ver 
SÁNCHEZ RUBIO, 2010.
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conceito de direitos (como é o caso de inumeráveis cosmo-
visões de povos e nações indígenas). Isso gera graves confli-
tos de interpretação em relação aos direitos humanos que se 
deve saber gerir sem imposições nem colonialismos50.

A visão atual e monocultural de direitos humanos, na ten-
tativa de universalizar e regular a sociedade de forma a manter a 
conformação do Estado-Nacional51, acaba por homogeneizar os in-
divíduos, deixando de lado que existe uma “grande linha divisória” 
que separa as culturas em suas identidades particulares52. Dessa for-
ma, ocorreria que as normas positivadas pelas estruturas de direi-
tos humanos não seriam eficazes em criar direitos para as culturas, 
apontando a universalização de direitos como ponto de partida e 
não como ponto de chegada, como deveria ser. Onde se inclui, tam-
bém, o sistema regional americano.

O NCLA trabalha justamente para que as estruturas legais 
possam advogar em defesa de culturas não dominantes, rompendo 
a visão monocultural e garantindo o reconhecimento e existência 
pacífica de todas as culturas viventes no continente americano, sem 
discriminação ou hierarquização. Neste sentido:

A partir disso, percebemos que a América Latina é um dos 
locais de maior diversidade étnico-cultural em nosso planeta 
– um Continente da diversidade – haja vista o fato de possuir 
representantes de várias culturas indígenas originárias, que 
apesar de tudo, ainda resistem, bem como de culturas orien-
tais, africanas, europeias e mulçumanas. A América Latina, 
portanto, é um dos locus propícios para se discutir novos 
modelos para o Estado, para o constitucionalismo e, porque 
não, para os Direitos Humanos53.

A tal teoria se dá o nome de Teoria Crítica dos Direitos Hu-
manos, que para Machado são ideias “baseadas na construção sócio-
-histórica dos direitos humanos que possibilita evidenciar a conexão 
entre a fundamentação dos direitos e a sua eficácia jurídica”, signi-

50 HERRERA- FLORES, 2009, p. 37.
51 SANTOS, 1997, p. 12.
52 ZIZEK, 2011, p. 45.
53 SILVA, 2013, p. 58.
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ficando a compreensão dos direitos humanos como conquistas, não 
concessões; a não existência de um modelo para tais conquistas; bem 
como não são decorrentes de um idealismo deslocado em relação ao 
ser humano54.

Como se vê, a Teoria Crítica dos Direitos Humanos foi ab-
sorvida pelo NCLA ao reconhecer que as estruturas de direitos hu-
manos até então existentes e as próprias constituições nacionais fa-
lhavam ao tentarem proteger os direitos dos povos originários e das 
comunidades quilombolas, pois estas pretendiam um estilo de vida e 
uma concepção de mundo que muito se afasta dos reais.

E é neste momento que os países expoentes do NCLA avan-
çam em matérias de direitos humanos ao defender os interesses de 
povos originários e de comunidades quilombolas que habitam seus 
territórios. E não apenas isso, pois ao se considerar as novas nacio-
nalidades referentes aos povos não-ocidentais, faz-se necessário de-
fender também os direitos da natureza dentro do território, pois o 
estilo de estilo de vida deles garante e defende a Pachamama, como 
já visto, devendo esta, então, ser protegida.

Dentro disso, em termos de aplicação dos ideais do NCLA, a 
Constituição do Equador55 se apresenta como um Estado intercultu-
ral e plurinacional (art. 1º), reconhece as línguas indígenas presentes 
em seu território como oficiais, bem como seu direito os territórios 
que eles vivem (art. 2º), além de ter todo um capítulo destinado aos 
direitos da natureza, apresentando a Pachamama (art. 71), seus di-
reitos e a limitação de uso humano da natureza pelo buen vivir (art. 
74). 

Já a Constituição da Bolívia56 se afirma como fundada no 
pluralismo nacional, cultural, linguístico e jurídico (art. 1º), garante 
a livre determinação dos povos indígenas, inclusive em relação ao 
domínio ancestral de territórios (art. 2º), adotando princípios e valo-
res derivados de diversas cosmovisões indígenas (art. 8. I). Também 
estende todas estas garantias às comunidades quilombolas lá viven-
tes (art. 32) e mesmo não reconhecendo a natureza como sujeito de 
direitos, garante a legitimidade de todos como titulares de ações le-
gais para a proteção ambiental (art. 34).

54 MACHADO, 2006, pp. 09-12.
55 EQUADOR, 2008.
56 BOLIVIA, 2009.
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A constituição da Colômbia57, que também afirma o país 
como plurinacional (art. 1º), garante, inclusive, a eleição de senado-
res adicionais por comunidades indígenas (art. 171). Também sem 
reconhecer a natureza como sujeito de direitos em sua Constituição, 
em decisão proferida pela sua Corte Constitucional reconheceu o 
Rio Atrato como sujeito de direitos para protegê-lo contra a minera-
ção que vinha deteriorando o curso natural do rio58.

O NCLA vem se consolidado nacionalmente em diversos 
países, como visto, determinando o rumo não apenas constitucio-
nal, mas também de julgados e da própria relação homem-natureza. 
Entretanto, em âmbito internacional, local onde a aplicação legal é 
ordenada por tratados e acordos distintos, entende-se que a aplica-
ção dos princípios do NCLA também é dada de forma diversa, tendo 
em vista a não participação dos povos na formulação e aprovação de 
tais regulamentos. Porém, a Organização dos Estados Americanos e, 
principalmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ini-
ciaram uma prática que de alguma forma passou a defender alguns 
dos ideais aqui expostos.

3. O Greening na Corte Interamericana de Direitos Humanos

 3.1. A dificuldade de aplicação do Direito Internacional Ambiental

À primeira vista, ao se observar os entendimentos proferi-
dos pela Corte IDH quanto a matérias ambientais, entender-se-ia 
que ela não julga casos relacionados ao Direito Ambiental, isso por-
que nenhum caso apreciado trata diretamente de tal temática. Isso se 
dá, principalmente, por duas razões.

A primeira razão trata de que os dispositivos internacionais 
que abarcam os direitos da natureza, como por exemplo a Declara-
ção sobre o Ambiente Humano de Estocolmo de 1972, a Declara-
ção sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro 
de 1992 e o acordo de Paris de 2015, são formados por sistemas de 
conferências, que são, primariamente, dispositivos de soft law, como 
já foi anteriormente tratado. Isso significa, então, que os dispositi-

57 COLOMBIA, 1991.
58 COLOMBIA, 2016.
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vos lá acordados não possuem sanções diretas para o caso de seu 
descumprimento, de forma que se pode dizer que funcionam como 
acordos morais entre Estados que se propõem a frear seus impactos 
na natureza. Porém, fica a cargo deles mesmos decidirem se cum-
prem ou não o acordado.

Mas não é apenas tal fato que dificulta o julgamento de casos 
pela Corte, pois mesmo se tais normas fossem coercitivas, sua apli-
cação é de alçada da ONU e ainda assim teria entraves pois, como 
afirma Mazzuoli e Teixeira, “há direitos que simplesmente não po-
dem ser reivindicados diante de um tribunal por seus sujeitos ati-
vos”59, ou seja, não é possível no sistema legal atual o próprio meio 
ambiente ser sujeito ativo de uma determinada ação que litigue por 
seus interesses. 

Aponta-se então a dificuldade de aplicação dos direitos 
ambientais pela falta de legitimidade ativa do meio ambiente como 
sujeito de direitos. Entretanto, mesmo a Corte IDH não possuindo 
normatização quanto ao tema de Direito Ambiental a ser defendida 
por meio de dispositivos coercitivos, ela vem desenvolvendo meca-
nismos que acabam por possibilitar sua proteção, como a proteção 
pela via reflexa.  

3.2. A proteção pela via reflexa

 Tendo em vista a dificuldade de apreciação e julgamento 
direto de casos ambientais, a Corte IDH passou a analisar tais temá-
ticas de forma indireta ou de forma reflexa, isto é, ao analisar e julgar 
um caso que viola diretamente dispositivos do Pacto de São José da 
Costa Rica, de 1969 (Convenção Americana de Direitos Humanos), 
que já são dispositivos coercitivos, de hard law, a corte decide em 
prol da conservação do meio ambiente em diversos momentos. É a 
tal processo que se dá o nome de greening, porque o que a corte faz é 
abarcar temáticas ambientais a partir de normas que, em sua essên-
cia, não são de proteção ambiental, “esverdeando” os dispositivos da 
Convenção.

Considerando que os povos indígenas e as comunidades 
quilombolas possuem relações muito próximas e dependentes da na-
tureza e que tais grupos possuem números expressivos de habitantes 

59 MAZZUOLI; TEIXEIXA, 2013, p. 207.
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no território americano (como já dito, só em número de indígenas 
são mais de 45 milhões), é onde o greening se torna mais evidente. 
De fato, ao se analisar a composição étnica e cultural da América 
como um todo, e da América Latina em especial, constata-se que a 
quantidade de comunidades indígenas e quilombolas e, principal-
mente, a vulnerabilidade social e econômica em que tais grupos se 
encontram, é um terreno fértil para atuação da Corte IDH, princi-
palmente no que diz respeito à defesa de direitos ambientais, visto 
que a própria existência dos mesmos depende de sustentabilidade 
ambiental. Isso porque todo seu estilo de vida, moradia e alimenta-
ção depende diretamente de recursos provenientes da natureza.

A partir de tal percepção, a corte abarca diversos temas, 
criando entendimentos mais profundos do que os vigentes até então. 
O primeiro e mais comum entendimento consolidado60 é que a não 
demarcação de terras indígenas e quilombolas pelos Estados-partes 
viola o direito à vida, às garantias judiciais e à proteção judicial61, 
que estão previstos nos artigos 4, 8 e 25 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (1969). 

E não apenas isso, porque outro grande avanço reconhecido 
em diversas das62sentenças analisadas é a existência da propriedade 
privada coletiva , que de forma direta reconhece que as comunida-
des que habitam determinado território são de fato proprietárias co-
letivas da mesma, sendo o direito à propriedade privada - art. 21, da 
Convenção (1969) - aplicável à mesma. Consequência de tal enten-
dimento é que a propriedade coletiva possui a mesma força de prova 
que qualquer outra propriedade privada adquirida por particular, 
devendo esta ser protegida pela Corte IDH e pelos Estados Partes: 

O direito à propriedade privada protege abarca o direito à 
propriedade privada coletiva pela tradição comunitária do 
povo indígena. Defender que só existe uma forma de usar 

60 As decisões analisadas foram coletadas a partir do site da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos e estão indicadas conforme o tema. Os links 
para o texto integral dos casos estão nas referências.
61 Ver: Comunidade Garifura de Punta Piedra e seus membros vs. Hondu-
ras; Comunidade Garifuna Triunfo de La Cruz vs. Honduras; Pueblos Ka-
liña y Lokono vs. Suriname.
62 Ver: Povo indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil; e Comunidade Ga-
rifuna de Punta Piedra e seus membros vs. Honduras.
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os bens e deles dispor, faz impossível a proteção de comu-
nidades indígenas. Desconhecer o direito ancestral das co-
munidades indígenas a seus territórios afeta direitos básicos, 
como direito a sobrevivência dos mesmos e é dever do Esta-
do oferecer uma proteção efetiva à suas particularidades63.

Ao mesmo momento que os direitos dos povos originários 
e de imigração forçada são reconhecidos por terem sido violados 
direitos específicos da Convenção, ocorre que a Corte acaba por ga-
rantir a preservação de grandes territórios de floresta nativa, pois, 
como reconhece em diversos momentos, o estilo de vida de tais co-
munidades é mais sustentável em termos de conservação do meio 
ambiente, sendo elas “parte de la protección natura”64, afirmando que:

En este sentido, los pueblos indígenas, por lo general, pueden 
desempeñar un rol relevante en la conservación de la natura-
leza, dado que ciertos usos tradicionales conllevan prácticas de 
sustentabilidad y se consideran fundamentales para la eficacia 
de las estrategias de conservación. Por ello, el respeto de los de-
rechos de los pueblos indígenas puede redundar positivamente 
en la conservación del medioambiente. Así, el derecho de los 
pueblos indígenas y las normas internacionales de medio am-
biente deben comprenderse como derechos complementarios y 
no excluyentes65.

Tal direito a propriedade, a demarcação e titulação ainda ca-
recem de prazo para serem efetivados, pois a Convenção estabelece, 
e a Corte corrobora em suas decisões, que a demarcação e titulação 
de terras devem ser realizadas em um prazo razoável, de forma a 
condenar aqueles Estados que por outros interesses se recusaram a 
demarcar ou atrasaram em demasiado o processo de demarcação. 
Como resultado de tais decisões, a Corte afirma a necessidade de um 
processo célere, que tenha como consequência a preservação am-
biental rápida, ficando o Estado condenado a demarcar e titular as 
terras em prazo definido já em sentença66.
63 OEA, 2015
64 OEA, 2015. Pueblos Kaliña y Lokono vs. Suriname.
65 OEA, 2015. Pueblos Kaliña y Lokono vs. Suriname.
66 Ver: Povo indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil; Pueblos Kaliña y 
Lokono vs. Suriname; Comunidade Garifuna de Punta Piedra e seus mem-
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Além disso, confor
me demonstra o Anexo I, Estados foram condenados por 

violação ao artigo 13.1 da Convenção (1969), que trata da liberdade 
de busca e recebimento de informações, por não terem fornecido 
informações às tribos indígenas sobre a possibilidade da inserção de 
empreendimentos industriais em suas terras67. 

Neste momento, ao passo que é garantido aos povos habi-
tantes da região o direito a ter acesso a informações, se dá a possibi-
lidade da luta em defesa de tais territórios, impedindo, por exemplo, 
o ingresso de grandes empresas que trariam consigo enormes danos 
ambientais. E é no mesmo sentido que as condenações quanto ao 
direito à liberdade de expressão dos povos indígenas e quilombolas, 
pois a Corte IDH entende que existe violação a tal direito quando o 
Estado impede a participação pública em discussões de gerência de 
áreas ambientais68, novamente, garantindo a possibilidade de mo-
bilização de povos e militantes ambientais em mobilizações para a 
defesa de determinados territórios69:

el Estado debe garantizar la misma, mediante la participación 
en todas las fases de planeación y desarrollo de un proyecto 
que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta una co-
munidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para 
su supervivencia como pueblo. En este sentido, estos procesos 
de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las 
primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida 
propuesta, a fin de que los pueblos indígenas o tribales puedan 
verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción 
de decisiones, de conformidad con los estándares internacio-
nales pertinentes70.

Também houveram condenações a respeito do art. 1.1 da 

bros vs. Honduras; Pueblos indígenas Kuna de Mandungandí y Emberá de 
Bayano y sus miembros vs. Panamá.
67 Ver: Pueblos indígena Kichawa de Sarayaku vs. Equador; Comunidade 
Garifuna de Punta Piedra e seus membros vs. Honduras; Comunidade Ga-
rifuna Triunfo de la Cruz vs. Honduras.
68 TEIXEIRA, 2011, p. 129
69 Ver: OEA, 2015. Pueblos Kaliña y Lokono vs. Suriname.
70 OEA, 2015. Comunidade Garifuna de Punta Piedra e seus membros vs. 
Honduras.
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Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), que trata do 
dever dos Estados em “respeitar os direitos e liberdades nela reco-
nhecidos [...], sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natu-
reza [...]”. Neste sentido, a Corte IDH decidiu que não garantir a pos-
sibilidade e a liberdade de exercer o estilo de vida de comunidades 
indígenas seria uma discriminação estatal, devendo este garantir a 
possibilidade de exercício das culturas71.

Aqui se enquadra, inclusive, a liberdade de viver as cosmo-
visões indígenas, garantindo a manutenção de seu território intacto 
por lá se encontrarem seus antepassados, suas divindades e suas ra-
ízes, que são essenciais para definir sua cultura. É aqui onde, no-
vamente, se garante a manutenção do meio ambiente, pois na to-
talidade dos casos analisados pela Corte, a expressão das culturas 
indígenas se materializavam em árvores, rios e cemitérios em meio 
a florestas, de forma que passa a ser dever do Estado manter tais ter-
ritórios intactos, afirmando, por exemplo, que “la playa y el mar son 
parte de la identidad étnica garífuna, porque tienen un valor funda-
mental para su subsistencia, y también están vinculados a su historia 
y religión”72.

Como se pode observar, tais decisões são totalmente com-
patíveis com ideais de proteção do meio ambiente. Entretanto, como 
visto, a Corte IDH não teoriza a respeito das fundamentações que 
levaram a tais entendimentos, possibilitando o questionamento: 
Houve absorção do NCLA pela Corte IDH?

3.3. A recepção do Novo Constitucionalismo Latino-Americano pela 
Corte IDH

Como já apresentado desde a introdução, em nenhum mo-
mento de suas sentenças, audiências ou mesmo em comunicações 
oficiais, a Organização dos Estados Americanos (OEA) reconhece 
o NCLA como um movimento constitucional ou suas opiniões pró-

71 Ver: Povo indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil; Pueblo indígena 
Kichawa de Sarayaku vs. Equador; e Comunidade indígena Xákmok Kasek 
vs. Paraguai.
72 OEA, 2015. Comunidade Garifuna de Punta Piedra e seus membros vs. 
Honduras.
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prias a respeito da validade ou viabilidade de implantação de seus 
ideais na América Latina. Mas o conhecimento da Corte a respeito 
das constituições nacionais que adotam o NCLA é claro, de forma a 
serem feitas referências às Constituições de tais países em diversas 
sentenças, apontando, inclusive a Constituição do Equador como 
referência mundial em termos de proteção ambiental e proteção de 
culturas indígenas: 

En el caso del Ecuador, su Constitución Política vigente (del 
año 2008) protege en forma comprehensiva los derechos de las 
poblaciones indígenas. Incluso el perito Anaya señaló durante 
la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte que dicha 
Constitución es una de las más avanzadas y una de las ejem-
plares del mundo73.

Ao tomar como referência Constituições com princípios 
consonantes com o do NCLA, em diversas sentenças, a Corte IDH 
determina ao Estado que deva tomar providências de direito interno 
para que regularize a sua legislação para fazer efetivo os direitos pre-
vistos e defendidos pela Convenção que, como visto, são direitos em 
processo de “esverdeamento”74. 

 Isso não significa que a Corte obrigue os países a se adequar 
ao modelo constitucional em tese defendido por eles, o que inclusive 
não é dever dela, porém, determina que leis e procedimentos admi-
nistrativos sejam criados para garantir a efetividade dos propósitos 
garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Até 
porque a solução de conflitos para com pessoas dentro da jurisdi-
ção de determinado país é responsabilidade e prioridade do próprio 
Estado, sendo a Corte IDH acionada apenas quando o Estado não 
foi capaz de garantir a efetivação dos direitos estabelecidos. Sendo, 
então, dever do Estado adequar sua legislação interna.

Porém, mesmo sem referências ao movimento, em diversos 
momentos os entendimentos da corte convergem com o defendido 
pelo NCLA, principalmente no que diz respeito à quebra do ideal 
Estado-Nação e abertura para o multiculturalismo75. É onde a Corte 
defende o estilo de vida indígena e quilombola como modelo possí-

73 OEA, 2018.
74 OEA, 2010.
75 Ver: Pueblo indígena Kichawa de Sarayaku vs. Equador.
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vel e detentor do direito de ser respeitado e garantido. É neste senti-
do que a Corte diversas vezes afirma que:

El reconocimiento del derecho a la consulta de las comuni-
dades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre 
otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o iden-
tidad cultural, los cuales deben ser garantizados, particular-
mente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrá-
tica76.

Também se percebe que os conceitos do buen-vivir e da Pa-
chamama são conhecidos e defendidos pela Corte IDH em alguns 
momentos, de forma que ela absorve o entendimento dos elementos 
incorpóreos e sua importância para a cultura indígena, apontando 
que “defender que só existe uma forma de usar os bens e deles dispor, 
faz impossível a proteção de comunidades indígenas. Os indígenas, 
pela sua própria existência, têm direito de viver livremente em seus 
territórios, e sua relação com a terra deve ser reconhecida e compre-
endida em sua base”77, e por isso é entendimento consolidado que:

A Corte recorda que o artigo 21 da Convenção Americana 
protege o estreito vínculo que os povos indígenas mantêm 
com suas terras bem como com seus recursos naturais e com 
os elementos incorpóreos que neles se originam. Entre os po-
vos indígenas e tribais existe uma tradição comunitária so-
bre uma forma comunal da propriedade coletiva da terra, no 
sentido de que a posse desta não se centra em um indivíduo, 
mas no grupo e sua comunidade78.

Mas fato é que em regra a Corte IDH não trata a respeito de 
possibilidade de aplicação de diferentes teorias, como analisar direi-
tos humanos a partir da visão multicultural ou relativista. O que é 
simples visto que a atuação de uma Corte internacional é significan-
temente prática, devendo ela se ater aos fatos presentes no processo. 
Entretanto, ao realizar tal dever, as sentenças acabam por colocar 
em prática diversos dos ideais do NCLA, principalmente para com 

76 OEA, 2012.
77 OEA, 2018.
78 OEA, 2018.
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aqueles países que de fato adotam o citado movimento constitucio-
nal em suas Cartas, sendo a Corte IDH muitas vezes a garantidora de 
aplicação dos preceitos em tese defendidos por determinados países.

Por outro lado, pode-se dizer que os entendimentos da Corte 
IDH fogem ao NCLA quanto a sua perspectiva biocêntrica. Louren-
ço79 aponta que uma teoria ou um entendimento será antropocên-
trico quando as necessidades, os estados e as preferências humanas 
possuírem valor intrínseco. Em outras palavras, não seria possível 
um entendimento biocêntrico (como o defendido pelo NCLA) en-
quanto a proteção do meio ambiente fosse realizada pelo fato dos 
seres humanos necessitarem de sua proteção. Então, a natureza teria 
que ter valor por si só, apartada do valor humano. 

Neste momento percebe-se que a Corte IDH chega a um 
impasse - e, logo, um limite à pesquisa aqui realizada - que trata da 
impossibilidade de defesa dos interesses da natureza sem a existên-
cia simultânea de seres humanos prejudicados. Explica-se: ao pro-
teger os interesses da natureza por via reflexa, que é o modo que 
vem ocorrendo, a Corte IDH cria um mecanismo que é totalmente 
dependente do interesse humano, neste caso sendo os interesses hu-
manos os de comunidades indígenas e quilombolas. 

Devido a tal forma de aplicação, cria-se uma barreira à in-
terpretação dos julgados, não se podendo afirmar se os julgados pro-
tegem o meio ambiente por si só ou se o protegem apenas por ser um 
interesse de parte da população humana, impossibilitando afirmar, 
então, se existe ou não absorção total ou não da perspectiva biocên-
trica do NCLA.

4. Considerações finais

Quanto ao primeiro problema de pesquisa identificado, que 
tratava das razões da mudança de entendimento pela Corte IDH em 
temas relacionados a matérias ambientais, entende-se que a altera-
ção se deu principalmente por duas razões: a primeira, e mais sutil, 
foi a necessidade de preservação em virtude da deterioração pro-
gressiva do meio ambiente, o que se confirma pelo entendimento de 
que proteger as comunidades indígenas é proteger também o meio 
ambiente. O que é visto como necessário pela demonstrada inefici-

79 LOURENÇO, 2019, p. 53.
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ência das normas de Direito Internacional Ambiental em termos de 
proteção efetiva do meio ambiente.

Entretanto, identificou-se que a principal razão da consoli-
dação das novas decisões proferidas é a proteção dos seres humanos 
presentes dentro das comunidades indígenas e quilombolas. Como 
exemplo, ao garantir o direito à propriedade privada coletiva, por ser 
desta forma que tais grupos exercem suas propriedades tradicionais. 
Isto também ocorre quando se vê a defesa da consulta às populações 
tradicionais e incentivo à demarcação de terras, que no fim trata da 
autonomia e respeito dos povos indígenas e quilombolas.

Tais posicionamentos demonstram certa absorção do NCLA 
no sentido de adoção da Teoria Crítica dos Direitos Humanos e que-
bra do ideal de Estado-Nação Ocidental. Neste sentido a Corte IDH 
de fato defende os variados estilos de vida e aponta que é obrigação 
de todos os Estados reconhecer e respeitar ativamente tais realida-
des, advogando em prol dos Estados multinacionais ou plurais, em-
bora o conservadorismo ainda seja marca institucional dos órgãos 
ligados à OEA.

Observa-se que é uma absorção de fato moderada, pois por 
mais que a Corte IDH reconheça as Constituições do NCLA como 
referências mundiais, a própria resistência em citar tal movimento 
constitucional demonstra que ainda existe relutância em uma ab-
sorção total. O que é uma análise que se mostra de difícil conclusão, 
pois a Corte IDH trata apenas da aplicação de normas, não de teo-
rias.

Em tal ponto as hipóteses iniciais formuladas nos problemas 
de pesquisa se mostraram verdadeiras, o que não se mostrou com a 
hipótese de abandono da visão antropocentrista pregada pelo cons-
titucionalismo liberal. Entende-se isto pois a Corte limita seu ideal 
de proteção da natureza enquanto este é benéfico ao ser humano, ou 
seja, enquanto parte da premissa que o meio ambiente é pressuposto 
básico de existência e manutenção da vida humana no planeta. Des-
sa forma, entende-se que pelas decisões da Corte IDH a natureza 
não possui valor por si só, mantendo a visão antropocentrista. 

Sendo esta a conclusão, visualiza-se que a presente pesqui-
sa encontra limite teórico que demanda aprofundamento das análi-
ses, isto é, a discussão de possibilidade de consideração da natureza 
como sujeito de direitos. Conclui-se por isso porque por mais que 
o NCLA busque fugir da visão antropocentrista, adotando o ideal 
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biocêntrico, tal questão ainda não é pacífica nem mesmo pelos pa-
íses que adotaram o movimento constitucional. É o que se vê, por 
exemplo, quando o Equador reconhece a natureza como sujeito de 
direitos e a Bolívia e a Colômbia não. 

É uma discussão necessária neste cenário pois enquanto os 
interesses humanos forem prioritários em relação aos da natureza, 
não será possível sua real proteção. Como já afirmado anteriormen-
te, uma das grandes dificuldades de proteção do meio ambiente no 
meio jurídico é por existirem direitos que não podem ser defendidos 
por seus titulares, seja por estes não serem reconhecidos como su-
jeitos de direitos, seja por as normas jurídicas humanas terem como 
fim apenas as necessidades humanas. Discussão não realizada neste 
momento, porém, se identifica que a Corte IDH parece entender que 
a natureza se trataria de um sujeito coletivo de interesse público, vi-
são, novamente, antropocentrista. 
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Nas entrelinhas da cidade: Luta 
urbana, narrativa e a produção 

de mundos normativos
BETWEEN THE LINES OF THE CITY: URBAN STRUGGLE, NARRATIVE 

AND THE PRODUCTION OF NORMATIVE WORLDS

Ana Cláudia Milani e Silva1 

Resumo: Frequentemente entendido como mera abstração, 
o direito produzido pelo Estado mantém uma pretensão de afasta-
mento em relação à realidade que o envolve e busca se impor como 
unidade, imune a disputas de sentido e superior a outros univer-
sos normativos. Um olhar atento, contudo, evidencia que o direito é 
constantemente atravessado pelo mundo material e discursivo que 
lhe dá suporte, sendo inseparável das narrativas que o situam. A par-
tir dessa compreensão, o direito abre-se a mundos normativos (no-
mos) que escapam aos anseios de controle do direito dito “oficial” 
e que desestabilizam a organização social do direito como poder – 
contraposta justamente à sua organização como significado. As lutas 
urbanas são um importante exemplo dessa força desestabilizadora 
que emerge de narrativas não enquadráveis na rígida moldura dos 
preceitos normativos emanados pelo Estado. O presente trabalho se 
dedica a analisar, assim, de que maneira as lutas urbanas se relacio-
nam à produção do direito como significado e em que medida isso 
contribui para desestabilizar a organização do direito como poder, 
tensionando sua pretensa universalidade e abstração a partir da plu-
ralidade normativa ligada à materialidade do espaço, dos corpos e 
das próprias experiências de luta.

1 Doutoranda e mestra em Democracia e Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Fe-

deral do Paraná, com graduação em Direito pela mesma Universidade. Pesquisadora vinculada ao Núcleo Constitucionalismo 

e Democracia do Centro de Estudos da Constituição (CCONS/UFPR) e bolsista da CAPES. Desenvolve pesquisa nas áreas de 

teoria constitucional, filosofia do direito e direito urbanístico/direito à cidade.
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Palavras-chave: luta urbana; nomos; narrativa; giro espacial 
do direito.

Abstract: Often understood as a mere abstraction, the law 
produced by the State maintains a pretension of distancing itself 
from the reality that surrounds it and seeks to impose itself as a unit, 
immune to disputes of meaning and superior to other normative 
universes. A careful look, however, shows that the law is constantly 
crossed by the material and discursive world that supports it, being 
inseparable from the narratives that situate it. From this understan-
ding, the law opens up to normative worlds (nomos) that escape the 
yearnings for control of the so-called “official” law and destabilize 
the social organization of law as power – opposite to its organization 
as meaning. Urban struggles are an important example of this desta-
bilizing force that emerges from narratives that do not fit within the 
rigid framework of normative precepts issued by the State. The pre-
sent work is dedicated to analyze, in this way, how urban struggles 
are related to the production of law as meaning and to what extent 
it contributes to destabilize the organization of law as power, ten-
sioning its alleged universality and abstraction from the normative 
plurality linked to the materiality of space, bodies and the struggle 
experiences.

Keywords: urban struggle; nomos; narrative; law’s spatial 
turn.

Introdução

Frequentemente entendido como mera abstração, o direito 
produzido pelo Estado mantém uma pretensão de afastamento em 
relação à realidade que o envolve - realidade que o afeta e que é afeta-
da por ele. Mais do que isso, ele busca se impor como unidade, imu-
ne a disputas de sentido e superior a outros universos normativos. 
Um olhar atento, contudo, evidencia que o direito é constantemente 
atravessado pelo mundo material e discursivo que lhe dá suporte. O 
direito, assim, não existe independentemente das narrações que o 
situam e lhe dão significado. 
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Segundo Robert Cover, mais do que um sistema de regras a 
serem observadas, o direito é o mundo em que habitamos, um mun-
do em que direito e narração estão necessariamente ligados. Enten-
dido dessa forma, ele deixa de ser reduzido à “letra fria da lei” (com 
a qual muitas vezes é equivocadamente identificado) e abre-se à sub-
jetividade da linguagem e dos mitos que estabelecem paradigmas 
de comportamento da comunidade. Abre-se, em especial, a mundos 
normativos (nomos) que escapam aos anseios de controle do direi-
to dito “oficial” e que desestabilizam a organização social do direito 
como poder – contraposta justamente à sua organização como sig-
nificado. 

As lutas urbanas são um importante exemplo dessa força de-
sestabilizadora que emerge de narrativas não enquadráveis na rígida 
moldura dos preceitos normativos emanados pelo Estado, na medi-
da em que disputam o sentido do direito e o aproximam da materia-
lidade do espaço e dos corpos em luta. O objetivo deste trabalho é 
analisar justamente a relação entre essas lutas e a produção do direi-
to como significado e de que maneira isso interfere na organização 
do direito como poder. 

Para essa tarefa, o trabalho está dividido em três partes. A 
primeira delas se dedica a compreender alguns fundamentos e me-
canismos pelos quais o direito estatal assume uma pretensão de 
unidade, abstração e afastamento em relação à realidade material 
ao mesmo tempo em que frequentemente opera de forma seletiva 
e excludente sobre essa mesma realidade. A segunda parte, por sua 
vez, procura situar o direito simultaneamente no espaço e no con-
texto narrativas que lhe dão significado, a partir de esforços teóricos 
resultantes da intersecção entre direito e literatura e do giro espacial 
do direito. A terceira e última parte explora o modo pelo qual as lu-
tas urbanas colocam em prática as aproximações teóricas abordadas 
na segunda parte, articulando direito, espaço e narrativa ao mesmo 
tempo em que subvertem a organização do direito como poder.

1. O império da lei 

No ensaio Nomos and Narrative, Robert Cover distingue 
dois modelos ideiais de combinação entre corpus, discurso e com-
promissos interpessoais produtores de um universo normativo. O 
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primeiro deles, denominado modelo paideico, é caracterizado por 
um corpo comum de preceitos e narrações, por um modo comum 
e pessoal de ser educado nesse corpus, e por um senso de direção 
que se constitui à medida em que o indivíduo e sua comunidade 
desenvolvem as implicações do seu direito. Nesse modelo, o discurso 
é performativo, o direito é pedagógico e “a obediência é correlata à 
compreensão”2. 

O segundo modelo, por sua vez, é o que ele denomina mo-
delo imperial. Da mesma forma como um império pressupõe subu-
nidades com algum grau de autonomia jurídica e cultural, ao ele-
ger o termo “imperial” Cover faz referência a uma organização que 
abrange distintas entidades nômicas e, além disso, assinala o aspecto 
violento das ferramentas coercitivas aplicadas pelo império aos sig-
nificados jurídicos produzidos autonomamente. Aqui, ao contrário 
do que ocorre no modelo paideico, as normas são universais e as 
instituições utilizam a coerção para garantir sua eficácia - elas não 
precisam ser ensinadas, desde que sejam efetivas. Além disso, os 
compromissos interpessoais são fracos e o discurso é baseado em 
uma suposta objetividade (naquilo que é externo ao próprio discur-
so, portanto)3.

Tratando-se de tipos ideais, evidente que nenhum dos mode-
los existe de forma pura – não há mundo normativo completamente 
paideico ou imperial, uma vez que todo nomos precisa tanto esta-
belecer comportamentos previsíveis como fornecer significado para 
comportamentos atípicos. Ainda assim, é possível afirmar que no 
moderno Estado-nação a organização social do direito tem se apro-
ximado do modelo imperial, ao passo que a organização social das 
narrativas que conferem significado a esses preceitos se aproxima do 
modelo paideico. Enquanto os preceitos relacionados ao direito dito 
“oficial” são marcados pelo controle social sobre sua origem e seus 
efeitos, as narrativas que criam e revelam padrões de compromisso, 
resistência e compreensão (padrões que conectam o mundo norma-
tivo e o mundo material) são radicalmente descontroladas – elas não 
estão sujeitas a uma ordem hierárquica, nem a uma origem centrali-
zada e imbuída de autoridade, tampouco a um necessário padrão de 
aceitação. Dessa forma, ainda que a autoridade de uma norma tenha 

2 COVER, 2004, p. 106.

3 COVER, 2004, p. 106.
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abrangência nacional (o que geralmente se traduz pelo exercício da 
jurisdição sobre o território soberano do Estado-nação), o significa-
do desse texto encontra-se inevitavelmente em disputa, na medida 
em que se conecta às diversas tradições narrativas da nação4.

Vale ressaltar que os significados jurídicos são criados em 
abundância. A criação de significado jurídico (jurisgênese) sempre 
toma lugar em um meio essencialmente cultural, é um processo so-
cial ou coletivo que independe do Estado5. Sempre que alguém acei-
ta as demandas por interpretação e compromete-se com a posição 
assumida, a interpretação transforma-se em significado jurídico.

A fim justamente de controlar a multiplicidade de signifi-
cados produzidos pelas forças de jurisgênese é que se reforçam as 
características do padrão imperial. Nas palavras de Cover, “o sóbrio 
modelo imperial de manutenção do mundo segura o espelho da 
objetividade crítica para o significado, impõe a disciplina da justiça 
institucional sobre as normas, e coloca a restrição da paz no vazio 
em que vínculos fortes deixam de existir”6.

O modelo imperial reflete, dessa maneira, as características 
predominantes daquilo que comumente identificamos como “o di-
reito”. Sob o império da lei, a multiplicidade de universos normati-
vos é obliterada em uma pretensa unidade, os diferentes significados 
jurídicos são reduzidos pela tarefa interpretativa, a suposta objetivi-
dade da norma se impõe pela força e independentemente do enten-
dimento e compromisso dos afetados. O indecidível é decidido, o 
incalculável é calculado, em um movimento que não pode prescin-
dir da violência7.

4 Nas palavras de Cover, “an interdependent system of obligation may be enforced, but the very patterns of meaning that give rise 

to effective or ineffective social control are to be left to the domain of Babel” (COVER, 2004, p. 111).

5 Segundo Cover, o Estado se torna central no processo não porque seja adequado à jurisgênese nem porque os processos cultu-

rais que dão significado à atividade normativa sejam interrompidos na presença do Estado, mas porque um ato de compromisso 

é aspecto central do significado jurídico e a violência constitui uma poderosa medida de comprometimento (COVER, 2004, p. 

103).

6 COVER, 2004, p. 109.

7 Em outro ensaio, intitulado “Violence and the world”, Cover reitera a relação inafastável entre violência e interpretação jurídica. 

Nas palavras dele: “Legal interpretation takes place in a field of pain and death. This is  true in several senses. Legal interpretive 

acts signal and occasion the imposition of violence upon others: A judge articulates her understanding of a text, and as a result, 

somebody loses his freedom, his property, his children, even his life. Interpretations in law also constitute justifications for vio-

lence which has already occurred or which is about to occur. When interpreters have finished their work, they frequently leave 

behind victims whose lives have been torn apart by these organized, social practices of violence. Neither legal interpretation nor 
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É nesse contexto também que se situa o papel das Cortes. 
Com efeito, de acordo com Cover, o princípio jusgenerativo que faz 
proliferar significados jurídicos em todas as comunidades sempre 
está acompanhado de violência, o que leva ao reconhecimento do 
caráter jurispático dos tribunais8. Diante do desafio colocado pela 
impossibilidade de uma interpretação objetiva e “correta” da norma, 
os tribunais buscam impor, a partir da coerção, um sentido único 
para o significado jurídico, rejeitando tudo o que aí não se enquadre 
e anulando a criatividade hermenêutica que prolifera nas comunida-
des9. Segundo o autor:

É notável que, no mito e na história, a origem e a justifica-
ção de um tribunal é raramente compreendida como sendo 
a necessidade da lei. Pelo contrário, é entendida como a ne-
cessidade de suprimir a lei, de escolher entre duas ou mais 
leis, de impor determinadas leis de modo hierárquico. É a 
multiplicidade de leis, a fecundidade do princípio jurisgene-
rativo que cria o problema para o qual o tribunal e o estado 
são a solução10.

A justificação moderna das Cortes, por sua vez, está su-
postamente associada não à multiplicidade de leis existentes, mas 
à existência de leis não tão claras – seu papel seria o de remover a 
incerteza, a falta de clareza e a diferença de opinião sobre o que é 
a lei. Essa justificação, porém, pressupõe a existência de uma her-
menêutica metodologicamente superior àquelas empregadas pelas 
comunidades que oferecem seu própria direito. Ou, ainda, assume 
uma convenção do discurso jurídico, qual seja a de que o Estado e a 
sua hierarquia possuem capacidade jurisgenerativa exclusiva ou su-
prema. A alusão ao monopólio estatal na criação da lei, nesse último 
caso, confunde o estatuto da interpretação com uma condição de 
dominação política11. 

A violência engendrada pelo intérprete quando rejeita di-
ferentes significados jurídicos e pelo aparato coercitivo do Estado 

the violence it occasions may be properly understood apart from one another” (COVER, 2004, p. 203).

8 COVER, 2004, p. 139.

9 COVER, 2004, p. 143.

10 COVER, 2004, p. 139. Tradução livre.

11 COVER, 2004, p. 142.
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quando impõe uma norma e uma específica interpretação dessa nor-
ma está associada a esse papel de dominação. Em muitos casos, ela 
reflete processos históricos de dominação vinculados a raça, gêne-
ro, classe, orientação sexual, submetendo grupos inteiros a normas 
injustas e invisibilizando seus universos normativos e conjuntos de 
significados jurídicos através da força. Tratando da relação entre in-
terpretação e violência, Cover assinala que:

Atos de violência raramente são sofridos pela vítima inde-
pendentemente de um cenário de dominação. Esse cenário 
pode ser manifestamente coercitivo e violento ou pode ser 
o produto de uma história de violência que condiciona as 
expectativas dos atores. A imposição de violência depende 
da satisfação das precondições sociais para sua efetividade 12.

O império da lei vincula-se dessa maneira ao que Cover de-
nomina de organização social do direito como poder – ou também 
poderíamos dizer, como dominação. Nessa forma de organização 
social do direito, importam a fonte e a autoridade do direito, a hie-
rarquia das normas e a possibilidade de aplicá-las pela coerção, mui-
to mais do que as narrativas e compromissos interpessoais produzi-
dos na comunidade. Esta forma de organização do direito é oposta 
(para Cover, trata-se efetivamente de uma “dicotomia radical”13) à 
organização do direito como significado. A imprevisibilidade e a fal-
ta de controle das narrações que atribuem significado aos preceitos 
jurídicos exerceria, assim, um influência desestabilizadora sobre o 
poder, em sua busca por controle, unidade, previsibilidade.

O direito que se apresenta a partir da perspectiva do império 
da lei ou da organização social do direito como poder é um direito 
que se pretende transcendente, intangível, um direito que paira aci-
ma da realidade material sobre a qual incide. É o direito visto como 
abstrato, imaterial e universal pelas teorias do positivismo jurídico, 
um direito hermético, que não é afetado pelos acontecimentos do 
mundo e está rigidamente separado da moral e da política. 

Nesse direito afastado do mundo, o espaço é percebido 
como algo fixo, estático. Ele só se relaciona ao direito a partir das 
noções de jurisdição e de território, como espaço que autoriza o 

12 COVER, 2004, p. 222. Tradução livre.

13 COVER, 2004, p. 112.
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exercício do poder, como extensão do império da lei. O espaço, as 
pessoas, as coisas aparecem como elementos vazios e opacos sobre 
os quais aquele direito intervém de forma analítica e objetiva, alheia 
aos discursos e às narrativas da realidade terrena. Essa pretensão de 
unidade e abstração do direito como poder encobre os mecanismos 
excludentes pelos quais ele opera a fim de proporcionar essa ilusão 
de afastamento em relação ao mundo material.

No espaço urbano especificamente – é, afinal, das lutas urba-
nas que trataremos mais tarde –, o direito como poder se manifesta a 
partir de mecanismos de exclusão, reforçando a narrativa consensu-
al imposta pelo urbanismo neoliberal14. É o que ocorre, por exemplo, 
em inúmeros casos de conflitos fundiários, em que a atuação juris-
dicional termina por reforçar padrões segregatórios de ocupação do 
espaço com supedâneo em um aparato discursivo de caráter seletivo.

O constante recurso à figura do “invasor” nas decisões re-
lativas a conflitos fundiários decorre dessa lógica e serve como um 
mecanismo de operação da seletividade do direito, seletividade que 
se inscreve no espaço em forma de segregação e espoliação15. Na ava-
liação de Milano:

são favelas, cortiços, ocupações informais, bairros periferi-

14 Ao tratar das articulações discursivas do planejamento estratégico urbano no texto “Pátria, empresa e mercadoria” (2000), 

Carlos Vainer salienta que esse plano necessita de consenso, que a cidade esteja unificada em torno de seu projeto, e isso se 

constrói tanto pela disseminação de uma consciência de crise (não a crise em si, mas sua percepção) que viabilize um consenso 

público-privado operativo e de um patriotismo de cidade que formará as bases permanentes da cooperação público-privada e for-

necerá as condições da paz social na cidade-empresa. Nesse contexto, a cidade é negada radicalmente como espaço político e de 

cidadania, deixa de ser polis, “espaço de encontro e confronto entre cidadãos”, para ser city, “espaço e objeto e sujeito de negócios” 

(VAINER, 2000, p. 101). Essa despolitização planejada é condição para que a cidade seja apropriada por interesses empresariais 

globalizados, na medida em que a instauração do consenso assegura condições estáveis de produtividade e competitividade - para 

que a cidade seja competitiva e os parceiros privados sejam atraídos a investir nela, a eliminação do conflito e das condições de 

exercício da cidadania é pressuposta (VAINER, 2000, p. 78). Do mesmo modo que o neoliberalismo adota o consenso como 

subterfúgio para se impor como única racionalidade possível e manter o domínio capitalista sobre os mais amplos campos da 

existência (LAVAL; DARDOT, 2016, p. 7/9), portanto, é a narrativa do consenso que permite a venda da cidade como mercadoria 

e sua gestão como empresa. Essa univocidade da narrativa, contudo, é sempre uma farsa e só ocorre à custa do apagamento das 

posições dissonantes.

15 MILANO, 2016, p. 218. Em seu estudo sobre decisões judiciais relativas a conflitos fundiários e suas construções argumen-

tativas, Giovanna Milano concluiu que, além de assumir uma postura favorável à proteção da propriedade privada, o Poder 

Judiciário atua seletivamente e o gatilho para essa seletividade é justamente a figura do “invasor”. Segundo ela, as decisões sobre 

conflitos fundiários ocorrem condicionalmente à identificação do invasor e “a partir da construção desse personagem não há 

saída jurídica possível a ser articulada” (2016, p. 218). 
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zados, “aglomerados subnormais” e outras denominações 
indicativas de espaços ocultados pela racionalidade da titu-
laridade formal de propriedade e que se tornam preferenciais 
na atuação do controle social punitivo do Estado. Trata-se de 
um segundo filtro de seletividade operado na relação entre 
direito e espacialidade urbana, fundado no controle social 
exercido pelo Estado sobre certos territórios entendidos 
como “perigosos ou desviantes16.

O contínuo aprofundamento de distâncias sociais no espaço 
urbano, por vezes também convertidas em separação física, resulta 
em uma cartografia assimétrica para o próprio exercício da cidada-
nia, com frequência subordinada à detenção do título de proprieda-
de ou à capacidade de consumir17. 

As lógicas confrontantes a respeito dos rumos da cidade são, 
assim, frequentemente encaradas conforme critérios de legalidade/
ilegalidade, formalidade/informalidade, certo/errado, dentro/fora, a 
fim de perpetuar estigmas e gerar exclusões18. Tudo que está fora da 
rígida moldura do direito emanado pelo império da lei e que recebe 
o estigma de informal ou ilegal deverá ser incorporado à forma jurí-
dica unitária ou expulso para as margens. 

“O império da lei há de chegar no coração do Pará”, diz a 
canção de Caetano Veloso. A unidade do direito se apresenta aqui 
como alternativa redentora, como a força que vinga a morte da ama-

16 MILANO, 2016, p. 20.

17 Segundo Rolnik, “a hegemonia da propriedade individual escriturada e registrada em cartório sobre todas as demais formas 

de relacionamento com o território habitado constitui um dos mecanismos poderosos da máquina de exclusão territorial e de 

despossessão em marcha no contexto de grandes projetos, sejam eles de expansão da infraestrutura e desenvolvimento urbano, 

sejam de reconstrução pós-desastres. Na linguagem contratual das finanças, os vínculos com o território são reduzidos à uni-

dimensionalidade de seu valor econômico e à perspectiva de rendimentos futuros, para os quais a garantia de perpetuidade da 

propriedade individual é uma condição” (ROLNIK, 2015, p. 13). Na cidade transformada em bem de consumo, “ser proprietário é 

tão importante quanto ter propriedade” (MILANO, 2016, p. 217), na medida que a propriedade não se liga apenas ao patrimônio 

como também à própria personalidade e socialização do indivíduo.

18 Ainda que o enquadramento na categoria “ilegal” seja empregado para a perpetuação de exclusões, Raquel Rolnik adverte que 

a figura da ilegalidade não pode ser considerada absoluta, na medida em que em muitos casos o que se verifica são sistemas de 

posse “paralegais, semilegais ou quase legais, tolerados ou legitimados por leis costumeiras ou pelo simples uso ou tradição, reco-

nhecidos ou simplesmente ignorados pelas autoridades” (2015, p. 175). Justamente as indeterminações criadas entre as barreiras 

fixas de legal e ilegal, formal e informal é que, segundo ela, servirão para construir situações de permanente transitoriedade e a 

existência de um amplo território de reserva sobre o qual o capitalismo financeiro poderá avançar na expansão de suas fronteiras 

(p. 174).
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da. Não há espaço ou pessoa que esteja imune ao império da lei, 
essa força distante e inalcançável. Mas que esse império chegue ao 
coração do Pará significa negar as normatividades ali produzidas, 
excluir outros modos de vida, sufocar interpretações diferentes so-
bre o direito19.

2. Direito, espaço, narrativa

A análise sobre os mecanismos pelos quais o império da lei 
atua no espaço, sobretudo no espaço urbano, evidencia que as pre-
tensões de abstração, universalidade e imaterialidade do direito es-
tatal não se realizam. Para que essas pretensões se sustentem, ainda 
que apenas no plano discursivo, a força e a violência deverão intervir 
no mundo material, forjando a unidade e o afastamento que o direi-
to como poder busca demonstrar20. 

Ainda que o Estado busque reduzir o direito a uma unidade, 
a ideia de um direito unitário é incabível. Mesmo em um modelo em 
que os compromissos interpessoais são fortes, o princípio jurisgene-
rativo atua constatemente, fazendo proliferar as narrativas e signifi-
cados jurídicos. Com efeito, o senso compartilhado de uma ordem 
normativa transparente, revelada, corresponde ao modelo ideal do 
nomos paideico. O corpus divinamente ordenado, o ritual comum 
e as fortes obrigações interpessoais que fundamentam a ordem ju-
rídica paideica podem ser potentes, mas é a própria “jurispotência” 

19 Em um artigo intitulado, Julia Franzoni menciona um caso que se assemelha à ideia ilustrada por esse trecho da canção de 

Caetano. Segundo ela, ao dizer durante a campanha eleitoral que “a Izidora [ocupações urbanas de moradia] também é BH, 

também tem que funcionar”, o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ao mesmo tempo em que indicava uma falsa 

ausência do estado nas ocupações, transformava a cidade em um território uniforme que funciona e afirmava que só funcionam 

os espaços inseridos na cidade formal. Segundo ela: “A invisibilização do espaço é condizente com um discurso que se orienta 

para cidade-mercado e criminaliza as ocupações urbanas como lugar violento e precário onde as coisas não funcionam. A fala do 

prefeito opera atmosfericamente, compondo um regime de visualização em que o estado – ele, prefeito – aparece como salvador. 

Um olhar crítico, contudo, reconhece que as carências e os problemas no território da Izidora, como a falta de infraestrutura 

urbana técnica e social, são ações – omissivas ou comissivas – do estado. E, ainda, a suposta ausência estatal é dissimulada em 

enredo que tende a esconder e a negar a vida na Izidora que insiste em funcionar” (FRANZONI, 2019, p. 2956).

20 Não por acaso, Cover assinala que a função ideológica do direito tem muito mais importância para justificar uma ordem para 

aquele que devem defendê-la ou que se beneficiam dela, do que para esconder a natureza dessa ordem daqueles que são suas 

vítimas (p. 212). As pretensões de abstração, universalidade e imaterialidade podem justificar uma certa visão do direito para 

aqueles que estão a seu serviço, mas não esconde sua realidade conflitiva e material daqueles que são excluídos e silenciados pela 

força do direito como poder.
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desse modelo que o ameaça. A unidade de significado que está em 
seu centro existe apenas por um instante e esse instante é ele mesmo 
imaginário – uma integração imaginada que serve de padrão para 
milhares de reais integrações de corpus, discursos e compromissos. 
O próprio ato de constituir comunidades herméticas e coesas quanto 
ao ritual comum e ao direito é, portanto, jurisgenerativo e o novo 
direito é constantemente criado pela separação das comunidades21. 

Em um contexto de predominância das características do 
modelo imperial, em que a coexistência de mundos com forte signi-
ficado normativo é garantida por elementos fracos de manutenção 
do sistema (princípios de direito, por exemplo) e especialmente pelo 
uso da coerção, isso é ainda mais verdadeiro. Não há como evitar a 
jurisgênese e a multiplicação de universos normativos e significados 
jurídicos.

O reconhecimento dessa multiplicidade de universos nor-
mativos, subtraindo ao Estado o papel de única fonte produtora 
de direito, passa, em primeiro lugar, pela compreensão do direito 
enquanto narrativa, enquanto construção e não simplesmente algo 
dado. Para Fraçois Ost, “é da narrativa que sai o direito”22. Entendido 
dessa forma, o direito deixa de ser reduzido à “letra fria da lei” (com 
a qual muitas vezes é equivocadamente identificado) e abre-se à sub-
jetividade da linguagem e dos mitos que estabelecem paradigmas de 
comportamento da comunidade.

Nenhum conjunto de instituições e prescrições, portanto, 
existe independentemente das narrativas que as localizam e lhes dão 
significado. Nessa perspectiva, o direito deixa de ser um mero sis-
tema de normas a serem observadas e se transforma no mundo em 
que vivemos, tão fundamental quanto o nosso mundo físico. Segun-
do Cover, nesse mundo normativo direito e narrativa estão insepa-
ravelmente ligados: da mesma maneira que toda prescrição precisa 
estar situada em um discurso para ser dotada de história e destino, 
começo e fim, explicação e propósito, toda narrativa requer uma di-
mensão prescritiva23. De acordo com o autor:

21 COVER, 2004, p. 108/109.

22 OST, 2004, p. 24.

23 Para Cover, assim como a história e a literatura não podem escapar de sua localização em um universo normativo, uma 

prescrição (ainda que incorporada em um texto legal) não pode escapar de “sua origem e seu fim na experiência, nas narrativas 

que são as trajetórias traçadas sobre a realidade material pela nossa imaginação” COVER, 2004, p. 96).
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Uma grande civilização é marcada pela riqueza do nomos em 
que ela está situada e que ajuda a constituir. Os variados e 
complexos materiais desse nomos estabelecem paradigmas 
de obediência, aceitação, contradição e resistência. Esses ma-
teriais apresentam não apenas corpos de regras ou doutrina a 
serem compreendidos, mas também mundos a serem habita-
dos. Habitar um nomos é saber como viver nele24.

O universo normativo é mantido, assim, pela força dos com-
promissos interpretativos (sejam eles pequenos e privados ou gran-
des e públicos), os quais determinam o que o direito significa e o 
que ele deve ser. Da mesma forma, muitas de nossas ações só podem 
ser entendidas em relação a uma norma. Os princípios e preceitos 
normativos, desse ponto de vista, são também sinais pelos quais nos 
comunicamos uns com os outros – “o direito é um recurso de signifi-
cação que permite submeter, regozijar, perverter, zombar, desgraçar, 
humilhar ou dignificar”25, afirma Cover.

Uma tradição jurídica integra, assim, um complexo mun-
do normativo. Ela é composta não apenas por um corpus juris, mas 
também por narrativas (mitos e linguagens) que estabelecem para-
digmas de comportamento e constroem relações entre o universo 
material e o universo normativo, entre as amarras da realidade e as 
demandas de uma ética. 

Na medida em que os padrões de compromisso, resistência 
e compreensão criados pela narrativa conectam o mundo normativo 
e o mundo material, a pretensão de um direito transcendente e com-
pletamente afastado da realidade material perde sentido. Um direito 
que se constrói como significado – mais do que busca se impor como 
força – atravessa e é atravessado pelo mundo material.

Isso não significa abdicar de todo e qualquer nível de abs-
tração e imaterialidade a que o direito se propõe, mas reconhecer 
que ele sempre estará marcado por uma tensão entre o concreto e o 
abstrato, o material e o imaterial, o calculável e o incalculável. Para 
Philippoppoulos-Mihalopoulos, assim como espaço, o direito é uma 
“abstração concreta”, caracterizada pelo paradoxo entre materialida-
de e imaterialidade26.

24 COVER, 2004, p. 97.

25 COVER, 2004, p. 100.

26 PHILIPPOPPOULOS-MIHALOPOULOS, 2010, p. 9. A descrição do espaço como uma “abstração concreta” é feita por Lefe-
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Relacionar o direito à materialidade do espaço coloca as cer-
tezas do direito em questão, faz com que ele passe a julgar os seus 
próprios julgamentos. Isso porque o espaço carrega junto consigo 
a violência de estar perdido, de não ter certeza sobre a decisão a ser 
tomada. É nele que a violência do julgamento toma lugar e é nele 
também que esse mesmo julgamento é exposto e questionado27.

Aqui o conceito de nomos adquire especial relevância. Ele é 
central tanto no trabalho de Cover como em Schmitt, porque signi-
fica mais do que uma noção estreita de lei. Para Cover, um nomos é 
um universo normativo, “um mundo integrado de obrigação e reali-
dade a partir do qual o resto do mundo é percebido”28 – é o mundo 
em que habitamos. Nessa abordagem, o nomos do Estado é tão par-
ticular quanto o de qualquer comunidade insular. Ele também busca 
validação e almeja ampliar sua legitimidade obtendo aceitação do 
mundo normativo que extrapola o seu núcleo.

Já em Schimitt, a noção de nomos está intrinsecamente rela-
cionada ao espaço e é esta relação que a equivocada tradução de no-
mos como lei omite. Para ele, o espaço é o cerne estrutural da ordem 
existente e daí decorre sua importância. Nomos, essa palavra grega 
para a primeira medição, é traduzida por Schmitt como “um ato ori-
ginário constituinte e ordenador do espaço”29. Nas palavras dele:

Nomos é a medida que parte o chão e o solo da Terra e os 
localiza em uma ordenação determinada; é também a for-
ma, assim adquirida, da ordem política, social e religiosa. 
Medida, ordenação e forma configuram aqui uma unidade 
espacial concreta. Na tomada da terra, na fundação de uma 
cidade ou de uma colônia, o nomos se torna visível; com ele 
uma tribo, um grupo ou um povo são assentados, ou seja, são 
historicamente localizados, e um pedaço da Terra é alçado ao 
campo das forças de uma ordem30.

Da mesma forma, para Philippoppoulos-Mihalopoulos o 

bvre, que empresta o termo adotado por Marx para referir-se ao dinheiro. O espaço, assim, é entendido como uma abstração que 

independe de contexto, mas só pode ser compreendida por uma prática.

27 PHILIPPOPPOULOS-MIHALOPOULOS, 2010, p. 8.

28 COVER, 2004, p. 128.

29 SCHMITT, 2014, p. 78.

30 SCHMITT, 2014, p. 69.
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direito é nomos, ele “divide e aloca, reparte e governa”31. Como no-
mos, o direito aparece atrelado ao espaço, ao mundo material, que 
por sua vez, o força a reconhecer suas limitações, a questionar sua 
própria ética.

O direito, nesse sentido, pode ser visto como um sistema 
de tensão que conecta realidade à alternativa imaginada – o signifi-
cado normativo de tanto um como outro só pode ser representado 
por dispositivos narrativos. Um dos elementos constitutivos de um 
nomos é, por isso, a “alternidade”, ou seja, “o outro que não é”, as 
proposições contrafactuais pelas quais construímos a mudança. Mas 
o conceito de nomos não se encerra nisso, ele não é nem utopia nem 
pura visão; nas palavras de Cover, “um nomos é um mundo presente 
constituído por um sistema de tensão entre realidade e visão”32.

O direito é uma força pela qual nossos mundos se influen-
ciam reciprocamente e uma força que afeta o curso desses mundos 
através do espaço normativo. Ele mantém nossa realidade separada 
de nossas visões. Por sua vez, os códigos que ligam nosso sistema 
normativo às nossas construções sociais da realidade e às nossas vi-
sões do que o mundo deveria ser são narrativas. A narrativa concilia 
a filosofia do direito ao “imaginário social instituinte”33 ao mesmo 
tempo em que integra os domínios do ser, do dever-ser e do poderá-
-ser. A mera imposição de uma força normativa sobre um estado de 
coisas, real ou imaginado, é o ato de criar narrativa34.

Assim como a ausência de direção e previsibilidade relacio-
nada ao espaço provoca um questionamento do direito sobre si mes-
mo35, o caráter descontrolado da produção de narrativas e significa-
dos jurídicos exerce uma influência desestabilizadora sobre o poder: 

Preceitos precisam ter significado, mas eles necessariamente 
o emprestam dos materiais criados pela atividade social que 
não está sujeita à rigidez de procedência que caracteriza o 
que chamamos de produção formal do direito. Mesmo quan-
do instituições com autoridade tentam criar significado para 
os preceitos que elas articulam, elas agem, a esse respeito, de 

31 PHILIPPOPPOULOS-MIHALOPOULOS, 2010, p. 8.

32 COVER, 2004, p. 101.

33 OST, 2004, p. 41

34 COVER, 2004, p. 102.

35 PHILIPPOPPOULOS-MIHALOPOULOS, 2010, p. 9.
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um modo não privilegiado (p. 112). 

Essa posição não privilegiada das instituições estatais na 
criação do significado jurídico permite que outros universos nor-
mativos sejam criados e que os sentidos do próprio direito sejam 
disputados.

3. Lutas urbanas e desestabilização do direito como poder

As lutas urbanas representam um exemplo prático das for-
mulações teóricas abordadas no tópico anterior. Na medida em que 
articulam práticas espaciais e discursivas muitas vezes excluídas 
pelos mecanismos seletivos do direito oficial (o direito socialmen-
te organizado como poder), a realidade material e cotidiana dessas 
lutas frequentemente está associada a disputas sobre o sentido e a 
aplicação do direito.

Muitas vezes retratada a partir de falsos consensos, a cidade 
é na verdade um campo aberto a uma multiplicidade de narrativas, 
sentidos e experimentações, o que a torna espaço de um constante e 
inafastável conflito (ainda que na forma de uma latência). 

Com efeito, ainda que a racionalidade do urbanismo dos 
“promotores de venda”, para empregar o termo referido por Lefeb-
vre, busque “vender” (entendido aqui tanto no sentido de exibição, 
como da própria mercantilização do urbano) a cidade sob o mito 
de um consenso que apaga qualquer diversidade e heterogeneidade 
existentes – em suma, qualquer possibilidade de ruptura com a or-
dem mercantilizante e homogeneizadora –, experiências múltiplas e 
dissonantes resistem no espaço (também no discurso) e apresentam 
narrativas outras a respeito da cidade, rompendo com a perspectiva 
de uma narrativa única ou consensual.

Essas narrativas se manifestam não só por uma trama de pa-
lavras, mas também por corporalidades, por experiências sensíveis, 
por espacialidades. Dito de forma mais clara, não só um discurso ar-
ticulado diz algo sobre a cidade e se contrapõe ao consenso forjado, 
como também os corpos na rua, a transposição dos limites relativos 
às posições que cada um deveria ocupar no espaço da cidade e a pró-
pria percepção desse espaço também dizem algo sobre a cidade. A 
cidade também diz sobre si, como narrativa inscrita em ruas, vazios 
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urbanos, ocupações, prédios abandonados, bairros com mais ou me-
nos infra-estrutura, espaços revitalizados, muros, catracas, tapumes. 
Isso põe em jogo uma disputa de sentidos sobre o espaço urbano e 
a consequente abertura para o novo, para o que não cabe na forma 
do consenso. 

A própria ideia de urbanização como um “processo socia-
lespacialmente fundamentado, no qual um amplo leque de atores, 
com objetivos e compromissos diversos, interage por meio de uma 
configuração específica de práticas espaciais entrelaçadas”36 traduz 
essa multiplicidade de expectativas e de visões sobre a cidade. São 
os diversos atores, de interesses muitas vezes antagônicos, que con-
formam o espaço urbano de acordo com os seus desejos, criando 
fraturas e instalando lógicas completamente distintas em sua relação 
com a cidade.

Essas fraturas são capazes  de promover verdadeiras abertu-
ras de sentido sobre os rumos da cidade – elas engendram diferentes 
formas de se relacionar com o espaço, com o discurso, com o direito. 
Elas dão lugar a narrativas disruptivas, a resistências, que devem ser 
entendidas não em um sentido meramente negativo, mas sobretudo 
como potência criativa. Como Hardt e Negri apontam, “os aconteci-
mentos de resistência têm o poder não só de escapar ao controle mas 
de criar um novo mundo”37. Eles rompem com a realidade posta e a 
subvertem, estabelecem novas subjetividades e formas de se relacio-
nar com o mundo.

A disputa de narrativas acerca da cidade põe em questão 
a possibilidade de construção de novos mundos, da realização de 
uma urbanidade que é um porvir – a cidade como obra inacabada. O 
conflito, então, surge como resposta coletiva à exclusão e espoliação 
promovidas pelo urbanismo neoliberal, pondo em xeque a ilusão da 
cidade-consenso38. Ele mostra que a imagem de cidade ideal criada 
pelos marqueteiros não se vende sem resistências e que há outros 
modos de vida sendo negados para que essa imagem se imponha. 
Da mesma forma, ela dá voz à criatividade hermenêutica das comu-
nidades, expondo os padrões segragatórios e violentos nos quais o 
império da lei frequentemente se ampara.

36 HARVEY, 2005, p. 167/168.

37 HARDT, 2016, p. 79.

38 MILANO, 2017, p. 16/17.
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Enquanto o mito do consenso mata a política, a irrupção de 
narrativas outras, evidenciando que existem modos de vidas alter-
nativos àqueles baseados na mercadoria, é a realização mesma da 
política. É disso que trata o direito à cidade em grande medida:

(…) o dissenso apresentado no espaço público - ainda que 
restrito - é potencial se articulado aos espaços insurgentes 
produzidos e vividos fora do Estado e do direito. Por isso, 
reiteramos nossa aposta na política que destitui a legitimida-
de dos poderes constituídos e, ocupando as ruas e a cidade, 
produz uma nova ordem, um novo direito. Esse novo nomos 
é o direito à cidade: “O direito à ‘obra’ (à atividade partici-
pante) e o direito à ‘apropriação’ (bem distinto do direito à 
propriedade) estão implicados no direito à cidade” (Lefebvre, 
1991: 143)”39.

A luta urbana, portanto, não é apenas uma luta que tem 
como palco o espaço material da cidade, o ambiente construído. Ela 
também se relaciona ao circuito de afetos, memórias, práticas e ins-
tituições que constituem o urbano como algo mais do que suporte 
material da ação e o colocam como centro mesmo da luta. Sobre-
tudo, trata-se de uma luta que é inseparável da luta pelo direito à 
cidade.

Isso evidencia que, em regra, as lutas urbanas representam 
movimentos de direito. Elas apresentam um dimensão prescritiva, 
proposições sobre um novo mundo, sobre uma nova cidade, aproxi-
mando ser e dever-ser. De um lado, elas lutam pelo reconhecimento 
de direitos já existentes (como o direito à habitação adequada), e, 
por outro, criam seu próprio universo normativo, suas próprias in-
terpretações sobre o direito (no caso de uma ocupação vista pelo 
Estado como irregular, por exemplo, a demanda por habitação é co-
locada acima da ordem proprietária, contrariando a interpretação 
tradicionalmente adotada pelo império da lei).

Cover adota, assim, o termo “constitucionalismo reden-
tor” para designar as posições das associações cujas visões profun-
damente diferentes a respeito da ordem social exigem uma políti-
ca transformadora que não pode ser contida na autonomia insular 
da própria associação. Segundo ele, a redenção tem lugar quando 

39 ALVES, 2014, p. 180.
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se postula o caráter não redimido da realidade que conhecemos, a 
realidade fundamentalmente distinta que deve ocupar seu lugar, e a 
substituição de uma pela outra. O termo “redentor” possui também 
a conotação de salvar ou libertar pessoas, não apenas de mundos ou 
de compreensões40.

Quando grupos organizados com a finalidade de transfor-
mar o mundo em que se vive criam suas próprias ordens normativas 
em relação ao mundo e à forma como o transformariam, um novo 
nomos é criado (com sua consequente demanda por autonomia e 
respeito). Na medida em que a visão e os objetivos de tal grupo são 
integrativos, contudo, a estrutura de seu nomos distingue-se daquela 
dos modelo insular. Segundo Cover:

Se o direito reflete a tensão entre o que é e o que deve ser, o 
direito só pode ser mantido enquanto os dois estiverem pró-
ximos o suficiente para revelar uma linha de interação huma-
na que os conduza a uma reconciliação parcial e temporária. 
Todos os movimentos utópicos ou escatológicos que não se 
retiram para a insularidade arriscam falhar na conversão da 
visão em realidade e, assim, romper a tensão. Nesse ponto, 
eles podem ser movimentos, mas não são mais movimentos 
de direito (p. 137/138).

Em sua produtividade e performatividade, os grupos e or-
ganizações articulados em torno da luta urbana apropriam-se do 
espaço e, ao mesmo tempo, criam espaço. Estabelecem, assim, uma 
prática espacial41 capaz de desafiar os espaços homogeneizantes e 
normalizadoras dominados pela técnica e pela mercadoria, espaços 
do mesmo – isotopias –, para criar espaços do outro, espaços outros 
- heterotopias. Isso significa intervir na organização espacial do po-
der42 e dotar o espaço urbano de funções não prescritas pela racio-
nalidade planificadora do Estado. 

Da mesma maneira, eles produzem significado jurídico, 
produzem mundos normativos fundados na performatividade do 

40 COVER, 2004, p. 132.

41 Vale notar que a própria noção de prática espacial está associada a uma certa performance. É por uma prática espacial, ligada 

ao espaço percebido, que determinado grupo social produz seu espaço (LEFEBVRE, 2006, p. 36).

42 BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2018, p. 95.
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discurso e não na objetividade que é alheia a ele. Em alguns casos, 
fazem valer na prática direitos que não são aplicados na organização 
social do direito como poder (ou como dominação)43. Esse direito é 
um direito imerso na realidade material das lutas e experiências des-
ses grupos, que não é fruto de uma transcendência, mas está impli-
cado na materialidade dos corpos e da lutas, bem como na produção 
de sentido por essas comunidades. Com efeito:

Compreender direito e espaço em uma co-constituição é 
também reconhecer que os acontecimentos jurídico-espa-
ciais emergem dos corpos que os constituem – e não de uma 
transcendência. São os atos de tomada de território e início 
das ocupações urbanas de moradia, bem como a resposta ju-
dicial dos supostos donos da área que fazem emergir a rela-
ção jurídico-espacial entre proprietários, posseiros e estado 
– e não o mecanismo de subsunção da regra do artigo 554 e 
seguintes do Código de Processo Civil, que ditam sobre as 
ações possessórias. E, os vai-e-vem dos conflitos, compon-
do táticas legais e extralegais dos envolvidos, alteram tanto o 
conteúdo, a consequência e o lugar do direito e dos corpos. 
(FRANZONI, p. 2952)

Na medida em que o direito possui a pretensão de construir 
mundos futuros, a tensão essencial que o perpassa é entre a elabo-
ração do significado jurídico e o exercício da resistência à violência 
do controle social44. O direito produzido e nas lutas urbanas traz um 
limite potencial ao poder arbitrário do Estado e da violência45, pois 
é um direito fundado no espaço vivido e cotidiano dos habitantes da 

43 O caso da Sociedade Barracão em Curitiba é um caso emblemático. Em 1999, cerca de 30 famílias de catadores de materiais 

recicláveis ocuparam o barracão, abandonado desde 1997 e localizado no bairro Boqueirão, e passaram a armazenar seus mate-

riais e a residir no local. Em setembro de 2004, após cinco anos de ocupação do barracão, a massa falida proprietária do terreno 

ingressou com uma ação de reintegração de posse em relação ao imóvel. Em 30 de junho de 2011, passados sete anos de trâmite da 

demanda, uma decisão inédita no estado do Paraná deu provimento ao pedido de usucapião especial coletiva feito pelos ocupan-

tes, indeferindo a reintegração de posse pleiteada pela massa falida. A decisão foi confirmada em segunda instância, em acórdão 

proferido em janeiro de 2013. Isso não teria sido possível sem a articulação dos moradores e sua disputa pela interpretação do 

direito. Com efeito, a organização da comunidade tornou um instrumento que já era previsto na legislação dita oficial, mas que 

na prática – na realidade material – não era usado. A luta urbana, nesse caso, serviu pra colocar o direito estatal ao lado daqueles 

que ele comumente domina, exclui.

44 COVER, 2004, p. 204.

45 COVER, 2004, p. 172.
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cidade – não é mera abstração ou transcendência. Ele aproxima ser 
e dever-ser, abstração e concretude, materialidade e imaterialidade, 
direito e justiça. É um direito espaciacializado, que lida com a impre-
sibilidade e indeterminação do espaço e com a incalculabilidade da 
justiça, que é situado e vinculado ao significado mais do que à força.

Considerações Finais

Diante da multiplicidade de significados jurídicos produ-
zidos pelo princípio jurisgenerativo, o Estado busca estender sua 
legitimidade pela aceitação de seu próprio universo normativo ou 
busca impor um sentido único para o significado jurídico através da 
coerção – é esse precisamente o papel dos tribunais. Nesse contexto, 
lógicas dissonantes a respeito dos rumos da cidade são encaradas 
conforme critérios de legalidade/ilegalidade, formalidade/informa-
lidade, dentro/fora, que perpetuam estigmas e geram exclusões. As 
lutas urbanas frequentemente implicam uma ruptura com esses du-
alismos e dão visibilidade a outas normatividades, outras formas de 
relação com o espaço e com o próprio direito. 

São narrativas disruptivas, que promovem verdadeiras aber-
turas de sentido sobre os rumos da cidade e muitas vezes expressam 
a criatividade hermenêutica das comunidades, integrando a organi-
zação social do direito como significado. Ligadas ao espaço vivido, 
concreto e subjetivo onde se desenvolve a vida cotidiana dos usuá-
rios da cidade, em detrimento do espaço concebido dos urbanistas, 
essas narrativas se conectam à materialidade, simultaneidade, desor-
dem e imprevisibilidade típicas da noção de espaço. 

É por isso que quando criam direito, quando dão significa-
do às normas, essas narrativas desestabilizam a concepção de um 
direito hierárquico, abstrato, universal, calculável. Elas aproximam 
nomos e justiça, decisão e indecidível, ainda que essa aproximação 
nunca seja completa. Mais do que isso, essas lutas a as narrativas a 
elas associadas tem o poder de fazer imaginar uma outra realidade, 
integrando os domínios do real e do imaginado, do “ser”, do “dever-
-ser” e do “poderá-ser”. São acontecimentos de resistência que, como 
potência criativa, detém o poder “não só de escapar ao controle mas 
de criar um novo mundo” . Provocam, dessa maneira, uma abertura 
do próprio tempo do direito ao porvir, ao que é e ainda não é. 
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PARTE II

ESTADO DE EXCEÇÃO E PRÁTICAS 
POLÍTICAS AUTORITÁRIAS 



O constitucionalismo autoritário no Brasil 
e a emergência de um estado de exceção

AUTHORITARIAN CONSTITUTIONALISM IN BRAZIL AND 
THE EMERGENCE OF A STATE OF EXCEPTION

Emerson de Lima Pinto1 

Resumo: A intensificação da de globalização tem provocado 
reformas em Constituições no continente sul-americano, e o Brasil 
encontra-se nesse contexto de mudanças que evidenciam um mode-
lo de constitucionalismo autoritário que estava dormente nas últimas 
décadas, mas que agora demonstra irrefreável potência. A mudança 
se dá substancialmente no âmbito interno da configuração que as 
Constituições contemporâneas possuem e nos instigam acerca de 
nossa autoritária tradição constitucional. Com o recrudescimento de 
um ambiente global autoritário e conservador, torna-se essencial re-
visitar não apenas o conceito de Estado de Exceção, mas, sobretudo, 
seu infeliz legado na América Latina. A investigação está inserida 
no campo da Filosofia Política e Direito Constitucional, e é realizada 
por meio de leituras prévias, utilizando-se como referencial teórico 
os autores Agamben, Gadamer, Schmitt e Streck, que possibilitaram 
indícios para aprofundamento vindouro sobre a pesquisa acerca do 
constitucionalismo autoritário partindo da Hermenêutica Filosófica, 
da Nova Crítica do Direito e do Estado de Exceção e o impacto no 
constitucionalismo autoritário. Logo, as condições de possibilidade 
do conhecimento jurídico tradicional diante da complexidade da so-
ciedade serão verificadas à luz da Constituição democrática. 
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Palavras-Chave: Exceção. Constituição. Autoritarismo. 
Abstract: The intensification of globalization has provoked 

reforms in Constitutions in the South American continent, and Bra-
zil is in this context of changes that show an authoritarian consti-
tutional model that was dormant in the last decades, but now de-
monstrates irrepressible power. The change takes place substantially 
within the internal configuration of contemporary Constitutions and 
instigates us about our authoritarian constitutional tradition. With 
the resurgence of an authoritarian and conservative global environ-
ment, it is essential to revisit not only the concept of the State of Ex-
ception, but, above all, its unfortunate legacy in Latin America. The 
investigation is inserted in the field of Political Philosophy and Cons-
titutional Law and is carried out through previous readings, using 
as a theoretical reference the authors Agamben, Gadamer, Schimitt 
and Streck, which provided evidence for further research on autho-
ritarian constitutionalism starting from Philosophical Hermeneutics, 
the New Criticism of Law and the State of Exception and its impact 
on authoritarian constitutionalism. Therefore, the conditions of pos-
sibility of traditional legal knowledge in view of the complexity of 
society will be verified in the light of the democratic Constitution.

Keywords: Exception. Constitution. Authoritarianism.

Introdução

A intensificação da globalização e seus reflexos sobre os Es-
tados Nacionais têm trazido reformas em diversas Constituições no 
continente sul-americano. Nesse contexto, o Brasil apresenta mu-
danças que evidenciam um modelo de constitucionalismo autoritário 
e que estava dormente nas últimas décadas, mas que agora demons-
tra irrefreável potência. A mudança ocorre substancialmente no 
âmbito interno, cujo locus dos direitos fundamentais é atingido na 
contemporaneidade e o retrocesso constitucional nos instiga refletir 
acerca das razões dessa autoritária tradição constitucional.

A crise da Teoria da Constituição2 deve ser redimensionada, 
uma vez que com a complexidade da sociedade no Espaço Pós-na-

2 BERCOVICI, 2003, pp. 85-86.
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cional 3, evidenciou-se a fragilidade do horizonte estatista/estatal da 
Constituição, que está sendo transformado a partir de uma compre-
ensão autoritária4, o que nos instiga a instituir um campo de resis-
tência ao desenvolvimento de uma nova cultura constitucional. A 
organização fundamental do Estado acaba sendo prioridade dentro 
de uma visão estatal da Constituição em detrimento de outras per-
cepções e da precarização dos Direitos de Garantia e Proteção5 se-
cundarizados. 

Desse modo, cabe investigar os novos modelos de constitu-
cionalismo no mundo contemporâneo, que podem contribuir para 
redução de uma visão formalista do Estado como ator central no 
mundo em espaço Pós-nacional, impondo uma (re)engenharia polí-
tica na sociedade e, paralelamente, uma (re)fundação constitucional 
que supere uma tradição autoritária constitucional que tem facilita-
do a construção de um Estado de Exceção Contemporâneo. Adota-se 
para pesquisa a técnica de análise documental, por meio do levan-
tamento de investigação bibliográfica nacional e internacional, es-
pecialmente com artigos de periódicos especializados sobre o tema.

Nossa investigação parte do pensamento da Hermenêutica 
Filosófica6, da Nova Crítica do Direito7, do Estado de Exceção8 e Cons-
titucionalismo Autoritário9. Debatem-se, densamente, as condições 
de possibilidade e os limites do conhecimento jurídico tradicional 
diante da complexidade da sociedade contemporânea. Com a her-
menêutica de Gadamer, se busca uma compreensão em torno do 
conhecimento, da racionalidade de cada indivíduo e seu contexto 
social. Desse modo, a experiência de cada pessoa torna-se essencial 
para indicar o ponto de vista adotado para delinear determinado ob-
jeto do conhecimento, no nosso caso, o Direito e a Constituição de 
nossa sociedade em crise.

3 DELMAS-MARTY, 2004, pp. 89-906.

4 SERRANO, 2016, p. 167.

5 CANOTILHO, 1998, p. 1336.

6 GADAMER, 2002, p. 442.

7 STRECK, 2013, pp. 222-223.

8 AGAMBEN, 2004, pp. 23-24.

9 TUSHNET, 2015, pp. 454-455.
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1. Estado de Exceção e Hermenêutica

A história constitucional brasileira que ficou registrada narra 
fatos, possui obras político-jurídico-filosóficas de envergadura, bem 
como as obras de arte que permitem a compreensão da narrativa uti-
lizada pela ao longo da história e, também, podem revelar qual era a 
intenção do escritor/historiador/cientista que escrevia determinada 
obra, em determinada época, contudo, precisa-se compreender sua 
contribuição para o presente e futuro do país. E a investigação bus-
ca promover deslocamentos teóricos que visam melhor esclarecer 
a compreensão de alguns âmbitos de atuação dos constitucionalis-
tas e políticos e dos efeitos da tradição que a formação/construção 
do Estado de Exceção Permanente10 traz a sociedade, além de suas 
consequências para a Constituição fragilizada pelo processo social e 
econômico em curso, sejam elas emanadas no momento de sua pro-
dução ou de sua aplicação frente a um modelo de constitucionalismo 
autoritário pré-existente. 

A análise das restrições a direitos individuais operadas pelo 
governo durante a vigência dos estados excepcionais é ques-
tão de extrema importância, principalmente porque os reite-
rados mecanismos de suspensão da ordem jurídica revelam 
a forte tendência de um governo em passar de um estado 
Democrático de Direito para um Estado Totalitário. [...] O 
acúmulo de casos na Primeira Republica demonstra a insta-
bilidade política no período que culminou em um golpe de 
Estado em 1930, e outro, em 19237, que instituiu o primeiro 
período ditatorial de nossa república.11

O Estado de Exceção12 resume-se, temporariamente, na 
suspensão da ordem legal vigente e a imposição de uma nova. A 
ameaça autoritária ou totalitária encontra-se em dois pontos: que 
a suspensão temporária da ordem seja permanente e a supressão 
imediata aos direitos e garantias fundamentais, o que coloca em ris-
co a consolidação do Estado Democrático de Direito. Portanto, em 
nosso horizonte, surgem saídas golpistas e autoritárias que passaram 

10 TEIXEIRA, 2015, pp. 112-113.

11 GASPARETO JUNIOR, 2014, p. 05.

12 GADAMER, 2002, p. 674.
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a ser admitidas como normais, o que, infelizmente, tem reduzindo 
a democracia a seu aspecto formal, podendo propiciar a utilização 
do Estado dos institutos constitucionais e legais, a fim de sedimen-
tar, com certa naturalização, condições de um discurso autocrático 
e autoritário que encontre uma “situação de crise institucional que 
dispare os institutos do sistema de crises na defesa das instituições 
democráticas” um Estado de Exceção sob aparência de legalidade por 
meio de um constitucionalismo autoritário13 em construção.

A posição escolhida não pressupõe uma dicotomia entre 
as necessidades para os protagonistas do mundo globalizado e da 
sociedade civil, mas, sim, seu melhor entendimento. O passo sub-
sequente pode aproveitar-se dos institutos constitucionais e legais, 
a fim de concretizar um Estado de Exceção sob aparência de legalida-
de14. Talvez já estejamos inseridos nessa trilha, tendo em vista o sub-
jetivismo decisionista que passou a ser aplicado no âmbito da jurisdi-
ção constitucional, que parece colaborativa com o Poder Executivo 
e conveniente com o ambiente social autoritário que potencializa a 
disputa em torno de direitos, e não de valores, uma vez que, em se 
tratando dos últimos, cada um dispõe dos seus. 

O conceito de Estado de Exceção15 é a suspensão de toda a 
ordem jurídica vigente, identificando concretamente a própria exis-
tência do Estado com o fim de preservá-lo quando este é ameaçado. 
Em outras palavras, trata-se da suspensão do Estado de Direito por 
meio do Direito. A ideia desse conceito é de que é indispensável sus-
pender a Constituição em tempos de crise, ou seja, pode ponderar 
o Estado de Exceção naqueles casos em que a legislação prevê que 
o indivíduo não pode recorrer à própria legislação para abrigar-se. 
Em Schmitt, a classificação de soberania16 como um conceito-limite, 
em si mesmo, surge na medida em que não está adequado em uma 
situação natural, habitual, mas, sim, em uma situação limite. 

Vê-se que Streck17, ao trazer o entendimento de “tradição” 
ao Direito salienta que a

[...] ausência de uma adequada tradição constitucional-tra-

13 SERRANO, 2016, p. 170.

14 SCHMITT, 2006, p. 13.

15 AGAMBEN, 2004, pp. 30-31.

16 SCHMITT, 2002. p. 121.

17 STRECK, 2001, p. 189.
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duzida por uma pré-compreensão à qual somente temos 
acesso pela linguagem, que não é uma terceira coisa, e sim 
condição de possibilidade para o processo interpretativo do 
jurista. Isso faz com que o jurista, refém do habitus, aja com 
uma indiferença quotidiana com relação a Constituição a 
partir de uma perspectiva garantista18. Essa indiferença é o 
todo ôntico (interpretativo) do Dasein.

O instituto da Intervenção Federal19 foi utilizado na Repúbli-
ca Velha e durante os anos do exercício do poder político de Getú-
lio Vargas. A figura do Interventor no Regime Civil-militar cumpria 
outro papel político-jurídico. O outro conceito serve para classificar 
desastres como chuvas fortes e grandes estiagens, que podem atin-
gir áreas restritas ou até um país inteiro. Assim, é essencial observar 
os princípios da necessidade, da proporcionalidade, da proibição do 
excesso. 

O encontrar-se sempre em tradições aponta para o modo 
próprio de nossa existência. Não se é independentemente de tradi-
ções, assim como não se consegue pensar fora delas. Diversas con-
sequências da tradição e da linguagem concluem que o primeiro 
elemento não é o mal-entendido e nem a estranheza, de modo que a 
tarefa primordial e inequívoca seria evitar o mal-entendido. Em vez 
disso, nos encontramos dentro delas, à base das quais conseguimos 
certa consciência histórica. Portanto, tradição e tradicionalismo são 
conceitos distintos. Todo o conhecimento histórico é também um 
saber histórico como um reconhecimento de pertencer à própria 
história por parte de quem quer conhecer ou interpretar20.

Na realidade, a tradição é sempre um momento de liberdade 
e da própria história. Também a tradição mais autêntica e 
venerável não se realiza naturalmente, em virtude da capa-
cidade de permanência daquilo que, singularmente está aí, 
mas necessita ser afirmada, assumida e cultivada. A tradição 
é essencialmente conservação e como tal sempre está atuante 

18 O garantismo, assim, deve ser entendido como uma técnica de limitação e disciplina dos poderes públicos e por essa razão 

pode ser considerado o traço mais característico, estrutural e substancial da Democracia: garantias tanto liberais como sociais 

expressam os Direitos Fundamentais do cidadão frente aos poderes do Estado, os interesses dos mais débeis em relação aos mais 

fortes, tutela das minorias marginalizadas frente às maiorias integradas.

19 LEWANDOWSKI, 2018. pp. 67-68.

20 GADAMER, 2002, p. 419.
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nas mudanças históricas. No entanto, a conservação é um ato 
de razão, ainda que caracterizada pelo fato de atrair a aten-
ção sobre si. Essa é a razão por que as inovações, os plane-
jamentos intentem mostrar-se como única ação e resultado 
da razão.21

O constitucionalismo global22 deve afirmar-se como seculari-
zação da cultura23 como processo histórico, que tem como desdobra-
mentos a obrigação de afirmar o constitucionalismo como afirma-
ção da cultura política, o qual apresentam limitações à ação estatal 
frente às liberdades consolidadas na Constituição. É relevante ana-
lisar a noção conservadora de Constituição que hoje é empregada e 
a carga valorativa e cultural que é representada para sua concepção 
ligada densamente ao Estado. Percebe-se que a organização do poder 
político24 refere-se substancialmente ao Estado e não à sociedade.

O que isso significa para a explicação da secularização é que 
a questão passa da remoção das vendas para o modo como 
essas novas fontes tornaram-se disponíveis. Essa é a mu-
dança cultural que temos de entender. A secularização não 
surgiu somente porque as pessoas adquiriram uma educa-
ção muita mais abrangente e porque a ciência progrediu. Isso 
teve algum efeito, mas não foi decisivo. O que importa é um 
grande número de pessoas pode perceber fontes morais de 
um tipo bem diferente, que não pressupõem necessariamen-
te um Deus.25

Com a hermenêutica filosófica26 utilizamos como dados es-
truturantes de nossa reflexão a tradição e a autoridade trazidas em 
Verdade e Método I como condição de possibilidade, fazendo a me-
diação, o que revela que é cogente a distância entre autoridade e tra-
dição e sua efetiva contribuição para compreender o constituciona-
lismo autoritário brasileiro ao longo do século XX e XXI. Recorde-se 
que no constitucionalismo brasileiro, o Estado de Exceção já teve 

21 GADAMER, 2002, pp. 422-423.

22 PIOVESAN, 2000, p. 42.

23 TAYLOR, 1994, p. 407.

24 CANOTILHO, 1998, p. 1337.

25 TAYLOR, 1994, p. 405.

26 ROHDEN, 2002, p. 106.
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várias designações: “Segurança do Estado”, em 1824; “Estado de Sí-
tio”, nas constituições de 1891, 193427, 1946, 1967 e 1988; “Estado de 
Emergência” e “Estado de Guerra”, em 1937; e “Estado de Defesa”, em 
1988. O que todas as nomenclaturas têm em comum é seu caráter de 
exceção, que leva à suspensão do Direito pelo próprio Direito e, em 
outras oportunidades, ao autoritarismo e tirania daqueles que o ins-
tituem e acabam por desejar continuar no poder. É aqui que, em vez 
de ser um Estado de Exceção, torna-se permanente28, até que a inércia 
seja rompida por forças exteriores, e ordinalmente não pacíficas. 

Durante a Constituição de 1937, desenvolvida quando Ge-
túlio Vargas realizou seu golpe para permanecer no poder, o Brasil 
viveu em constante Estado de Emergência, o que causou a não efe-
tivação dos Direitos Fundamentais e legislação constitucionalmente 
prevista. De fato, muito se debate acerca da Constituição de 1937, 
mas Getúlio Vargas já possuía um governo de viés autoritário desde 
sua ascensão ao poder, em 193029, em que criou um Tribunal Espe-
cial para julgar crimes políticos e funcionais, que serviu para per-
mitir a perseguição dos seus inimigos vencidos, ou seja: lá estava o 
Direito sendo usado em funções que entram em desacordo com o 
ideal de justiça que deveria ser almejado30. Contudo, a própria Re-
pública Velha e Oligárquica também possui uma matriz autoritária 
e elitista, que acabou sendo mais tecnologicamente desenvolvida na 
Revolução de 1930. 

[...] toda a evolução jurisprudencial analisada é que a juris-
prudência do STF sobre estado de sítio evoluiu, de modo ge-
ral, de uma posição inerte que reconhece amplo espaço para 
discricionariedade do Executivo no estado de sítio para uma 
postura cada vez mais assertiva de controle jurídico dos atos 
de sítio em prol dos direitos e garantias dos indivíduos, po-
rém sem jamais aceitar a interferência dentro do espaço de 
discricionariedade política delimitado pela regulamentação 
constitucional. Esta postura se desenvolveu de maneira pro-
gressivamente mais crítica aos abusos recorrentes pelo Exe-
cutivo dos sucessivos estados de sítio, na medida em que o 
tribunal amadurecia e assentava sua independência com re-

27 GUEDES, 1998, p. 44

28 BERCOVICI, 2004. pp. 39-40.

29 FAUSTO, 2009, p. 79.

30 PEIXOTO, 2017, p. 32.
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lação aos outros Poderes da República, e assumia uma iden-
tidade como órgão protetor dos direitos fundamentais e das 
garantias constitucionais.31

O período que envolveu 1946-1961 trouxe a democratiza-
ção no ambiente autoritário, apesar de haver mantido no texto cons-
titucional institutos de controle do poder em situações de crise, que 
tiveram utilização enquanto Estado de Exceção ocorrido no Brasil 
encontra-se na Ditadura Civil-militar, em que se destaca o Ato Ins-
titucional nº 532, que permaneceu em vigência durante o período 
de dez anos. A liberdade de imprensa foi extinta durante o período, 
juntamente com vários direitos e garantias, que foram suspensos. 

Quanto à Lei da Anistia, ela perdoou os considerados crimi-
nosos políticos durante o regime civil-militar, incluindo os militares 
que violaram intensamente os direitos humanos, como foi avaliado 
pela Comissão da Verdade. Na Argentina e em outros países sul-a-
mericanos, os militares que violentaram os direitos humanos foram 
processados e condenados, mas, no Brasil, foi criada essa lei, que os 
isentou de qualquer processo e condenação. Os crimes praticados 
pelos agentes estatais durante a vigência do estado de exceção não 
foram processados e punidos por conta da construção conceitual de 
uma anistia de dupla mão, que alcançaria os opositores do regime ci-
vil-militar, bem como os agentes da repressão. Houve uma legitima-
ção do autoritarismo praticado pelo Estado brasileiro. Logo, o para-
doxo do Estado de Exceção está nessa legitimação do autoritarismo 
de poucos que continuam gozando de benefícios, enquanto o Estado 
de Exceção deveria, teoricamente, combater as situações que coloca-
vam em risco as instituições democráticas e demais anormalidades.

Antes mesmo de Hans-Georg Gadamer33, Heidegger inova o 
sentido de hermenêutica e defende a fenomenologia existencial, em 
as coisas do mundo não são compreendidas por meio da subjetivi-
dade humana e da relação dicotômica entre sujeito e objeto que in-
dependem do subjetivismo do sujeito, mas as coisas têm capacidade 
de se expor ao mundo como são. Heidegger foi o primeiro teórico a 
demonstrar que a compreensão é dotada de preconceitos. Gadamer, 
mesmo com as contribuições de Heidegger à hermenêutica, tem a 
31 PEIXOTO, 2017, p. 32.

32 CONTREIRAS, 2005, p. 248.

33 ROHDEN, 2008, pp. 35-57.
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formação da hermenêutica contemporânea atribuída a si. Para se 
contrapor à hermenêutica tradicional34 do século XIX, Gadamer se 
utiliza do pensamento de Heidegger35. Nessa contraposição, se opõe 
à ideia de que “toda verdade é consequência lógica da aplicação de 
um método científico”.

Es el nombre que le damos al carácter de ser de “nuestro” 
existir “propio”. Más, exactamente, la expresión significa: ese 
existir en cada ocasión (fenómeno de la “ocasionalidad”; véa-
se “demorarse”, “no tener prisa”, “estar-en-ello”, “estar-aquí”) 
en tanto que en su carácter de ser existe o está “aquí” por lo 
que toca a su ser.36 

Com Gadamer, aborda a questão da autoridade37 e da tradi-
ção, os pré-conceitos como condição da compreensão, antecipando 
que conhece os problemas surgidos com na história que elucida a 
autoridade com o fim de propagar o autoritarismo e interesses sub-
jetivos do que com o compromisso com a verdade. Dessa forma, o 
encontrar-se sempre em tradições aponta para o modo próprio que 
caracteriza nossa existência. Não somos independentes de tradições, 
assim como não conseguimos pensar fora delas. Logo, vários efeitos 
da tradição e da linguagem trazem ao pensar não somente o mal-en-
tendido e a estranheza, mas uma forma de evitar o mal-entendido 
ao compreender a função do preconceito no sentido gadameriano. 
Desse modo, [...] o reconhecimento da autoridade de uma autori-
dade é um ato de razão [...]. Nós podemos obedecer cegamente a 
alguém que tenha mais poder; entretanto, isto não é o reconheci-
mento de autoridade, apenas de poder. As tradições legam juízos e 
costumes de uma geração a outra”.38 

Gadamer investiga a hermenêutica39 do humano no mundo, 
ou melhor, defende que a compreensão do ser faz parte da formação 
deste como ser-no-mundo, ou seja, a compreensão faz parte da estru-
tura do ser humano. O intérprete nunca sai do processo hermenêu-

34 ROHDEN, 2008, pp. 35-57.

35 HEIDEGGER, 2001, pp. 281-283.

36 HEIDEGGER, 1999, p. 25.

37 GADAMER, 2002, p. 546.

38 LAWN, 2007, p. 148.

39 GADAMER, 2002, p. 674.
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tico da mesma maneira que entrou e os resultados obtidos neste diá-
logo hermenêutico40 devem ser permanentemente analisados, pois, a 
concepção do ser altera com o passar do tempo. Portanto, a verdade 
é variável para cada intérprete e, até mesmo, discutível, pois depende 
da situação hermenêutica de quem aplica o método. Desse modo, o 
intérprete está vinculado à sua coexistência com o objeto. 

O conceito de círculo hermenêutico, para Gadamer41, não 
é de natureza formal, não é nem objetivo ou subjetivo, mas descre-
ve a compreensão como a interpretação do movimento da tradição 
e do respectivo movimento do intérprete. Assim, a antecipação de 
sentido, que dirige nossa compreensão de um texto, não é um ato 
da subjetividade, já que se motiva a partir da comunhão que nos 
une com a tradição. Contudo, essa relação com a tradição, essa fu-
são, está contida em um processo de permanente formação, que está 
sempre inserida em uma interpretação, já que está a compreender 
nosso mundo, e sempre que pensamos estamos filosofando42. Ga-
damer questiona se encontrar-se imerso em tradições significa estar 
submetido a preconceitos, limitado na própria liberdade e condicio-
nado de muitos modos, adequados tanto para a consciência históri-
ca efeitual quanto para a o conhecimento histórico. 

No sentido gadameriano, “a theoria não deve ser pensada 
como um comportamento da subjetividade, como uma au-
todeterminação do sujeito, mas a partir daquilo que o su-
jeito está olhando. A theoria é verdadeira participação, não 
é atividade, mas um sofrer (pathos), isto é, um ser tomado 
de modo arrebatador pela visão (Anblick)”. O que caracte-
riza a autêntica teoria filosófica é o tomar parte — sempre 
— no ato de conhecer. E tomar parte consiste em realizar 
uma experiência que afeta nossas vidas numa perspecti-
va de totalidade, própria do autêntico filosofar, superando a 
relação estanque sujeito-objeto na filosofia. A hermenêutica 
filosófica não trata simplesmente de uma doutrina do mé-
todo de compreender, mas ‘da pergunta filosófica [...] ao 
todo da experiência do mundo e práxis da vida humana.43 
(grifo nosso) 

40 PINTO, 2018.

41 PALMER, 2011, pp. 218-299.

42 GADAMER, 2002, pp. 502-503.

43 ROHDEN, 2002, pp. 75-76
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Assim, viver e compreender são uma mesma coisa, sendo 
que a compreensão não diz respeito a nenhuma forma crítica à razão 
pura, prática ou histórica, não exigindo uma epistemologia. Além 
disso, a realidade do mundo é constituída dialógica e temporalmen-
te. Ou seja, o mundo é resultado de esforções compartilhados e in-
terativos. Logo, o véu que cobria o constitucionalismo autoritário e 
a tradição conservadora dos constitucionalistas passou a ser desco-
berto pelo acentuado nível de autoritarismo que a sociedade brasi-
leira tem experimentado em suas instituições jurídicas e políticas, 
desde 2016, com certa naturalização do horror e da ignorância.

O intérprete que tem garantido seu direito de opinião sem 
o constrangimento de se preocupar com o resultado de sua inter-
pretação, sem dúvida conseguirá ampliar o pensamento pretendido 
da forma mais adequada que estiver a sua disposição. Desse modo, 
emerge a superação da dicotomia entre sujeito e objeto, colocando 
a compreensão e a interpretação como prévias a essa dicotomia; in-
clusão dos preconceitos e pré-juízos no resultado da atividade in-
terpretativa; fusão dos horizontes históricos; descrição do círculo 
hermenêutico44; tradição e alteridade do texto ou evento. Gadamer, 
em Verdade e Método, rejeita o dualismo entre consciência e reali-
dade que nutre a oposição entre pensar e ser. “Uma hermenêutica 
filosófica, escreveu o autor, haverá de concluir que o compreender só 
é possível quando aquele que compreende coloca em jogo seus pró-
prios preconceitos. A contribuição produtiva do intérprete é parte 
inalienável do próprio sentido do compreender”.45

Gadamer defendeu que o intérprete analisa o texto carre-
gando seus pré-juízos e preconceitos e elabora, assim, um sentido 
prévio, sendo papel da hermenêutica em dar continuidade a essa 
interpretação, em que deve ocorrer um diálogo entre intérprete e 
obra interpretada carregada de consciência histórica-efeitual46. As-
sim, a verdade seria discutível e passível de alteração, tendo em vista 
não se tratar de uma ciência exata visto que indo ao encontro das 
ideias de Heidegger, Gadamer entende que a interpretação possui 
conceitos preestabelecidos que vão sendo substituídos por outros 
mais adequados ou se confirmando no movimento da atividade in-

44 PEREIRA, 2001. pp. 33-34.

45 GADAMER, 2002, p. 369.

46 FRUCHON, 1998.
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terpretativa. O intérpr]ete deve ser receptivo ao que o texto passa 
para quem o lê. Porém, não é necessária nem a neutralidade e nem a 
exclusão dos preconceitos. Ou seja, tudo é cogente para a formação 
da interpretação. Logo, os preconceitos devem ser entendidos como 
um juízo concebido antes mesmo de uma prova definitiva realizada 
pelo intérprete. 

A pré-compreensão47 é essencial para a hermenêutica, tendo 
em vista que, no instante da compreensão, será considerado para 
obtenção de um resultado. Assegura ainda que é impossível ao intér-
prete desvincular a pré-compreensão do círculo hermenêutico. Logo, 
entende-se que a tradição e os horizontes são essenciais na forma-
ção da compreensão, uma vez que, ao interpretar algo, não se pode 
limitar a compreender a intenção do autor ou significado primário 
do texto, mas deve ser considerada a historicidade, tanto do autor 
quanto do intérprete, inclusive, o intérprete do direito. 

Em última análise, verifica-se que a autoridade recai sobre 
aquele que, a princípio, sabe mais. Nesse sentido, pode-se dizer que 
ela não tem a ver com a questão da obediência por obediência, tam-
pouco com a submissão a alguém. Significa dizer que a autoridade se 
constitui pelo reconhecimento livre de que aquele que está à minha 
frente é preciso, pois sabe mais. A verdadeira essência está num ato 
da liberdade e da razão, que confere autoridade ao superior, porque, 
em tese, detém um conhecimento mais largo ou é mais reconhecido. 
Evidentemente que isso não se resume à obediência cega, contudo, 
a relevância do conhecimento apresentado indica um critério inte-
ressante a ser utilizado como constrangimento epistêmico. Dito de 
outra forma, a autoridade que a doutrina produz é relevante para o 
processo decisório que envolve o Direito e, em especial, a doutrina 
constitucional, quando por meio de sua tradição revela a relevância 
de sua orientação e o modelo que o modelo contemporâneo do Es-
tado de Exceção48, e em toda a experiência constitucional brasileira, 
indica a necessidade de regulamentar o conceito que tanto causou 
prejuízo à cidadania, observando-se que em todos as suas manifes-
tações, o tema foi usado como instrumento para a tomada do po-
der, sendo que deveria servir como objeto de defesa contra inimigos. 
Nasce, assim, a fundamental autoridade em construir uma teoria 

47 ROHDEN, 2008, p. 149-150.

48 VALIN, 2017,  p. 50.
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que justifique a não regulamentação por lei, de forma a especificar 
cada ponto sem deixar brechas para interesses que não sejam a de-
fesa da nação, transformando-a em fato jurídico especial para situa-
ções excepcionais em que seja indispensável a suspensão temporária 
de princípios constitucionais e que se vincule a irregularidades po-
líticas, tornando-a controlável e admissível sem sacrificar o Estado 
democrático de Direito.

2. Autoritarismo Constitucional, Segurança Internacional e o 
Sistema de Controle de Crises e Democracia no Brasil

Com o fenômeno do recrudescimento de um ambiente glo-
bal autoritário e conservador, torna-se essencial revisitar não apenas 
o conceito de Estado de Exceção49, mas sobretudo seu infeliz lega-
do nas mais diversas sociedades, em especial, a latino-americana e 
suas implicações para a Segurança Regional, a partir da análise do 
campo das Relações Internacionais. A ideia desse conceito susten-
ta ser indispensável suspender a Constituição em tempos de crise, 
ou seja, pode preponderar o Estado de Exceção naqueles casos em 
que a legislação prevê que o indivíduo não pode recorrer à própria 
legislação para abrigar-se diante eventuais violações aos direitos e 
garantias fundamentais, proporcionadas pelo Estado. Contudo, os 
limites destas restrições e suspensões têm demonstrado profundas 
diferenças em razão do maior ou menor déficit democrático, ou me-
lhor, nos países centrais as restrições e suspensões são bem mais li-
mitadas pelo poder público e controladas pela sociedade civil do que 
em situações fáticas similares em países periféricos como são países 
sul-americanos no contexto atual. 

Pesquisar a dogmática constitucional do Brasil e seus ins-
titutos responsáveis pela manutenção das instituições democráticas 
constitui-se imperativo político-jurídico-filosófico, tendo em vista 
configurar estabilidade democrática nas duas nações com compro-
missos para Segurança Regional no Atlântico Sul. Entretanto, para 
desenvolver uma visão mais ampla é urgente examinar a tradição 
constitucional e política desenvolvida ao longo do último século, en-
quanto apropriadas pela clássica compreensão da Doutrina de Segu-
rança Nacional e sua natureza diante do Direito Constitucional e da 

49 SCHMITT, 1992, pp. 58-60.



EMERSON DE LIMA PINTO  •309 

Filosofia Política. 
Analisam-se a violência institucional, com intuito de com-

preender a problemática existente no desenvolvimento dos elemen-
tos estruturantes do potencial Estado de Exceção no Brasil e seus re-
flexos para a UNASUL. A Constituição da República Federativa do 
Brasil e seus sistemas normativos formais expõem modernamente 
o déficit dogmático jurídico-político-filosófico e institucional, por 
atravessarem períodos de instabilidade social e um ambiente hostil 
de grave crise contra as instituições democráticas, que, por sua vez, 
refletem diretamente na estabilidade desses Estados e representam 
graves riscos à Segurança Regional. Tal fato demanda reflexão polí-
tico-jurídica com repercussão nas Relações Internacionais que redi-
mensione o agir estatal e social diante da complexidade da socieda-
de contemporânea no Espaço Pós-Nacional, reforçando a concepção 
crítica forjada numa compreensão que dê conta do impacto que o 
moderno Estado de Exceção pode causar nas relações do Brasil com 
os demais países sul-americanos, tendo a Geopolítica e a Segurança 
Regional como pano de fundo. Os limites dados pela Constituição 
e seus efeitos nas Relações Internacionais em razão da Segurança 
Regional decorrente da relevância do Brasil para o contexto sul-a-
mericano surgem como campo reflexivo relevante num cenário de 
crise institucional, uma vez que a carga protetiva aos direitos e ga-
rantias fundamentais assegurados na Constituição e decorrentes de 
tratados Internacionais que versam sobre direitos humanos devem 
observados com maior cuidado, a fim de evitar eventuais violações 
poder parte do Estado e de seus agentes transitoriamente ocupando 
funções e cargos de governança. 

Desse modo, cabe investigar os novos modelos de consti-
tucionalismo no mundo globalizado e contemporâneo que podem 
contribuir para uma visão garantista50 do Estado como ator no mun-
do do espaço pós-nacional, impondo uma (re)engenharia política na 
sociedade e também uma (re)fundação constitucional que supere a 
tradição autoritária que tem estimulado a edificação de um Estado 
de Exceção Contemporâneo. 

As condições de possibilidade do conhecimento jurídico 
tradicional diante da complexidade da sociedade contemporânea 
passam a ser analisados com aportes da hermenêutica de Gadamer, 

50 FERRAJOLI, 1997, pp. 851-852.
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em que se busca uma compreensão em torno do conhecimento, da 
racionalidade de cada indivíduo e seu contexto social para a estrutu-
ração de uma sociedade autenticamente democrática. Nesse sentido, 
a experiência de cada jurista que possua uma formação para além do 
estritamente jurídico torna-se essencial para apontar qual é o ponto 
de vista adotado para delinear determinado objeto do conhecimen-
to, no nosso caso, o Direito e a Constituição de nossa sociedade em 
crise que evidenciam o cuidado que se deve ter com a emergência da 
técnica a serviço do controle social e os riscos que apresenta quando 
não fiscalizada por eficientes institutos democráticos, tanto jurídico 
quanto políticos. 

Recorde-se que, em cerca de 130 anos de República, o Brasil 
conviveu com um ambiente democrático entre 1946-1964 (período 
pós Vargas até o Golpe de Estado sobre o Presidente João Goulart) 
e 1989-2016 (a posse do primeiro Presidente da República eleito 
democraticamente pelo povo Fernando Collor de Melo até o Gol-
pe Parlamentar Institucional sobre a Presidenta Dilma Rousseff). 51 
Entretanto, sob a égide dessas Constituições Democráticas (1946 e 
1988) não ouve amadurecimento e transformações suficientes na le-
gislação infraconstitucional que garantissem plenamente a fruição 
de um ambiente democrático do ponto de vista normativo ao recep-
cionar vários institutos jurídicos autoritários e sem tempo suficiente 
para projetar instrumentos jurídicos mais garantista compatível com 
uma Democracia Social Contemporânea.

Observa-se, nesse cenário, a configuração do Estado de Ex-
ceção52, que tem se caracterizado pela gradual e quase imperceptível 
suspensão da ordem jurídica vigente, identificando risco à própria 
existência do Estado Democrático de Direito, com o fim de preservá-
-lo quando este é ameaçado. Em outras palavras, trata-se da suspen-
são do Estado de Direito por meio do Direito que tem ocorrido tanto 
pelas ações do Poder Executivo quanto pela natureza subjetivista e 
decisionista que o Poder Judiciário tem concretizado. Infelizmente, 
verifica-se, na atualidade, a ausência de Estados-nação, na UNASUL, 
capazes de uma intervenção nas Relações Internacionais, como fez 
o Brasil, durante o Governo Dilma Rousseff, no caso do golpe insti-

51 PINTO, 2016, pp. 6-26.

52 AGAMBEN, 2004, pp. 33-34.
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tucional parlamentar53 ocorrido no Paraguai, durante o governo do 
Presidente Fernando Lugo, que visem evitar que Estados de Exceção, 
de modo (in)formal, coloquem em risco a Democracia na região ao 
sul do planeta. Em relação ao procedimento metodológico, se optou 
pela abordagem teórica, visto pretender-se desvelar o Estado de Ex-
ceção no Brasil por meio da fenomenologia hermenêutica. 

Os meios de reação e proteção da ordem constitucional em 
que se admite o Estado de Defesa e o Estado de Sítio são regula-
dos cuidadosamente nos artigos 136 a 141, juntamente com a In-
tervenção Federal prevista nos artigos 34 a 36, ambos dispostos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, no sistema constitu-
cional e sistema normativo54. Nesse diapasão, verifica-se que o texto 
constitucional dispõe que a Mesa do Congresso Nacional designará 
Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e 
fiscalizar a execução das medidas referentes ao Estado de Defesa e 
ao Estado de Sítio55. Cessado o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio, 
cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pe-
los ilícitos cometidos por seus executores. Observe-se que o Estado 
de Emergência56 prevê medidas menos intensas, de menor gravidade, 
que as admitidas no Estado de Sítio57, e ambos os estados ficam sujei-
tos aos controles político e jurisdicional. 

A tradição afirmativa e consensual dos direitos humanos 
por meio de institucionalização constitucional é passo fundamental 
na construção de uma sociedade constitucional moderna e demo-
crática que os tenha como condição de caráter expansivo, indivisí-
vel e exigível. Auferir temas essenciais de uma teoria constitucional 
no “sistema de crises” deve representar parte significativa de nos-
sa reflexão apontando tradições58, hipóteses, liberdade, pluralidade, 
radicalidade democrática, tolerância, cultura jurídica, além de bens 
jurídicos a serem protegidos. Compreender a Constituição como 
cultura em processo nos faz resgatar algumas teorias acerca da nossa 
importância concreta na sociedade de hoje, relembra conceitos de 

53 SERRANO, 2016, pp. 147-148.

54 LEWANDOWSKI, 2018, pp. 99-100.

55 TAVARES, 2007, p. 1018.

56 TAVARES, 2008, pp. 49-50.

57 SILVA, 2009, p. 619.

58 VEITH, 2015, pp. 145-147.
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hegemonia e de importância da organização da cultura59 de proteção 
aos direitos fundamentais mesmo no ambiente de Defesa do Estado e 
das Instituições Democráticas.

Observe-se que o Estado de Emergência prevê medidas me-
nos intensas, de menor gravidade, que as admitidas no Estado de 
Sítio, e ambos os Estados ficam sujeitos aos controles político e juris-
dicional.60 A tradição afirmativa e consensual dos direitos humanos 
por meio de institucionalização constitucional é passo fundamental 
na construção de uma sociedade constitucional moderna e demo-
crática que os tenha como condição de caráter expansivo, indivisível 
e exigível, e ela deve afirmar-se mesmo no curso dessas ações excep-
cionais. 

O Estado de Sítio nada mais é que uma suspensão provisória 
e constitucional de diversas de suas liberdades, o Estado de Defesa 
restringe algumas liberdades e, por sua vez, a Intervenção Federal 
não tem uma natureza jurídica capaz de restringir/suspender os di-
reitos e garantias fundamentais na teoria, entretanto, na prática va-
mos extrair lições valiosas do Estado do Rio de Janeiro. Dentre seus 
objetivos existe uma urgência de autodefesa própria do Estado, com 
a intenção de melhor atender a crise que está ocorrendo (ou preten-
samente existe de acordo com o discurso da autoridade) na socie-
dade brasileira, caso não suficiente, tal situação poderá redundar no 
Estado de Defesa ou mesmo ser condicional à instauração do Estado 
de Sítio, que visa o motivo de seu pedido ser decretado, tendo, assim, 
seus requisitos para a ocorrência como também aqueles requisitos 
do decreto que o instituiu. 

A Teoria da Constituição61 e a Nova Crítica do Direito (NDC) 
de Streck têm proporcionado vários elementos conceituais, que con-
tribuem decisivamente para o desvelamento de uma cultura consti-
tucional autoritária no Brasil, fator relevante para uma investigação 
mais produtiva na compreensão das modernas funções da Consti-
tuição e seus variados problemas frente à sociedade contemporânea 
que implica questões controvertidas em relação à técnica, à ciência 
e à prudência. No ambiente de crise que envolve a Defesa do Estado 
e das Instituições Democráticas constituem-se dois modelos de Es-

59 GRAMSCI, 1968.

60 SILVA, 2009, p. 169.

61 CANOTILHO, 1998, pp. 1257-1258. 
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tados que podem ser decretados nos limites do texto constitucional: 
os que se referem à segurança nacional (de Defesa e de Sítio) e os 
relativos a desastres naturais, compreendidos dentro do Estado de 
Defesa (estado de observação, alerta, emergência e calamidade pú-
blica). O Estado de Defesa e o de Sítio podem ser decretados em casos 
excepcionais, como revoltas populares, conflitos indeterminados de 
grande repercussão, situações de guerra ou enquanto evolução de 
uma situação anteriormente não equacionada pela Intervenção Fede-
ral. Eles servem para aumentar o poder do governo, a fim de dotá-lo 
de maior agilidade nesses eventos de grave risco. De certo modo, a 
Intervenção Federal passou exercer mais recentemente esse papel no 
Sistema de Controle de Crises62.

Esse processo de aplicação do Direito com alicerce na fe-
nomenologia hermenêutica resultaria em uma humanização deste, 
de modo que o juiz teria uma melhor capacidade e assumiria uma 
melhor posição para entender a coletividade jurisdicionada, em es-
pecial, na imposição de limites na adoção dos instrumentos que de-
correm do sistema de controle de crises. Logo, hoje há um recrudesci-
mento de uma hegemonia conservadora e, em algumas localidades, 
reacionária, que tem impulsionado um pensamento jurídico autori-
tário no âmbito constitucional que tem indicado características dis-
tintas que têm sido identificadas como constitucionalismo abusivo, 
conforme a pesquisa de David Landau63, que define essa forma de 
constitucionalismo como o uso de institutos jurídicos de origem 
democrática para ceifar o espaço do pluralismo num determinado 
país, uma vez que a finalidade do autor é debater que mecanismos 
formais de mudança constitucional podem afligir a democracia.

A contribuição dos ambientes constitucionais clássicos no 
processo de formação de uma cultura que Mateucci64 denomina or-
ganização do poder e liberdade que traz a lume a história e as re-
voluções na formatação de uma cultura liberal que se torna consti-
tucionalizada. Por essas razões, deve-se (re)lembrar as experiências 
históricas do constitucionalismo e, em especial, da transição do pe-
ríodo do constitucionalismo medieval para a ruptura do absolutis-
mo. Assim, consolidam-se como extraordinários, nos seus séculos 

62 TAVARES, 2008, p. 225.

63 LANDAU, 2013, pp. 189-260.

64 MATTEUCI, 1998, pp. 259-260.



314 • CAPÍTULO 11

e diante daquela conjuntura, o constitucionalismo francês, inglês e 
norte-americano, que se afirmaram como símbolos de uma socieda-
de “possivelmente democrática”. Todavia, nesse alvorecer do Século 
XXI verifica-se o emergir de uma espécie de constitucionalismo au-
toritário, como conceitua Tushnet65 para aqueles sistemas políticos 
que não devem ser considerados como políticas constitucionais ade-
quadas, na medida em que se utilizam de um conjunto de ferramen-
tas de reforma constitucional para burlar as normas superiores que 
limitam o poder.

Sobre a trajetória constitucional da América Latina, Morán66 
(re)lembra nossa parca tradição histórica frente à Europa, por exem-
plo, e demonstra que, desde a época de Simon Bolívar, existe uma tra-
dição constitucional e a necessidade de se voltar cada vez mais para a 
compreensão da construção constitucional de países periféricos, que 
precisam resgatar ou (re)construir uma identidade continental que 
passa por uma nova percepção das funções e razões da Constituição. 
Por seu turno, em nosso continente, temos também convivido com 
o conceito de legalismo autoritário como designa Schappele, em que 
a Venezuela tem surgido como modelo em construção.

Deve-se refletir, na esteira de Agra67, sobre o republicanismo 
e a sua motivação política que pode representar a reafirmação de 
uma forma de Estado que ofereça resistência ao processo desagrega-
dor em curso a partir da cultura e do constitucionalismo autoritário 
aliado à globalização da economia, uma vez que ainda assegura a 
sociedade como um instrumento indispensável na afirmação de va-
lores e princípios democratizantes e que (re)afirma a humanidade 
como valor básico do estado constitucional68, a legitimação dos direi-
tos humanos e  de uma democracia qualificada. E, dentro do proces-
so de afirmação de uma Teoria da Cultura Constitucional, o costume 
constitucional69 é um elemento a ser compreendido, pois integra a 
referida “cultura”.

Resgatando a tradição de Heller, de acordo com nosso ponto 
de vista, a contribuição de Häberle70 torna-se fundamental o deba-

65 TUSHNET, 2015, pp. 451-452.

66 MORÁN, 1973, pp. 87-88.

67 AGRA, 2005, pp. 112-113.

68 HÄBERLE, 2003, pp. 55-65.

69 CONDE, 1999, pp. 261-262.

70 HÄBERLE, 1997; 2000.
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te acerca de qual papel a cultura deve apresentar nas Constituições 
Contemporâneas. A Constituição como ciência da cultura deve des-
tacar a relevância da sociedade civil e do cidadão na construção do 
Estado Contemporâneo, assim como a compreensão e a afirmação 
de uma sociedade de intérpretes da Constituição. Como toda ciência 
jurídica, o direito constitucional é ciência normativa; diferencia-se, 
assim, da sociologia e da ciência política enquanto ciências da rea-
lidade. O direito constitucional não estaria a serviço de uma ordem 
estatal justa, cumprindo-lhe tão somente a miserável função indigna 
de qualquer ciência de justificar as relações de poder dominantes. Se 
a ciência da constituição adota essa tese e passa a admitir a Cons-
tituição real como decisiva, tem-se a sua descaracterização como 
ciência normativa, operando-se a sua conversão numa simples ciên-
cia do ser, em que uma concepção abusiva possa se desenvolver por 
meio de um legalismo autoritário.  

Para Häberle, a Constituição determina os princípios segun-
do os quais se deve formar a unidade política e prosseguir a ativi-
dade estadual, regula o processo de solução de conflitos dentro da 
comunidade, ordem à organização e o processo de formação da uni-
dade política e ordem jurídica como tarefa71 e da atuação estatal e cria 
os fundamentos e normatividade72 dos princípios da ordem jurídica 
global. Recorde-se que os EUA têm insistido junto à sociedade in-
ternacional que sejam tomadas medidas globais contra o terrorismo 
consolidando uma espécie de legalismo autoritário que autorize aos 
Estados a agirem de forma a ultrapassar os limites impostos pelos 
direitos e garantias fundamentais73.

Since 9/11, the Bush administration has repeatedly invoked 
its ability to make exceptions to normal legality to cope with 
the terrorist threat in 20 Vide www.aclu.org – site da Ame-
rican Civil Liberties Union. 21 Ob. Cit., p. 4. 6518 domestic 
policy through increasing invocation of military rationales 
for its actions. The commander-in-chief powers that have 
been invoked by the President have had the effect of un-der-
mining both separation of powers and individual rights at 
home. In for-eign policy, the Bush administration acted as 

71 SCHEPPELE, 2004, p. 3.

72 HESSE, 1991, pp. 15-16; 18.

73 BOVERO, 2001, pp. 231-232.
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though 9/11 created the basis not only for a national state 
of emergency, but also an international state of emergency 
that requires other countries to make exceptions to both in-
terna-tional law and their constitutional orders. The United 
States, as a result, has urged its allies to compromise their 
constitutional and international commitments to meet the 
new threat.74 

Começamos a prestar um tributo a Heller, que, a nosso 
sentir, tem uma contribuição ao direito constitucional, à Teoria da 
Constituição e à Ciência Política, que, agora, têm sido mais efetiva-
mente resgatados. Heller faz parte de uma geração de juristas que 
tenta superar, no interior da Teoria Constitucional, a redução nor-
mativista kelsiana, a abordagem identificada com o decisionismo de 
Carl Schmitt e a identificação de Lassalle da Constituição enquanto 
reflexo das relações de poder em uma sociedade determinada que 
abra espaço para a formação de um constitucionalismo de matriz 
autoritária. Sobre a cultura e o Estado, Heller75 sustentava que, de 
modo algum, uma criação de realidade, é condicionada unicamente 
pelo poder de espírito humano, mas uma conformação da realidade 
sujeita às leis psíquicas e físicas do homem e do seu material. Heller 
acrescenta que o conhecimento dessas leis pelo homem, a maneira 
como são utilizadas, em suma, a sua ação social e a sua significação 
cultural, mudam com a história e devem ser formadoras da Consti-
tuição. 

Crítica à dogmática jurídica, enquanto ciência normativa, 
por distanciar-se da realidade social, atemporal e enclausurando o 
direito em um processo de sistematização baseada em mitos, como 
o da completude e coerência do ordenamento que autoriza a forma-
ção de um legalismo autoritário. Acentua que a perspectiva acima é 
característica de uma ciência comprometida com interesses singula-
res e que desfruta de uma racionalidade instrumental legitimadora. 
Heller busca responder a chamada crise da teoria do Estado, em que 
o positivismo jurídico se esqueceu do substrato social do Estado, 
impondo o método jurídico como o único possível e, como asseve-
ra Bercovici76, a compreensão de Heller, que os limites do método 

74 HESSE, 1991, pp. 15-16; 18.

75 HELLER, 1968, p. 57.

76 BERCOVICI, 2004, pp. 110-115.



EMERSON DE LIMA PINTO  •317 

jurídico tornou-se evidente. Impunha-se a busca de fundamentos 
da unidade política, tendo em vista a insuficiência do positivismo 
e a necessidade de (re)construir o problema da unidade política in-
corporando ao Direito a realidade social e, por fim, (re)fundando o 
Estado democrático a este não permanecer isolado e independente 
de toda atividade social. A legitimidade do direito na norma no pro-
cesso legal, na legalidade, aquela entende a legitimidade do direito 
em sua eficácia e plenitude social, na observância daqueles a quem 
a norma se dirige. A normalidade tende à normatividade, mas não 
essencialmente, pois a realidade social processa sua evolução de for-
ma constante. Revelam-se como ordenadores da realidade social e 
possuem eficácia plena

Heller77 entende como fundamento de validade da Consti-
tuição, para valer conforme ordenação o direito, os princípios éticos 
do direito, ou seja, princípios legitimados pela sociedade, às vezes 
não autorizados pelo Estado e mesmo expressamente condenados, 
em ocasiões, por ele, tem, para a existência da Constituição do Esta-
do, a máxima relevância, em parte por si mesmo e em parte comple-
mento. Esses princípios caracterizam-se porque, carecendo de uma 
concreção suficiente, não podem encontrar aplicação como normas 
imediatas para a decisão judicial, apesar de, não obstante, serem im-
prescindíveis na constituição jurídica do estado como normas sociais 
de ordenação, assim como também enquanto regras interpretativas 
da decisão judicial78. A validez desses princípios é de natureza geral 
e apriorística em parte, mas, com mais frequência, é historicamente 
variável, dependendo do círculo de cultura correspondente.

Sobre o estatismo constitucional, Canotilho79 assevera di-
ficuldades que tal princípio enfrenta na sociedade contemporânea 
e remonta a necessidade de teorizar-se acerca dos pluralismos pre-
sentes na sociedade e, principalmente, sua influência em torno do 
papel do Estado na modernidade. No mundo contemporâneo, o di-
lema da concepção liberal frente à concepção comunitária torna-se 
constante no horizonte prático-teórico dos juristas. Outro elemento 
significativo de nossa análise se destaca nos pluralismos jurídicos 
apontados por Cittadino80, que expressam a obrigação incontornável 
77 HELLER, 1968, p. 302-303.

78 FERRAJOLI, 1997, pp. 864-866.

79 CANOTILHO, 1998, pp. 1346-1347.

80 CITTADINO, 2000, pp. 82-83; 87-89; 98.
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de refletir sobre uma nova cultura ao direito e à filosofia constitucio-
nal contemporânea, uma vez que, na sociedade moderna, existe com 
mais intensidade uma multiplicidade de poderes que fragmentam 
as relações de natureza jurídica em torno do monopólio do poder 
estatal, inclusive de produção do direito.

A cultura que por nós será formadora da Constituição por 
Bhabha81 é apresentada no Espaço pós-moderno, o que acaba sen-
do um elemento dificultador da construção de uma concepção que 
auxilie na constituição de uma unidade social real, o que traz difi-
culdade para a afirmação da Constituição como cultura no processo 
de reafirmação de parâmetros contemporâneos para o constitucio-
nalismo com baixa legitimidade dos instrumentos formais de repre-
sentação, a ausência de condições objetivas e a presença de sujeitos 
coletivos no processo decisório formal, a volatilidade do conceito de 
cultura no mundo multicultural82 e sua relevância como novo centro 
de legitimação de poder político no Estado Democrático de Direito 
nas sociedades de capitalismo periférico.

Tendo verificado a hermenêutica filosófica e a tradição no 
comportamento histórico e o acontecer da Constituição por meio 
dos caminhos que se dão no tempo e conformam a tradição jurídi-
ca constitucional que entifica a Constituição enquanto perspectiva 
positivista normativista dogmática de Constituição e seus reflexos 
para a Teoria da Democracia, verificar-se-á a possível contribuição 
de Gadamer e sua compreensão que resgata valores do romantismo 
presente na cultura liberal-política que indica potencial vivência na 
experiência da pluralidade formadora de uma compreensão demo-
crática assentada na alteridade.

Devem-se visualizar as condições culturais83, de caráter geral, 
da realidade social, a fim de estabelecer transitoriamente um concei-
to de cultura84, que representa conceito aberto. A relevância oculta 
da cultura na Constituição e no Direito Constitucional. A relação 
do constitucionalismo com a cultura é uma possibilidade de (re)
fundação constitucional que se integre na sociedade Pós-nacional. 
A Teoria da Constituição deve ser (re)dimensionada já que com a 
intensificação da complexidade da sociedade no Espaço Pós-Nacio-
81 BHABHA, 2003, p. 19. 

82 SEMPRINI, 1999, pp. 142-143.

83 SILVA, 2001, pp. 29-30; 33; 55; 39.

84 HÄBERLE, 2000, pp. 24-27.
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nal, evidenciou-se a concepção estatista forjada numa compreensão 
liberal da Constituição que atualize a Teoria do Estado ampliando 
as análises sobre a realidade social e a produção de instituições que 
constroem uma integração entre a sociedade civil e o Estado.

Verifica-se que a questão da confiança85 e a erosão da cons-
ciência constitucional tem-se apresentado com intensidade por uma 
sociedade que não reconhece a relevância de sua própria história; 
exige soluções que deram certo em outras realidades, que não as 
próprias. A falta de credibilidade das instituições não é um fenô-
meno brasileiro e latino-americano, e sim global, uma vez que os 
problemas têm a abrangência universal, reflexos globais; entretanto, 
as soluções são localistas. Outro problema a ser equacionado é a fal-
ta de formulação teórica em países periféricos excluídos do sistema 
produtivo e do sistema educativo, que o faz abdicar inconsciente-
mente de um universo de que ele não faz parte ou desconhece que 
deveria integrar plenamente. 

Na sociedade em que o Espaço Pós-nacional é uma devas-
tadora realidade, uma das alternativas de recondução à civilização 
seja a apropriação da cultura dessas sociedades e transformação em 
pressuposto jurídico-político-filosófico, em que ela é mais sensível 
e consensualmente conflitiva. Na Constituição, a ciência da cultura 
nos termos propostos por Häberle  pode representar saída legitima-
dora de uma sociedade constitucional que se pretenda garantidora 
do Estado Democrático de Direito que amplie a teoria da democra-
cia e apresente saída a uma Constituição estatizada/estatal, a fim de 
torná-la responsável por encontrar a sociedade nela e (re)encontrar 
o sentido de organização de vida em comunidade local, regional na-
cional ou Pós-nacional, que respeite e auxilie concretamente o cida-
dão local ou cosmopolita e a sociedade civil, coexistindo e reorgani-
zando os multiculturalismos86.

Considerações finais

A potencialidade de construção de uma democracia subs-
tancial e de uma Constituição como cultura passa a ser um desafio 
para os países periféricos que se encontram hegemonizados por uma 

85 LOEWENSTEIN, 1983, pp. 203-204.

86 SEMPRINI, 1999, p. 11.  
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tradição autoritária ou abusiva no âmbito constitucional que tem 
pautado nossa realidade político-jurídico. Se o Estado já dominado 
por pensamentos liberalizantes, conservadores e (des)regulamenta-
dores afasta-se de seu papel institucional construído desde o início 
do século XX e provoca uma absoluta transformação no tecido so-
cial nacional.

Em razão dos elementos trazidos à reflexão é verificável que 
a emergência de um constitucionalismo autoritário tem sedimenta-
do o caminho de uma nova forma de Estado de Exceção, assim como 
torna-se cristalino o fato de que o Estado de Exceção serve como 
caminho rumo ao autoritarismo, quando utilizado por governantes 
com pensamentos e ações questionáveis, que destoam do almejado 
pela essência do Direito dentro de uma concepção democrática e do 
próprio Estado de Exceção, que se institui enquanto excepcionali-
dade transitória na defesa das instituições democráticas em um sis-
tema de crises com uso limitado socialmente. O que se observa são 
governos com matrizes autoritárias, que se institucionalizaram com 
o pretexto de retomar a ordem e a normalidade, mas vieram a agir de 
forma completamente anormal, para fins que não obrigatoriamente 
visavam o justo e a retomada da normalidade anterior, de fato. As-
sim, o retorno de um legado pátrio que (des)vela nossa tradição de 
um rígido monopólio estatal da produção do direito encontra-se fra-
gilizado e, por via de consequência, (des)legitimado socialmente. Na 
sociedade Pós-nacional compreende-se a ciência da cultura como 
alternativa construtivista de uma Constituição aberta e adequada a 
compreender a complexidade de uma forma humana de convivência 
que prescinde das antigas fronteiras dos Estados Nacionais e tem 
(des)constituído o Estado de forma célere e acintosa. 

A transnacionalização e a supranacionalização pressupõem 
uma reação humanista que poderá ser estabelecida a partir das Cons-
tituições dos Estados desde que estes (re)fundem constitucionalismo 
contemporâneo. Aliás, o aprimoramento de uma Teoria Democrática 
no Direito, para que tenha êxito, exige uma compreensão de novos 
espaços na Administração Pública decorrente de uma cultura au-
toritária num espaço pós-nacional que tende a constituir entraves 
a uma compreensão de diversidades e inclusão social, bem como a 
construção de caminhos que indiquem alternativas ao modelo de 
Estado de Exceção, tem se instituído no Brasil, colocando em risco o 
Estado Democrático de Direito.
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Cabe aos juristas (re)pensar nossa tradição constitucional 
por meio da hermenêutica filosófica e até com a ajuda da filosofia 
política e a Teoria da Constituição, que nos autorizam buscar essas 
informações por meio do texto, do contexto, do destinatário e do 
intérprete. Ao longo do tempo essa história será contada de outra 
forma ou faltará alguma coisa, para ser idêntica, uma vez que a in-
terpretação pode ser distinta, dependendo do intérprete que analisa 
determinado objeto ou fato histórico, texto ou a linguagem que usa 
para se expressar. Desse modo, impõe-se constituir sólidos constran-
gimentos epistêmicos, a fim de reduzirmos o subjetivismo decisionis-
ta, bem como o relativismo que tem sido adotado indiscriminada-
mente em nossa sociedade.

No século XXI, ocorre um alargamento do espaço público, 
cujas entidades e órgãos desbordam às reais do direito público ao 
mesmo tempo em que a sociedade de massas hedonista com ele ri-
valiza, de modo a bloqueá-lo, inconscientemente. O pêndulo que os-
cilava para o setor público torna agora para o setor privado de forma 
des(equilibrada), uma vez que, com o advento das privatizações, no 
sentido estrito do temo, e a terceirização, ilustrações mais significa-
tivas dos caminhos a que se inclina o Estado, instaurou-se um pro-
cesso dificilmente reversível neste final de século, sendo uma vitória 
da doutrina (neo)liberal que exige pronta resistência constitucional.
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Vidas que carregam vidas: Um olhar 
crítico sobre maternidade de substituição 

a partir do documentário Google Baby e 
o do pensamento de Giorgio Agamben 

LIVES CARRYING LIVES: A CRITICAL LOOK AT MOTHERHOOD 
SURROGACY CONSIDERING THE DOCUMENTARY GOOGLE 

BABY AND THE TEACHINGS OF GIORGIO AGAMBEN

Tâmis Hora Batista Fontes Couvre1 

Resumo: Impulsionada pelos rápidos avanços na medicina 
reprodutiva e pelos desejos desesperados de milhões de futuros pais, 
a encomenda de bebês (que utiliza a doação de óvulos/sêmen e mães 
arrendadas) tornou-se uma indústria multibilionária. Ao longo des-
se artigo serão pormenorizadas as técnicas de Reprodução Humana 
Assistida, com ênfase na maternidade por substituição, bem como 
expostas as suas práticas, no mundo globalizado, sobretudo na Ín-
dia, através dos relatos contidos no documentário Google Baby (que 
expõe a cruel realidade capitalista). Assim, esse artigo objetiva pro-
mover uma reflexão centrada e razoável, lastreada nos ensinamen-
tos de Giorgio Agamben, acerca de uma possível comercialização e 
exploração do ser humano, aqui representado pela mulher pobre, 
vulnerável e marginalizada socialmente. A metodologia utilizada 
foi a qualitativa, contando com o emprego de vasta pesquisa biblio-
gráfica, da análise de mídia fílmica (documentário Google Baby) e 
da leitura de artigos científicos, teses, legislação e notícias existentes 
acerca da temática proposta. Ao final, pretende-se estabelecer uma 
conexão entre a condição experimentada pelas indianas e divulgada 

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Facul-

dade de Direito Prof. Damásio de Jesus (FDDJ). Servidora Pública Federal (UFS). Membro do Grupo de Pesquisa Direito, Arte e 

Literatura (CNPq/UFS). E-mail: tamis.hora@gmail.com.
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pelo documentário citado, com o poder soberano e a captura da sub-
jetividade daqueles “corpos matáveis”, a fim de reduzi-los ao homo 
sacer.

Palavras-chave: Vida. Mulher. Maternidade de substituição. 
Google Baby. Homo sacer. 

Abstract: Boosted by the advances of reproductive medici-
ne and the desperate desires of millions of future fathers, ordering 
babies (which uses the donation of eggs/semen and rented mothers) 
has become a multibillion-dollar industry. Throughout this article, 
the techniques of Assisted Human Reproduction will be detailed, 
with emphasis on surrogacy motherhood, as well as exposed their 
practices, in the globalized world, especially in India, through the 
reports contained in google baby documentary (which exposes the 
cruel capitalist reality). This article aims to promote a focused and 
reasonable reflection, based on the teachings of Giorgio Agamben, 
about a possible commercialization and exploitation of the human 
being, represented here by the poor, vulnerable and socially mar-
ginalized woman. The methodology used was qualitative, with the 
use of extensive bibliographical research, film media analysis (docu-
mentary Google Baby) and reading scientific articles, theses, legisla-
tion and existing news about the proposed theme. In the end, it is in-
tended to establish a connection between the condition experienced 
by the Indians and exposed in the documentary, with the sovereign 
power and the capture of the subjectivity of those “killable bodies”, 
in order to reduce them to homo sacer.

Keywords: Life. Woman. Surrogacy motherhood. Google 
Baby. Homo sacer.

Introdução

O avanço biotecnológico possibilitou a criação de técnicas 
de Reprodução Humana Assistida (RHA) que ampliaram as formas 
de procriação do ser humano, mas também trouxeram nova reali-
dade social, sobretudo por conta da sua versão heteróloga e de ges-
tação de substituição. Tanto a técnica heteróloga quanto a gestação 
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sub-rogada ou gravidez por substituição (conhecida popularmente 
como “barriga de aluguel”) envolvem uma terceira pessoa, estranha 
à relação de filiação, que auxilia a viabilizar o projeto parental daque-
les que são inférteis, estéreis ou solteiros. Daí porque, certamente, 
surgem novos dilemas éticos, morais e jurídicos. 

O comércio relacionado às técnicas de RHA, por sua vez, 
não tardou a acontecer e a desafiar os limites da bioética. Uma in-
dústria da vida, formalmente permitida ou clandestina, se instalou 
em toda sorte de países e vem entregando bebês por encomenda, até 
mesmo, on line. Com isso, a maternidade de substituição virou “pro-
fissão”, mas não conseguiu encobrir por muito tempo o seu caráter 
desumano.

Ao longo desse artigo serão pormenorizadas as técnicas 
de RHA, com ênfase na maternidade por substituição, bem como 
expostas as suas práticas, no mundo contemporâneo, sobretudo na 
Índia, através dos relatos contidos no documentário Google Baby. 
Tal documentário chama a atenção pela exposição da real situação 
da Índia, seja pela facilidade de entrada e saída, tanto dos turistas 
quanto dos embriões transnacionais, seja pelo preço absurdamente 
mais barato na realização dos procedimentos de RHA mas, sobretu-
do, pelo tratamento indigno das indianas que se dispunham a ceder 
seus ventres. 

Sendo assim, com esse artigo objetiva-se analisar a práti-
ca da maternidade de substituição no mundo globalizado, a fim de 
perceber suas peculiaridades e promover uma reflexão centrada e 
razoável acerca de uma possível comercialização e exploração do ser 
humano, aqui representado pela mulher pobre, vulnerável e margi-
nalizada socialmente.

Para tanto, toma-se como base teórica os estudos de Giorgio 
Agamben, cujos conceitos de “força de lei, sem lei”, “homo sacer”, 
“vida nua” e estado de exceção serão norteadores na busca por res-
posta às seguintes perguntas: a) o que acontece em torno da gestação 
de substituição remunerada, nas vidas das mulheres envolvidas, é, 
afinal, uma típica manifestação do poder soberano?; b) a vida daque-
las mulheres subjugadas em prol da felicidade de outras, faz parte de 
um sistema de poder no qual algumas vidas valem mais que outras?; 
c) existem, portanto, vidas que não merecem proteção?; d) o que 
levou o governo indiano a permitir o “turismo reprodutivo” em seu 
país por mais de 10 anos foi o caráter biopolítico do poder?; e) A 
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omissão legislativa foi proposital? 
No que diz respeito à metodologia de pesquisa, optou-se 

pela qualitativa, contando com o emprego de vasta pesquisa biblio-
gráfica, da análise de mídia fílmica (documentário Google Baby) e 
da leitura de artigos científicos, teses, legislação e notícias existentes 
acerca da temática proposta.

1. A produção artificial da vida 

O avanço da ciência e da tecnologia nos campos da biologia, 
medicina e genética permitiu o desenvolvimento de técnicas de Re-
produção Humana Assistida ou Artificial (RHA), capazes de gerar a 
vida, prescindindo de encontro sexual, ou seja, interferindo direta-
mente em processos até então monopolizados pelas leis da nature-
za2, cuja importância é crescente, por viabilizar a procriação entre 
casais estéreis e inférteis, ou mesmo em produções independentes. 

O desejo pela procriação se alimenta também do estigma 
social milenar contra os casais estéreis/inférteis, afinal não é novi-
dade deste século encarar a mulher estéril como um ser incompleto. 
Durante muitos anos, por exemplo, havia em Roma uma rejeição 
institucionalizada3 da mulher que não conseguia procriar, podendo 
ser banida do convívio social e sofrer o repúdio de seu marido. O 
impulso aos estudos biotecnológicos está associado, então, ao desejo 
de afastar a reprovação social e/ou interior diante da incapacidade 
pessoal de gerar filhos através de uma concepção natural.

O ato de procriar nada mais é do que atingir a perpetuidade 
da espécie e, por tal importância, é direito amparado pelo princípio 
da dignidade da pessoa humana que implica, também, em direito ao 
planejamento familiar4. Sobre o planejamento familiar, não se ad-
mite que o Estado intervenha impondo cerceamento ou limitações, 
porém “deve disponibilizar as condições para que as pessoas possam 
buscar superar a infertilidade, tendo condições de organizar sua vida 
reprodutiva, de gerar filhos, tendo como pressupostos o respeito à 

2 SÁ E RIBEIRO, 2007, p.107-108.

3 LEITE, 1995, p. 18.

4 A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito ao planejamento familiar no § 7º do art. 226: “Fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal [...]”. Também vale 

registrar a sua regulamentação através da Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996.



332 • CAPÍTULO 12

autonomia e a responsabilidade parental”5.
Considerando a impossibilidade de procriar naturalmente, 

por conjunção carnal, a Reprodução Humana Assistida (RHA) traz 
técnicas que envolvem a coleta do material genético (óvulos e es-
permatozoides), a produção do embrião em laboratório e, ainda, a 
inseminação artificial desse material ou embrião num útero sadio 
que será capaz de gestar o bebê. E, dessa forma, por ser induzida de 
forma artificial, a gestação poderá ocorrer independentemente de 
parentesco genético entre a mulher e o embrião. 

Assim, ao passo que surgiram as técnicas de RHA surgiram 
também novas formas de filiação6 e com elas, possíveis conflitos so-
ciais e questionamentos bioéticos, que desembocam num arcabouço 
jurídico incompleto e/ou defasado, inclusive no Brasil. Com rela-
ção à maternidade de substituição7 ou sub-rogação, que será adian-
te pormenorizada, a preocupação se estende ao destino indigno e 
comercial que muitos dão ou deram ao corpo da mulher, sendo o 
caso das mulheres indianas denunciado pelo documentário “Google 
Baby”8, o foco deste artigo.

Contudo, há que se compreender primeiramente quais são e 
como funcionam as técnicas de reprodução humana assistida, sobre-
tudo a tida por cessão temporária de útero para, então, se chegar à 
compreensão do uso biopolítico do corpo feminino, bem como seus 
possíveis riscos e traumas.

5 BRAUNER, 2009, p. 33.

6 Cumpre-nos dizer que o critério utilizado para estabelecer as relações de filiação era até então o “biológico”, preponderando a 

presunção mater semper certa est, segundo a qual, mãe é aquela que gesta e dá à luz. Após evolução das técnicas de RHA, esse cri-

tério inevitavelmente encontra-se decadente, ou seja, pode haver ou não vínculo biológico/genético entre a parturiente e o bebê. 

As relações de filiação, hodiernamente, devem se nortear pela vontade daquele que idealizou o projeto parental. Mais detalhes 

sobre o tema, na obra: Da Decadência da Presunção “Mater Semper Certa Est” de Milanez e Richetti, disponível em http://www.

publicadireito.com.br/artigos/?cod=56f9f88906aebf4a.

7 Desde logo, cumpre esclarecer que será atribuído, neste artigo, o significado mais abrangente para a expressão “maternidade de 

substituição”, alcançando toda e qualquer mulher que se propõe a gestar um bebê para outra, independente do vínculo genético 

que possa ter com a criança. O esclarecimento se faz necessário tendo em vista que, embora ainda seja a mais utilizada, essa 

expressão vem sendo questionada e substituída por “gestação de substituição”.

8 Google Baby é um documentário do diretor e produtor Zippi Brand Frank, lançado em 2009 e disponível gratuitamente através 

do link: https://www.youtube.com/watch?v=pQGlAM0iWFM&t=1131s, que mostra a realidade da maternidade sub-rogada e da 

doação de gametas no contexto da globalização.
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2. Técnicas de reprodução humana assistida

A Reprodução Humana Assistida (RHA) possui métodos 
para unir artificialmente os gametas feminino e masculino, o que 
culminará na fertilização e produção de embrião humano. Segundo 
Maria Helena Diniz9 essa união poderá dar-se pelos métodos ZIFT 
e do GIFT.

O método ZIFT (Zibot Intra Fallopian Transfer) concreti-
za a técnica de reprodução humana assistida chamada de “fertiliza-
ção in vitro”, ou extracorpórea, através da qual a fecundação ocorre 
fora do organismo dos pretensos genitores. Enquanto que o méto-
do GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer) refere-se à técnica de 
nome “fertilização in vivo”, também chamada de intracorpórea, na 
qual a fecundação se dá dentro do organismo vivo, ou seja, quando 
são introduzidos apenas os gametas masculinos no corpo da mu-
lher10.

Ditas tais conceituações, após a fertilização in vitro ou para 
que ocorra a fertilização in vivo, cumpre dizer que a “inoculação” do 
material genético (embrião ou gameta, respectivamente) na mulher, 
que gestará o ser humano em formação, recebe o nome de insemi-
nação artificial. Tal inoculação, a depender do material genético que 
carregue, definirá a prática como heteróloga ou homóloga.

A inseminação artificial será homóloga, também chamada 
de intraconjugal, quando os gametas inoculados forem provenientes 
de um casal, casado ou vivendo em união estável, que assumirá a pa-
ternidade e maternidade da criança11. Esta técnica, à primeira vista, 
não acarreta grandes problemas, nem fere princípios jurídicos, pois 
apenas foi transferido para o organismo da esposa (ou convivente), 
o sêmen ou embrião gerado com os componentes genéticos dela e do 
próprio marido (ou companheiro). É encarada, portanto, como um 
serviço que a medicina presta a vida humana12.

Contudo, a prática será heteróloga quando o material gené-
tico utilizado derivar de um terceiro estranho ao casal (de um doa-
dor), por impossibilidade biológica do homem e/ou da mulher pro-

9 DINIZ, 2009, p. 543.

10 DINIZ, 2009, p. 543.

11 FERNANDES, 2000, p. 57.

12 LEITE, 1995, p. 40.
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duzir seu próprio gameta. Assim, a inseminação artificial heteróloga 
acontece quando os óvulos e/ou espermatozoides são provenientes 
de terceiros em virtude de esterilidade de um ou ambos os pretensos 
pais. Dessa técnica podem surgir muitas questões ético-jurídicas so-
bre o anonimato dos doadores, o direito à ascendência genética do 
filho, o vínculo de filiação13, etc.

Outra possível prática da reprodução humana assistida é a 
chamada gestação de substituição, maternidade sub-rogada ou ces-
são temporária de útero. Nessa técnica, a inseminação artificial, seja 
homóloga (gametas provenientes dos pretensos pais) ou heteróloga 
(na qual pelo menos um gameta é proveniente de doador), será rea-
lizada em mulher diversa daquela que pretende ser a mãe.

Ou seja, tem-se a utilização de mulheres (receptoras), diver-
sas daquela que pretende ter vínculos de filiação com o ser gerado, 
que irão carregar o embrião durante todo o período gestacional, em 
virtude da impossibilidade física da pessoa que quer ser mãe/pai de 
suportar a gestação. Também está sendo utilizada por casais homos-
sexuais formados por homens ou, ainda, por um homem ou mulher 
(que não possa gestar, como é o caso da mulher transsexual) em pro-
dução independente.

A grande preocupação com a prática da maternidade de 
sub-rogação é, sem dúvidas, a banalização da vida feminina, com a 
comercialização dos úteros que, consequentemente, incentiva uma 
indústria da vida. Daí a importância de se conhecer e evitar exces-
sos e desequilíbrios que surgirem da utilização das técnicas de RHA, 
aparentemente inofensivas e tidas como seguras e eficazes (senti-
mento que pode afastar a prudência e diminuir a percepção dos seus 
reais riscos)14.

Neste toar, por enquanto, pairam as inquietações sociais e 
doutrinárias, acerca dos riscos e das repercussões indesejáveis que 
surgem da adoção ilimitada das técnicas de reprodução humana as-
sistida, restando aos operadores do direito a árdua tarefa de encon-
trar os meios para a sua pacificação; seja diante da polêmica atua-
ção do Poder Executivo, que pode se utilizar da biotecnologia como 
meio de manipulação social, seja diante da patente inércia do Poder 
Legislativo, que não é apto a acompanhar os avanços tecnocientíficos 

13 LEITE, 1995, p. 395 e 396.

14 BRAUNER, 2009, p. 32.
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da humanidade.

3. Gestação de substituição no mundo globalizado: Solução ou 
exploração?

A prática da doação provisória de útero, ou seja, de gestar 
um filho para alguém, não é algo inovador, nem surgiu com a ci-
ência, muito pelo contrário. Há relatos de sua existência até mesmo 
na Bíblia15, quando conta a história de Abrão, sua esposa Sarai e sua 
criada Agar. Na passagem do Gênesis, Capítulo 16, versículo 2, do 
Antigo Testamento, Sarai descobre ser incapaz de conceber e resolve 
propor a Abrão que engravidasse a criada, dizendo: “[...] Eis que o 
Senhor me tem impedido de dar à luz; toma, pois, a minha serva; 
porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai”.

Contudo, a ciência trouxe uma nova forma de cessão de úte-
ro, propondo uma maternidade de substituição na qual a gestante 
apenas carrega o bebê sem ter tido relação prévia com qualquer dos 
envolvidos. Assim, a mulher que concede seu útero, também conhe-
cida como “mãe de aluguel” ou “mãe hospedeira”, não terá nenhum 
tipo de relação sexual para engravidar. Todo o procedimento é rea-
lizado em laboratório com supervisão médica através da técnica de 
fertilização in vitro (acima já detalhada) e se compromete ao final da 
gestação, a entregar o recém-nascido àqueles envolvidos no projeto 
parental. 

Todo esse procedimento poderá ser feito com ou sem remu-
neração da gestante, ou seja, haverá uma gestação de substituição 
remunerada ou altruísta16. Poderá, outrossim, ser realizado com uso 
do óvulo e esperma de doadores ou com o óvulo da própria gestante, 
portanto a criança gerada pode, ou não, possuir vínculo genético 
com essa mulher17.

Diante disso, é possível inferir que muitos dilemas jurídicos 
podem surgir da utilização dessa técnica. E se a mãe substituta não 

15 A Bíblia Sagrada está disponível na versão on line, através do link: https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/16.

16 SÁ e RETTORE, 2019.

17 Quanto a esse ponto, Eduardo de Oliveira Leite (1995) traz clara distinção entre as hipóteses de empréstimo de útero, quais 

sejam: a) mãe portadora, que apenas empresta seu útero permitindo a transferência de um ou vários embriões obtidos por meio 

da fecundação in vitro; e, b) mãe de substituição, que, além de emprestar seu útero, fornece igualmente seus óvulos.
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quiser entregar o bebê após seu nascimento?18 E se, quando do nas-
cimento da criança, os pretensos pais não estiverem mais juntos e/
ou não quiserem mais recebê-lo?19 E se a gestante estiver sendo paga, 
será socialmente discriminada? Dentre tantas outras, essas pergun-
tas já possuem casos idênticos levados ao judiciário de alguns países. 
E o desfecho, é claro, dependeu do ordenamento jurídico em vigor 
no local do nascimento e da interpretação dos juízes incumbidos de 
decidir.

No Brasil não há norma legal que discipline a matéria, até o 
momento. A conduta médica e das clínicas envolvidas com reprodu-
ção humana artificial seguem, então, norteadas e reguladas apenas 
por Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM), restando 
ao Poder Judiciário dirimir quaisquer dúvidas e incertezas quanto 
às suas consequências diante das possíveis demandas jurisdicionais.

O que existe em termos legais é a mera regulamentação so-
bre a filiação decorrente de inseminação artificial homóloga e he-
teróloga, descrita no Código Civil Brasileiro de 2002 em seu art. 
1.597, incisos IV e V. Já a Lei n° 9.263 de 1996, que regula o § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal (tratando do planejamento fami-
liar, estabelecendo penalidades e dando outras providências) apenas 
assegura que o direito ao planejamento familiar poderá se valer das 
técnicas de reprodução assistida (no art. 9º).

Assim, atualmente, a regulamentação efetiva das técnicas 
de RHA estão sob a tutela da Resolução do CFM em vigor, de n° 
2.168/2017 (substituiu a de nº 2.121/2015), que adota a defesa do 

18 O primeiro caso emblemático e divulgado mundialmente sobre essa hipótese, da mãe gestacional não querer entregar a criança 

“encomendada” por meio da reprodução assistida, ocorreu nos EUA e ficou conhecido como o caso “Baby M”. A controvérsia 

inédita foi levada a Corte Americana que analisou as questões éticas envolvidas, decidiu por invalidar o contrato de sub-rogação 

tido como uma afronta à ordem pública, e chamou o pagamento pretendido “ilegal, talvez criminal, e potencialmente degradante 

para as mulheres”. No entanto, o tribunal deu a guarda para o casal “contratante”, considerando as melhores condições de vida 

que a criança teria. Para maiores informações acesse o site: https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-

-of-surrogate-motherhood.html.

19 Em meados de 2014, foi noticiado por jornais australianos e ingleses o caso do “Bebê Gammy”, portador de Síndrome de 

Down, abandonado com sua gestante tailandesa por uma agência de subrogação ilegal na Tailândia (onde a maternidade de subs-

tituição remunerada é proibida). A irmã gêmea de Gammy, que nasceu sem complicações, foi entregue ao casal de australianos 

que havia contratado os serviços de gestação. A mãe gestacional afirma ter se negado a realizar um abortamento, exigência da 

agência que a contratou e que, ao final do processo, deixou de lhe pagar parte do valor acordado. A matéria completa está dis-

ponível em  https://www.daytondailynews.com/news/national/down-syndrome-baby-gammy-shows-surrogate-industry-issues/

oTuWZ0jY1HdVcAzal0DmpN/.
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aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princípios éticos e 
bioéticos, a fim de trazer maior segurança e eficácia aos tratamentos 
e procedimentos médicos; tornando-se o dispositivo deontológico 
a ser seguido pelos médicos brasileiros, mas que não é propriamen-
te uma lei e, portanto, não obriga os particulares envolvidos nessas 
práticas. 

Embora o Brasil não possua lei formal que proíba ou per-
mita a prática da gestação sub-rogada, a Resolução do CFM vem 
sendo respeitada em todas as suas vedações, como por exemplo a da 
modalidade onerosa desta técnica. Assim,

O Brasil, por sua vez, encontra-se em estado intermediário, 
uma vez que conquanto não possua nenhuma legislação 
expressamente proibitiva da técnica, realiza-a formalmente 
apenas na modalidade altruísta, em virtude de norma exara-
da pelo conselho médico nacional que proíbe a atuação des-
ses profissionais no procedimento remunerado. No mesmo 
sentido está Portugal, que em 2016 publicou a lei n.º 25/2016 
permitindo sua realização desde que sem contrapartida fi-
nanceira à gestante20.

Importa salientar que os dispositivos da citada Resolução 
foram recentemente alterados para melhor adequar-se à nova reali-
dade social, garantida através do julgamento das ADI 4.277 e ADPF 
132, nas quais o pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu e 
qualificou como entidade familiar a união estável homoafetiva. As-
sim, encontra respaldo na referida Resolução, não só a utilização das 
técnicas de RHA por solteiros e casais heterossexuais, quanto por 
casais homossexuais. 

Ademais, registre-se ainda que existem alguns Projetos de 
Lei21 que se propõem a tratar da regulamentação do uso das técnicas 
de reprodução assistida tramitando nas casas legislativas brasileiras 

20 SÁ e RETTORE, 2019.

21  O Projeto de Lei do Senado n° 90, de 1999, foi analisado pela Casa de origem e segue aguardando a deliberação da Câ-

mara dos Deputados, desde 08/01/2007 (lá recebeu o nº 1184/2003)  - https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/

materia/1304 - O mesmo pretende definir as normas para realização de inseminação artificial e fertilização “in vitro”; proibir a 

gestação de substituição (barriga de aluguel) e os experimentos de clonagem radical – pendência atual: o parecer do relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), designado somente em 02 de julho de 2019 - https://www.camara.leg.

br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=118275. Acesso em 15 de julho de 2019.
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por décadas e décadas22, em meio a críticas e elogios, sem que ne-
nhum fosse aprovado, até hoje, e sem que o debate envolva ampla-
mente as diversas camadas da sociedade e, principalmente, os seus 
destinatários, pessoas que se encontram na situação vulnerável de 
esterilidade ou infertilidade diagnosticada.

Outros países, no entanto, já possuem permissão ou proi-
bição expressa em suas respectivas leis, quanto à utilização da ges-
tação de substituição. Seja altruísta ou onerosa, a prática é proibida 
expressamente em um número significativo de países europeus, a 
exemplo da Espanha, França, Suíça, Alemanha, Itália, Áustria, Po-
lônia, Noruega, Letônia e Islândia23. Inclusive, o próprio Parlamento 
Europeu já se manifestou no sentido da proibição, por considerar 
que a gestação por sub-rogação compromete a dignidade humana da 
mulher, nos seguintes termos: 

115. Condena a prática de gestação para outrem, que com-
promete a dignidade humana da mulher, pois o seu corpo 
e as suas funções reprodutoras são utilizados como merca-
doria; considera que a prática de gestação para outrem, que 
envolve a exploração reprodutiva e a utilização do corpo hu-
mano para ganhos financeiros ou outros, nomeadamente de 
mulheres vulneráveis em países em desenvolvimento, deve 
ser proibida e tratada com urgência em instrumentos de di-
reitos humanos; [...]24.

A exemplo dos que permitem a prática, até mesmo na sua 
forma remunerada, estão alguns estados dos Estados Unidos (como 
a Califórnia), a Ucrânia e a Geórgia25. Esses países se apoiam na evo-
lução científica, prezam pela realização do ser humano em todos os 
seus anseios e reforçam os benefícios de ajudar os casais inférteis 
que recorrem à fertilização assistida. Nesse sentido, quem defende a 
técnica pode citar os seguintes argumentos: 
22 Ao longo dos anos, vários projetos de lei foram iniciados nas casas legislativas, porém ou foram incorporados ao projeto 

mais antigo de nº 90/1999 (Senado) ou de nº 1184/2003 (Câmara), ou então foram arquivados (como é o caso do Projeto de Lei 

da Câmara n° 54, de 2002, arquivado em 2007, por força do artigo 332 do regimento interno do Senado Federal, alterado pela 

Resolução nº 17 de 2002)–https://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/RISF+2018+Volume+1.pdf/cd5769c8-46c-

5-4c8a-9af7-99be436b89c4. Acesso em 15 de julho de 2019.

23 SÁ e RETTORE, 2019.

24 EUROPEU, 2015.

25 SÁ e RETTORE, 2019
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[...] a) a idéia de solidariedade que une casais estéreis a mu-
lheres que aceitam aceder a este desejo. Atualmente, há di-
minuído o número de crianças dadas em adoção, e também 
mediante a maternidade de substituição busca-se a proce-
dência genética do nascido, em relação à pessoa ou casal 
contratante; b) a análise antropológica de sociedades tradi-
cionais, que mostra a admissão da gestação para outro em 
procriação natural para corrigir os efeitos da esterilidade. 
Assim, refere-se ao direito de reclamar a seus parentes um 
filho, por essa razão se afirma à generosidade e nobreza de 
quem o cumpre26.

Dentre os argumentos contrários e a favor da técnica em 
comento, uma coisa é certa: o benefício prestado a uma mulher me-
diante o sacrifício de outra pode ser visto como ato de altruísmo e 
de livre arbítrio, porém a vida é direito indisponível, razão bastante 
para não se falar em contrato de serviço que comercialize a produ-
ção de vidas, nem que pretenda explorá-las. 

O caso da Índia, no entanto, é particularmente interessante, 
pois durante muitos anos a prática onerosa da maternidade de subs-
tituição foi legalmente permitida, sendo considerado o principal 
destino27 daqueles que pretendiam usufruir da técnica no mundo. 
Contudo, atualmente, a técnica é permitida apenas para utilização 
entre os cidadãos indianos, sem permissão de acesso a estrangeiros. 

A realidade das indianas que se submeteram à maternidade 
de substituição (surrogacy) de embriões estrangeiros foi registrada 
pelo documentário “Google Baby” e será pormenorizado no item 
seguinte, dada à importância da reflexão numa perspectiva crítica, 
detalhando as condutas lá realizadas, a fim de compreender se hou-
ve ou não exploração das indianas; qual a repercussão social dessa 
prática; se havia consentimento livre ou mera submissão; se havia 
lei ou mera “força de lei” a regulamentar as práticas; se a dignidade 
humana delas estava sendo respeitada; dentre outras indagações.
26 RODRIGUES, 2008, p. 407.

27 A Índia passou a ser conhecida mundialmente por seus preços baixos em relação aos procedimentos médicos relacionados 

à gestação sub-rogada e por força das propagandas das clínicas feitas via internet. Toda essa fama culminou no fenômeno que 

ficou conhecido como “turismo reprodutivo”, no qual milhares de pessoas interessadas em procedimentos de reprodução humana 

assistida emigraram temporariamente para lá. Para maiores informações consulte: GAMBLE, Natalie. Crossing the line: the legal 

and ethical problems of foreign surrogacy. Reproductive Biomedicine Online, v. 19, n. 2, 2009. Disponível em https://www.

rbmojournal.com/article/S1472-6483(10)60064-8/pdf.
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O fato é que a situação outrora vivenciada pelas indianas 
pode ser semelhante a situação atual de mulheres espalhadas pelo 
globo, principalmente em países subdesenvolvidos, onde não existe 
igualdade de gênero e/ou igualdade econômica e social, onde o di-
nheiro fácil fala mais alto e onde as vidas estão sendo banalizadas.

4. O caso das indianas retratado no documentário Google 
Baby

A Índia figurou, repise-se, por muitos anos, como o país de 
destino de milhares de pessoas que pretendiam usufruir da técnica 
de maternidade de substituição e não podiam fazê-lo em seus paí-
ses de origem, seja porque nestes a técnica era proibida ou limitada, 
seja porque neles havia alto custo para sua realização. Isso ocorreu 
devido a permissão ampla que a Índia possuía, acerca da gestação 
de substituição, inclusive na sua forma onerosa, que implicava em 
pagamento de remuneração à gestante pelo serviço prestado, mas 
também devido ao fato de possuir um dos custos mais baixos do 
mundo28.

Desde 2002, o fluxo de emigrantes temporários na Índia só 
crescia, assim como as respectivas quantias vultosas de dólares mo-
vimentadas em torno da maternidade de substituição. Em 2008, por 
exemplo,

[..] estimava-se que tal mercado gerasse cerca de 445 milhões 
de dólares por ano (SURROGACY..., 2008); em 2012, tal es-
timativa já girava em torno de 2,3 bilhões de dólares anu-
ais (SHETTY, 2012). Em meio a um boom econômico tão 
impressionante, “todos saem ganhando”, afirmam médicos e 
diretores clínicos indianos (SHETTY, 2012), afinal, os casais 
inférteis realizam seu projeto parental e as mães substitutas 
recebem seu pagamento – que varia de 5 a 10 mil dólares, de 
fato, uma soma bastante alta para mulheres que, quando tra-
balham, costumam receber entre 300 e 500 dólares por ano. 
Mas há alguns problemas nesse processo que não costumam 
ser mencionados. A começar, tal discurso do “mutualmente 
benéfico”, na maioria das vezes, esconde um terceiro (ou “ter-
ceiros”) sujeito, interessado no processo; no caso, não se be-

28 DANTAS, 2014, p. 185-186.
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neficiam apenas os que lucram diretamente com a interme-
diação entre casal e gestante, como as clínicas, seguradoras e 
agências de viagem; o Estado indiano já recebeu – e continua 
recebendo – muito dinheiro nesse meio tempo. Não tão sur-
preendente, talvez, a demora na aprovação de uma legislação 
regulatória das TRHAs no país29.

Na leitura do excerto acima é possível identificar a criação de 
uma verdadeira indústria da vida na Índia, com beneficiários implí-
citos a exemplo do próprio Estado, que também lucrou com o “turis-
mo reprodutivo” e a gestação suportada pelas indianas. A mudança 
da postura pública de seu Parlamento, que hoje já se mostra favorá-
vel à proibição da prática em questão, parece ter ocorrido somente 
quando a pressão social interna e internacional se intensificaram.

A pressão interna e internacional ficou mais forte sobretudo 
a partir de 2010, momento que coincide com a repercussão do lança-
mento do documentário Google Baby (2009) e a tentativa de regula-
mentação por parte do Parlamento indiano das técnicas de RHA30. O 
documentário trouxe, afinal, luz à realidade obscura em que viviam 
as indianas, conviventes durante todo o período gestacional em uma 
clínica de instalações modestas, afastadas da família e amigos, sem 
direito a laser ou qualquer outra atividade que não fosse se alimentar 
e aguardar o tempo passar.

Google Baby desvenda também a intermediação no processo 
de gestação sub-rogada e a compra de gametas on line. A filmagem 
gira em torno da experiência de Doron (empresário israelense) como 
intermediário entre os compradores de esperma e ovos via internet 
e a clínica indiana de RHA, coordenada pela Dra. Nadia Patel. Do 
material genético escolhido on line, eram produzidos e congelados 
em laboratório os embriões. Após, embalados em nitrogênio líquido 
apenas os embriões que se encaixam nas preferências dos clientes e 
enviados por via aérea para a Índia - onde eles seriam implantados 
no útero das mulheres locais. As cenas são impactantes e chocam 
também pela nítida tristeza que cercam os olhares das indianas ges-
tantes.

A peculiaridade do caso indiano “é seu processo turvo e 

29 DANTAS, 2014, p. 186.

30 Em 2010, iniciou-se a tramitação do projeto de lei: “Assisted Reproduction Technologies (Regulation) Bill”, que visava atender 

ao pedido da Suprema Corte, mas que, em função de seu caráter polêmico, ainda está em estágio de discussão e aprimoramento.
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alheio à esfera da gestante, no qual esta não apenas é privada de seu 
direito à informação, mas também de sua autonomia”31. Com rela-
ção ao contrato firmado com a clínica de RHA, cumpre ressaltar que:

Desde o momento da assinatura do contrato – negociado en-
tre a clínica e os pais requerentes – a mulher hospedeira esta-
rá vinculada a uma série de regras das quais, frequentemente, 
ela não tomou conhecimento previamente e que a vincularão 
durante vários meses. Muitas vezes, sendo a fecundação bem 
sucedida – o que é bastante comum, dado que muitas clíni-
cas ultrapassam o limite de inseminação de três embriões, 
chegando a implantar até seis de uma vez (SHETTY, 2012) – 
essa mulher passará a viver, enquanto durar sua gravidez, em 
dormitórios coletivos, gerenciados pelas clínicas que fizeram 
a intermediação. De acordo com Wallis (2013), os quartos 
dos dormitórios chegam a abrigar até 10 mulheres por vez, as 
quais recebem suas refeições e vitaminas na cama e dispõem 
de uma variedade ínfima de atividades de lazer. As mulheres 
são proibidas de manter relações sexuais e só podem receber 
visitas de seus familiares aos domingos. Além disso, lhes é 
imputada a responsabilidade por qualquer tipo de complica-
ção relacionada à gravidez; se, por exemplo, a gestante sofre 
um aborto espontâneo até o terceiro mês de gestação, só lhe 
serão pagos 600 dólares, cerca de 6% a 12% do que receberia 
inicialmente. Apesar disso e de outros dissabores mais, como 
a hostilidade social à qual estarão submetidas em função dos 
preceitos do hinduísmo (que equipara a gestação substituta 
ao adultério), muitas indianas submetem-se mais de uma vez 
à sub-rogação de útero, por ser esta a única chance que se 
lhes apresenta de ascensão social32.

Dessa forma, de acordo com os relatos trazidos pelo docu-
mentário Google Baby, pode-se até mesmo questionar a validade 
desses contratos de prestação de serviço de gestação de substituição 
assinado pelas indianas e negociados apenas entre a clínica e os pre-
tensos pais, sobretudo tendo em vista a ausência do consentimento 
livre e informado daquelas mulheres. Sobre o assunto:

[...] questiona-se se houve realmente um consentimento 

31 DANTAS, 2014, p. 187.

32 DANTAS, 2014, p. 187.
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consciente e, consequentemente, válido. Pelo exame do do-
cumentário Google Baby observa-se a existência de falhas no 
termo de consentimento livre e esclarecido das gestantes de 
substituição. Alguns pontos devem ser postos à análise: (i) 
senão em todos, na maior parte dos casos exibidos, a realiza-
ção da gestação de substituição foi uma escolha tomada por 
motivos financeiros; (ii) em outra hipótese, o marido india-
no determinava que a esposa se submetesse ao procedimen-
to, desrespeitando a liberdade de escolha da esposa; (iii) a 
população feminina que se submete à prática se encaixa na 
parcela vulnerável da sociedade em razão da desigualdade de 
gênero e ao baixo índice de escolaridade; (iv) o baixo índice 
de escolaridade compromete a capacidade de compreensão 
das informações de maneira adequada. Esses são apenas al-
guns aspectos pinçados do documentário que influenciam 
diretamente na eficiência e validade do consentimento livre e 
esclarecido. A realidade descrita limita a capacidade de ação 
e decisão da gestante de substituição, o que se converte em 
um convite à exploração33.

O documentário, a mídia e as agências internacionais, então, 
deram voz, intencionalmente ou não, a inexistência de regulação do 
procedimento, a fragilidade dos contratos, a falta de consentimento 
informado e a ocorrência de abusos e situações degradantes, o que 
levou a uma enorme divulgação da própria gestação de substituição 
como uma técnica indigna ou desumana em sua essência. 

Tudo isso levou o Ministério do Interior indiano a decre-
tar desde 2012 a proibição da gestação sub-rogada com relação aos 
demandantes estrangeiros, restringindo o acesso à técnica apenas a 
seus cidadãos, em que pese a regulamentação legal da técnica ainda 
estar em discussão no Parlamento34. 

A regulamentação efetiva da citada medida administrati-
va tomada pelo Ministério foi proposta com um projeto de lei em 
201635, aprovado pelo Lok Sabha36 (Câmara Baixa) em 19 de dezem-

33 VELASCO, 2018, p. 147.

34 SÁ e RETTORE, 2019.

35 O projeto de lei indiano que pretendeu tratar do tema chama-se “The Surrogacy (Regulation) Bill (2016)” e está agora sinali-

zado como “caduco”, ou seja, expirado. Disponível em https://www.prsindia.org/billtrack/surrogacy-regulation-bill-2016. Acesso 

em 15 de julho de 2019.

36 Cumpre esclarecer, nesta oportunidade, que a República da Índia é uma democracia parlamentar centrada no federalismo. O 
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bro por voto oral. Contudo, essa tramitação legislativa caducou, an-
tes de passar pela Câmara Alta (Rajya Sabha) do seu Parlamento. 
Um novo projeto37 de igual nome e teor foi iniciado no Lok Sabha 
em 15 de julho de 2019 e segue em tramitação.

Retomando o exemplo da Índia quando do período de per-
missão governamental em relação à gestação sub-rogada onerosa, 
importante reflexão deve ser feita em torno do que levou o Governo 
a permitir o “turismo reprodutivo” em seu país por mais de 10 anos, 
mantendo-se inerte quando da súplica por limitações legislativas an-
teriores ao ano 2012? 

Ademais, o estigma de uma sociedade sexista, machista e 
patriarcal, observado não somente na Índia, mas também no Bra-
sil e em diversos outros países, impõe a pressão social de que uma 
mulher só está completa e realizada se passar pela experiência de ser 
mãe38 e, para isso, vale tudo. Então pode-se dizer que o caráter bio-
político do poder se expressa também no uso do corpo feminino, e 
mais especificamente, de seu útero? Seria essa uma forma de operar 
o controle biopolítico sobre a “vida nua” feminina?

Na busca por respostas, serão utilizados os ensinamentos de 
Giogio Agamben, a partir de seu método arqueológico paradigmáti-
co e, assim, buscar compreender em que medida as mulheres india-
nas que se submeteram à técnica da maternidade sub-rogada podem 
ser consideradas como o “homo sacer” contemporâneo.

presidente é o chefe de Estado e detém poderes de reserva, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo. O Parlamento é 

composto pela Câmara Baixa e a Câmara Alta, chamadas de “Lok Sabha” e “Rajya Sabha”, respectivamente. Resumo obtido em 

Wikipédia, a enciclopédia livre https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_da_%C3%8Dndia.

37 O mesmo site de busca que concentra a legislação indiana citado acima mostra o recente projeto que trata de maternidade de 

substituição “The Surrogacy (Regulation) Bill (2019)” como “iniciado” em 15/07/2019 no Lok Sabha. Disponível em https://www.

prsindia.org/billtrack/surrogacy-regulation-bill-2019. Acesso em 15 de julho de 2019.

38 Na matéria de Divya Arya publicada na BBC Hindi, de 30 de outubro de 2014, pode-se conhecer a história de Rajo Devi, in-

diana de 75 anos, que gastou as economias de sua família por um tratamento de fertilidade em idade avançada, que a permitiu ter 

uma filha. Ela foi rejeitada por sua família por não conseguir engravidar e diz que seus cunhados a desprezavam. “Os moradores 

do meu vilarejo não queriam ver meu rosto porque eu era infértil” afirmou. O governo admite que centenas de mulheres idosas 

estão sendo forçadas a engravidar em áreas rurais, onde a infertilidade traz vergonha e um estigma social. Em determinado 

momento, Rajo admite para a reportagem que não pretendia ter um filho em idade tão avançada: “Mas o mundo é dos homens e 

as mulheres aqui não têm escolha”. Leia a matéria completa em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141030_in-

dia_idosa_ivf_da_cc. Acesso em 12 de julho de 2019.
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5. A maternidade sub-rogada dando vida, também, ao Homo 
Sacer contemporâneo previsto por Agamben

Após entender como é feita a produção artificial da vida e 
seus benefícios, foi possível analisar as características peculiares da 
técnica de reprodução assistida conhecida como maternidade de 
substituição, bem como observar os exemplos da sua utilização al-
truísta e comercial no mundo globalizado. Foi possível, ainda, per-
ceber através do documentário google baby a versão mais cruel da 
técnica, ou seja, quando ela é aplicada de forma remunerada em mu-
lheres pobres e marginalizadas socialmente, num contrato questio-
nável de prestação de serviços cujo objetivo é a utilização provisória 
de seu útero.

Agora, pretende-se utilizar os ensinamentos biopolíticos de 
Giorgio Agamben a fim de decifrar se o que acontece em torno da 
gestação de substituição remunerada, nas vidas das mulheres envol-
vidas, é, afinal, uma típica manifestação do poder soberano? A vida 
daquelas mulheres subjugadas em prol da felicidade de outras, fa-
zem parte de um sistema de poder onde algumas vidas valem mais 
que outras? Existem, portanto, vidas que não merecem proteção?

Mas, primeiramente, quem é Giorgio Agamben? Para o lei-
tor que ainda não teve o prazer de conhecer suas obras, Agamben 
é um pensador italiano, filósofo, jurista e escritor, cujas principais 
obras incluem sua investigação sobre: estado de exceção e homo sa-
cer. Recentemente completou 77 anos e continua dirigindo seus es-
tudos a uma intersecção entre direito, política e vida, a fim de contri-
buir para a filosofia política e para compreensão da realidade social. 
Para Fábio Henrique Duarte, Agamben:

[...] pertence à geração de filósofos que começa a se destacar 
a partir da década de 90 do século XX, formada por nomes 
como Alain Badiou, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Peter 
Sloterdijk, dentre outros. Sua trajetória intelectual é marca-
da por um amplo interesse, confluindo em seu pensamento 
filosófico temas de áreas como a estética e a iconografia, a 
política, a linguística, a metafísica, a teoria jurídica e a histó-
ria, expressando não um possível ecletismo, mas uma crítica 
à demarcação tradicional das disciplinas filosóficas e a um 
purismo no trato de questões fundamentais da filosofia. Ca-
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racteriza-se também por ter uma singular erudição, transi-
tando por diversas áreas diversas (como o direito, a política, 
a filosofia, a teologia e a linguagem), trabalhando naquilo 
que Walter Benjamin chama de “limiar”, entendido como 
zonas intermediárias e ambíguas entre estas áreas, e por ope-
rar com conceitos fundamentais como homo sacer, estado de 
exceção, vida nua, biopolítica, que marcam o seu projeto no 
âmbito da filosofia política, a partir de 1995.39

Segundo Agamben, os Estados modernos constituem-se 
na intersecção entre o jurídico e político, entre a ordem jurídica e 
a vida, como um “patamar de indeterminação entre democracia e 
absolutismo”, e cujo paradigma de governo passou a ser o próprio 
estado de exceção permanente40. Tudo gira em torno, portanto, de 
uma política que se transforma em “biopolítica” sempre que a vida 
natural (zoé)41 começa a ser incluída nos mecanismos e cálculos do 
poder42. Ademais, Agamben contextualiza o referido processo bio-
político da seguinte forma:

A partir de 1977, os cursos no College de France começam 
a focalizar a passagem do “Estado territorial” ao “Estado de 
população” e o conseqiiente aumento vertiginoso da impor-
tância da vida biológica e da saúde da nação como problema 
do poder soberano, que se transforma então progressiva-
mente em “governo dos homens” (Foucault, 1994, v. III, p. 
719). “Resulta daí uma espécie de animalização do homem 
posta em prática através das mais sofisticadas técnicas políti-
cas. Surgem então na história seja o difundir-se das possibili-
dades das ciências humanas e sociais, seja a simultânea pos-
sibilidade de proteger a vida e de autorizar seu holocausto.” 
Em particular, o desenvolvimento e o triunfo do capitalismo 
não teria sido possível, nesta perspectiva, sem o controle dis-
ciplinar efetuado pelo novo biopoder, que criou para si, por 
assim dizer, através de uma série de tecnologias apropriadas, 

39 DUARTE, 2017, p. 79.

40 AGAMBEN, 2004, p. 13

41 Fábio Henrique Duarte esclarece que: “A distinção entre zoé e bíos permite que Agamben compreenda a biopolítica con-

temporânea, que renega seres humanos ao banimento, dividindo-os entre banidos e não-banidos, entre uma vida qualificada e 

desqualificada” (2017, p. 90).

42 AGAMBEN, 2007, p. 12.
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os “corpos dóceis” de que necessitava43.

Agamben (2007) esclarece, portanto, que a regra do poder 
moderno consiste na gestão de coisas e pessoas com o objetivo de 
produzir sujeitos governáveis a partir da captura de sua subjetivida-
de. A estrutura biopolítica moderna consiste, então, na decisão do 
soberano sobre o valor ou (des)valor da vida. Dessa forma, o sobe-
rano tem em suas mãos a possibilidade de produzir a vida nua do 
homo sacer. 

A explicação da figura do homo sacer vem do direito romano 
arcaico44 da conceituação de Festo, que reúne os dois traços caracte-
rísticos do instituto: “a impunidade da sua morte e o veto de sacrifí-
cio”45. O homo sacer é, portanto, o ser humano que se encontra des-
nudado de qualquer tutela jurídica, seja com relação à prática de atos 
ou ritos institucionalizados, seja porque qualquer um pode matá-lo 
sem cometer homicídio46. Dessa forma, o ser humano excluído da 
sociedade, foi reduzido a um simples corpo portador de uma vida 
nua, isto é, portador da zoé (vida animal, biológica, mera potenciali-
dade) e “justamente por ser exposto a todo instante a uma incondi-
cionada ameaça de morte, de encontrar-se em perene relação com o 
poder que a baniu”47.

Ademais, a sacralidade do homo sacer é, sobretudo, a forma 
originária da ligação entre vida nua e ordem jurídico-política, já que 
esta vida excluída se torna incluída na exceção da decisão soberana 
e, assim: “Sacra a vida é apenas na medida em que está presa à exce-
ção soberana”48.

Considerando os conceitos supracitados, trazidos por 
Agamben, pode-se fazer uma analogia entre a condição em que vi-
veu durante o período gestacional a mulher que “trabalhou” como 
mãe substitua, na Índia, e a figura do direito romano arcaico, deno-
minada: homo sacer. Já é possível vislumbrar, sobretudo após assistir 
ao documentário google baby, que aquelas mulheres tiveram a sua 
subjetividade capturada, assim como ocorria com o homo sacer ro-

43 AGAMBEN, 2007, p. 11.

44 AGEMBEN, 2007, p. 79.

45 AGAMBEN, 2007, p. 81

46 AGAMBEN, 2007, p. 189.

47 AGAMBEN, 2007, p. 189.

48 AGAMBEN, 2007, p. 92
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mano. 
As mulheres indianas subjugadas a assinarem um contrato 

de aluguel de seu próprio útero, sem total compreensão49 dos riscos 
envolvidos, pela baixa ou falta de escolaridade ocasionada pela baixa 
renda vivenciada, confinadas durante toda a gestação numa clínica, 
podem ser consideradas homo sacer, com seus direitos humanos cla-
ramente desrespeitados, pois tornaram-se “vida nua”.

A crítica de Agamben aos direitos humanos é justamente a 
de não proteger a pessoa pelo simples fato de ser “humana”. Ele sa-
biamente diz que “A sacralidade da vida, que se desejaria hoje fazer 
valer contra o poder soberano como um direito humano em todos 
os sentidos fundamental, exprime, ao contrário, em sua origem, jus-
tamente a sujeição da vida a um poder de morte, a sua irreparável 
exposição na relação de abandono”.50

Os direitos humanos são, em verdade, uma construção so-
cial e, como tal, dependem de um arcabouço jurídico que os deter-
mine. Assim, se a pessoa é excluída do convívio em sociedade, se é 
reduzida a sua vida biológica (zoé), acaba perdendo a proteção jurí-
dica e, consequentemente, a qualidade de possuir direitos. Hannah 
Arendt51 também critica o suposto caráter universalista dos direi-
tos humanos e mostra o seu paradoxo: sendo “direitos inalienáveis” 
nunca foram eficazes na proteção dos apátridas e dos refugiados.

Aprofundando o estudo sobre a biopolítica agambeniana, 
fica nítido que não é apenas na Índia que ocorre tal sacralização da 
mulher. A soberania garante uma (bio)política que influencia na le-
gislação e nas formas de exceção e, com isso, pode vir a discriminar 
expressa ou implicitamente a mulher. Então, a biopolítica se revela 
através do poder soberano e do poder normativo, que decidem sobre 
a vida, sobre o valor de cada vida, sobre quem fazer viver e quem 
deixar morrer. Percebe-se, ainda, que 

49 Sá e Rettore (2019) contam que “Uma pesquisa feita sobre a capacidade de compreensão de gestantes substitutas indianas sobre 

o processo pelo qual passavam ao realizar aquele procedimento demonstrou que, no total de 14 clínicas examinadas, nenhuma 

delas logrou informá-las adequadamente, pois elas pouco ou nada sabiam a respeito (por exemplo, não sabiam descrever quais 

riscos o procedimento envolveria quando perguntadas) (Tanderup, Reddy, Patel, & Nielsen, 2015, p. 470). Conquanto a maior 

parte delas tivesse dado à luz a seus filhos por meio de parto normal, essa opção não lhes cabia quando do parto na gestação 

substituta, o qual é feito por cesárea praticamente na totalidade das vezes (Rabinowitz, 2016, p. 75).”

50 AGAMBEN, 2007, p. 91.

51 1998, p. 300.
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As formas de controle sobre as mulheres são diversas a de-
pender do lugar que ocupam as nações no capitalismo glo-
balizado (norte-sul, por exemplo), das matrizes culturais e 
religiosas (um Estado laico ou fundamentalista) e das cons-
truções e avanços sociais nestes países. [...] É sobre as mu-
lheres que recaem tipos penais exclusivos, como o aborto e o 
infanticídio no Código Penal Brasileiro; é para as mulheres 
que se voltam as políticas de controle de natalidade e medi-
calização dos corpos para os métodos contraceptivos, assim 
como a responsabilização quase que integral pela geração e 
reprodução da vida; é sobre as mulheres que se voltam políti-
cas de controle de doenças e epidemias no que tange à sexua-
lidade, muitas vezes ainda em forma de testes, como é o caso 
da vacinação da HPV.52

Ademais, numa comparação com as mulheres brasileiras, 
pode-se considerar que ao serem proibidas por lei de realizar o abor-
to (crime tipificado no Código Penal brasileiro), mas sofrerem san-
grando nos leitos do hospital, que se recusa a prestar o atendimento 
médico adequado, estariam enquadradas na qualidade de homo sacer 
, pois seriam vidas insacrificáveis, porém matáveis (deixar morrer).53

Agamben afirma, inclusive, que “Se hoje não existe mais 
uma figura predeterminável do homem sacro, é, talvez, porque so-
mos todos virtualmente homines sacri”.54 Ou seja, se os regimes po-
líticos contemporâneos se fundamentam em um mesmo conceito, o 
do estado de exceção que produz a vida nua, ninguém está imune à 
vulnerabilidade e à violência de situações em sociedade, que podem 
tornar a todos homo sacer.

Outra perspectiva que pode ser abordada a fim de comple-
mentar a reflexão sobre o caso das indianas e de outras tantas mu-
lheres que podem passar, legal ou clandestinamente55, pela mesma 
exploração, é a omissão legislativa e/ou as manifestações governa-
mentais com “força de lei, sem lei” em detrimento dos direitos fun-

52 Naiara Andreoli Bittencourt (2015),

53 Bittencourt (2015)

54 AGAMBEN, 2007, p. 121.

55 Sá e Rettore (2019) relatam que “após a proibição na Índia, gestantes indianas passaram a ser enviadas para o Nepal, de modo 

que a posterior proibição em 2015 também no território deste último fez com que elas passassem a ser enviadas para países 

africanos (Rabinowitz, 2016, p. 69). No entanto, em situações clandestinas são geradas novas situações degradantes, ainda menos 

aptas a qualquer espécie de controle externo.”
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damentais daquelas mulheres. A saber, a expressão “força de lei, sem 
lei” significa

[...] em sentido técnico, o sintagma “força de lei” se refira, 
tanto na doutrina moderna quanto na antiga, não à lei, mas 
àqueles decretos — que têm justamente, como se diz, força 
de lei — que o poder executivo pode, em alguns casos — par-
ticularmente, no estado de exceção — promulgar. O concei-
to “força-de-lei”, enquanto termo técnico do direito, define, 
pois, uma separação entre a vis obligandi ou a aplicabilidade 
da norma e sua essência formal, pela qual decretos, dispo-
sições e medidas, que não são formalmente leis, adquirem, 
entretanto, sua “força”56.

O soberano, então, toma medidas políticas, se utilizando 
de mecanismos jurídicos excepcionais, tais como os atos adminis-
trativos57 decorrentes do poder normativo, que podem ferir muitos 
princípios e garantias fundamentais, a pretexto de manter a própria 
“democracia” e a ordem social e econômica. No estudo do estado 
de exceção, não é difícil encontrar inúmeros exemplos da confusão 
entre atos do poder executivo e atos do poder legislativo; tal indis-
tinção define uma das características essenciais do estado de exceção 
(AGAMBEN, 2004, p. 19).

Dessa forma, a criação de atos normativos com “força de lei, 
sem lei” nada mais é do que a manifestação do soberano, que visua-
liza uma excepcionalidade e entende que deve ser combatida. Agam-
ben conclui dizendo que “[...] para aplicar uma norma, é necessário, 
em última análise, suspender sua aplicação, produzir uma exceção” 
(2004, p. 63).

Portanto, para Agamben, a “força-de-lei” flutua como um 
elemento indeterminado, que pode ser reivindicado tanto pela auto-
ridade estatal (que age como ditadura comissária) quanto por uma 
organização revolucionária (que age como ditadura soberana)58.
56 AGAMBEN, 2004, p. 60.

57  Diante da crescente demanda pelo “turismo reprodutivo” e sua movimentação de recursos financeiros vultosa, o governo 

da Índia autorizava a maternidade de substituição remunerada, como dito nos itens anteriores, mediante atos do Ministério 

da Saúde e do Ministério Interior, despreocupado com os riscos e abalos psicológicos que as mulheres enfrentariam, utilizando 

apenas o discurso da maternidade como força motriz que deve ser venerada. Tal conduta biopolítica durou até que se intensificou 

a pressão social e internacional pela vedação.

58 AGAMBEN, 2004, p. 61.
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Ademais, cumpre indagar sobre a situação de anormalidade 
e de omissão legislativa. Afinal, elas podem ser propositais? Pode-se 
dizer que a anormalidade surge por força de uma real ameaça ou de 
uma lacuna/carência do texto legislativo? Ou será através da própria 
sensação de anormalidade que se cria uma lacuna no ordenamento 
jurídico? Para Agamben:

[...] em que consiste a lacuna em questão? Será ela, realmen-
te, algo como uma lacuna em sentido próprio? Ela não se 
refere, aqui, a uma carência no texto legislativo que deve 
ser reparada pelo juiz; refere-se, antes, a uma suspensão do 
ordenamento vigente para garantir-lhe a existência. Longe 
de responder a uma lacuna normativa, o estado de exceção 
apresenta-se como a abertura de uma lacuna fictícia no or-
denamento, com o objetivo de salvaguardar a existência da 
norma e sua aplicabilidade à situação normal. A lacuna não é 
interna à lei, mas diz respeito à sua relação com a realidade, 
à possibilidade mesma de sua aplicação. É como se o direito 
contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da 
norma e sua aplicação e que, em caso extremo, só pudesse ser 
preenchida pelo estado de exceção, ou seja, criando-se uma 
área onde essa aplicação é suspensa, mas onde a lei, enquanto 
tal, permanece em vigor.59

Então a omissão legislativa da Índia pode ser entendida 
como ação, ainda que seja “de não fazer”, propositalmente, algo. E, 
por tudo quanto exposto, observar a partir da biopolítica o docu-
mentário Google Baby e todas as informações trazidas, sobre os anos 
em que a prática de gestação comercial foi permitida na Índia, torna 
possível enxergar a posição do Estado indiano ao controlar a vida 
e morte das mulheres indianas, com apoio dos contratos emitidos 
pelas clínicas de reprodução humana assistida. 

Ou seja, a omissão legislativa do Índia visava controlar as 
mulheres que morriam (ou poderiam morrer) em decorrência das 
complicações do parto de uma criança, a qual sequer gestariam se 
não fosse pelo dinheiro e pela desigualdade enfrentada. Por outro 
lado, verifica-se uma valoração excessiva do bebê, gerado pelas téc-
nicas de RHA, que poderia circular livremente pelo seu território 
(desde quando era apenas um embrião).
59 AGAMBEN, 2004, p. 48 e 49.
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Como visto, durante todo o período de permissão (que aca-
bou somente em 2012), o governo indiano abriu as portas do país 
para a comercialização dos úteros indianos, lucrou com isso e des-
considerou a dignidade das mulheres que se submetiam a uma práti-
ca claramente exploratória; deixando toda a captura de seu útero nas 
mãos de um contrato de direito privado. 

Portanto, com relação a condição da mulher indiana que se 
submetia ao contrato para prestação dos serviços de mãe substituta 
(porém não tinha conhecimento pleno de seus riscos, suas respon-
sabilidades e não possuía dimensão das consequências negativas que 
poderiam ocorrer e do desgaste psicológico que sofreria), a atua-
ção permissiva do governo indiano fazia uma escolha biopolítica de 
quem “deixaria morrer” (mulheres, pobres e mal instruídas), permi-
tindo que os contratos firmados tivessem “força de lei” para capturar 
a subjetividade daqueles “corpos matáveis” (homo sacer).

Conclusão

A evolução da biotecnologia e da biomedicina trouxe a pro-
dução artificial da vida, permitindo a procriação por casais inférteis, 
a filiação por casais estéreis, o planejamento familiar de casais ho-
moafetivos e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida 
dessas pessoas. No entanto, o progresso científico, em especial na 
área da saúde, não trouxe apenas benefícios, mas também, questões 
ético-jurídicas de difícil solução e que podem repercutir diretamen-
te na seara social.

As técnicas de RHA, sobretudo a de maternidade de subs-
tituição, foram pormenorizadas em item específico deste artigo, 
assim como se fez a constatação da prática da gestação sub-rogada 
no mundo globalizado. Assim, foi possível perceber que a legislação 
brasileira ainda é carente quando se trata das técnicas de RHA e, em 
especial, da maternidade substituta. Já as leis existentes em outros 
países, ora regulamentam a matéria para permitir, ora para proibir; 
ou seja, na prática, não há uma unanimidade internacional sobre a 
temática. 

Posteriormente, foi possível compreender do que se trata o 
documentário Google Baby e como ele se relaciona ao desvelamento 
da real condição das indianas que se submeteram à gestação sub-ro-
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gada remunerada. Baseado em fatos, esse documentário permite a 
visão da versão mais cruel e biopolítica do capitalismo. Falando em 
biopolítica, foi preciso trazer, ainda, os ensinamentos do pensador e 
filósofo Giorgio Agamben, a fim de elucidar se a situação vivenciada 
pelas gestantes substitutas indianas serviria de exemplo da existência 
do homo sacer contemporâneo, defendido pelo autor.

O fato é que, para Agamben (2007), a biopolítica é a essen-
cial marca da política ocidental moderna. Assinala que o controle 
disciplinar aplicado por intermédio de um conjunto de tecnologias 
de poder criou as condições necessárias para o êxito do capitalismo. 
Desse modo, com o argumento de proteção da vida da população, o 
poder soberano passou a preservar a vida de alguns e a condenar ou-
tros à morte, instalando um sutil estado de exceção, que estabelecerá 
o direito de fazer viver e deixar morrer.

Assim, questões como a produção da “força de lei, sem lei” 
e, consequente, produção do homo sacer naquela conjuntura de mu-
lheres segregadas em clínicas, excluídas de seus direitos e carregan-
do vidas encomendadas por outras mulheres, foram abordadas. E, 
ao final, se constatou que a condição experimentada por essas mu-
lheres e divulgada pelo documentário Google Baby, tratava-se de 
mera escolha biopolítica do governo, que impõe seu poder soberano 
e deixa a “força de lei, sem lei” dos referidos contratos capturar a 
subjetividade daqueles “corpos matáveis” e reduzi-los ao homo sacer.
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OF THE FEDERAL PROGRAM “CRACK É POSSÍVEL VENCER”
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Resumo: O presente artigo analisa o programa federal 
“Crack, é possível vencer” com o objetivo de elucidar as aparentes 
contradições entre o eixo de atenção à saúde e assistência social e o 
eixo de repressão ao comércio de drogas, com a mobilização de po-
liciamento ostensivo em alguns territórios de comércio e uso. Para 
tanto, utilizarei a crítica genealógica enquanto método, explicitando 
como a aplicação aparentemente contraditória entre os eixos refor-
ça a gestão biopolítica de determinadas populações em situação de 
vulnerabilidade social. 

Palavras-chave: biopolítica, usuários de drogas, vulnerabili-
dade social, proibicionismo

Abstract: This paper analyzes the federal program “Crack, é 
possível vencer”, with the aim of elucidating apparent contradictions 
between the health care and social assistance axis and the axis re-
pression of the drug trade. The last axis consists in the mobilization 
of ostensive policing in some territories of trade and use. To this end, 
it will be used a genealogical critique as a method, explaining how 
an apparently contradictory application between the axes reinforce 
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the biopolitical management of a specific population in situations of 
social vulnerability.

Keywords: biopolitics, drug users, social vulnerability, 
prohibitionism

Introdução

Com o objetivo de intervir nas áreas de maior consumo e 
concentração de “crack”, o Governo Federal lançou o programa 
“Crack, é possível vencer”, a fim de fomentar a integração dos esta-
dos, municípios e distrito federal, afirmando que o fortalecimento 
de uma política de proximidade seria capaz de garantir melhores 
condições de segurança e qualidade de vida nas regiões onde se ve-
rificava maior consumo da droga2. O referido programa é articulado 
em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade. Os primeiros eixos 
tratam, respectivamente, da estruturação de redes de atenção de saú-
de e de assistência social para atendimento aos usuários de drogas e 
seus familiares e o fortalecimento dos fatores de proteção para redu-
zir o risco do uso contínuo da droga3.

 O eixo “autoridade”, por sua vez, tem como objetivo a redu-
ção da oferta de drogas ilícitas no Brasil, tanto no âmbito nacional 
como local, por meio da mobilização de policiamento ostensivo nas 
localidades de concentração de uso de drogas e da desconstrução 
da rede de narcotráfico, com atuação integrada das Polícias Federal, 
Rodoviária Federal, Civil e Militar no combate ao tráfico e repressão 
a traficantes4. O programa estabelece diretrizes para os profissionais 
de segurança pública a fim de estimular a mobilização social em tor-
no da resolução dos problemas de criminalidade e de violência que 
são compreendidos de forma indistinta do uso contínuo de drogas5.

A articulação entre os eixos do programa federal “Crack, é 
possível vencer”, portanto, elucida a aparente contradição em com-
patibilizar o fortalecimento das políticas de redução de danos com 
o policiamento ostensivo dos territórios. Desenvolverei, nesse traba-

2 BRASIL, 2013, p. 28

3 BRASIL, 2013, p.04

4 BRASIL, 2013, p.04

5 BRASIL, 2013, p.28.
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lho, a funcionalidade de tal contradição, sinalizando como a disputa 
política implícita na agenda das diretrizes do programa, bem como o 
pânico moral veiculado pela mídia, construiu um panorama de atu-
ação política que visava dar uma resposta imediata a certos setores 
da sociedade civil, antes mesmo do levantamento de dados oficiais 
sobre a composição qualitativa das populações vulneráveis6. 

Dentre os grupos em disputa no programa “Crack, é possí-
vel vencer” cito a influência dos atores ligados às comunidades tera-
pêuticas, geralmente vinculadas às comunidades religiosas, no esta-
belecimento das diretrizes de atendimento ao usuário, pautadas na 
internação, por vezes compulsória, e na abstinência como condição 
de tratamento, em oposição ao fortalecimento da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) com o atendimento do usuário em regime aber-
to e pautado na redução de danos7.  

Ante o exposto, proponho uma crítica genealógica da jus-
tificativa institucional apresentada no eixo “autoridade” do progra-
ma “Crack, é possível vencer” que endossa a abordagem policial nas 
localidades urbanas de uso contínuo de crack e outras drogas. Para 
tanto, busco investigar o contexto de criminalização dos usuários de 
droga em situação de uso abusivo, assumindo a crítica genealógica 
como racionalmente comprometida, interessada nas marcas histó-
ricas do corpo (Herkunft) bem como na emergência dos lugares de 
confronto por meio da subversão dos procedimentos normativos fi-
xados (Entstehung)8. 

A associação das “cracolândias” com o degredo e à crimina-
lidade, dada a grande presença de usuários de crack que ali se situ-
am, está relacionada com  outros marcadores do sujeito marginal, 
como a prolongada situação de rua, passagens pela polícia, além de 
múltiplos marcadores simbólicos do perigo, da sujeira, da ameaça 
e/ou da vergonha. Dessa forma, há a mimetização do corpo e do 
espaço: a “cracolândia” é onde os usuários de crack em situação de 
vulnerabilidade social estão9. 

Assumindo as “cracolândias” como campos biopolíticos, 
portanto, busco investigar como os mecanismos de criminalização 
operam e vulnerabilizam alguns usuários de droga, explicitando 
6 GOMES, 2019, p. 58

7 GOMES, 2019, p. 54

8 FOUCAULT, 200.

9 RUI, 2014, p. 224.
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como a pretensa justificativa despenalizadora no tratamento ao usu-
ário de drogas, amparada na justificativa da diferenciação discri-
cionária entre usuários e traficantes, é impraticável na realidade da 
dinâmica dos mercados ilícitos de droga, culminando, tão somente, 
para o reforço da relação de abandono10. Esse limiar entre o uso abu-
sivo e a participação no tráfico de drogas expõe um contexto no qual 
a criminalização reitera o cárcere e a situação de vulnerabilidade so-
cial desses indivíduos, impedindo, em muitos casos, a incidência da 
ação de redes de saúde e assistência social. 

Diante disso, o presente artigo se organizará em três etapas. 
Em um primeiro momento, serão analisadas as pautas e o contexto 
político de fundação do programa “Crack, é possível vencer”, focan-
do no eixo “autoridade”. Posteriormente, a metodologia genealógica 
será empenhada na análise de arquivos processuais penais que tra-
mitam na 3º Vara de Tóxicos de Belo Horizonte e que descrevem a 
conduta tipificada pelo art. 3711 da Lei 11343/2006.  

Do universo dos 93 (noventa e três) processos que estão em 
trâmite na 3º Vara de Tóxicos, foram selecionados 06 (seis) processos 
nos quais os marcadores situação de rua e/ou uso abusivo estão pre-
sentes. A escolha do art. 37, por sua vez, justifica-se, pois, a conduta 
dos “olheiros do tráfico” explicita uma situação limiar onde uso abu-
sivo e colaboração ao tráfico de drogas, por vezes, se sobrepõe.” Os 
“olheiros do tráfico” são, em geral, adolescentes ou usuários de droga 
caracterizados como “noias” que assumem o “posto” por pequenas 
remunerações ou, por vezes, pequenas quantidades de droga12.

 É importante salientar, porém, que o eixo autoridade do 
programa “Crack é possível vencer” não desprezou a percepção de 
que o sistema de justiça criminal era insuficiente e aprofundava as 
desigualdades sociais. A opção feita para evitar o encarceramen-
to dos usuários de crack em situação de vulnerabilidade social foi 
pensada por meio do policiamento comunitário com estratégias de 
fortalecimento da discricionariedade policial e das tecnologias de 
monitoramento que auxiliassem na diferenciação entre “traficantes” 

10 AGAMBEN, 2012

11 Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes 

previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 

700 (setecentos) dias-multa.

12 FELTRAN, 2008.
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e “usuários”13. 
Embora o programa sinalize um avanço importante na as-

sistência social e no acesso à saúde mental pelo usuário de drogas em 
situação de vulnerabilidade social, ainda salienta um esforço na di-
ferenciação entre usuários e traficantes. Nesse contexto, percebe-se 
que a ausência de critérios objetivos na tipologia penal que diferen-
cie traficantes e usuários permite o controle militarizado e a discri-
cionariedade policial. Resta a reflexão sobre a funcionalidade dessa 
discricionariedade, sobre quais populações estão mais vulneráveis e 
sobre quais táticas servem à neutralização de problemas sociais fun-
dantes da sociedade brasileira, como a racialização da desigualdade 
social.

Por fim, exponho as contradições entre a redução de danos e 
a política proibicionista, salientando a funcionalidade dessa contra-
dição na gestão biopolítica das populações em situação de vulnera-
bilidade social. Ante o exposto, sustento que as diretrizes da política 
de segurança pública desenvolvida nos territórios de uso e comércio 
de crack e outras drogas integram a gestão biopolítica de populações 
indesejáveis.  Assim, a justificativa institucional que impõe a necessi-
dade de afastar as drogas da sociedade e a criminalidade dessas loca-
lidades, aumentando a “qualidade de vida” das regiões, reveste-se de 
uma técnica de governo que instaura os campos contemporâneos14 
na tentativa de afastar determinados usuários indesejáveis dos espa-
ços públicos.

1. O programa federal “Crack, é possível vencer”

Antes de salientar pontos importantes no programa federal 
“Crack, é possível vencer”, é necessário inseri-lo em uma mudan-
ça ampla de perspectiva no tratamento dado às drogas no país. Em 
2004, por exemplo, foi realizado o Seminário Internacional de Polí-
ticas Públicas sobre Drogas, precedido de seis fóruns regionais e um 
fórum nacional sobre drogas15. Dentre as propostas, estava o reali-
nhamento e atualização da política, bem como a ampliação da par-
ticipação popular e a perspectiva da abordagem intersetorial, entre 

13 BRASIL, 2012.

14 AGAMBEN, 2008.

15 GOMES, 2019, p. 41
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diversos profissionais das áreas de saúde e segurança pública. Como 
resultados desse processo, pode-se citar a elaboração e aprovação no 
Conselho Nacional Antidrogas, em 2005, do Plano Nacional sobre 
Drogas16.

A partir de 2010, a questão do “crack” ganhou maior relevo, 
com a publicação do Decreto n° 7.179 que institui o Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, buscando a preven-
ção do uso, o tratamento e a reinserção social dos usuários de crack, 
além do enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas17. 
A construção de uma agenda política exclusiva para o “crack” sinali-
za o apelo midiático sobre as territorialidades de uso e a necessidade 
de qualificação profissional dos técnicos em saúde e assistência so-
cial para lidar com um problema socialmente complexo.

Nesse sentido, a Secretária Nacional Sobre Drogas em par-
ceria com a Fiocruz, realizou a primeira pesquisa nacional sobre o 
crack no Brasil, com o objetivo de identificar o número e o perfil dos 
usuários. Tendo início no final de 2010, a pesquisa teve seus resulta-
dos divulgados em 2014, demonstrando um panorama social onde a 
maioria dos usuários de crack e similares são, em geral, adultos com 
até 30 anos de idade, predominantemente homens, não-brancos, em 
situação de rua e com nível de escolaridade baixa (mais de 50% com 
o ensino fundamental completo)18. 

Em 2011, o programa federal “Crack, é Possível Vencer” é 
fundado. Na análise das ações e eixos do programa, percebe-se a in-
fluência da vertente proibicionista, dada a proposta de policiamento 
comunitário para contenção do uso e da vertente abstêmica, dado o 
financiamento público de comunidades terapêuticas.  Por outro lado, 
também está presente, como diretriz do programa, a perspectiva da 
redução de danos que considera o uso de drogas na perspectiva da 
saúde pública e, portanto, articulada no âmbito das redes de saú-
de metal e de assistência social. A perspectiva da redução de danos, 
por sua vez, envolveu uma diversidade de serviços de atendimento a 
usuários em diversas situações de tratamento como os Consultórios 
de Rua, equipes de abordagem social para usuários em situação de 
rua e o financiamento de vagas de internação em hospital geral para 

16 BRASIL, 2011

17 BRASIL, 2010

18 BASTOS, BERTONI, 2014.
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os casos mais graves, etc19. 
Abordagens tão distintas, dentro de um mesmo programa, 

elucidam as disputas políticas na elaboração das diretrizes sobre as 
políticas de drogas no país. Com o objetivo de elucidar brevemen-
te essas disputas, utilizo-me das entrevistas realizadas por Gomes 
(2019), na ocasião de sua dissertação de mestrado. A pesquisadora 
entrevistou onze gestores que tiveram maior protagonismo na for-
mulação e na implementação do Programa “Crack, é Possível Ven-
cer” sendo quatro representantes da Casa Civil e sete representantes 
dos demais ministérios: três do Ministério da Saúde, dois do Minis-
tério da Justiça e dois do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Dos onze entrevistados, cinco não participaram 
do momento da formulação, mas acompanharam toda a implemen-
tação e o monitoramento20.

Em linhas gerais, os entrevistados apontaram uma forte ten-
são entre os grupos sociais e políticos que se relacionam à temática 
das drogas. De um lado, os entrevistados indicaram um ativismo da 
bancada legislativa ligada aos movimentos religiosos que aponta-
ram para um reforço do paradigma proibicionista, endossado pela 
perspectiva da segurança pública e pela internação compulsória dos 
usuários de droga como única forma de tratamento.  De outro, es-
tavam os grupos ligados ao movimento de reforma antimanicomial 
que defendiam ações dentro do paradigma da saúde pública, pelo 
reforço do SUS e da rede de assistência social21. 

Dessa forma, percebe-se que a montagem da agenda de go-
verno que antecedeu a formulação do programa “Crack, é Possível 
Vencer” foi permeada por diferentes compreensões sobre o trata-
mento a ser dado ao usuário de droga. Nesse contexto, foram estru-
turados três eixos. O eixo do “cuidado” estruturado com base nos 
serviços do Consultório de Rua, do Centro de Referência em Saúde 
Mental (CERSAM), do Centro de Atenção Psicossocial em Álcool 
e Drogas (CAPS-AD) Adulto e Infantil, das enfermarias especiali-
zadas, das Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto- Junevil, do 
financiamento de vagas em Comunidades Terapêuticas, da oferta de 
cursos de formação continuada para profissionais do SUS e da cria-

19 GOMES, 2019, p.48

20 GOMES, 2019, p. 50

21 GOMES, 2019, p. 59
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ção e fortalecimento do serviço de abordagem social.  
O eixo “prevenção”, por sua vez, envolveu articulação entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação na oferta de cursos 
de capacitação para educadores, profissionais de saúde e assistência 
social, operadores de direito, conselheiros, lideranças comunitárias 
e instituições religiosas. Além disso, visou à capacitação para forma-
ção de comunidades terapêuticas e a estruturação e suporte da rede 
de Centros Regionais de Referência (CRR) junto às universidades, 
para formação permanente de profissionais que atuam nos territó-
rios. Por fim, o eixo “autoridade” manteve o foco na capacitação de 
profissionais de segurança pública nos três âmbitos federativos, com 
a articulação expressiva da Polícia Militar. Em suma, as ações desse 
eixo optaram por um policiamento de proximidade, com a instala-
ção de bases móveis e sistema de monitoramento nos espaços de uso 
e seus arredores22. 

A título exemplificativo dos resultados do eixo “autoridade”, 
cito a experiência do 34º Batalhão da Polícia Militar, em Belo Ho-
rizonte. Em artigo científico que tem como base dados de julho de 
2016 e autoria de psicóloga e tenente da Polícia Militar de Minas Ge-
rais, explicita-se o cadastramento de quinhentos e cinquenta e seis 
(556) usuários de drogas pelo programa. Desse total, trinta e nove 
(39) foram internados, sendo trinta e dois (32) pelo Projeto “Uma 
Visão de Esperança”, quatro (04) levados para O CERSAM-AD e três 
(03) levados para o CERSAM- Noroeste. Registra-se, ainda, a loca-
lização de sete (07) pessoas que estavam desaparecidas e o cumpri-
mento de cinco (05) mandatos de prisão. Constatou-se, além disso, 
duas pessoas que deveriam estar utilizando tornozeleiras eletrôni-
cas, como medidas preventivas diversas da prisão, mas removeram 
sem autorização23. 

Embora esse artigo não detalhe a forma pela qual se deu a 
vinculação do projeto “Uma Visão de Esperança” à Polícia Miliar de 
Minas Gerais, nem a metodologia usada pelo projeto para elabora-
ção dos critérios de internação dos usuários de droga, importante 
salientar que a abordagem da equipe é pautada pela abstinência e in-
dica a “fé” como um elemento reestruturador da vida dos indivíduos 

22 GOMES, 2019, p.48

23 GALVÃO, 2017, p. 93
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em situação de vulnerabilidade social24. Assim sendo, observa-se o 
alinhamento da Polícia Militar com a perspectiva abstêmica e com 
a efetiva punição quando esses mesmos usuários, em situação de 
vulnerabilidade social, possuíam pendências no sistema penal que 
desarticulavam a perspectiva ideal do indivíduo a ser protegido. 

O limiar que separa os usuários de droga em situação de 
uso abusivo dos “criminosos”, portanto, é ponto fundamental para a 
compreensão das incongruências da abordagem da redução de da-
nos frente à investidura proibicionista que tem por objetivo o com-
bate ao tráfico de drogas por meio do policiamento ostensivo nos 
territórios de uso. Como diferenciar os indivíduos que são usuários 
daqueles que integram, de alguma forma, a rede de tráfico de dro-
gas? Quais os impactos dessa cesura no efetivo enfrentamento do 
problema? Partindo dessas perguntas, estudo a análise do campo 
processual envolvendo usuários de drogas que tem a conduta tipifi-
cada como “olheiros do tráfico”. 

2. Traficante ou usuário de drogas? 

Com base na metodologia que orienta o trabalho foucaul-
tiano25, assumo a genealogia como a metodologia que permite o 
questionamento dos ritos normativos, subvertendo-os para compre-
ender quais marcas são efetivamente deixadas nos corpos e na reite-
ração histórica das violências ou desigualdades sociais. Interessa-me 
pensar na justificativa que naturaliza violências institucionais e nas 
grandes categorias universais que impedem a efetiva transformação 
de uma situação social problemática: nesse caso, a vulnerabilidade 
na qual se encontram alguns usuários de drogas. 

Nesse sentido, a genealogia busca se opor à pesquisa por 
uma origem (Ursprung) ou por uma causa primeira para explicar 
as problemáticas sociais26, mas busca compreender a proveniência 
(Herkunft) ou a emergência (Entstehung) desses fenômenos. Assim, 
a busca da origem enquanto proveniência (Herkunft) não significa 
a tentativa de encontrar características genéricas, mas de descobrir 
todas as suas marcas sutis, singulares e subindividuais que podem se 

24 Mais informações disponíveis em: https://umavisaodeesperanca.com.br/sobre-nos/. Último acesso: fevereiro/2020.

25 FOUCAULT, 2000.

26 FOUCAULT, 2000, p. 262
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entrecruzar. A proveniência (Herkunft), por sua vez, busca situar as 
inversões e os erros que fundam os valores27.

Enquanto a proveniência (Herkunft) investiga a marca que 
uma verdade imprime em um corpo, na articulação do corpo com 
a história, a emergência (Entstehung) designa um lugar de confron-
tação. Nesse sentido, a genealogia é uma metodologia que propicia 
a investigação das relações de dominação e seus rituais que impõem 
obrigações, direitos e a repetição de cuidadosos procedimentos, não 
para a aceitação tácita da lei em busca da paz, mas pela própria vio-
lência e pela manutenção das próprias relações de dominação28.

Nesse contexto, com o objetivo de elucidar como as demar-
cações entre usuários e traficantes, baseadas em tipologias penais 
abstratas, servem mais ao controle biopolítico de determinado gru-
po populacional do que à efetiva proteção do usuário em situação de 
vulnerabilidade social, proponho uma análise de processos penais 
que descrevem a conduta tipificada no art. 37 da Lei 11.343/2006, a 
conduta dos “olheiros do tráfico”.

A crítica genealógica do controle biopolítico dos “olheiros 
do tráfico” implica, dessa forma, em estudar a governamentabilidade 
institucional exercida por meio do processo judicial penal, inserto, 
por sua vez, em um contexto social complexo onde o uso abusivo e 
integração na cadeia produtiva do tráfico de drogas se sobrepõem. 
Dessa forma, proponho pensar os “olheiros do tráfico” fora dos 
estanques enunciados de verdade já descritos na tipologia penal e 
elucidar a materialidade de suas vivências suprimidas pela caracte-
rização instrumental desses indivíduos enquanto “indivíduos peri-
gosos”.

Para tanto, o procedimento metodológico escolhido passou 
pelo levantamento dos 93 (noventa e três) processos tipificados no 
art. 37 da Lei 11.343/2006 e em trâmite na 3º Vara de Tóxicos de Belo 
Horizonte, feita posterior seleção por ano de recebimento da denún-
cia e fase processual. Os 6 (seis) processos a serem trabalhados nesse 
artigo fazem parte do levantamento preliminar realizado no curso 
da pesquisa para elaboração da minha dissertação de mestrado, no 
qual foi utilizado, como critério, a menção ao uso de drogas no Auto 
de Prisão em Flagrante e Delito (ADPF) e outros marcadores de vul-

27 FOUCAULT, 2000, pp. 265-266

28 FOUCAULT, 2000, pp. 268-270.
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nerabilidade social como situação de rua e sofrimento mental.
Dos réus indicados nesses processos, todos os que possuíam 

antecedentes criminais sinalizavam passagem por uso (art. 28, Lei 
11.343/2006) e tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) em outros 
autos processuais, elucidando como a caracterização estanque do 
usuário, traficante ou olheiro é inviável. Outro ponto em comum de 
todos esses processos, está na proximidade da região dos flagrantes, 
áreas periféricas e de comércio habitual de drogas, com a residência 
dos réus. Embora não pretenda fazer um levantamento quantitativo, 
haja vista a pequena amostra de um universo total de 93 (noventa 
e três) processos, busco apontar, tão somente, as dimensões que se 
reiteram e incitam reflexões que serão posteriormente aprofundadas 
no exercício genealógico proposto. 

No que tange à menção ao uso de drogas, muitos expressam, 
desde pronto, no ADPF, uso contínuo de drogas. Caio29, nascido em 
1983, por exemplo, expõe nessa peça processual que é usuário de 
todas as drogas ilícitas desde os 18 anos30, negando o comércio de 
drogas e se auto intitulando como dependente químico. Davi, por 
sua vez, declara que é usuário de drogas há cerca de sete anos, que 
fuma cigarro e faz uso de bebida alcoólica. Hebert também declara 
uso contínuo, expressando que é usuário de drogas há cerca de três 
anos; que fuma cigarro e faz uso de bebida alcoólica. Também expres-
sa outras passagens pelo sistema prisional, afirmando que já foi preso 
por tráfico de drogas, um roubo e dois furtos, além de dizer que tem 
três dias que está trabalhando como “olheiro do tráfico”, recebendo 20 
reais por dia de trabalho em uma rotina de 6h/dia.

Em outras peças processuais, já em sede de Audiência de 
Instrução e Julgamento (AIJ), também é comum menção ao uso 
contínuo, como Heitor que, em depoimento, disse ser usuário de 
drogas há cerca de sete anos, que fuma cigarro e faz uso de bebida al-
cóolica, além de residir nas ruas e não trabalhar de carteira assinada. 
Há também o depoimento de familiares, como o genitor de Davi que 
foi em juízo ressaltar a situação de uso abusivo do filho que teria sido 
ameaçado de morte por traficantes da região. Dessa forma, um pastor 
da igreja Comunidade Evangélica Restaurando Vidas, conseguiu uma 
vaga em uma clínica para tratamento contra dependência química, na 

29 Nomes fictícios para preservar a verdadeira identidade desses indivíduos.

30 Todas as frases em itálico foram retiradas na integralidade das peças processuais
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cidade de Luziânia, no Estado de Goiás, devendo ficar internado por 
no mínimo 06 (seis) meses.  

Das peças processuais relevantes, cabe salientar o papel 
dos Relatórios Circunstanciados elaborados pela Polícia Civil, ain-
da em sede de Inquérito Policial, na construção do “perfil” da vida 
pregressa dos “olheiros do tráfico”. Nesse momento, há um esforço 
dos investigadores pela ênfase no possível envolvimento do mesmo 
com o tráfico de drogas, com a indicação recorrente pela capitulação 
da conduta dessas pessoas como inserta nos art. 3331 c/c 3532 da Lei 
11.343/2006, ou seja, tráfico de drogas culminado com associação 
para o tráfico e não o da conduta descrita no tipo penal do art. 37 da 
Lei 11.343/2006, a conduta dos “olheiros do tráfico”. 

No Relatório da vida pregressa de Davi, por exemplo, há 
uma foto do seu rosto com a seguinte legenda: Integrante da Or-
ganização Terrorista Badonion (OTB) em referência à organização 
criminosa que atua no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo 
Horizonte e local do flagrante. Mesmo sem informações de vizinhos 
ou familiares que atestassem tal informação, o Relatório reforça nos 
prontuários as passagens por tráfico ilícito de entorpecentes e roubo. 
Embora haja esse esforço explícito, por parte dos investigadores da 
polícia civil, a descrição da vida pregressa dos réus, muitas vezes, 
também elucida a situação de vulnerabilidade social e de uso abusi-
vo de drogas. No relatório da vida pregressa de Breno, por exemplo, 
em entrevista em sua residência, a sua irmã afirmou que ele exercia 
como atividade lícita trabalhos de balconista em uma pastelaria e an-
tes da prisão auxiliava seu tio como “chapa” de caminhão. Disse que 
o irmão fuma cigarros (Tabaco), faz uso de bebidas alcóolicas, usa 
Maconha, Crack e Cocaína.

No Relatório da vida pregressa de Mayra, por sua vez, cons-
tatou-se que ela seria moradora de rua. Assim, em entrevista com 
alguns moradores da região e ao expor fotos de Mayra, os vizinhos 

31 Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

32 Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos 

arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e 

duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada 

do crime definido no art. 36 desta Lei.
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confirmaram que ela é moradora de rua, usuária de crack e que tra-
balha como “olheira” para os traficantes em troca de drogas. Embora a 
situação de rua e o uso contínuo também tenham aparecido no de-
poimento dado por Mayra, na ocasião do flagrante, percebe-se como 
a incidência do direito penal em sua trajetória se reitera, pois ela 
afirma que já teve envolvimento com a polícia quatro vezes por uso de 
drogas, uma vez por crime de tráfico que acabou sendo desqualificado 
para uso de drogas, e duas passagens pelo crime previsto no art. 37 da 
lei antidrogas e chegou a ficar presa por conta dessas passagens.

Nessa ocasião, também reiterou situação de uso contínuo, 
esclarecendo que não possui envolvimento com o tráfico de drogas, é 
somente usuária e de crack, cocaína e maconha, e é usuária desde os 
dezoito anos de idade (atualmente possui 27). Quando questionada 
sobre a sua presença no local do flagrante respondeu que estava lá 
usando crack, porque tem o costume de usar crack lá e já chegou a 
ficar três dias na PPL33 usando crack e depois foi embora para casa; 
que fazia uso de crack no local conhecido como “Terreirão” e às vezes 
na rua mesmo.  

O esforço criminalizante, por parte da polícia civil, ao rei-
terar no Relatório todas as ocorrências, até mesmo das medidas so-
cioeducativas, como o caso de Mayra, e dos boletins de acidente de 
trânsito, como no caso de Breno, sinalizam o objetivo da construção 
dos mal antecedentes, do indivíduo perigoso ou terrorista. Com a 
ressalva dos familiares, como o pai de Davi, que reivindica o tra-
tamento do filho por meio de uma comunidade terapêutica ligada 
à igreja evangélica que frequenta, não há nenhuma mobilização do 
eixo do cuidado, pela mobilização do CAPS, CERSAM ou Consultó-
rios de Rua. A trajetória de uso abusivo é suplantada pela passagem 
pelo sistema prisional, sobretudo, quando alguns desses processos 
fazem menção ao art. 33 da Lei 11.343/2006, ao tráfico de drogas. 

O esforço da crítica genealógica, nesse sentido, é iluminar os 
pontos cegos deixados pela perspectiva proibicionista na operacio-
nalização da Lei 11.343/2006, dado que se observa, na análise desses 
processos, o reforço do estereótipo do traficante e de seus colabora-
dores, como nesse pedido do Ministério Público pela conversão da 
prisão em flagrante de Davi em prisão preventiva: A personalidade, 

33 Pedreira Padre Lopes (PPL) é um grande aglomerado nas proximidades da região da Lagoinha, bairro conhecido pelo expres-

sivo uso e comércio de crack.



372 • CAPÍTULO 13

a conduta social e a culpabilidade do traficante de drogas e de quem 
que qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, 
que são nefastas para o usuário e para a sociedade, não recomendam 
a substituição, que pode ser indeferida nos termos do art. 44, III, do 
Código Penal. 

Toda a situação de vulnerabilidade social dos usuários de 
droga em questão é apagada por um discurso que assume a droga 
como “substância” que causa dano por si só, dissociada dos contex-
tos e das formas de uso. No mesmo pedido, o Ministério Público 
continua: A droga é o câncer que assola a todo mundo que, direta ou 
indiretamente, é responsável por boa parte do crime (sic) violentos que 
o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito 
difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Enfim, a dro-
ga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Nesse sentido, é necessário inverter a afirmação. Não é a 
droga que é diretamente responsável pelos crimes, mas o proibicio-
nismo e os mercados ilícitos que são consequentes. A situação de 
pobreza, empregos lícitos precarizados e uso contínuo de drogas pe-
los réus nesses processos expõe uma situação onde integrar a rede 
criminosa do tráfico de drogas significa possibilidade de sustento de 
uso. Não quero, com isso, homogeneizar em categorias universais 
todos os “olheiros do tráfico”, mas buscar as descontinuidades e re-
gularidades que atravessam a problemática das drogas, ao invés de 
atribuir a uma substância a causa de problemas sociais complexos, 
agravados pelo encarceramento.

O que a análise dos processos, para além das categorias uni-
versais que as tipologias penais apresentam, são contextos distintos 
de usuários de drogas com múltiplas vulnerabilidades sociais, seja 
pelo uso contínuo e abusivo de drogas, seja pela situação de rua. No 
caso de Caio, por exemplo, réu que enuncia a dependência química 
e o uso contínuo de todas as drogas desde os 18 anos de idade, há 
incidente de insanidade mental em outro processo, enunciando so-
frimento mental, bem como condenação por tráfico de drogas (art. 
33, Lei 11.343/2006) com pena já cumprida e punibilidade extinta 
em 2018. A situação limiar de Caio é elucidativa de como a taxati-
vidade da categoria de olheiro, traficante e dependente químico se 
sobrepõem. 

Nesse sentido, percebe-se como a taxatividade na diferencia-
ção entre usuários e traficantes existe, tão somente, como abstração 
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jurídica e ferramenta biopolítica. A materialidade das vivências, por 
detrás das categorias processuais, expõe situações complexas onde 
a vulnerabilidade dos usuários os torna mais ou menos expostos às 
redes criminosas de tráfico de drogas. A busca pela diferenciação ta-
xativa entre usuários e traficantes em contextos de vulnerabilidade, 
como o trabalho realizado pelo eixo autoridade do programa “Cra-
ck, é possível vencer”, não afasta esses usuários do uso da substân-
cia, porém reitera a criminalização dessas trajetórias marcadas pelo 
sistema penal sem o esforço pelo acompanhamento psicossocial ne-
cessário. 

Nesse ensejo, o policiamento ostensivo em regiões de inten-
so tráfico de drogas, como todos os territórios dos flagrantes dos 
processos ora analisados, vulnerabiliza os que também já são mais 
vulnerabilizados pelas redes de comércio ilícito de drogas, como os 
menores de idade e os “olheiros do tráfico”. Em processos como o de 
Mayra, corré juntamente com Beatriz e Sandra, a receptação de um 
rádio comunicador que enunciava “central, as meninas acabou de fa-
lar que os polícia (sic) estão lá no mato, mete o pé” foi o suficiente para 
conduzi-las até a delegacia, mesmo as duas últimas sendo primárias 
e sem nenhuma ocorrência registrada. Como consequência, Sandra 
enunciou em Relatório de vida pregressa que até a data do fato es-
tava trabalhando como cuidadora de duas crianças, mas que após os 
acontecimentos, foi dispensada do trabalho.

A mobilização do aparato penal para conter as consequên-
cias do uso abusivo de drogas, portanto, traz problemas mais graves 
e acaba por retroalimentar uma situação de vulnerabilidade social, 
pois a repressão policial, em geral, é operacionalizada sem a articu-
lação de outros eixos previstos, como o do cuidado e da prevenção, 
tais quais previstos no programa “Crack, é possível vencer”.  Dessa 
forma, a reiteração da situação de uso abusivo entre os olheiros do 
tráfico, bem como a passagem por outras condutas tipificadas, como 
a do tráfico de drogas, expõe uma situação na qual a perspectiva 
proibicionista falha na distinção taxativa entre usuários e traficantes, 
mas é eficaz no controle biopolítico dessas populações.
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3. Controle biopolítico: entre o campo e abandono

Em Foucault (2002,2008) a imposição da força direta no 
controle dos territórios e populações tende, não mais, a ser a primei-
ra forma do poder. No Estado Moderno, a legitimidade do biopoder 
e seus dispositivos não funcionam somente por meio do tradicional 
poder soberano, mas por meio do próprio sistema de justiça. Des-
sa forma, para a compreensão do desenvolvimento do “racismo de 
estado” no século XVIII e XIX, Michel Foucault (2005) expõe, em 
sua genealogia histórica, a estatização do biológico por meio da re-
formulação da teoria clássica da soberania. O que o autor observa é 
a reformulação do direito de soberania para além de “fazer morrer” 
ou “deixar viver”, como sugere a leitura contratualista dos juristas 
do século XVII e XVIII para um direito de soberania que não está 
interessado apenas em um direcionamento sobre o que deve morrer, 
mas na reformulação de um direito que faz viver na medida em que 
deixa morrer34. 

Nesse ensejo, é insuficiente pensar a biopolítica como restri-
ta ao desenvolvimento do poder disciplinar direcionado aos “corpos 
individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventual-
mente punidos35”, mas a uma nova tecnologia que se dirige à multi-
plicidade dos indivíduos. Essa biopolítica, portanto, não é somente 
individualizante, mas, sobretudo, massificante, pois se dirige à po-
pulação como unidade homogênea a ser controlada e gerida. A ar-
ticulação do poder disciplinar com o poder regulamentador, para 
o autor, expõe o desenvolvimento do poder soberano na transição 
do séc. XVII para o XIX onde deixar morrer aqueles considerados 
indesejáveis à saúde e à segurança da população significa a própria 
possibilidade da sua definição enquanto saudável e segura.

A compreensão da biopolítica expressa por Foucault ao con-
siderar o “racismo de estado” como uma forma de estratégica bio-
política nas sociedades contemporâneas implica na compreensão de 
duas séries intrinsecamente conectadas: a série corpo-mecanismo-
-disciplina e a série população - processos biológicos - mecanismos 
regulamentadores36. Dessa forma, situo os “olheiros do tráfico” para 

34 FOUCAULT, 2005, p. 287

35 FOUCAULT, 2005, p. 289

36 FOUCAULT, 2005, p. 298
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além da perspectiva “criminalizante”, compreendendo-os no limiar 
da sobreposição de uma série de anormalidades, tais quais doença, 
delinquência e perversão, em um amplo mecanismo de gestão bio-
política. 

A biopolítica pensada por Giorgio Agamben (2007), por sua 
vez, utiliza-se da ambivalência do sagrado e do sintagma do homo 
sacer para caracterizar o conteúdo origin,ário do poder soberano, 
levantando a hipótese de que há uma implicação da vida nua na or-
dem jurídico-política,  sendo o sintagma do homo sacer como a re-
lação político originária, ou seja, a vida que, na exclusão inclusiva, 
serve como referencial de decisão soberana37. Nesse ensejo, Giorgio 
Agamben (2007) atribui como uma das características essenciais da 
biopolítica moderna a sua necessidade de se redefinir continuamen-
te, estabelecendo e articulando na vida aquilo que se situa dentro 
ou fora das categorias políticas, como a categoria cidadã. O sujeito 
portador de direitos representa, portanto, um novo sujeito soberano 
que se constitui como tal na medida em que isola de si, do seu corpo, 
a vida nua38.

Para o autor, a vida humana se politiza enquanto um po-
der incondicionado de morte, pois, o soberano, na medida em que 
decide sobre o estado de exceção, tem, a qualquer tempo, a compe-
tência de decidir qual vida possa ser eliminada sem que se cometa 
homicídio. Na idade da biopolítica, por sua vez, este poder tende a 
emancipar-se do estado de exceção, transformando-se em um poder 
de decidir sobre o ponto em que a vida deixa de ser politicamente 
relevante39.

 Assim, Agamben complementa a tese foucaultiana no senti-
do de que aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a in-
clusão da zoé na pólis, nem simplesmente o fato de que a vida como 
tal venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões do 
poder estatal. Decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado, com 
o processo pelo qual a exceção se torna em todos os lugares a regra, 
o espaço da vida nua, situado originariamente à margem do orde-
namento, vem p rogressivamente a coincidir com o espaço político 
e, exclusão e inclusão, interno e externo, bios e zoé, direito e fato, 

37 AGAMBEN, 2007, p.86

38 AGAMBEN, 2007, p. 121

39 AGAMBEN, 2007, p.138
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entram em uma zona de irredutível indistinção40.
Diante disso, valendo-se da biopolítica, o estado de exceção 

contemporâneo, em meio a uma zona de indiferenciação daquilo 
que corresponde simultaneamente ao direito público e ao fato po-
lítico, à ordem e à vida, alarga uma medida provisória excepcional 
que passa a significar uma contínua técnica de governo41. O estado 
de exceção reveste-se, ainda, do controle sobre corpos, dado que a 
mera vida biológica (zoé) não existe sem a politização da vida (bios), 
gerando, no estado de exceção, a vida nua.

O estado de exceção é, portanto, o dispositivo original no 
qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio da sua pró-
pria suspensão. Nesse sentido, uma teoria do estado de exceção é 
definida como condição preliminar para se definir a relação que liga 
e ao mesmo tempo abandona o vivente ao direito42. Dessa forma, a 
breve demarcação preliminar de semelhanças e distinções entre a 
biopolítica foucaultiana e a desenvolvida por Agamben interessa-me 
para o desenvolvimento da compreensão dos campos biopolíticos 
contemporâneos como localizações que se abrem quando a exceção 
é tida como uma contínua técnica de governo.

O tratamento da questão do “crack” como uma questão de 
segurança pública implica em assumir algumas regiões de comércio 
e uso de crack e outras drogas, como as biqueiras e as cracolândias43, 
como espaços biopolíticos, como localizações que se abrem quando 
a exceção é tida como uma contínua técnica de governo. Nessa leitu-
ra, a cracolândia e o seu prolongamento nos estabelecimentos prisio-
nais são campos onde se desenvolve o controle biopolítico, espaços 
onde o resíduo letal do estado de exceção se desenvolve, assumindo 
o extermínio dessas populações não como objetivo, mas como con-
tingência, como resultado possível de uma política que visa afirmar 
a cidadania sadia, alheia à degenerescência e/ou à promiscuidade44 
que as cracolândias parecem evidenciar.  

Portanto, o campo biopolítico não é um espaço sem lei, con-
cebido como ausência de qualquer normatividade ou regulação de 

40 AGAMBEN, 2007, p.16

41 AGAMBEN, 2007

42 AGAMBEN, 2007, p.17

43 As cracolândias são assumidas no presente trabalho como espaços urbanos onde se desenvolvem usos, sociabilidades e co-

mercialização em torno do crack.

44 AGAMBEN, 2012.
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conduta, mas um espaço anômico e indiscernível que autoriza, em 
si, a gestão da morte e justifica a violência do direito como necessá-
ria. O campo biopolítico é um produto ativo da conformação urbana 
dos espaços e do próprio conceito de cidadania: o campo biopolítico 
está onde os usuários de drogas em situação de vulnerabilidade so-
cial estão. Nesse sentido, o ponto de intersecção oculto entre o mo-
delo jurídico institucional e o modelo biopolítico de poder, expõe a 
relação entre política e vida, uma vez que conceitos políticos como 
o de cidadania se apresentam coexistentes à dinâmica da exclusão- 
inclusiva, ou seja, como aquilo que se positiva na ordem jurídica na 
medida em que é excluído por meio de uma inclusão45. 

É por meio do abandono que o campo se reveste de signifi-
cado político. O campo do estado de exceção contemporâneo não é 
um espaço fixo e institucionalizado, tais quais os campos de concen-
tração do Estado nazista. Para Agamben, o nascimento do campo 
surge com o estado de exceção permanente, ou seja, é um evento 
que marca de modo decisivo o próprio espaço político da moderni-
dade46. Nesse ensejo, o campo não é um espaço fixo, mas uma locali-
zação deslocante: o campo está nos territórios onde se inscrevem os 
corpos matáveis e onde as políticas de vulnerabilização de determi-
nadas populações se desenvolve47. 

No estado de exceção contemporâneo superamos o pa-
radoxo da ditadura soberana, tal qual descrita por Schmitt, para a 
caracterização de um novo sujeito soberano, detentor de direitos e 
deveres em uma sociedade dita democrática que só se vale, como tal, 
por meio do paradoxo do abandono48. Portanto, o fundamento pri-
meiro do poder político no estado de exceção contemporâneo é uma 
vida absolutamente matável que se politiza por meio de sua própria 
matabilidade49. É nesse ponto que o modelo institucional e o modelo 
biopolítico se tornam indiscerníveis. 

Nesse escopo, o esforço na diferenciação entre usuários e 
traficantes cumpre uma funcionalidade explícita: delimitar os usu-
ários de droga que merecem proteção, insertos no âmbito da cida-
dania e quais os usuários de droga que devem ser a-bandonados da 
45 AGAMBEN, 2012, p.14

46 AGAMBEN, 2012, p. 170

47 AGAMBEN, 2012, p. 70

48 AGAMBEN, 2012, p. 64

49 AGAMBEN, 2012, p. 89
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categoria cidadã, aqueles que simbolizam o perigo, a ameaça, a lou-
cura, a criminalidade e/ou a doença.  Dessa forma, a ausência de 
critérios objetivos na distinção entre usuários e traficantes cumpre a 
funcionalidade de delegar ao arbítrio policial a investidura punitiva 
do sistema penal a uma população indesejável, inscrita em um con-
texto de raça e classe específicos50. 

Nesse sentido, sigo a inversão da pergunta tal qual fez Fou-
cault (2005). Não se trata de pensar nos fracassos do sistema prisio-
nal no controle das drogas e na nefasta produção da delinquência 
pela indução da reincidência e pela transformação do infrator oca-
sional em delinquente habitual, mas de refletir sobre as funcionali-
dades da gestão desses ilegalismos que organizam a transgressão das 
leis numa tática geral das transgressões51. A violência institucional 
que corrobora a gestão militarizada dos espaços, portanto, visa hi-
gienizar não somente espaços públicos, mas se utiliza dessa premissa 
para incidir com violência no controle sobre os corpos e instituir 
uma acepção positiva do poder que funda e positiva conceitos polí-
ticos como o de cidadania e o de normalidade.

No que tange à excepcionalidade permanente, na especifi-
cidade dos crimes de tráfico de drogas, vale citar as restrições dos 
benefícios processuais, como a impossibilidade de substituição da 
pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos, a utiliza-
ção de ocorrências do sistema sócio educativo para reforçar mal an-
tecedentes, a peculiaridade dos relatórios circunstanciados de vida 
pregressa, bem como a investidura do policiamento ostensivo pela 
mobilização do aparato militar e pela eventual vulnerabilização das 
pessoas que compram drogas na região ou moram nas proximidades 
dessas localidades a um poder de morte. 

Conclusões parciais

Em um primeiro momento, busquei elucidar o contexto 
de elaboração do programa federal “Crack, é possível vencer” e as 
implicações dessas disputas políticas na estruturação dos três eixos 
do programa: o eixo autoridade, o eixo cuidado e o eixo proteção. 
Demarquei a influência política dos atores ligados às comunidades 

50 ZACONNE, 2011

51 FOUCAULT, 2005, p. 226
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terapêuticas no estabelecimento das diretrizes de atendimento ao 
usuário pautadas pela perspectiva abstêmica em oposição ao forta-
lecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com o atendi-
mento do usuário em regime aberto e pautado na redução de danos.  

Apesar de sinalizar a diferença entre essas compreensões no 
tratamento dado ao usuário de droga, mantive o foco no eixo au-
toridade, pensando na viabilidade em compatibilizar o tratamento 
pela via de assistência psicossocial com a repressão militarizada dos 
espaços, por meio do policiamento ostensivo. Nesse ponto, ressaltei 
o aspecto crítico redigido no programa que reconhece a perspectiva 
despenalizadora da conduta dos usuários de droga, almejando man-
tê-los afastados do cárcere. Porém, mantive o foco crítico no esforço 
feito pela Polícia Militar, em ocasião de patrulhamento, na distinção 
discricionária entre traficantes e usuários e as consequências que 
essa diferenciação traz no encarceramento efetivo de usuários de 
droga em situação de vulnerabilidade social que se encontram no 
limitar entre o uso de drogas e a integração das redes de tráfico ilícito 
de entorpecentes. 

Com objetivo de desenvolver uma crítica genealógica que 
partisse desse ponto crítico, qual seja, a eficácia biopolítica na dife-
renciação entre usuários e traficantes, analisei qualitativamente 06 
(seis) processos penais que descreviam as condutas criminosas dos 
olheiros do tráfico, tipificadas no art. 37 da Lei 11.343/2006. Com 
o esforço do método genealógico de escapar das grandes categorias 
universais, por meio da subversão de rígidos e abstratos conceitos 
normativos, analisei como a menção ao uso abusivo e/ou situações 
de vulnerabilidade social apareciam na trajetória desses indivíduos, 
sinalizando como a diferenciação entre usuários e traficantes, tendo 
como base os antecedentes criminais, é recorrentemente ambígua e 
falaciosa. 

Dessa forma, expus como a taxatividade na diferenciação 
entre usuários e traficantes existe mais como ferramenta biopolítica 
do que efetivo controle do comércio ilícito de drogas e da proteção 
do usuário em situação de vulnerabilidade social. O esforço meto-
dológico, nesse sentido, buscou evidenciar como a materialidade das 
vivências, por detrás das categorias processuais, expõem situações 
complexas onde a vulnerabilidade dos usuários os torna mais ou 
menos expostos às redes criminosas de tráfico de drogas. A exem-
plificação dos casos, por meio da análise processual, buscou mos-



380 • CAPÍTULO 13

trar como o eixo autoridade do programa “Crack, é possível vencer”, 
não é exitoso em afastar a criminalização de determinados usuários, 
por outro lado, acaba por reiterar a criminalização dessas trajetórias 
de vida que conhecem a institucionalidade pela via repressiva e não 
pelo eixo do cuidado e dos aparelhos de assistência psicossocial. 

Por fim, realizei breve revisão bibliográfica do que compre-
endo, nesse artigo, como controle biopolítico de populações vul-
neráveis, partindo da perspectiva foucaultiana de biopolítica para 
alcançar a compreensão de Giorgio Agamben na definição dos cam-
pos biopolíticos contemporâneos. Nesse ponto, sustentei que a dife-
renciação entre traficantes e usuários de drogas, dentro do modelo 
proibicionista, acaba por prolongar os regimes de exceção perma-
nente por meio de uma técnica de governo que, ao criminalizar a 
conduta de certos indivíduos, os expõe a uma situação de abandono 
da própria categoria cidadã e, consequentemente, da compreensão 
dessas vivências como passíveis de intervenção pela via do cuidado 
e da proteção. 

Embora não pretenda negar a importância da inclusão das 
vias do cuidado e da proteção em um programa que pretende en-
frentar a problemática do crack no país, com base na crítica genea-
lógica exposta, busquei elucidar como o eixo autoridade acaba por 
perpetuar as situações de vulnerabilidade social que pretende ex-
tirpar. Nesse sentido, o programa federal “Crack, é possível vencer” 
ao tentar compatibilizar o proibicionismo com a redução de danos, 
tornou evidente como a perspectiva proibicionista vulnerabiliza as 
populações já mais vulneráveis.

O controle biolítico está, portanto, em manter o policiamen-
to ostensivo ou o efetivo encarceramento de forma reiterada sobre 
os corpos que possuem trajetórias de vulnerabilidade, seja a miséria, 
a situação de rua, o uso abusivo ou o sofrimento mental. Esse es-
forço crítico, portanto, elucida uma situação problemática por vezes 
elipsada pelo pânico moral em torno do crack que afasta o debate 
sobre os problemas sociais subjacentes para reforçar a mistificação 
da substância droga como desencadeadora de problemas sociais 
complexos e pré-existentes. Portanto, faz-se necessária uma política 
de enfrentamento ao uso abusivo do crack que leve em conta a radi-
calidade da crítica e que rejeite a institucionalização das trajetórias 
de vida pela via do controle biopolítico. 
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Sobrevivendo no inferno: 
inconstitucionalidades, exceção e estado 
paralelo no sistema carcerário brasileiro

SURVIVING IN HELL: UNCONSTITUTIONALITIES, EXCEPTION AND 
PARALLEL STATE IN THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM

Thiago Fernando Batista dos Santos1 
Adriana Marques Aidar2 

Resumo: A despeito do processo de redemocratização ocor-
rido no Brasil na década de 1980, o país persistiu adotando políticas 
públicas criminais próprias do regime autoritário, sobretudo em re-
lação ao sistema carcerário. Neste contexto, o presente artigo obje-
tiva demonstrar a existência de um quadro paradoxal relativamente 
às penitenciárias brasileiras: embora tenha havido uma evolução das 
legislações pertinentes aos direitos humanos, persiste no sistema 
carcerário um cenário de inconstitucionalidades, cuja manutenção é 
legitimada pela sociedade. Para tanto, a pesquisa adota, como abor-
dagem metodológica, o método quali-quantitativo, apresenta uma 
natureza básica, com objetivo exploratório, e utiliza como proce-
dimento a pesquisa bibliográfica. Durante a pesquisa, evidencia-se 
que o cenário de paradoxos quanto à implementação de direitos hu-
manos no âmbito do sistema carcerário se deu, sobretudo, porque 
paralelamente ao período de redemocratização no Brasil, houve um 
processo de modernização das práticas criminosas, que tornou a de-
fesa dos direitos humanos a defesa de privilégios para bandidos. Ao 
final, conclui-se que embora a relativização de direitos humanos no 

1 Graduado em Direito pela Universidade de Uberaba. E-mail: thiagofernandobs@gmail.com.

2Doutora em Sociologia pelo IESP/UERJ. Mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal de Uberlân-

dia. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: dri.aidar@gmail.com. Advogada.
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sistema carcerário brasileiro seja legitimada pela sociedade, tal ce-
nário de inconstitucionalidades constituiu uma das circunstâncias 
que provocaram a expansão das organizações criminosas, que atuam 
contemporaneamente como Estados paralelos no Brasil.

Palavras-chave: Sistema Carcerário. Organizações Crimi-
nosas. Inconstitucionalidades. Estado de exceção. 

Abstract: Despite the redemocratization process that occur-
red in Brazil in the 1980s, the country persisted by adopting cri-
minal public policies specific to the authoritarian regime, especially 
in relation to the prison system. In this context, this article aims to 
demonstrate the existence of a paradoxical framework for Brazilian 
penitentiaries: although there has been an evolution of human ri-
ghts legislation, persists on the prison system a unconstitutionality 
scenario, whose maintenance is legitimized by society. Therefore, the 
research adopts, as a methodological approach, the quali-quantitati-
ve method, presents a basic nature, with exploratory objective, and 
uses bibliographic research as a procedure. During the research, it is 
evidenced that the scenario of paradoxes regarding the implementa-
tion of human rights within the prison system occurred, mainly, be-
cause parallel to the period of redemocratization in Brazil, there was 
a process of modernization of criminal practices, which made the 
defense of human rights the defense of privileges for bandits. In the 
end, it is concluded that although the relativization of human rights 
in the Brazilian prison system is legitimized by society, this scenario 
of unconstitutionalities was one of the circumstances that caused the 
expansion of organizations criminals, who act at the same time as 
parallel states in Brazil.

Keywords: Prison System. Criminal Organizations. Un-
constitutionalities. Exception State. 
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Introdução

Em acórdão publicado no dia 09 de setembro de 20153, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, por maioria de votos, 2 
(duas) das 8 (oito) medidas cautelares pleiteadas pelo Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSOL) na Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) 347 Distrito Federal4, para, em síntese, 
determinar aos Juízes e Tribunais a realização de audiências de cus-
tódia, com vistas a viabilizar o comparecimento do preso perante a 
Autoridade Judiciária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados do momento da prisão; e  determinar à União que liberas-
se o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), 
abstendo-se de realizar novos contingenciamentos.

Com a aludida ADPF o PSOL pretende o reconhecimento 
formal pelo STF da figura do estado de coisas inconstitucional rela-
tivamente ao sistema penitenciário brasileiro, com a determinação 
pela Suprema Corte da adoção de medidas em face das reiteradas 
lesões a preceitos fundamentais das pessoas recolhidas presas no 
Brasil, decorrentes de atos comissivos e omissivos perpetrados pelos 
Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Assim como sustenta o partido, o cenário prático do sistema 
penitenciário brasileiro revela uma série de violações a direitos fun-
damentais das pessoas encarceradas e demonstra que a maior parce-
la da população prisional tem um perfil específico, sendo constituída 
de jovens pretos e de baixa escolaridade e, portanto, por pessoas que, 
antes de ingressarem no cárcere, já estavam inseridas em um contex-
to de vulnerabilidade social. Ainda, insta salientar que a população 
carcerária brasileira é a 3ª maior do mundo e totaliza quase o dobro 
das vagas disponíveis no sistema prisional, havendo cerca de dois 
presos para cada vaga.

Diante deste cenário, é mister questionar o papel do Estado 
brasileiro em face das constantes violações a direitos fundamentais 
existentes no sistema penitenciário nacional que, a princípio, deve-
ria “proporcionar condições para a harmônica integração social do 

3 A íntegra do acórdão está disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. 

Acesso em: 12.09.2019.

4 A íntegra da petição inicial disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/psol-stf-intervenha-sistema-carcerario.pdf>. Acesso 

em: 12.09.2019.
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condenado e do internado”, consoante preconiza o artigo 1º da Lei 
nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), e assegurar ao condenado e ao 
internado “todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, 
conforme dispõe o artigo 3º, caput, do referido diploma legal. 

Não obstante, a pretensão deste trabalho vai além. A proble-
mática pesquisada não se limita às razões pelas quais o dito estado 
de coisas inconstitucional subsiste nas penitenciárias brasileiras, uma 
vez que, sobretudo diante da decisão proferida pela Suprema Cor-
te da ADPF 347, entende-se que as constantes violações a direitos 
fundamentais no contexto do sistema carcerário brasileiro são de 
conhecimento geral.

Pretende-se, em rigor, verificar se existe, ou não, uma re-
lação entre as graves violações a direitos fundamentais das pessoas 
encarceradas e a expansão das facções criminosas brasileiras, espe-
cialmente o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ademais, preten-
de-se apurar se além do cenário prático do sistema penitenciário a 
violência urbana perpetrada por agentes do Estado guarda relação 
com o crescimento de organizações criminosas e de que forma esses 
grupos atuam contemporaneamente enquanto ordenamentos jurí-
dicos paralelos.

A pretensão decorre da análise de notícias5 dando conta de 
que a facção citada presta auxílio material e moral aos seus mem-
bros, que devem jurar-lhe lealdade. Na ausência do Estado – em ra-
zão das constantes violações aos direitos fundamentais dos presos 
– a organização criminosa promete o pagamento de cestas básicas, 
auxílio médico aos enfermos, com o pagamento de cirurgias e remé-
dios, auxílio jurídico e, inclusive, auxílio funerário e assistência ma-
terial às famílias dos integrantes que vierem a falecer durante ações 
comandadas pela organização criminosa. 

Também decorre da leitura de dois Estatutos do PCC6, am-
plamente divulgados pela mídia, nos quais consta, expressamente, o 
dever de lealdade dos irmãos (integrantes da facção) para com o gru-
po, a luta pela paz, justiça, liberdade, igualdade e união, a previsão de 
contribuições para o auxílio material dos irmãos menos favorecidos, 
e o dever de atuação contra assassinatos e outros atos violentos per-
5 ADORNO; COSTA; KONCHINSKI; 2019, documento digital.

6 As cópias integrais dos estatutos do PCC estão disponíveis em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/5/25/cotidiano/30.

html>. Acesso em 03 de nov. de 2019; e <https://faccaopcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_do_primei-

ro_comando_da_capital_faccao_pcc_1533/>. Acesso em 12.09.2019
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petrados por policiais militares.
Para tanto, serão apresentados dados oficiais do Estado, 

notadamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quanto ao cenário do sistema 
penitenciário, assim como os dados obtidos através do Monitor da 
Violência, plataforma mantida pelo portal G1, em parceria com o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Núcleo de Es-
tudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP). Os 
estatutos do PCC também serão abordados neste trabalho, além da 
bibliografia pertinente ao tema objeto da pesquisa. 

1. Sobrevivendo no inferno: O estado de coisas inconstitucional

[...] A vida bandida é sem futuro,
Sua cara fica branca desse lado do muro.

Já ouviu falar de Lúcifer,
Que veio do inferno com moral?

Um dia no Carandiru... não, ele é só mais um
Comendo rango azedo com pneumonia [...]7 

O inferno a que se refere o título do presente trabalho é 
aquele entranhado no cenário prático do sistema carcerário brasi-
leiro que ensejou o reconhecimento do estado de coisas inconstitu-
cional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando da decisão das 
medidas cautelares pleiteadas na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 347, proposta pelo Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSOL). Em síntese, a figura do estado de coisas 
inconstitucional deriva de uma construção jurisprudencial da Corte 
Constitucional da Colômbia desde a Sentencia de Unificación (SU) 
559, de 1997. 

Sobre o tema, Carlos Campos discorre que o dito estado de 
coisas inconstitucional é a afirmação pela Corte Constitucional da 
existência de um quadro de violação massiva a direitos fundamen-
tais decorrentes de atos comissivos e omissivos do Poder Público. O 
autor afirma, ainda, que o reconhecimento do instituto trata-se de 
uma medida excepcional, apenas sendo possível quando verificada 
a inércia do Estado em solucionar tais violações provocadas por um 

7 Trecho extraído da canção “Diário de um detento”, do grupo Racionais MC’s, de 1997.
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conjunto de autoridades públicas diferentes8. Deve existir, portanto, 
um problema estrutural e generalizado a justificar a atuação da Cor-
te Constitucional. 

Assim como consta da ADPF e da decisão do STF, o cenário 
prático do sistema carcerário brasileiro revela a violação massiva de 
diversos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, como a vedação das 
práticas de tortura e de tratamento desumano ou degradante (art. 5º, 
III), a proibição de sanções cruéis (art. 5º, XLVII, “e”), a garantia de 
respeito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX), o direi-
to de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), o direito ao devido processo 
legal (art. 5º, LIV e LV), o princípio da presunção de inocência (art. 
5º, LVII), assim como dos demais direitos sociais à saúde, educação, 
trabalho e segurança, delineados no artigo 6º da CRFB. 

Revela, ainda, o descumprimento reiterado da Lei nº 
7.210/84 ou Lei de Execução Penal (LEP), uma vez que o sistema 
penitenciário nacional deveria “proporcionar condições para a har-
mônica integração social do condenado e do internado” (art. 1º da 
LEP), garantir ao preso, ao internado e ao egresso, assistência ma-
terial, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa (artigo 11 da 
LEP), para o fim de orientar o retorno à convivência em sociedade 
(art. 10 da LEP), garantir ao preso alimentação suficiente e vestuário, 
a atribuição de trabalho e sua remuneração, proteção contra qual-
quer forma de sensacionalismo (art. 41 da LEP).

É importante destacar que na década de 1990 a população 
carcerária brasileira era estimada em 90.000 (noventa mil) pessoas, 
segundo consta do Levantamento Nacional de Informações Peniten-
ciárias (INFOPEN) de 2017. Desde então, o número de pessoas pri-
vadas de liberdade no Brasil cresceu, em média, 7,14% ao ano. Ainda 
na década de 1990, ocorreu o Massacre do Carandiru, que inspirou 
a música Diário de um detento, do grupo de rap Racionais MC’s, da 
qual foi extraído o trecho citado acima. 

No dia 2 de outubro de 1992, o pavilhão 9 da Casa de De-
tenção, no Complexo do Carandiru foi o cenário de um massacre 
historicamente conhecido como a mais violenta ação ocorrida no 
interior de uma penitenciária brasileira. Neste dia, 341 policiais mi-
litares de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da Casa de Detenção do 

8 CAMPOS, 2015, documento digital.
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Carandiru para conter uma rebelião dos presos. Em uma ação que 
durou cerca de 20 minutos, 111 presos foram mortos (segundo os 
dados oficiais disponibilizados). Notícias dão conta de que o Caran-
diru, projetado para abrigar 3.300 detentos, estava superlotado, com 
mais de 7 mil presos, na data do massacre9.

Rebeliões e massacres não são casos isolados no sistema car-
cerário brasileiro. O portal de notícias eletrônico G1 divulgou em 
julho deste ano de 2019 uma matéria do jornal Globonews em que 
reuniu alguns os principais massacres e rebeliões ocorridos no siste-
ma carcerário brasileiro: em janeiro de 2002, 27 presos foram mor-
tos por outros detentos durante uma rebelião no presídio de Urso 
Branco, em Porto Velho-RO; em junho de 2004, 30 presos foram 
assassinados durante uma rebelião na Casa de Custódia de Benfica, 
no Rio de Janeiro-RJ; em novembro de 2010, 18 presos foram mor-
tos durante uma rebelião no Complexo Penitenciário de Pedrinhas-
-MA.10 

Também consta da matéria o massacre ocorrido em janei-
ro de 2017, 56 detentos que cumpriam pena por estupro foram as-
sassinados em massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim 
(Compaj), em Manaus-AM. Ainda em janeiro de 2017, ocorreu um 
massacre na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo-RR, no qual 
33 presos foram mortos. Mais recentemente, em maio deste ano de 
2019 ocorreram massacres no Complexo Penitenciário de Manaus-
-AM, nos quais 55 presos foram mortos. Além de outros, estes são 
alguns dos principais casos de rebeliões e massacres ocorridos nos 
estabelecimentos prisionais brasileiros.11

O sistema carcerário do Brasil é questionado internacional-
mente. Neste contexto, é necessário enfatizar as resoluções da Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos nos casos da Penitenciária 
Urso Branco12 e do Complexo Penitenciário de Pedrinhas13, em que 
a Corte requereu ao Estado brasileiro a adoção imediata de todas as 
medidas necessárias para proteger, eficazmente, a vida e a integri-
dade física de todas as pessoas privadas de liberdade naquelas peni-
tenciárias, assim como de qualquer outra pessoa que nelas se encon-
9 BATISTA, 2015, documento digital.

10 G1, 2019.

11 G1, 2019.

12 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2002.

13 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2014
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trasse, incluindo os agentes penitenciários, funcionários e visitantes.
Em agosto de 2007, a Câmara dos Deputados constituiu 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de 
averiguar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro, especialmen-
te no tocante à superlotação dos presídios, custos sociais e econômi-
cos desses estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já 
cumpriram a totalidade de suas penas, a violência dentro das insti-
tuições do sistema carcerário, corrupção, crime organizado e suas 
ramificações nos presídios. A denominada “CPI do Sistema Carcerá-
rio”, buscou soluções para o efetivo cumprimento da LEP.

A CPI visitou 18 (dezoito) unidades da federação e diligen-
ciou em mais de 60 (sessenta) unidades prisionais. Nestas diligên-
cias, a CPI identificou diversas violações a direitos fundamentais 
dos presos. Em seu relatório, produzido em 2009, consta a falta de 
assistência material, superlotações, ausência de higiene, falta de ves-
tuário, fome, ausência de assistência à saúde, médica, farmacêutica, 
odontológica e psicológica, falta de assistência jurídica, ausência de 
assistência educacional, falta de assistência ao egresso, falta de assis-
tência religiosa, falta de trabalho, isolamento, torturas, maus tratos. 
A CPI também identificou a presença de menores de idade reclusos 
nas unidades prisionais visitadas.

Ao confrontar as legislações nacionais e internacionais per-
tinentes ao tema com a realidade fática do sistema carcerário brasi-
leiro, o relatório da CPI concluiu que:

Apesar de normas constitucionais transparentes, da excelên-
cia da lei de execução penal e após 24 anos de sua vigência e 
da existência de novos atos normativos, o sistema carcerário 
nacional se constitui num verdadeiro inferno, por responsa-
bilidade pura e nua da federação brasileira através da ação e 
omissão dos seus mais diversos agentes.14

Quando da abertura da comissão, em 2007, a população 
carcerária brasileira era estimada em 422.590 pessoas privadas de 
liberdade, sendo a quarta maior do mundo, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos (em primeiro lugar), da China (em segundo) e da 
Rússia (em terceiro). Após a conclusão das diligências, o relatório da 
CPI apontou que a superlotação provocava ou agravava os demais 

14 CPI do Sistema Carcerário, 2009, p. 70.
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problemas identificados no sistema carcerário:

A superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas 
do sistema carcerário. Celas superlotadas ocasionam insa-
lubridade, doenças, motins, rebeliões, mortes, degradação 
da pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados 
como lixo humano em celas cheias, se revezando para dor-
mir, ou dormindo em cima do vaso sanitário.15 

Se em 2007 a população carcerária brasileira era estimada 
em 422.590 pessoas reclusas, sendo a quarta maior do mundo, nos 
dias atuais o quadro se agravou. De acordo com o Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de 2017, em 
análise dos dados referentes ao mês de dezembro de 2016 – nove 
anos após os dados obtidos pela CPI do Sistema Carcerário –, o total 
de pessoas privadas de liberdade no Brasil era de 726.354, enquanto 
havia 423.242 vagas no sistema penitenciário nacional. Neste con-
texto, a população carcerária brasileira tornou-se a terceira maior do 
mundo, ultrapassando a da Rússia.

Logo, segundo o levantamento do INFOPEN de 2017, há 
um déficit de 303.112 vagas no sistema carcerário nacional, havendo 
cerca de 2 presos para cada vaga no sistema, de modo que a popula-
ção carcerária totaliza quase o dobro do número de vagas disponível. 
Dessas pessoas privadas de liberdade, 43,57% já foram sentenciadas 
e cumprem pena em regime fechado e 33,29% estão presas proviso-
riamente (sem condenação). Do restante, 16,72% cumprem pena em 
regime semiaberto, 6,02% cumprem pena em regime aberto, 0,34% 
cumprem medida de segurança de internação e 0,06% estão em tra-
tamento ambulatorial.

Tais informações, porém, divergem dos dados levantados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através do Banco Nacio-
nal de Monitoramento de Prisões (BNMP) 2.0, que apontou que em 
agosto de 2018, havia 602.217 pessoas cadastradas no sistema como 
privadas de liberdade, sendo que, desse total, 40,03% são presos 
provisórios; 24,65% cumprem execução provisória da pena; 35,65% 
cumprem a execução definitiva da pena; 0,02% estão internados 
provisoriamente; 0,03% cumprem medida de internação provisória; 
0,10% cumprem medida de internação definitiva; e, por fim, 0,11% 
15 CPI do Sistema Carcerário, 2009, p. 247.
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são presos civis.
Diante do desencontro entre as informações obtidas nos le-

vantamentos do INFOPEN e do BNMP 2.0, é importante esclarecer 
que este último não calcula a quantidade de pessoas que cumprem 
pena nos regimes semiaberto e aberto, ao contrário daquele. Reti-
rando a parcela de 16,72% do total de pessoas privadas de liberdade, 
consideradas pelo INFOPEN (726.354 pessoas), obtém-se um nú-
mero de 604.907 pessoas, que se aproxima da quantidade apresenta-
da pelo BNMP 2.0.

Com as informações obtidas através do relatório do IN-
FOPEN e do BNMP 2.0, a despeito das divergências apresentadas, 
é possível traçar o perfil da massa carcerária do Brasil: jovens pretos 
ou pardos e de baixa escolaridade. Em ambos os sistemas verifica-se 
que mais da metade das pessoas privadas de liberdade são jovens de 
18 a 29 anos de idade, são pretas ou pardas e possuem até o ensino 
fundamental completo.

De acordo com o último relatório do INFOPEN, mais da 
metade das pessoas privadas de liberdade no Brasil possui faixa etá-
ria de 18 a 29 anos de idade, totalizando a taxa de 54% da população 
prisional, sendo que 29,95% é constituída de jovens de 18 a 24 anos 
de idade, e 24,11% de pessoas com 25 a 29 anos de idade. Por sua 
vez, o relatório de 2018 do BNMP 2.0 aponta que 53,91% das pesso-
as privadas de liberdade no Brasil é constituída de jovens de 18 a 29 
anos de idade. Desse total, 30,52% são jovens de entre 18 e 24 anos e 
23,39% são jovens de entre 25 e 29 anos.

Além disso, o último relatório do INFOPEN apresenta que a 
maioria dos presos no Brasil é formada de pretos ou pardos; 46,27% 
da população prisional declarou-se parda, 35,48% declarou-se bran-
ca e 17,37% declarou-se preta. Outrossim, o último relatório do 
BNMP 2.0 aponta que um total de 54,96% dos presos cadastrados 
foram classificados como pretos ou pardos, de modo que 43,62% 
foram classificados como pardos, 42,03% como brancos e 11,34% 
como pretos. 

Quanto ao grau de escolaridade, o INFOPEN indica que 
mais da metade dos presos não completou o ensino fundamental. 
No Brasil, 51,35% dos presos possui ensino fundamental incompleto 
enquanto que 13,1% possui ensino fundamental completo. Da popu-
lação prisional, 14,9% possui ensino médio incompleto e 9,6% pos-
sui ensino médio completo. Menos de 1% dos presos possui ensino 
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superior incompleto e menos de 1% possui ensino superior comple-
to.

Por outro lado, ainda sobre o grau de escolaridade das pes-
soas privadas de liberdade no Brasil, o relatório do BNMP 2.0 aponta 
que 24,04% das pessoas reclusas possui ensino fundamental incom-
pleto, 52,27% possui ensino fundamental completo, 6,11% possui 
ensino médio incompleto e 13,72% possui ensino médio completo. 
Assim como no INFOPEN, o BNMP 2.0 indica que menos de 1% 
dos presos possui ensino superior incompleto, como também menos 
de 1% possui ensino superior completo.

Além do grave quadro de superlotação e da demonstração 
da existência de um perfil específico no sistema carcerário, o últi-
mo relatório do INFOPEN também indica o mínimo envolvimento 
dos presos em atividades educacionais e no trabalho. Foi possível 
observar que em âmbito nacional somente 10,58% dos presos estão 
envolvidos em atividades educacionais e que apenas 17,54% da po-
pulação carcerária desempenha atividade laboral, sendo que 46,7% 
dessas pessoas não recebe salário pelas atividades laborais prestadas. 

A despeito do mínimo envolvimento dos presos em ativida-
des de educação e de trabalho, a Lei de Execução Penal (LEP) prevê 
em seu artigo 10 que a assistência ao preso e ao internado, incluída 
a assistência educacional e o direito ao trabalho, tem por objetivo 
“prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. 
O artigo 126 da LEP prevê o estudo e o trabalho como hipóteses de 
remição de parte do tempo da execução da pena. Portanto, as ativi-
dades educacionais e laborais, além de consistirem um dos direitos 
dos presos e internados, objetivam a prevenção do crime e o retorno 
ao convívio social.

Apesar do grave quadro de violação massiva a direitos fun-
damentais no sistema carcerário brasileiro, a CPI do Sistema Carce-
rário, em 2007, identificou bons exemplos dentre as unidades pri-
sionais visitadas, destacando um ranking das 10 melhores unidades. 
Não obstante, também destacou um ranking das 10 piores unidades. 
De qualquer forma, os dados levantados a partir do INFOPEN, do 
DEPEN, e do BNMP 2.0, do CNJ, revelam a manutenção do quadro 
de inconstitucionalidade investigado pela comissão.

Portanto, verifica-se a persistência do problema da super-
lotação dos estabelecimentos prisionais no Brasil, considerado pela 
CPI do Sistema Carcerário como uma das principais circunstâncias 
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que provocam as demais violações a direitos fundamentais. Em para-
lelo, tem-se um sistema carcerário abarrotado de presos provisórios 
(sem condenação) e constituído, em sua maioria, de jovens pretos 
ou pardos e de baixa escolaridade – portanto, de pessoas que, antes 
do cárcere, já estavam inseridas em um contexto de vulnerabilida-
de social. Além disso, pouquíssimos detentos estão envolvidos em 
atividades de educação e de trabalho, fundamentais na tentativa de 
reintegração do preso à sociedade. Ainda, os detentos, integrantes, 
ou não, de facções criminosas, estão sujeitos a constantes rebeliões 
e massacres. 

Este cenário prático de exceção, entranhado nos estabeleci-
mentos prisionais do Brasil, com a relativização de direitos huma-
nos, é o mesmo que ensejou o reconhecimento, pelo STF, do esta-
do de coisas inconstitucional. É, também, o mesmo que motivou a 
abertura da CPI do Sistema Carcerário, que concluiu que o sistema 
carcerário brasileiro constitui um “verdadeiro inferno”16. É, ainda, 
aquele estampado nas letras do grupo de rap Racionais MC’s. Não 
obstante, a manutenção deste cenário de constante violação de direi-
tos humanos tem apoio popular, além de ser incentivada e institu-
cionalizada pelo Estado.

2. A exceção do inimigo

Para além do estado de coisas inconstitucional reconhecido 
pelo STF, dos dados ora analisados, obtidos com o relatório da CPI 
do Sistema Carcerário, o relatório do BNMP 2.0, do CNJ, e o relató-
rio do INFOPEN, do DEPEN, a relativização de direitos no âmbito 
do sistema carcerário e na Justiça Penal brasileira tem apoio popular. 
Não é raro deparar-se com programas televisivos sensacionalistas, 
de cunho policialesco, em que se propugna ideias como a pena de 
morte, a prisão perpétua, a tortura, enfim, a relativização de direitos 
humanos, como se parte da sociedade, notadamente, a população 
carcerária e os delinquentes, de um modo geral, já não mais fosse 
humana – merecendo, portanto, o isolamento social e o afastamento 
dos benefícios próprios de quem pertence à sociedade.

O relatório final da Comissão Permanente de Direito à Co-
municação e à Liberdade de Expressão do Conselho Nacional dos 

16 CPI do Sistema Carcerário, 2009, p. 70.
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Direitos Humanos (CNDH) quanto às violações de direitos huma-
nos na mídia brasileira apontou em 2016 que entre os programas 
– de TV e de rádio – monitorados pela comissão, transmitidos em 
10 capitais das 5 regiões do Brasil, houve, dentro de 1 mês, um to-
tal de 4.500 violações a direitos e 15.761 infrações a normas legais 
e supralegais, como a exposição indevida de pessoas (1.704 vezes); 
o desrespeito à presunção de inocência (1.580 vezes); violações do 
direito ao silêncio (614 vezes); exposição indevidas de famílias (295 
vezes); etc.17 Tudo em apenas 1 mês.

De acordo com Caldeira, na década de 1980 houve uma dis-
sociação entre direitos sociais e direitos humanos, de modo que estes 
últimos (direitos humanos) passaram a ser considerados como “re-
galias para bandidos”, uma vez que, no imaginário popular, os direi-
tos humanos estariam exclusivamente vinculados aos prisioneiros. 
A autora explica que esta dissociação ocorreu em virtude da arti-
culação de campanhas em defesa dos direitos humanos para prisio-
neiros comuns naquele momento de redemocratização do país, que 
correspondeu ao período em que a cidade de São Paulo apresentou 
grandes índices de criminalidade, entre 1983 e 1985.18 

Neste contexto, acrescenta a autora que “o medo e a insegu-
rança foram manipulados com facilidade pelos opositores à defesa 
de direitos humanos, ao mesmo tempo em que, sutilmente, a cri-
minalidade foi sendo associada a práticas democráticas”19 e que as 
articulações contra os direitos humanos foram disseminadas por 
representantes da polícia, políticos de direita e, sobretudo, por pro-
gramas radiofônicos de cunho policialesco.20 Desse modo, as cam-
panhas de humanização do sistema carcerário, propugnadas no pe-
ríodo em que a cidade de São Paulo-SP enfrentou grandes índices 
de criminalidade, foram manipuladas pela mídia, integrantes de ór-
gãos policiais e por políticos de direita, que classificavam os direitos 
humanos como privilégios para bandidos, associando a defesa das 
práticas democráticas como circunstâncias agravantes da crimina-
lidade.

Sobre o crescimento da criminalidade neste período, Pai-
xão assinala que a modificação da estrutura social brasileira, com 
17 Comissão Permanente de Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão, 2016.

18 CALDEIRA, 1991, p. 164.

19 CALDEIRA, 1991, p. 164.

20 CALDEIRA, 1991, p. 165.
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profundas desigualdades de renda, paralelamente à valorização dos 
meios de comunicação de massa e à valorização do consumo, provo-
cou a modernização da criminalidade, surgindo neste período novas 
modalidades criminosas, como os assaltos a bancos e o tráfico de 
drogas.21 O êxito dessas ações delituosas dependia de uma organiza-
ção mínima de seus coautores, razão pela qual o período assinalado, 
da década de 1980, pode ser identificado como o marco a partir do 
qual houve a expansão do crime organizado. 

Nota-se que este processo de modernização das práticas cri-
minosas e de expansão da criminalidade organizada correspondeu 
ao período de redemocratização do Brasil, com o término do perío-
do de ditadura militar. Portanto, a associação dos direitos humanos 
como privilégios para criminosos, que legitima a existência de um 
cenário de exceção de direitos àqueles considerados inimigos à or-
dem social, também decorre de uma associação entre a segurança 
pública e o autoritarismo próprio daquele regime ditatorial, como 
se, para a garantia da segurança pública, fosse necessário um retorno 
ao regime autoritário.

Neste contexto, Adorno explicita que a despeito do proces-
so de redemocratização da sociedade brasileira, práticas próprias do 
regime autoritário persistem e as políticas de segurança e de justi-
ça criminal formuladas pelo Estado democrático não são diferentes 
daquelas adotadas durante o período de ditadura militar no Brasil, 
uma vez que:

[...] para responder às demandas da ordem, procedentes dos 
mais diferentes grupos sociais que se sentem inseguros quan-
to ao destino futuro de suas vidas e de seus bens, materiais 
e simbólicos, o Estado tende a adotar políticas penais <<re-
tributivas>>: maior policiamento nas ruas, legislação penal 
mais rigorosa, enrijecimento no tratamento a ser dispensado 
aos delinquentes submetidos a penas privativas de liberdade. 
Em consequência, a Polícia Militar, no exercício de suas fun-
ções constitucionais de policiamento preventivo e ostensivo, 
apela para o autoritarismo no trato com o cidadão comum, 
agride direitos fundamentais consagrados em convenções 
internacionais, instaura práticas arbitrárias ao arrepio dos 

21 PAIXÃO, 1991, p. 62.
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interditos legais.22

Dessa forma, o autor revela um quadro paradoxal relativa-
mente às políticas de segurança e de justiça criminal. De um lado, 
vislumbra-se um aprimoramento da legislação nacional e interna-
cional sobre o tema. De outro, percebe-se a existência de diversos 
obstáculos e distorções que impedem a efetividade dessas normas, 
como a concepção conservadora de agentes policiais, que confiam 
na atuação prática de costume institucional como sendo a própria 
lei, negando a aplicação do ordenamento jurídico.23 De qualquer 
modo, o autor alerta que esta subversão das normas jurídicas pode 
tornar o Direito uma mera formalidade, a justiça, uma mera abstra-
ção, e a segurança pública, um privilégio para as classes economica-
mente mais favorecidas na sociedade.24

Embora os estudos ora analisados sejam datados da década 
de 1990, esta relativização de direitos humanos ainda persiste nos 
dias atuais. Em pesquisa realizada pelo instituto IPSOS no mês de 
abril de 2018, apurou-se que 66% dos brasileiros acreditam que os 
direitos humanos defendem mais os bandidos do que vítimas.25 Des-
se modo, subsiste no imaginário popular uma associação direta en-
tre direitos humanos e criminosos, como se os direitos humanos se 
destinassem apenas à proteção de delinquentes.

Além disso, não é demais salientar que a defesa dos direitos 
humanos no Brasil é uma tarefa de risco. Em pesquisa divulgada em 
2017, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos 
Humanos (CBDDH) registrou 66 casos de assassinatos de defenso-
ras e defensores de direitos humanos no Brasil.26 Neste cenário, é 
importante destacar o assassinato de Marielle Franco, vereadora do 
Rio de Janeiro-RJ e ativista dos direitos humanos, e de seu motorista 
Anderson Gomes, ocorrido no dia 14 de março de 2018. De acordo 
com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janei-
ro-RJ, o homicídio foi motivado pela atuação política da vereadora, 
que, quatro dias antes de ser assassinada denunciou supostas atua-

22 ADORNO, 1994, pp. 121-122.

23 ADORNO, 1994, pp. 121-122.

24 ADORNO, 1994, pp. 123.

25 CERSOSIMO, 2018, documento digital.

26 SANTOS, 2017.
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ções violentas da Polícia Militar em bairros pobres do Rio.27

Existe, portanto, um cenário prático de exceção relativa-
mente aos direitos humanos, havendo uma dissociação entre o que 
seria o direito do cidadão comum e o que seria o direito do delin-
quente, considerado um inimigo à manutenção da ordem social. 
Desse modo, a ofensa à ordem social, com a transgressão de deter-
minada norma jurídica, ensejaria a supressão dos direitos humanos 
do transgressor, como forma de sanção pela subversão da ordem. 
Por consequência, esta relativização de direitos legitima não apenas 
a neutralização física do transgressor nos estabelecimentos prisio-
nais – onde subsiste o inferno ou, simplesmente, o estado de coisas 
inconstitucional – como também a sua morte pelas mãos de agentes 
policiais, incumbidos, por dever de ofício, do exercício da repressão 
penal. 

O clamor social pela relativização de direitos humanos no 
sistema carcerário legitima a adoção de políticas criminais autoritá-
rias pelos gestores da Administração Pública – como um apelo pelo 
retorno das práticas autoritárias próprias do regime ditatorial militar 
no Brasil – e, por consequência, legitima a relativização de direitos 
humanos para fora do sistema carcerário, nas favelas e nos bairros 
pobres das cidades. A título exemplificativo, pode ser citado o caso 
do Estado do Rio de Janeiro, que em doze anos – de 2007 a setembro 
de 2019 – registra 57 mortes de crianças atingidas por balas per-
didas, com a maioria das ocorrências registradas em favelas e em 
virtude de troca de tiros com a Polícia,28 mas que, nos dias atuais, 
adota oficialmente uma política criminal de relativização de direitos 
humanos e de extermínio.29

O Monitor da Violência, plataforma mantida pelo portal G1, 
em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 
e o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São 
Paulo (USP), apontou um crescimento de 4% nos índices de mortes 
por policiais no Brasil no primeiro semestre deste ano de 2019 em 
relação ao mesmo período do ano de 2018. A plataforma registrou 
2.886 mortes cometidas por policiais no primeiro semestre deste ano 
de 2019 contra 2.766 mortes ocorridas no mesmo período em 2018. 
27 VEJA, 2018, documento digital; ISTOÉ, 2018, documento digital; FREIRE, LEITÃO, MARTINS e COELHO, 2019, documento 

digital.

28 GUIMARÃES, 2019, documento digital.

29 CORDEIRO, 2019, documento digital.
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O Estado do Rio de Janeiro se situa em 1º lugar no número de pes-
soas mortas pela polícia, apresentando um crescimento de 15,1% em 
relação ao ano anterior.30

Portanto, antes de ser o delinquente neutralizado em esta-
belecimentos penais superlotados e insalubres, estará ele suscetível à 
aplicação sumária da pena capital nas ruas, por agentes de segurança 
pública. Desse modo, além do amplo apoio popular, a relativização 
de direitos humanos é institucionalizada pelo Estado. Os direitos 
humanos são dispensados aos cidadãos comuns e relativizados aos 
inimigos da ordem social – os delinquentes, que possuem um perfil 
específico (jovens pretos e de baixa escolaridade).

Todavia, a despeito do crescimento da população carcerária 
– com a aposta pelo Estado no encarceramento e na manutenção 
do estado de coisas inconstitucional – e da elevação dos índices da 
letalidade policial, não houve uma melhora no quadro da segurança 
pública e, portanto, no combate ao crime. Pelo contrário, os índices 
de encarceramento continuam em crescimento e a sociedade brasi-
leira vislumbra, estarrecida, à constante expansão da criminalidade 
organizada e ao aperfeiçoamento de práticas criminosas, revivendo 
sentimentos de medo e insegurança.

3. O paradoxo das escolas do crime

O estado de coisas inconstitucional – ou o inferno – no âmbi-
to do sistema carcerário brasileiro tem o apoio popular necessário à 
sua legitimação. A resposta do Estado a este anseio social não é outra 
senão a manutenção deste cenário inconstitucional e, se assim não o 
fosse, não seria possível o seu reconhecimento formal pelo STF em 
2015. Paralelamente à realidade intramuros do sistema carcerário, 
vislumbra-se a adoção de políticas criminais autoritárias pelo Esta-
do no contexto extramuros do sistema, que agravam as condições 
de vulnerabilidade social dos jovens pretos e pobres, moradores das 
favelas e dos bairros pobres das cidades brasileiras, sujeitos à morte 
por balas perdidas e por outras violações a direitos humanos.

Conforme indicam Paixão31 e Adorno e Salla,32 o sistema 

30 VELASCO, GRANDIN e REIS, 2019, documento digital.

31 PAIXÃO, 1991.

32 ADORNO e SALLA, 2007.
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carcerário é uma instituição que enfrenta diversos paradoxos, tal 
como a necessidade de sua humanização e implementação das nor-
matizações nacionais e internacionais sobre direitos humanos e da 
limitação do autoritarismo próprio das políticas de combate ao cri-
me versus o clamor social pela segregação dos delinquentes e pela 
relativização de seus direitos. 

Sobre este paradoxo arraigado na realidade carcerária, Pai-
xão expõe que:

[...] a penitenciária é a instituição do paradoxo. Cidadãos ho-
nestos, trabalhadores, disciplinados e vítimas potenciais (e 
por que não reais?) da criminalidade devem financiar, como 
contribuintes, organizações que abrigam seus agressores, por 
sua vez isolados da sociedade, para que se ressocializem e 
se credenciem a habitá-la competentemente. Portanto, não 
se esperam dessa organização paradoxal ênfases prioritárias 
no bem-estar de seus clientes, pois ela deve segregá-los do 
convívio social e moldá-los aos requerimentos normativos 
da sociedade civil.33

Este cenário paradoxal foi constatado pela CPI do Sistema 
Carcerário durante as visitas aos estabelecimentos prisionais brasi-
leiros, em que se observou a ausência da devida aplicação da Lei de 
Execução Penal, o agravamento do problema da superlotação e o 
domínio exercido pelas facções criminosas nas prisões:

O tratamento desumano dado aos presos e seus familiares 
é uma realidade histórica, que não teve nenhuma alteração 
com a aprovação da Lei de Execução Penal, em julho de 1984, 
que, caso fosse efetivamente aplicada, garantiria aos presos 
e seus familiares uma outra perspectiva de futuro. Todavia, 
nas últimas três décadas, o problema se agravou. Além da 
ampliação das dificuldades já existentes (como superlotação, 
tortura e assassinatos), houve a expansão do narcotráfico e o 
aumento significativo da população carcerária e os estabe-
lecimentos prisionais brasileiros passaram a ser dominados 
por facções criminosas.34

33 PAIXÃO, 1991, p. 21.

34 CPI do Sistema Carcerário, 2009, p. 62.
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O dilema enfrentado no âmbito das políticas públicas peni-
tenciárias – humanização versus exceção – foi muito bem delineado 
por Adorno e Salla:

Desde a democratização do país, as políticas penitenciárias 
estão imersas numa dinâmica contraditória: de um lado, pe-
sam as heranças de arbítrio e violência, de gestão autoritária, 
de invisibilidade dos territórios de encarceramento, de bai-
xos controles sobre a administração; de outro, a vigência do 
estado de direito impondo a necessidade de ajuste de agên-
cias e agentes às diretrizes democráticas, [...].35

Neste prisma, Paixão assinala que, além de uma instituição 
que se reserva o exercício da punição, à penitenciária é reservado 
um papel correcional, e é nela em que “indivíduos moralmente defi-
cientes redescobrirão, pela experimentação indéxica de sofrimento, 
privação e, principalmente, de trabalho, um sentido não intuído de 
integridade moral”.36 Logo, espera-se – paradoxalmente à degrada-
ção do detento – que as prisões devolvam à sociedade indivíduos 
com maior apego à ordem social.

Todavia, Paixão alerta que:

Recolhendo os produtos socialmente definidos como dete-
riorados, as penitenciárias não apenas os expõem a técnicas 
de sofrimento, como oferecem a essa matéria-prima um es-
paço de interação e aprendizagem, do qual resulta a “con-
versão” de novos adeptos a uma perspectiva criminosa. São, 
nesse sentido, “universidades do crime” – local de socializa-
ção e aperfeiçoamento de técnicas delinquentes.37

A exposição dos detentos – que, antes de ingressarem no 
sistema penitenciário, já estavam, em sua maioria, inseridos em um 
contexto de vulnerabilidade social – a um tratamento desumano, 
para o autor, contribui na amplificação das condições que tornam o 
cárcere uma “universidade do crime”. Neste aspecto, impõe destacar 
um dos questionamentos que norteiam a citada obra de Paixão: “O 

35 ADORNO e SALLA, 2007, pp. 18-19.

36 Paixão, 1991, pp. 20-21.

37 Paixão, 1991, pp. 9-10.
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que esperar da segregação de internos ociosos e incapacitados por 
uma longa história de encarceramento e marginalidade para o con-
vívio na sociedade civil, de quem são objetos de suspeita e discrimi-
nação, se não a reincidência no crime?”.38

Mais do que isso, as prisões pressupõem o isolamento social 
dos delinquentes e, desse modo, os reúne no cárcere, oferecendo-
-lhes o espaço ideal para a criação de uma “sociedade dentro da so-
ciedade”, em que “suas organizações e lideranças voltadas para a ex-
ploração do ambiente carcerário e que não hesitarão [...] em ocupar 
os espaços políticos abertos a elas pela humanização das penitenciá-
rias”.39 Tem-se, portanto, um ambiente propício para a escolarização 
e a profissionalização dos jovens delinquentes e dos já reincidentes 
criminosos.

Não é outro o entendimento de Foucault, que sustenta a 
tese de que as prisões fabricam delinquentes. Em análise do sistema 
carcerário francês de sua época, o autor demonstra que a detenção 
provoca a reincidência, em um círculo vicioso, de modo que, ao sair 
da prisão, o egresso tem mais chances de voltar para ela do que tinha 
antes de ingressar no sistema.40 Desse modo, ao invés de reduzirem, 
as prisões multiplicam as taxas de criminalidade, por diversas cir-
cunstâncias. 

Para Foucault a prisão fabrica delinquentes, porque o seu 
funcionamento se desenvolve com violência e abuso de poder, em-
bora se destine à aplicação das leis e ao ensino do respeito por elas; 
porque propicia, no seu interior, o desenvolvimento de um meio de 
delinquentes solidários e hierarquizados entre si, em que haverá a 
educação do jovem delinquente, espalhando na população indivídu-
os perigosos, em vez de devolver à liberdade indivíduos corrigidos; 
porque impossibilitam ao egresso a obtenção de emprego e o tornam 
em u FOUCAULT, 1987, pp. 293-295. m alvo de constante vigilância 
da polícia.41

Este movimento de transformação das prisões brasileiras 
em escolas (ou universidades) do crime assumiu um papel relevante 
na expansão da criminalidade organizada, sobretudo em razão da 
modernização das práticas criminosas a partir da década de 1960. 
38 PAIXÃO, 1991, p. 10.

39 PAIXÃO, 1991, p. 83.

40 FOUCAULT, 1987, pp. 293-295.

41 FOUCAULT, 1987, pp. 293-295.
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Neste aspecto, Paixão discorre que “uma das generalizações mais 
correntes da sociologia criminal associa a urbanização e a moder-
nização com o crescimento de crimes contra o patrimônio”.42 Além 
disso, o autor assinala que:

O final dos anos sessenta assistiu, neste país, ao surgimento 
de novas modalidades de ação criminosa – assalto a bancos 
por grupos organizados – e à substituição do furto por for-
mas mais elaboradas e também organizadas de roubo, cujos 
alvos são meios de transporte coletivo ou edifícios de apar-
tamento, sem contar o ataque a indivíduos nas ruas. [...] a 
modernização da sociedade tanto oferece novos alvos para a 
ação criminosa, quanto altera a mentalidade de seus atores.43

A transformação da estrutural social, com profundas desi-
gualdades de renda, paralelamente à valorização dos meios de co-
municação de massa e à valorização do consumo provocou esta mo-
dernização da criminalidade.44 Este processo foi delineado por Dias: 

Desde meados da década de 1970, o mundo vem passando 
por transformações políticas, econômicas, sociais e culturais 
que acabaram por remodelar o conjunto das relações e in-
terações humanas, produzindo novas e destruindo antigas 
instituições, estabelecendo novos padrões morais e éticos, e 
reconfigurando o sentido da existência humana. A revolução 
histórica decorrente do fenômeno designado genericamente 
como globalização, que afetou todas as esferas da vida social 
e individual na grande maioria das nações, só foi claramente 
percebida em suas dimensões na década de 1990 – especial-
mente no Brasil, onde as políticas econômicas neoliberais, 
receituário que ficou conhecido como Consenso de Washin-
gton, foram adotadas da forma ampla e irrestrita, inserindo o 
Brasil na esteira dessa avassaladora transformação.45

O modelo de reestruturação econômica citado pela autora 
deu lugar a um acelerado desenvolvimento tecnológico. Neste as-

42 Paixão, 1991, p. 62.

43 PAIXÃO, 1991, p. 62.

44 PAIXÃO, 1991, p. 62.

45 DIAS, 2013, documento digital.
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pecto, a difusão de telefones celulares e de chips foi um fator funda-
mental para a estruturação e a organização peculiares do Primeiro 
Comando da Capital (PCC), que o diferenciam das demais facções46.  
O uso dessas tecnologias conformou um novo formato ao mundo do 
crime, uma vez que “os presos podiam se comunicar com detentos 
de outros presídios e com aliados do lado de fora das penitenciárias”, 
47possibilitando às lideranças organizadas a articulação e o planeja-
mento de ações coletivas em diversos pontos do espaço,48 para além 
dos muros das penitenciárias, para além dos municípios, para além 
dos estados, para além do país.

Contudo, foi apenas a partir da megarrebelião orquestrada 
pelo PCC em 2001 que as autoridades públicas enxergaram o uso dos 
celulares na sua potencial periculosidade.49 Tal rebelião “sublevou, 
simultaneamente, 29 estabelecimentos penitenciários com apoio 
em aparelhos celulares e centrais telefônicas clandestinas, em uma 
sincronia jamais conhecida anteriormente”.50 Noticiários revelaram 
o espanto das autoridades públicas com a capacidade de articulação 
da facção em comandar ondas de rebelião em diversos estabeleci-
mentos prisionais simultaneamente.51

A modernização das práticas criminosas nas áreas metro-
politanas brasileiras, com o crescimento dos assaltos a bancos e do 
tráfico de drogas, passou a exigir dos delinquentes uma organização 
mínima para o êxito das novas modalidades de crime.52 Logo, esta 
transformação das práticas delituosas tornou-se uma das circuns-
tâncias que provocaram o crescimento da criminalidade organizada. 
Não obstante, cumpre esclarecer que a expansão do crime organiza-
do não é um fenômeno isolado, restrito ao Brasil. Adorno assinala 
que a generalização e a internacionalização do crime organizado são 
uma tendência universal e não se limitam aos países subdesenvolvi-
dos, do terceiro mundo, “onde vigem extremas desigualdades sociais 
e cujos sistemas de justiça criminal se revelam pouco preparados 

46 DIAS, 2013, documento digital.

47 MANSO e DIAS, 2018, p. 11.

48 DIAS, 2013, documento digital.

49 DIAS, 2013, documento digital.

50 ADORNO e SALLA, 2007, p. 11.

51 O GLOBO, 2017, documento digital.

52 PAIXÃO, 1991, p. 77.
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para enfrentar o crime organizado”.53

Ao contrário do que se espera da função correcional das pri-
sões – a prevenção do crime e a devolução à sociedade de indivíduos 
moralmente corrigidos –, essas instituições – cujo pressuposto é o 
isolamento social dos delinquentes – constituem o ambiente ade-
quado para a formação de uma “sociedade dentro da sociedade”, tor-
nando-se escolas (ou universidades) do crime. Este espaço propício 
para a escolarização e a profissionalização da criminalidade, aliado à 
modernização das práticas criminosas e à manutenção no sistema 
penitenciário de práticas próprias do regime autoritário – legitima-
das pela sociedade – foi o cenário em que, paulatinamente, se deu a 
expansão da criminalidade organizada.

Este espaço de escolarização do crime contribuiu não ape-
nas para a propagação de modalidades delituosas mais sofisticadas, 
como também para a cooptação de novos membros pelas lideranças 
organizadas, que apresentam uma nova perspectiva no mundo do 
crime aos delinquentes segregados nas prisões e na sociedade em 
um sentido mais amplo. O êxito na prática de delitos complexos, que 
dependem de uma articulação estratégica diferenciada, atribui aos 
autores dessas empreitadas uma posição de prestígio no mundo do 
crime. Por outro lado, a prática de crimes mais sofisticados e orga-
nizados, como o tráfico de drogas e assaltos a bancos, é atrativa não 
somente em razão do prestígio a eles associados, mas também em 
virtude da lucratividade.

Tais circunstâncias são comuns à expansão dos diversos 
grupos organizados, mas o PCC soube explorar um aspecto que o 
diferencia das demais organizações: o laço identitário compartilha-
do pelos detentos no inferno das prisões. A partir do PCC, o mundo 
do crime passou a se organizar em torno de uma nova ideologia, de 
que o crime fortalece o crime e “os ganhos da organização beneficia-
riam os criminosos em geral”.54 As ações da facção, desse modo, são 
legitimadas pela manutenção de práticas autoritárias e pela existên-
cia do estado de coisas inconstitucional nos estabelecimentos pri-
sionais. A facção justifica as suas ações alegando que as pratica em 
nome dos “oprimidos pelo sistema” e não em virtude de interesses 
próprios; os seus inimigos são os policiais e os delinquentes que não 

53 ADORNO, 1994, pp. 103-104.

54 MANSO e DIAS, 2018, p. 12.
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se submetam às suas regras.55

Também foi a partir do PCC que houve o rompimento entre 
os cenários intramuros e extramuros do sistema carcerário. O cárce-
re e as políticas criminais autoritárias não são vividos somente nos 
limites arquitetônicos de uma prisão, mas também nas ruas, na vio-
lência urbana, nas abordagens policiais a indivíduos jovens, pretos 
e de baixa escolaridade, preferencialmente aqueles que já estiveram 
presos ou envolvidos em alguma ocorrência policial. Nesse sentido, 
os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade, com a difu-
são dos telefones celulares, e o uso dessas tecnologias pelas lideran-
ças das facções de dentro dos presídios contribuiu para este cenário 
de rompimento da dicotomia até então existente.

Para Adorno e Dias, as articulações das lideranças organiza-
das de dentro dos presídios “não encontram nos muros de concreto 
da prisão barreiras significativas. Uma nova dinâmica, constituída 
em torno de redes e intensos fluxos de pessoas, mercadorias e servi-
ços, rompeu com a tradição dicotomia entre o interior e o exterior 
das prisões”. Os autores acrescentam que este fator foi determinante 
para a expansão do PCC para fora do sistema carcerário, de modo 
que as práticas sociais entre as lideranças presas e os integrantes des-
te grupo soltos nas ruas “atravessam os muros das prisões e mantém-
-se de forma contínua e contígua, articulando o interno e o externo 
e, de forma contundente, ressignificando o lugar da prisão na socie-
dade contemporânea”.56

4. Entre o inferno e o mundo do crime

As instituições prisionais constituem um ambiente propício 
para a criação de uma sociedade paralela dentro da sociedade em 
um sentido mais amplo. Neste universo intramuros do cárcere, são 
reunidos os delinquentes que, por serem inimigos à ordem social, 
devem ser ali segregados e ali, naturalmente, produzem os seus pró-
prios códigos de conduta, através das práticas interpessoais cotidia-
nas. Mais ainda, o convívio diário dos detentos, a troca de experiên-
cias e o sofrimento compartilhado fazem nascer uma escola do crime 
ali mesmo, no interior do cárcere. Muito além disso, esta reunião de 

55 MANSO e DIAS, 2018, p. 12.

56 MANSO e DIAS, 2018, p. 18.
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indivíduos, com a manutenção de um quadro histórico de violações 
a direitos humanos cria, nos detentos, um laço de identidade.

O fenômeno da expansão do crime organizado não é res-
trito ao Brasil e aos países subdesenvolvidos,57 mas a criminalidade 
organizada brasileira guarda peculiaridades, sobretudo no que diz 
respeito aos laços identitários que estruturam as associações delin-
quentes. Adorno e Salla, descrevem esta particularidade:

A peculiaridade da criminalidade organizada no Brasil – e, 
de todo modo, seu enraizamento nas prisões – põe em evi-
dência aspectos que o distinguem de outras modalidades 
existentes no mundo. Em diversos países, os componentes 
étnicos ou raciais, ou procedências nacionais (por exemplo, 
italianos e irlandeses, nos estados unidos, no século passa-
do) são, muitas vezes, decisivos para estabelecer laços iden-
titários entre membros de uma associação delinqüente. Já 
no Brasil, a urdidura das relações de identidade de grupos 
criminosos está antes no próprio conteúdo da ação crimino-
sa, na condição de criminoso encarcerado, e muito provavel-
mente na filiação social a que pertence a esmagadora maioria 
dos seus participantes, ou seja, aos estratos socioeconômicos 
onde são preferencialmente recrutados, nos territórios me-
tropolitanos, aqueles que vivem nas fronteiras entre legalida-
de e ilegalismos.58

Desse modo, a estruturação das organizações criminosas 
se dá não apenas em virtude da natureza da ação criminosa, como 
também em razão dos laços de identidade compartilhados pelos in-
tegrantes da massa carcerária brasileira, que, em sua maioria, já es-
tavam inseridos em um contexto de vulnerabilidade social antes de 
ingressarem no cárcere. Neste aspecto, os autores acrescentam que:

É sempre bom lembrar, como apontam os poucos estudos 
disponíveis, que, no Brasil, a massa carcerária é, em sua 
grande maioria, composta por presos pobres, com poucos 
recursos pessoais, suscetíveis às influências do momento e 
vulneráveis às ações arbitrárias e violentas de quem quer que 
seja. Embora pouco agressivos, acabam sendo cooptados pe-

57 ADORNO, 1994, pp. 103-104.

58 ADORNO e SALLA, 2007, p. 14.
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las lideranças da criminalidade organizada.59

Malgrado a relativização de direitos humanos no sistema 
carcerário seja legitimada pela sociedade – que confia às peniten-
ciárias o papel de correção da delinquência, acreditando que delas 
sairão indivíduos obedientes à ordem social –, a manutenção de um 
cenário de exceção de direitos é, na verdade, um dos ingredientes 
para a estruturação das facções criminosas, sobretudo do Primeiro 
Comando da Capital (PCC), que, aproveitando-se deste contexto, 
exerce influência sobre a massa carcerária, cooptando novos mem-
bros – ou, em outros termos, captando mão de obra.

Paixão identifica que, embora os presos se ressintam da 
dominação exercida por lideranças organizadas, terminam por se 
submeter a elas, por medo, cálculo ou resignação.60 Sobre estes ele-
mentos, Adorno e Salla, discorrem que o medo está associado à per-
manente ameaça de violência física, que constitui um código nor-
mativo de comportamento; o cálculo consiste em uma análise das 
vantagens e das desvantagens de filiar-se às facções, que são “vistas e 
vividas como recurso de assistência material e de autoproteção con-
tra as arbitrariedades policiais e mesmo contra os ataques de qua-
drilhas rivais”; e o terceiro elemento é a forte resignação dos presos 
em aceitar essa forma de dominação pessoal, associada ao poder e 
ao prestígio das lideranças organizadas no mundo do crime e pela 
natureza dos crimes por elas praticados – sobretudo em virtude do 
lucro advindo dessas ações.61

Em síntese, a permanente ameaça de violência física, a pres-
tação de assistência material, a autoproteção contra as arbitrarieda-
des de policiais e de grupos rivais e o lucro obtido a partir das ações 
delituosas organizadas, são alguns dos ingredientes que estimulam o 
indivíduo a submeter-se ao domínio das facções criminosas. Além 
dessas circunstâncias, há o laço de identidade compartilhado en-
tre os integrantes do sistema carcerário brasileiro, identificado por 
Adorno e Salla.62 As facções criminosas, sobretudo o Primeiro Co-
mando da Capital (PCC), souberam explorar este elo identitário.

59 ADORNO e SALLA, 2007, p. 16.

60 PAIXÃO, 1991, p. 79.

61 ADORNO e SALLA, 2007, pp. 16-17.

62 ADORNO e SALLA, 2007, p. 14.



THIAGO FERNANDO BATISTA DOS SANTOS & ADRIANA MARQUES AIDAR •409 

Com isso, não se propõe a defesa da perspectiva de que as 
organizações criminosas surgiram como uma reação a um sistema 
opressor, em busca de liberdade, justiça e paz, como encarnações 
de uma “síndrome de Robin Hood”.63 Porém, a manutenção de um 
cenário de exceção exerce influência na escolha do indivíduo, de re-
sistir à dominação das lideranças organizadas, ao mesmo tempo em 
que resiste às violações de seus direitos em razão das práticas autori-
tárias adotadas pelo Estado, ou de efetivamente ignorar – ou mesmo 
combater – o ordenamento jurídico convencional e submeter-se à 
dominação exercida pelas lideranças organizadas e, com isso, às leis 
do mundo do crime. 

Não se pode ignorar as intenções das lideranças organiza-
das, em busca do controle do tráfico de drogas, “de que resulta a 
canalização, para esses grupos, de bens e dinheiro fornecidos aos 
presidiários por suas famílias e a compra de lealdade incondicional 
de detentos destituídos de recursos”. Este papel desempenhado pelas 
facções é similar ao de uma “classe dominante” na sociedade mais 
ampla, tornando os detentos, de um modo geral, vítimas imediatas 
e indefesas do exercício da dominação imposto pelas lideranças or-
ganizadas.64

Apesar disso, a manutenção de um inferno no âmbito do 
sistema penitenciário e a adoção de políticas criminais autoritárias 
constituem umas das circunstâncias que serão sopesadas pelo indi-
víduo ao decidir entre fazer parte de uma sigla (como PCC e CV, 
por exemplo), que lhe garantirá assistência material, autoproteção e 
lhe proporcionará perspectivas no mundo do crime, ou de perma-
necer resistindo à precariedade das prisões brasileiras e aos abusos 
praticados pelos agentes de segurança pública, sem maiores perspec-
tivas, senão a de retornar para o cárcere. O tratamento dispensado 
ao delinquente – não apenas na prisão, como também nas ruas – o 
influencia sobremaneira em uma escolha tão dramática no cálculo 
das vantagens e desvantagens de filiar-se a uma facção criminosa. 

A ideologia implementada pelo PCC foi determinante para 
diferenciar a facção dos demais grupos da mesma natureza. Manso 
e Dias discorrem que:

63 PAIXÃO, 1991, p. 78.

64 PAIXÃO, 1991, p. 79.
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A força do PCC não decorre apenas da capacidade de go-
vernar o crime, mas também do apelo de sua proposta: um 
mundo do crime pacificado, capaz de melhorar a vida de 
seus integrantes, de seus familiares e moradores dos bairros 
em que atuam. A obediência, nesse caso, não seria um sim-
ples processo imposto de cima para baixo à custa de uma 
estrutura de punição – com debates dentro e fora das prisões. 
O processo só funcionou porque o movimento veio de baixo 
para cima. Obedecer a essas autoridades formadas em torno 
do PCC e colaborar com elas passou a fazer sentido diante 
dos benefícios para quem vinha testemunhando violências 
brutais e cotidianas.65

Aos poucos, o PCC foi convencendo a massa carcerária e 
os jovens pretos, pobres e de baixa escolaridade, nas quebradas, de 
que seguir a sua cartilha traria benefícios para todos, embora fosse 
uma tarefa de risco. A proposta da facção foi se conformando nos 
presídios e nos bairros pobres, por diversas circunstâncias, não ape-
nas aquelas já destacadas neste trabalho. Manso e Dias descrevem o 
processo de expansão do PCC:

Raiva da polícia, armas em abundância, ambição, desordem, 
inveja, maldade por todos os lados, imprevisibilidade, falta 
de perspectiva em relação ao futuro, esses problemas esta-
vam concentrados nos bairros pobres, onde o mundo do 
crime começa a se consolidar como atividade de boa remu-
neração, status, adrenalina, virilidade, entre outros fatores. 
Em troca, quem faz parte desse mundo se arrisca a morrer 
jovem, a ser preso e a fragilizar os laços com amigos e paren-
tes que não fazem parte dessa vida. É nesse ambiente que o 
PCC articula o discurso e pavimenta o caminho para aqueles 
que se rebelam contra esse sistema. “O crime precisa se unir. 
O crime fortalece o crime. Os inimigos são as polícias e o 
sistema.” O Massacre do Carandiru, em 1992, foi a motiva-
ção derradeira para canalizar os esforços na mesma direção 
e conferir ao mundo do crime um governo paralelo capaz de 
proteger os criminosos. O mecanismo de controle depende-
ria fortemente do sistema prisional e de sua conexão intensa 
com as quebradas.66

65 MANSO e DIAS, 2018, p. 123.

66 MANSO e DIAS, 2018, p. 128.
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O mundo do crime já não mais está restrito aos limites ar-
quitetônicos dos presídios; estar preso ou estar livre não mais im-
porta: o importante é combater o sistema e fortalecer o crime. O 
inferno dos presídios – que também se estende aos bairros pobres 
pelo Brasil – deu lugar a um “governo paralelo”67 para a proteção 
da massa carcerária e dos delinquentes e para o combate ao sistema 
e aos policiais, responsáveis pela repressão penal e, portanto, pela 
aplicação das políticas criminais autoritárias que ainda persistem, 
mesmo após a redemocratização do país.

Esta ideologia proposta pelo PCC está expressa no estatuto 
da facção.68 Neste ponto, é importante mencionar que desde a sua 
fundação o Primeiro Comando da Capital (PCC) manteve um pacto 
de não agressão com o Comando Vermelho (CV), facção rival. Em 
2016, porém, houve um rompimento entre os dois grupos, que deu 
início a uma série de conflitos no âmbito dos presídios brasileiros. 
O rompimento também ensejou a edição de um novo estatuto pelo 
PCC, que deixa de mencionar a “coligação” com o CV.69 Em seu pri-
meiro estatuto, o PCC declara, expressamente, que “a semente do 
Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do Es-
tado”. 

O relatório da CPI do Sistema Carcerário aponta as ramifi-
cações do PCC nas penitenciárias brasileiras. Durante as diligências 
da comissão no Instituto Paulo Sarasate, no Ceará, foram encontra-
dos dois corpos de detentos, que teriam sinalizado para a adminis-
tração do presídio a existência de um túnel por onde pretendiam 
fugir os autores do assalto ao Banco Central, em Fortaleza, no ano de 
2006. Um dos corpos, que foi encontrado pendurado em uma corda 
na cela de onde tinha início o túnel, tinha um cadeado na boca e um 
cartaz, em que estava escrito a sigla “PCC”.70

No Estado do Mato Grosso do Sul, a comissão encontrou 
uma mensagem de feliz natal do PCC no pátio de um presídio vi-
sitado. Segundo consta do relatório da CPI, nesta diligência muitos 
detentos se mostraram satisfeitos com o domínio da facção naquele 
estabelecimento, que teria melhorado as condições do cárcere e fazia 
reinvindicações à direção do presídio. Na Penitenciária Lemos de 
67 MANSO e DIAS, 2018, p. 128.

68 FOLHA DE SÃO PAULO, 1997, documento digital.

69 RIZZI, 2017, documento digital.

70 CPI do Sistema Carcerário, 2009, pp. 57-59.
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Brito, na Bahia, a comissão apurou que o PCC pagava taxas de ins-
crição de concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas 
do cargo de agente penitenciário, para que os irmãos (integrantes da 
facção) pudessem prestar os concursos e, se aprovados, trabalhar no 
presídio. CPI do Sistema Carcerário, 2009, p. 58.

Em São Paulo/SP, cidade considerada como o berço do PCC, 
a comissão deparou-se com a presença da facção nos três presídios 
que visitou. Nos estabelecimentos, constatou pinturas e cartazes com 
o nome da organização. No Centro de Detenção Provisória de Pi-
nheiros, os detentos ouvidos pela comissão exaltaram o auxílio que 
o PCC – chamado pelos internos de “minha família” – prestava à 
população carcerária, confirmando que a facção distribuía cestas bá-
sicas aos familiares dos presos, pagavam transporte e enterros dos 
irmãos.71

As diligências empreendidas pela CPI do Sistema Carcerário 
em 2007 revelam a nova ordem do crime, imposta pelo PCC. A ide-
ologia pregada pela facção deu sentido ao mundo do crime e ressig-
nificou a existência dos irmãos, conferindo-lhes novas perspectivas 
de vida. Os dois estatutos do PCC expõem o lema da facção: “paz, 
justiça e liberdade”; preveem as contribuições que serão prestadas 
pelos integrantes que estiverem soltos para o auxílio dos irmãos que 
estiverem presos ou passando por dificuldades; estabelecem a ética 
do crime, impondo a morte como sanção ao descumprimento das 
regras ditadas pelo grupo; proíbem o uso da facção para interesses 
particulares – elidindo, desse modo, a autonomia dos irmãos, dian-
te de uma suposta supremacia do interesse coletivo –; expressam o 
combate à máquina opressora e ao extermínio de vidas.

Neste cenário, os irmãos são instrumentalizados, de um 
lado, pelo Estado, que persiste adotando políticas criminais autori-
tárias, anestesiando o senso comum e o clamor social pela punição 
e vingança, promovendo a relativização de direitos humanos não 
apenas no âmbito do sistema carcerário, como também fora dele, 
nas quebradas; e de outro, pelo PCC, que se aproveita deste cená-
rio de exceção para reconfigurar o mundo do crime e ressignificar a 
delinquência como atividade lucrativa, embora perigosa, captando 
mão-de-obra barata para satisfazer os seus interesses no controle do 
tráfico de drogas de outras modalidades delituosas mais sofisticadas, 

71 CPI do Sistema Carcerário, 2009, p. 59.
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promovendo a sua hegemonia em face das facções rivais.
Neste processo, muito sangue é derramado. Tudo em prol da 

coletividade do crime. Os faccionados,72 além das arbitrariedades do 
Estado, estão sujeitos às carnificinas de rebeliões na luta pela hege-
monia de suas respectivas lideranças organizadas e pela eliminação 
de grupos rivais. Este cenário carnífice foi testemunhado pela socie-
dade brasileira após o rompimento entre o CV e o PCC em 2016, que 
deu início a uma série de rebeliões e massacres em diversos estabe-
lecimentos prisionais brasileiros.73 A tensa coexistência de facciona-
dos rivais nos presídios ensejou a deflagração de diversos episódios 
sangrentos no sistema penitenciário e, nos dizeres de Manso e Dias: 

A batalha pelo poder no crime não era apenas física, mas 
também ideológica, com cada facção tentando demonstrar 
suas razões nos conflitos sangrentos e justificar as atrocida-
des cometidas, filmadas e reproduzidas nos quatro cantos do 
país. Tudo se dava em nome do “crime que corre pelo certo”.74

Há um pano de fundo por trás dos massacres, para além 
da simples demonstração de poder dos grupos organizados. Nestas 
ações, não se pretende a mera sobreposição das ideologias prega-
das pelas facções rivais, mas o controle das atividades criminosas 
organizadas; e os peões atuam nas linhas de frente, sem espaço para 
questionamentos. Ao jurarem lealdade ao Partido do Crime,75 os ir-
mãos batizados no PCC devem abandonar a sua “individualidade 
desregrada para abraçar uma vida em prol da coletividade crimino-
sa”.76 Jurando lealdade ao Comando, o indivíduo rompe com o orde-
namento jurídico estatal para ingressar, definitivamente, no mundo 
do crime, uma sociedade paralela que possui o seu próprio código 
de ética e suas próprias leis.

72 Termo empregado para designar aqueles que são membros de facções criminosas.

73 Podem ser citados os massacres no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus-AM, em janeiro de 2017; na 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo-RR, também em janeiro de 2017; os massacres no Complexo Penitenciário de Manaus-

-AM, em maio deste ano de 2019.

74 MANSO e DIAS, 2018, p. 31.

75 O “Partido do Crime” foi uma das primeiras denominações do Primeiro Comando da Capital (PCC).

76 MANSO e DIAS, 2018, p. 133.
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Considerações finais

Cabe às prisões o exercício de uma função paradoxal: pro-
mover a correção do comportamento delinquente através da segre-
gação do indivíduo em celas superlotadas e insalubres, retirando 
dele os direitos inerentes à sua condição humana, como se, através 
do castigo, saísse do cárcere obediente às normas sociais. A manu-
tenção de um estado de coisas inconstitucional no âmbito do siste-
ma carcerário, legitimada pela sociedade em virtude de um clamor 
social pela relativização de direitos humanos, provoca, porém, um 
efeito reverso: um círculo vicioso que alimenta o domínio de lide-
ranças organizadas.

No cárcere, os internos constituem uma “sociedade dentro 
da sociedade”, ambiente propício para a escolarização e a profissiona-
lização do crime e, neste contexto, as prisões fabricam delinquentes. 
Paralelamente, o processo de modernização das práticas delituosas, 
com o surgimento de crimes mais sofisticados, como o tráfico de 
drogas e os assaltos a bancos, passou a exigir uma mínima organi-
zação de seus autores. A reunião de delinquentes resultou na forma-
ção de lideranças organizadas, voltadas não apenas para a prática 
das novas modalidades delituosas, como também para o controle do 
mundo do crime.

São diversas as circunstâncias que serão sopesadas pelo in-
divíduo para tomar uma escolha tão dramática: resistir a essa nova 
“classe dominante” – correndo o risco de pagar com a sua vida por 
isso –, permanecendo sujeito aos arbítrios dos agentes estatais e das 
políticas criminais autoritárias, ou então ingressar de vez no mun-
do do crime, que lhe proporcionará algumas perspectivas de futuro. 
Neste aspecto, o Primeiro Comando da Capital (PCC) soube criar 
um universo simbólico, explorando os laços identitários comparti-
lhados pela massa carcerária, amplificando a possibilidade de coop-
tação de novos irmãos, ligados entre si na luta contra a Polícia Mi-
litar, contra a “máquina opressora” e contra o “extermínio de vidas”.

O rompimento da dicotomia intramuros e extramuros pelo 
PCC, com a difusão de aparelhos telefônicos celulares e chips permi-
tiu a expansão da facção não apenas no interior das prisões brasilei-
ras, como também nos bairros pobres do Brasil, nos quais subsiste a 
adoção de políticas criminais autoritárias contra os potenciais inimi-
gos à ordem social: jovens pretos e de baixa escolaridade, que repre-
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sentam a maioria da massa carcerária brasileira. As ações da facção 
são comandadas de dentro do sistema carcerário e as práticas sociais 
entre os irmãos presos e soltos se perduram no tempo, extravasando 
os limites arquitetônicos dos presídios. 

No inferno das prisões, o PCC promete a prestação de as-
sistência material, assistência à saúde e assistência jurídica aos ir-
mãos presos e aqueles com dificuldades financeiras, em resposta ao 
descumprimento, pelo Estado, das obrigações previstas na Lei de 
Execução Penal, fortalecendo a ideologia antissistema pregada pelo 
Comando. A facção atua na ausência do Estado e dela se aproveita 
para ditar as regras do crime e cooptar membros obedientes. Se nem 
mesmo o próprio Estado cumpre as suas obrigações legais, por que 
os indivíduos devem ser compelidos a seguir o ordenamento jurídi-
co?  

Propõe-se, portanto, a desconstrução da concepção de di-
reitos humanos como privilégios para bandidos. A manutenção de 
um estado de exceção no cenário prático do sistema carcerário e no 
contexto de violência urbana não promove a correção do comporta-
mento delinquente, mas movimenta as engrenagens da criminalida-
de organizada, em um círculo vicioso. Neste prisma, o Estado deve 
ser exemplar na defesa dos direitos humanos, a fim de não legitimar 
as ações orquestradas pelas lideranças organizadas e desestimular o 
ingresso de novos membros nas facções, rompendo a narrativa ide-
ológica por elas construída. 
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In the belly of Saturn
IN THE BELLY OF SATURN 

EN EL VIENTRE DE SATURNO

Antonio Carlos Gonçalves Filho123    

Abstract: This work discusses within the camp of study of 
State of exception and authoritarian political practices, the percep-
tion of “time” as understood by fascist thinker Julius Evola. The re-
search was conducted by studying texts written by Evola himself, 
while also reading other works with the intent of understand and 
deconstruct the author views on the subject of time. As a result of 
this research, is possible to understand Evola´s theory on time, and, 
more broadly speaking, the understanding of time of fascist thinking 
itself, as self-destructive. But, at the same time, the narratives build 
around Evola´s perceptions reveal the power of emotional meaning 
within the political field. These narratives give emotional significan-
ce to Evola´s theories that grow beyond any rational understanding 
of the end results brought by his perception. Evola didn´t build his 
perception of time to function in any rational sense, but to be emo-
tionally resonant. The focus on building radical emotional truths 
around political discourse is a method that can be explore as a di-
rect response to the fascist use of the same methods. Being able to 
understand such practices may be not only useful, but, incredibly 
necessary in order to counter authoritarian discourse.
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Resumen: Este trabajo discute dentro del campo de estudio 
del Estado de excepción y las prácticas políticas autoritarias, la per-
cepción del “tiempo” tal como la entiende el pensador fascista Julius 
Evola. La investigación se realizó mediante el estudio de textos es-
critos por el propio Evola, al mismo tiempo que fueron leídos otros 
trabajos con la intención de comprender y deconstruir los puntos 
de vista del autor sobre el tema del tiempo. Como resultado de esta 
investigación, es posible entender la teoría de Evola quanto el tiempo 
y, en términos más generales, la comprensión del tiempo del pensa-
miento fascista en sí mismo, como autodestructivo. Pero, al mismo 
tiempo, las narrativas construidas alrededor de las percepciones de 
Evola revelan el poder del significado emocional dentro del campo 
político. Estas narraciones dan un significado emocional a las teorías 
de Evola que crecen más allá de cualquier comprensión racional de 
los resultados finales traídos por por su percepción. Evola no cons-
truyó su percepción del tiempo para funcionar en ningún sentido 
racional, sino para ser emocionalmente resonante. El enfoque en la 
construcción de verdades emocionales radicales en torno al discur-
so político es un método que puede explorarse como una respuesta 
directa al uso fascista de los mismos métodos. Ser capaz de com-
prender tales prácticas puede ser no solo útil, sino increíblemente 
necesario para contrarrestar el discurso autoritario.

Palabras clave: Tiempo, fascismo, narrativa.

Prelude

In 1819, the Spanish painter Francisco Goya purchased a 
place known as “House of the Deaf Man” (Quinta del Sordo)4. Iro-
nically enough, at the time he moved to said residence he was alre-
ady nearly deaf himself5. Within the walls of that house, the painter 

4 LUBOW, Arthur. The Secret of the Black Paintings. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2003/07/27/magazine/the-se-

cret-of-the-black-paintings.html>. Acesso em: 28-11- 2019.

5 d, ibidem.
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created a series of 14 haunting paintings that were later called the 
“Black Paintings” (Pinturas negras)6. One of them depicts a parti-
cularly iconic scene: an old man with large, insane eyes, holding a 
smaller, beheaded corpse. He holds it so tightly, that you can notice 
the tips of his fingers being of a lighter color than the rest of his 
body, so strong his grip on the carcass. The old man is much larger 
than the dead body, like he is a giant holding a normal human, or an 
adult grabbing a child. The man had just finish eating the head of the 
corpse and is devouring one of its arms.

This painting is known as “Saturn Devouring His Son” (Sa-
turno devorando a su hijo). Art historian Fred Licht considers this 
painting to be ‘’essential to our understanding of the human condi-
tion in modern times’’ as Michelangelo’s Sistine Chapel ceiling is to our 
grasp of the 16th century7.

There is plenty to discuss regarding this very image. Saturn, 
of course, is the roman name for Chronos, the titan who embodies 
time8. The devouring time. The image of Goya’s painting is striking 
and could lead to plenty of different interpretations and studies. For 
the purposes of this article, I will invoke the image of this painting 
to symbolize a very specific kind of devouring time, the one repre-
sented by the fascist perspective of time. To this end, this article will 
first get into further detail about a general notion of what is fascism 
and how a fascist perspective of time would look like.

After this initial moment, the article will discuss the pers-
pective of time of a particularly influential fascist thinker, Julius Evo-
la. The goal here is to acquire a deeper understanding not only of 
Evola’s conception of time, but where such interpretation would ul-
timately lead. Finally, the last chapters of the article will be centered 
around the narrative that

Evola created to justify his views, and how this can help us 
understand the importance of emotional narratives to give content 
and meaning to concepts.

By staring at the ideas and concepts defended by people like 
Evola, one must ask: is there anything there that can help us move 
away from the belly of Saturn?

6 d, ibidem.

7 d, ibidem.

8 https://www.theoi.com/Titan/TitanKronos.html
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1. The ghoul ate the doorstep

Ghouls is a mythical creature known for violating graves 
and devouring the dead. The being hunt for what was preserved 
from the past and devour it in order to sustain itself, to continue its 
own existence and survive and thrive beyond is own time. The ghoul 
is, in other word, a being that devours the time that pass, in order to 
continue his existence in the time that remains.

“Why discussing about ghouls?”, you may ask. Well, in a 
certain way, fascist “philosophy” (I will explain my hesitation soon 
enough) also heavily depends on the act of “devouring time”, eating 
the past and regurgitate something else in return. The fascist unders-
tanding of time is a fundamental point for the continuous existence 
of this “ideology” (again, I will clarify this hesitation) for many de-
cades. In fact, Umberto Eco very directly point out the perspective 
of time, the notion of tradition to be first feature of what he calls “the 
ur- fascist” or “the eternal fascist”;

The first feature of Ur-Fascism is the cult of tradition. Tra-
ditionalism is of course much older than fascism. Not only 
was it typical of counter-revolutionary Catholic thought after 
the French revolution, but it was born in the late Hellenistic 
era, as a reaction to classical Greek rationalism. In the Medi-
terranean basin, people of different religions (most of them 
indulgently accepted by the Roman Pantheon) started drea-
ming of a revelation received at the dawn of human history. 
This revelation, according to the traditionalist mystique, had 
remained for a long time concealed under the veil of forgot-
ten languages – in Egyptian hieroglyphs, in the Celtic runes, 
in the scrolls of the little known religions of Asia.

This new culture had to be syncretistic. Syncretism is not 
only, as the dictionary says, “the combination of different 
forms of belief or practice”; such a combination must tole-
rate contradictions. Each of the original messages contains a 
silver of wisdom, and

whenever they seem to say different or incompatible things 
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it is only because all are alluding, allegorically, to the same 
primeval truth.

As a consequence, there can be no advancement of learning. 
Truth has been already spelled out once and for all, and we 
can only keep interpreting its obscure message.9

In other words, “time” is understood as “tradition”, with the 
idea that “truth” is not something to be found or search for, rather, 
is an ancient knowledge, a vision granted to a chosen people that is 
beyond all questioning or doubt. Is far more than simple “reality”, it 
is an almost divine, or explicitly divine, certainty, a gospel or sorts. 
The irony, however, is that the past which those traditions are based 
on don´t have to necessarily based around any historical vision of 
the past. Like author Jason Stanley had point it out in his book How 
Fascism Works, the past adored by fascist movements is something 
closer to an idea of the past, an idealization. Stanley explain that this 
worshipped past depends heavily on either sanitize, or flat out erase 
the inconvenient aspects of its own historical past10. The narrative of 
the past presented by the fascist speech is inherently nationalist but 
needs to turn the history of said nation into something glorious and 
wonderous, that holds an already perfect way of live that just need to 
be reached once again11. So, the past adored by fascist, and the tradi-
tions supported by them, is structured by an emotional and mythical 
view, and not by what we could call “the modern rational thought”. 
In fact, the apparent contradictions and, sometimes, bluntly obvious 
historical mistakes and often conspiratorial narratives that are heard 
within fascist speeches are not a bug, but a feature, they are neces-
sary to create the narrative that lead fascist groups into action;

Irrationalism also depends on the cult of action for action’s 
sake. Action being beautiful in itself, it must be taken befo-
re, or without, any previous reflection. Thinking is a form 
of emasculation. Therefore culture is suspect insofar as it is 

9 ECO, Umberto. Ur-Fascism. Disponível em: <https://www.pegc.us/archive/Articles/eco_ur-fascism.pdf>. Acesso em: 08-07-

2019

10 STANLEY, Jason. Como Funciona o Fascismo. Porto Alegre/RS: L&PM, 2019. p. 29-30

11 Id, ibidem. p. 30.
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identified with critical attitudes. Distrust of the intellectu-
al world has always been a symptom of Ur- Fascism, from 
Goering’s alleged statement (“When I hear talk of culture I 
reach for my gun”) to the frequent use of such expressions as 
“degenerate intellectuals,” “eggheads,” “effete snobs,” “univer-
sities are a nest of reds.” The official Fascist intellectuals were 
mainly engaged in attacking modern culture and the liberal 
intelligentsia for having betrayed traditional values.12

Is by those terms that fascist followers understand time, by 
looking at the past, but a version of the past that fits with perfection 
their understanding of how the past should be, of how their version 
of history must have happened. This is the reason why I hesitate on 
calling fascism a “philosophy”, because a lot of what can be defined 
as characteristics of fascism don`t relay, or in fact, flat out condemn 
any attempt to “pursue” the truth. “Truth” is already presented, one 
just need to accept it.

To get a bit deeper into this mindset, perhaps we should be-
come something of a ghoul ourselves, digging deep into the grave of 
a fascist writer, in order to keep this very text alive. Perhaps the most 
effective way to understand this perspective of time, is by examining 
the way this concept was defined by a quite influential fascist writer, 
one whose views still reverberate in the speech of many nationalist 
and neo-conservative movements. A man whose echo can still be 
quite well heard.

Let´s talk about Julius Evola.

2. The phantom at the street 

Talking about Julius Evola can be both frustrating and darkly 
funny. Frustrating because of the lengths in which is possible to see 
his speech being re-appropriate by, for example, the american alt-
-right, whose members have openly acknowledged Evola13. Darkly 
funny, because that had been a very conscious effort to sanitize the 
views of a man who never seem to take much effort to hide the natu-

12 ECO, Acesso em: 08-07-2019.

13  HOROWITZ, Jason. Steve Bannon Cited Italian Thinker Who Inspired Fascists. Disponível em:

<https://www.nytimes.com/2017/02/10/world/europe/bannon-vatican-julius-evola-fascism.html> . Acesso em: 08-07-2019
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re of his beliefs. A fascinating example of that is in the introduction 
of Evola´s book Revolt Against The Modern Word, written by H. T. 
Hansen. In this brief text, titled A Short Introduction to Julius Evola, 
Hansen attempt to soft certain views of Evola, with a good example 
being the anti-Semitism in his texts. Hansen argues that Evola could 
not be call an anti-Semite, even thought he had written an introduc-
tion to an edition to Protocols of The Elders of Zion14 (the infamous 
forged document that creates a conspiracy in which a cabal of Jewish 
leaders planned to take over the world) in that same document he 
stated that “We must say at once that in this matter we personally 
cannot follow a certain fanatical anti-Semitism, especially that which 
sees the Jews everywhere as deus ex machina and by which one finally 
leads oneself into a kind of trap.”15

Amusingly, Hansen ignores a large part of Evola´s text, par-
ticularly when he states that the veracity or not of the document is 
irrelevant because it “speaks truth” of both the state of the modern 
word and “the Jews”:

Thus, the problem of ‘authenticity’ brings us back again to 
that of ‘veracity’. As far as ‘authenticity’ is concerned, the ou-
tcome of the trial of Berne is, as we have explained, negative 
: the prosecution did not succeed in proving that the ‘Pro-
tocols’ were false. But, legally, the defence is not required to 
prove the authenticity of an impugned document ; it is up 
to the prosecution to prove its falsity. But since, despite all 
the efforts of Judaism - the concerted testimonies, the thesis 
of ‘plagiarism’, the tendentious documents provided by the 
Soviets, the manoeuvres which succeeded in rendering all 
the documents of the defence inadmissible (at least, in the 
court of first instance), an extremely one-sided assessor’s re-
port by Loosli, a notorious philo-Semite, and so on - they 
did not succeed in proving this falsity, the field is clear, and 
the question of ‘authenticity’ is liquidated, that is to say, it is 
once again subordinate to a double test of superior character, 
which is, let us repeat again : 1) the proof by the facts ; 2) the 

14 HANSEN, H.T. A Short Introduction to Julius Evola. In: Revolt Against The Modern World. Rochester/Vermont: Inner Tra-

dition International, 1995. p. xx.

15 EVOLA, Julius. Preface to “The Protocols of the Elders of Zion”. Disponível em:

<http://hercolano2.blogspot.com/2010/03/julius-evola-preface-to-protocols-of.html>. Acesso em: 08-07-2019
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proof by the nature of the Jewish spirit.16

He goes on to say that “jewish culture” exists to “tendentiou-
sly exalt what is inferior in man, to spread a sort of terror, calculated 
to favour self-abandonment to obscure forces and to pave the way 
for occult influences of the sort described in the ‘Protocols’”17 and 
that is “the true meaning of cultural Judaism”. It requires an impres-
sive amount of denial, or bad faith, to read this text and ignores the 
glaring anti-Semitic views expressed in its context, or to ignore the 
haunting call to action made by Evola in his conclusion;

The ‘Protocols’ conclude : “But it is too late for them” - i.e., 
for us. Our view is the opposite of this. At the present time, 
forces are leaping everywhere to the reconquest, because the 
destiny to which Europe seemed condemned may be averted. 
These forces must be completely conscious of the tasks and 
principles which inflexibly determine their action, and must 
have the courage to be radical, firstly on the spiritual plane, 
and to reject all compromise, to prepare the conditions of the 
formation of an international traditional front, and continue 
in this direction until the conflict “of such a nature that the 
world has never known its like” finds them united in a single 
robust, unshakeable, irresistible block. 18

Evola was an anti-semite and was very much a fascist, one 
whose writings and names don’t carry the same historical baggage 
as, for example Adolf Hitler, or Heinrich Himmler, and who can 
more comfortably be understood as a “traditionalist”. One that is 
still referenced and named in nationalist and neo-reactionary mo-
vements to this day. Is, indeed, a quite pertinent choice as far as the 
understanding of fascism is concerned.

With that in mind, let’s investigate what the phantom has to 
say about time.

16 Id, ibidem.

17 Id, ibidem.

18 EVOLA. Acesso em: 08-07-2019.
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3. Moloch in the city

In his book Revolt Against the Modern World, Evola makes it 
very clear that he does not consider the distinctions between what he 
calls the “modern world” with what he defines as a “the traditional 
world” to be purely chronological. In fact, he believes to be a deep 
spiritual separation between modern men and what he refers to as 
“traditional men”, to the point that the two models of societies he 
envisioned, may as well be separated realities.

Evola is very direct over his feelings toward those two “worl-
ds”. While explaining when the “modern world” took its first steps 
he points out a period “between the eighth and the sixth centuries 
B.C., as can be concluded from the sporadic and characteristic alte-
rations in the forms of the social and spiritual life of many peoples 
that occurred during this time”19. He defines this time period as the 
moment when “the first forces of decadence began to be tangibly 
manifested”20. The authors wordings are rarely subtle in their inten-
tions, modernity is framed as degenerate and rotten in its very core, 
understanding that going “beyond” the modern world, is the only 
way to comprehend its “true meaning”21. The author was openly 
anti-egalitarian and anti-rationalist, understanding the democratic 
ideology that proclaimed all human beings equalin dignity to be “ei-
ther an abstract and fictitious concept, or the final stage in a process 
of degeneration, dissolution and collapse”22.

According to Evola, the opposition between the modern un-
derstanding of historical times and “mythological times” is qualita-
tive and substantial, with the author acknowledging the experience 
of time of “traditional men” as “superior23”. According to Evola, the 
“traditional men” had a “supertemporal sense of time and in this 
sensation lives every form of this world”24. In this perspective, the 
“traditional civilizations” had a contact with a “metaphysical reality 
that bestows upon the experience of time in a different ‘mythologi-
cal’ form based on rhythm and space rather than chronological or-
19 EVOLA, Julius. Revolt Against The Modern World. Rochester/Vermont: Inner Tradition International, 1995.p. xxxi.

20 Id, ibidem.

21 Id, ibidem.

22 EVOLA, Julius. The Path of Cinnabar: An Intellectual Autobiography. Integral Tradition Publishing, 2009. p. 170

23 EVOLA, 1995. p. xxxii

24 Id, ibidem.
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der”25. Therefore, Evola understands that the “traditional men” were 
characterized by “the feeling of what is beyond time”26. To Evola, the 
modern rationality is existentially disgusting, a set of made up ru-
les that only separate humanity to certainties that were already pre-
sent the mythological times. Times of legend, the ancient structured 
traditions of the family, the submissive role of women, all of those 
factors were timeless assertions of a higher reality, one that could 
not be conceived, let alone understood, by the “degenerate modern 
mentality”, and such attempts would be comparable to a monkey at-
tempting to understand the thoughts of a god. Or, in the words of 
the author himself:

Having lost that contact by being caught in the illusion of a 
pure flowing, a pure escaping, a yearning that pushes one’s 
goal further and further away, and being caught in a process 
that cannot and does not intend to be satisfied in any achie-
vement as it is consumed in terms of “history” and “beco-
ming”—this is indeed one of the fundamental characteristics 
of the modem world and the limit that separates two eras, 
not only in a historical sense but most of all in an ideal, me-
taphysical, and morphological sense27.

The use of the word “history” in itself shows Evola´s rejec-
tion of the modern comprehension of time, in its chronological “ra-
tional” sense, but perhaps more telling is his use of the word “beco-
ming”. The notion of changing, transforming and searching, instead 
of simply being, existing within a grander sense of existence. What´s 
fascinating in all of this is that Evola

not only creates this clear duality between “traditional” and 
“modern” he also makes as if those are the two conceivable appro-
aches of human society that could possibly exists, that constantly 
repeats each other in the feud of time;

Therefore, the fact that civilizations of the traditional type 
are found in the past becomes merely accidental: the mo-
dem world and the traditional world may be regarded as two 

25 Id, ibidem.

26 Id, ibidem.

27 Id, ibidem.
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universal types and as two a priori categories of civilization. 
Nevertheless, that accidental circumstance allows us to state 
with good reason that wherever a civilization is manifested 
that has as its center and substance the temporal element, 
there we will find a resurgence, in a more or less different 
form, of the same attitudes, values, and forces that have de-
fined the modem era in the specific sense of the term; and 
that wherever a civilization is manifested that has as its cen-
ter and substance the supernatural element, there we will 
find a resurgence, in more or less different forms, of the same 
meanings, values, and forces that have defined archaic types 
of civilization. This should clarify the meaning of what I have 
called the “dualism of civilization” in relation to the terms 
employed (“modem” and “traditional”) and also prevent 
any misunderstandings concerning the “traditionalism” that 
I advocate. “These did not just happen once, but they have 
always been”…28

There is something grandiose about this, these two models 
of reality, one degenerate and decadent, and the other ideal and real, 
facing each other through eternity. The scope is epic in an almost 
Homerian sense, something that could be notice in the already men-
tion introduction that Evola wrote to The Protocols of the Elders of 
Zion, there, the narrative of the ancient cabal of Jews ready to execute 
their Iluminati-esque scheme to rule the planet turns the rise of the 
modern world into a conscious effort made by ill-intended enemies 
who seek to corrupt the beauty and purity of the “traditional world”;

The positive part, which we have traced in the ‘Protocols’, is 
that from which we have shown how, in all the destructive 
processes of the modern world, there is something which did 
not happen ‘by chance’, something which shows a ‘plan’ and 
the presence of hidden forces. We have already talked about 
the rôle which the Jew has played therein, and we think that 
it is wrong to conclude that everything he has done, he has 
done with the ideal of the spiritual empire, as described in 
the ‘Protocols’, in view. And even if this were not the case, for 
us who are not Jewish, the result would be the same, for we 
dispute Israel’s right to consider itself as the ‘chosen people’ 
and to claim an Empire which would imply the submission 

28 EVOLA, 1995. p. xxxii xxxiii
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of all the other races. We are in no way willing to grant abso-
lution for this crime. We know all the greatness of our former 
imperial, aristocratic and spiritual Europe, and we know that 
that greatness was destroyed. We fought against the forces 
which caused that destruction, and we know what rôle the

Jews played then, and play now, within it, and we know that 
they can be found necessarily, today, in all the most virulent 
centres of international revolution.29

So, the tension between modernity and tradition and the cy-
cle between those two perspectives is not even natural, is a struggle 
in which a hated adversary attempts to pervert what´s natural and 
truthful. Therefore, the fight against such threats is heroic, and those 
who are willing to enter in this battle are virtuous, as long as their 
side is in order to resurrect the “imperial, aristocratic and spiritual 
Europe” of old. The struggle is unavoidable, and victory is essential. 
In those terms, time represent something that should be reclaim, the 
very concept of time must be reestablished to is traditional reality 
and be wiped out of its degeneration, brought by modern thought.

One of the most interesting aspects concerning Evola´s 
views is how the conflict seems so immediate and urgent. In a sense, 
the moment, the time to react is always now, and, by making the 
threat not only economic or political, but also spiritual, the need to 
act is forever urgent. After all by turning the decadence brought by 
modern thought a rotting of the spirit, the chances of “fixing” this 
situation, of “cleaning” the society by bringing back the beautiful 
and lost traditional world is, at the same time, an immediate and 
necessary action, but also a seemingly impossible goal to reach. How 
do we truly clean the rotten modern world if we are already part of 
it? More than that, since Evola understand that the coming of the 
modern world was not a process of historical change, but a conspi-
ratorial action committed by a corrupted force, in other words, an 
“enemy”, then who is this adversary? This “Sheitan”? Well, one thing 
is certain, unlike, say, the nazi party, who put “the Jews” as the main 
enemy to be fought, Evola goes one step beyond, he understand “the 
Jews” as simply another face of a seemingly higher power, an almost 

29 EVOLA. Acesso em: 08-07-2019.
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abstract force of corruption,

Besides, the ‘Protocols’ often speak imprecisely about Ju-
daism and Freemasonry, so that one reads “Judeo-Masonic 
conspiracy”, “our divided Free-Masonry”, and at the bottom 
of the first edition : “signed by the representatives of Sion 
of the 33rd degree”. Since the theory that Freemasonry is 
exclusively a creation and instrument of Judaism is, for va-
rious reasons, untenable - see our ‘The relations between 
Freemasonry and Judaism’, in Vita Italiana, June 1937, where 
we show that the judaisation of Freemasonry occurred essen-
tially in the eighteenth century - it follows that it is necessary 
to refer to a much larger network of corrupting occult forces, 
which we are even inclined to believe is not purely human.30

The enemy is ethereal, maybe unhuman, is a large network 
of corrupt forces, “they”, “the enemy” have less to do with some fa-
thomable threat, such as other nations or other cultures, and are 
closer in concept with Sauron, the Shadow in the East, or Cthulhu, 
The Great Dreamer, mythological forces that could not be debated or 
reasoned with, Leviathans to be faced in a battle beyond time.

Such an attitude results in a scenario in which anyone can be 
potentially one with the “enemy”. Evola have offer an understanding 
of “the enemy” that perfectly fits into his overall perspective on so-
ciety, creating a adversary that is broad enough to turn every single 
opposition into part of a larger existential threat.

With all that in mind, there is something that must be ques-
tioned regarding Evola´s perspectives, a lingering doubt regarding 
that man´s “philosophy”, in this epic tale of struggle against the mo-
dern world, what´s the ultimate endgame? What Evola´s teachin-
gs ultimately lead? The reason to make such questionings is a very 
simple one: by Evola´s own admission, his perspective of traditional 
times is not guided by a modern historical perception of the past. 
Rather, he is guided by a purely mythological view of what the tradi-
tional times look like. Even the historical examples that he brings up 
are very specific traditions of widely different cultures, either ancient 
Nordics of old China, never getting to deep into what made those 
cultures unique from each other and only pointing out what they 

30 EVOLA. Acesso em: 08-07-2019.
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may have had in common, in order to serve his larger narrative of 
a lost traditional world. And the truly brilliant aspect of his logic is 
that if one point it out any error or lost nuance in Evola´s picture of 
the ancient past, he can simply write off as an ignorant and dege-
nerate “modern” narrative, a bandage that tries to obscure our eyes 
from the truth.

Greatness and meaning are forever things that need to be 
reclaimed something stolen that must be found, and for that to ha-
ppened, one must be willing to destroy the thieves. The single most 
remarkable thing about such views, is that Julius Evola´s only true 
base of how things were supposed to be is his own narrative, a my-
thology that he believes must be willed into reality. Such views create 
a world, a reality, in which we should forever look into a reflection 
of a past and bring back traditional world that was truly real, a re-
turn of the never was. In this sense, is almost the opposite of what 
philosopher Giorgio Agamben explained in his essay The Time that 
Remains when he made reference to the concept of the tornada. In 
this sense a poem is defined by Agamben as “an organism or a tem-
poral machine that, from the start, strains towards its end”31. For the 
sake of avoiding a lesser description of Agamben’s ideas, I shall use 
his exact words:

What is peculiar to the sestina is that the status of the repe-
atedend words changes, in the sense that the return of ho-
mophony asin typically rhymed poems, the final syllables is 
replaced by thereappearance of the six end words in the six 
stanzas, in a complex but equally regulated order. At the end, 
the tornada recapitulates the end words by dispersing them 
within its three lines.

(…)

It is not that there is another time, corning from who-knows-
-where, that would substitute for chronological time; to the 
contrary, what we have is the same time that organizes it-

31 AGANBEM, Giorgio. The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans. Stanford University Press: Stan-

ford/California, 2005. p. 79.
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self through its own somewhat hidden internal pulsation, in 
order to make place for the time of the poem. Then, at the 
very end, when the movement of cruciform retrogradation is 
fulfilled and the poem seems condemned to repeat itself, the 
tornada returns to and recapitulates the rhyming end words 
in a new sequence, simultaneously exposing their singularity 
along with their secret connectedness.32

Agamben uses a concept of poetry in order to build the con-
cept of his understanding of time. But Agamben connects his com-
prehension of time directly with the notion of change, in fact, as far 
as the author understands, the presence of change, of the tornada, 
is a fundamental aspect of the time that remains. By contrast, the 
conception of time in Julius Evola is more similar to another term, 
not of poetry, but of music. The term I’m referring to is the ritornello, 
defined by Bohumil Med as a signal that determines the repetition of 
a musical excerpt33. The sign of the ritornello, implies, therefore, re-
petition, signifies the necessity to return to a previously played point 
in the music sheet. However, the music played by Evola has a quite 
glaring issue, the repetition is not of the musical excerpt itself, but 
of a very specific memory of it. The music is demanded, forced, be 
played as if the idea of the excerpt and the actual content are one 
of the same, and is demanded from not only the musicians, but the 
audience itself, that they simply accept this version of the music as 
the correct one. As if the music was always meant to sound like that. 
Pointing out that the actual sheet has a different, even if ever so sli-
ghtly, content than what was being play is to betray the very meaning 
of the music, despite that fact that a ritornello applied like this would 
obviously lack harmony. For all those paying attention, the music 
has clearly been broken.

The quest proposed by Evola is fascinating exactly becau-
se promises an endgame that seem to be palpable, but, in truth, is 
about as impossible as the Atlantean myths of an “pure arian” race 
which he so firmly believed. But him, and many of he´s followers, 
believe that the return this “lost time” is an attainable goal, and that, 
ultimately, is what makes his goals so inherently corrosive. The jour-
ney back to the “traditional world” can be understood as destructive 

32 Id, ibidem. p. 82.

33 MED, Bohumil. Teoria da Música. Ed: 4. Brasília, DF: Musimed, 1996. p. 237.
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by its very nature. One can argue that the battle for the “traditional 
world” is not so different from the terrifying Moloch described by 
Allen Ginsberg in his poem Howl, a beast kept alive by the very cre-
atures it devours;

What sphinx of cement and aluminum bashed open their 
skulls and ate up their brains and imagination?

Moloch! Solitude! Filth! Ugliness! Ashcans and unobtainable 
dollars! Children screaming under the stairways! Boys sobbing 
in armies! Old men weeping in the parks!

Moloch! Moloch! Nightmare of Moloch! Moloch the loveless! 
Mental Moloch! Moloch the heavy judger of men!34

One could argue that the very quest for Evola´s traditional 
world, is but a long path towards the belly of the beast.

4. In the belly of saturn

So far, we have discussed the perspective of “time” within 
the ideas of Julius Evola without entering to deeply into how the 
world dreamt by him would look like. Words like “tradition” and the 
awkward amalgamation of different cultures made by Evola exist in 
order to justify a very specific version of a traditional world. A narra-
tive. So even when we take aside the issues within the very structure 
of time defended bola, is important to go into further detail over 
what exactly the “glorious past” he seeks to bring into reality truly 
amounts to.

So, which narrative did Evola defended in his work, one 
which, as previously demonstrated, was understood by the author 
as an unquestionable, absolute truth? There is plenty to discuss in 
this regard, I could, for instance, spend a remarkable amount of time 
exposing on Evola´s beliefs on “Hyperborea”, essentially a land were 
a spiritually superior race of “transcendent gold and blond” people 

34 GINSBERG, Allen. Howl. Disponível em: <https://www.poetryfoundation.org/poems/49303/howl>. Acesso em: 05-12-2019
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(essentially, a “super-white race”) which were meant to exist in the 
region near the north pole35. The location of this region, inciden-
tally, would also be where “the god of the Golden Age”, Kronos, lies 
asleep36. The land of the “superior race”, in other words, would be 
located exactly where the embodiment of time itself rest, a time´s 
past, a once was that should be “reclaim”, and, at the same time, gi-
ves a mythological justification to white supremacy. The “divine” and 
“traditional” just so happens to be embody and represented by the 
white and the masculine. Since the “traditional world” is a self-evi-
dent truth that cannot be questioned or debated, that makes the role 
of superiority of the white and the male to be an absolute.

The blatant racism in Evola’s writing is about as commonpla-
ce as his open misogyny. In this text I had made reference to what 
Evola calls “the traditional man” and his role within the “traditional 
world”. The use of the world “man” is not neutral, Evola very clearly 
puts the male sex in a higher order within his narrative. There is 
quite a lot to cover in that regard, however the best way to sum up 
his views on womanhood can be perfectly sum up with the following 
quotes:

This occurs when the feminine principle, whose force is cen-
trifugal, does not turn to fleeting objects but rather to a “vi-
rile” stability in which she finds a limit to her “restlessness.” 
Stability is then transmitted to the feminine principle to the 
point of intimately transfiguring all of its possibilities. What 
occurs in these terms is a synthesis in a positive sense. What 
is needed therefore is a radical “conversion” of the feminine 
principle to the opposite principle; moreover, it is absolutely 
necessary for the masculine principle to remain wholly it-
self. Then, according to metaphysical symbols, the female 
becomes the “bride” and also the “power” or instrumental 
generating force that receives the primordial principle of the 
immobile male activity and form: as in the doctrine of Sakti, 
which can also be found in Aristotelianism and in Neoplato-
nism, though expressed in different terms, I have mentioned 
the Tantric-Tibetan representations that are very significant 
in this regard, in which the male “bearer-of-

35 EVOLA, 1995. p. 190.

36 Id, ibidem, p. 193.
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the-scepter” is immobile, cold, and substantiated with light 
while the substance of Sakti, which envelops it and uses it as 
its axis, is a flickering flame.37

And, finally;

A woman realizes herself as such and even rises to the same 
level reached by a man as warrior and ascetic only as lover 
and mother. These are bipartitions of the same ideal strain; 
just as there is an active heroism, there is also a passive he-
roism; there is a heroism of absolute affinnation and a he-
roism of absolute dedication.38

Those two examples are enough, I believe, to show exactly 
how the “traditional world” idealized by Evola would look like. In 
the traditional world, entire groups are spiritually bound to truly 
unchangeable destinies, one were the heroic and the divine can only 
belong to the male and the white respectively. That’s the endgame 
of the traditional world, the imagined moment in time in which he 
intended to forever try to return. The cycle in which he would lead 
his followers deeper and deeper into the belly of Saturn.

As frustrating as can be following Evola’s beliefs from a pro-
gressive or democratic perspective, I argue that there is something 
to be learned from his body of work. In particular, a fundamental 
reason of why his perspectives managed to survive the tests of time. 
Evola’s theories had little to no basis on reality, but he had something 
fundamental that allow his echo to be heard decades after his dea-
th. He could build a compelling narrative. Evola’s strong rejection of 
rational thought is followed by an alternative that is as irrational as 
it is epic, in both scope and supposed weight. In order words, Evola 
was skilled in building an emotional narrative, that overlaps logic or 
reason. And is hard to argue that such narratives, are not effective, 
specially to those who are willing to listen.

A narrative construction like this allows for a very unique 
emotional overlap, one that can guide masses into action. I argue that 

37 EVOLA, 1995., p. 158.

38 Id, ibidem, 1995. p. 159.
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this understanding of emotional narrative and emotional truths is, 
in a way, a fundamental tool, because can be used to give something 
powerful and central to any political project. This narrative give me-
aning.

I am far from the first person to criticize the sanitized politi-
cal discourse offered by liberal politics. Chantal Mouffe had offered 
a quite powerful argument that one of the greatest failures of liberal 
democracy is the attempt of acting as if society and politics can live 
within a neutral ground, something that Mouffe refers to as the post-
-political, that is, a scenario in which neoliberal globalization is seen 
as a fate to be accepted, and where political questioning is reduced to 
the simple study technical issues to be dealt by experts39. More to it, 
Mouffe had argue that the rise of right-wing populist is due to the fact 
that such groups are often the only ones who seek to mobilize pas-
sions and create a collective form of identification40. Mouffe do not 
believe that such narratives can be dealt with by the neutral appro-
ach of liberal democracies, instead, she defends the construction of 
a collective, a “people”, resulted from the mobilization of common 
defense of equality, and social justice, that will be possible to combat 
the xenophobic discourse promoted by right-wing populism41.

What Mouffe is arguing, essentially, is the need to create a 
narrative, something that will engage people to democratic values in 
a way that goes beyond the rational acceptance of liberal democracy 
and of politics as a politically neutral ground. Such an approach is 
interesting because recognizes the need of a narrative to give support 
to a political belief. Under that point of view, the rewards offered 
by Evola’s writings start to become more understandable, his con-
ceptions of time, and the endless void in which it leads those who 
attempt to bring back the traditional world, is fill with emotional 
significance. In this sense, the effort of authors like Chantal Mouffe 
in understanding the appeal of right-populism and her goals of buil-
ding a narrative with a similar emotional weight than the ones offe-
red by right-wing populists is, in a way, the most effective response 
to the ideology build it by Evola and by many groups that follows 
very similar narratives that those defended by him (some even being 
39 MOUFFE, Chantal. For a Left Wing Populism. Brooklyn/NW: Verso, 2018.

40 MOUFFE, Chantal. The End of Politics and the Challenge of Right-Wing Populism. In: PANIZZA,

Francisco. Populism and The Mirror of Democracy. Brooklyn/NW: Verso, 2005.

41 MOUFFE, 2018.
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directly inspired by the author).
The quest for the traditional world is meaningless, the time 

of eternal conflict dreamt by Evola is self-destructive. But it is enga-
ging, and it managed to give meaning to mundane lives in a way that 
is both fascinating and horrifying. If there is any lesson I could take 
away from reading and learning about Julius Evola is that the right 
narrative can lead endless crowds to happily march into an abyss, 
willingly allowing Saturn to devour their flesh, as they seek to bring 
a return to something that was never there. There is something to be 
afraid of by a narrative like this, but there is also a lesson. Because 
facing a belief based around such principles with a mask of neutra-
lity or reason can only lead to failure. Perhaps there is an inherent 
need in these emotional truths, perhaps other values can be given as 
much weight and meaning. Perhaps a different perception of time 
can be sold with the same degree of importance that the doomed 
time defended by Evola.

Perhaps the best response to a horror story, is not simply 
taking away its mysticism. Is by telling a different story.

Conclusions

Societies are built on stories. That much was said by more 
than enough over time in many different ways, by many different 
people, from Joseph Campell to Benedict Anderson. One can look 
at stories such as Romulus and Remos or the Arthurian legends to 
see how much fantastic stories can be of extreme relevance to the 
building of a nation, of a people, of a “us”. In a sense, Julius Evola 
was another builder of stories, someone who attempted to unite a 
group of people through a collective mythology. The truth, the drop 
of honey that allows his poison to be swallow, is that this sense of 
belonging, this larger story is necessary. The act of given content, 
meaning to our place in society, in a nation, in time itself, is essential. 
This requirement of meaning is so powerful that Benedict Anderson 
had understood the birth of nationalism to be a way of filling the 
hole left by religion in a post-enlightenment world42. There is this 
search, in other words, for a meaningful narrative, something that 

42 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London/UK: Verso, 

Ed. 2. 2006. p. 10 – 11.
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goes beyond the passive acceptance of a particular order or system as 
“good”, or “necessary”. Evola knew quite well how to build a narrative 
filled with meaning, an awful, backwards meaning, but a meaning 
regardless. The kind that can make people willingly walk the long 
path to the stomach of an old, insane, broken time. Not so different 
from the monstrous Saturn imagined by Goya.

However, the acceptance of the need for a narrative can very 
well serve a different purpose. The fact that stories, emotional tru-
ths, can have such hold over entire groups and communities, me-
ans that other values, other ideas, can be presented as meaningful 
and important. The act of finding sense in narrative doesn´t need in 
any way be the exclusive territory of people like Evola. That’s why I 
brought into the text the figure of Chantal Mouffe, her propositions 
are strongly based around the notion of not denying, but embracing 
this need for passion within the political discourse, while defending 
values that would certainly make the phantom of Evola jump out of 
his monocle43.

I would like to present Julius Evola as a challenge, a worst-
-case scenario for where the rise of far-right ideas could ultimately 
lead us. His narrative is packet with hate, intolerance and inequality, 
along with the certainty that this is simply how the world was always 
supposed to work. There is a space to emotionally engaging narrati-
ves that can offer a better meaning, a better path.

There are roads that can lead us out of the belly of Saturn. 
We just need to build them.

43 MOUFFE, Chantal. Centrist politics will not defeat Boris Johnson’s rightwing populism. Disponível em:

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/01/centrist-politics-boris-johnson-rightwing-populism>. Acesso em: 

26-11/2019.
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A reinvenção da democracia 
brasileira a partir do modelo 

agonístico de Chantal Mouffe
THE REINVENTION OF THE BRAZILIAN AND PARTIAL DEMOCRACY 

OF THE CHANTAL MOUFFE AGONISTIC MODEL

Luiz Gustavo Tiroli
Luiz Henrique Batista de Oliveira Pedrozo

Resumo: O modelo democrático liberal que se estabeleceu 
vitorioso após a derrocada do socialismo – que por sua vez desen-
cadeou uma explosão de conflitos étnicos, religiosos e nacionalistas 
– apregoa uma visão pós-política que nega os antagonismos consti-
tutivos das sociedades humanas e argui uma racionalização demo-
crática consensual. Chantal Mouffe defende um modelo político no 
qual o “outro” não deva ser compreendido como um inimigo a ser 
destruído, mas sim, um adversário cujas ideias devem ser ouvidas e 
combatidas dentro dos limites do jogo democrático e cujo o direito 
de expô-las deve ser garantido. Neste sentido, por meio do método 
histórico dedutivo, que consiste na extração discursiva do conhe-
cimento a partir de premissas aplicáveis a situações concretas, ob-
jetiva-se perquirir sobre a democracia pluralista moderna e sobre 
a possibilidade de se reinventar o processo democrático brasileiro, 
a fim de reconhecer a legitimidade do conflito para a consolidação 
do modelo democrático agonístico. A legitimidade do conflito não 
pode ser suprimida por uma ordem autoritária que aplaque as diver-
gências, uma vez que a democracia é construída com base no dis-
senso.

Palavras-chave: Democracia; Chantal Mouffe; Agonismo; 
Antagonismo; Pluralismo.
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Abstract: The liberal democratic model that established 
itself victorious after the collapse of socialism - which in turn tri-
ggered an explosion of ethnic, religious and nationalist conflicts - 
proclaims a post-political view that denies the constitutive antago-
nisms of human societies and argues for a consensual democratic 
rationalization. Chantal Mouffe defends a political model in which 
the “other” should not be understood as an enemy to be destroyed, 
but an adversary whose ideas must be heard and fought within the 
limits of the democratic game and whose right to expose them must 
be guaranteed. In this sense, by means of the historical deductive 
method, which consists of the discursive extraction of knowledge 
based on premises applicable to concrete situations, the objective is 
to investigate the modern pluralist democracy and the possibility of 
reinventing the Brazilian democratic process, in order to recognize 
the legitimacy of the conflict for the consolidation of the agonistic 
democratic model. The legitimacy of the conflict cannot be suppres-
sed by an authoritarian order that resolves divergences, since demo-
cracy is built on the basis of dissent.

Keywords: Democracy; Chantal Mouffe; Agonism; Antago-
nism; Pluralism.

Introdução

No presente momento, as sociedades democráticas transi-
tam para uma democracia pluralista em face da derrocada do socia-
lismo, que desencadeou uma explosão de conflitos étnicos, religiosos 
e nacionalistas. Com a concepção de uma sociedade pós-industrial, 
o senso comum estabeleceu impedimentos para a análise da realida-
de. Tais perspectivas passaram a ganhar compleição com a queda da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a prerrogativa de não 
existir mais limitações entre a direita e a esquerda. Neste cenário, 
a visão racionalista dos liberais se constitui insuficiente para com-
preender o cenário democrático mundial contemporâneo, marcado 
pela proliferação de particularismos e a emergência de antagonis-
mos. 

Nesse sentido, Mouffe defende o agonismo político, modelo 
no qual o “outro” não deve ser compreendido como um inimigo a 
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ser destruído, mas “um adversário legítimo”, cujas ideias serão ouvi-
das e combatidas, e o direito de expô-las será defendido. 

Para tal, a pesquisadora distingue o conceito de político e 
política, sendo o primeiro a dimensão do antagonismo inerente às 
sociedades humanas e que emerge das relações sociais, ao passo 
que o segundo, pode ser considerado o conjunto de práticas e ins-
tituições que visam organizar e estabelecer ordem em situações po-
tencialmente conflituosas, oriundas da dimensão do político. Nesta 
perspectiva, a superação da dicotomia nós/eles com intuito de esta-
belecer o consenso democrático se constitui em uma falácia, pois o 
conflito e o dissenso são fundamentais à manutenção da democracia.

No antagonismo, o político argui seus posicionamentos ide-
ológicos e despreza o outro, por este constituir um inimigo a ser ig-
norado. Todavia, na proposta do modelo agonístico de democracia, 
Mouffe defende um modelo que considera o outro enquanto adver-
sário a ser combatido no campo das ideias e nos limites das regras do 
jogo político-democrático. 

A passagem do antagonismo para o agonísmo exige a manu-
tenção das instituições democráticas e a liberdade para o confronto 
entre as partes que se reconheçam como adversárias. A construção 
de uma democracia pluralista decorre da necessidade de um deter-
minado consenso a respeito dos princípios ético-políticos, cuja con-
solidação depende de inúmeras interpretações conflitantes, sendo 
fadado, deste modo, a um “consenso conflituoso”. 

A compreensão do outro como inimigo político, - aquele 
que deve ser destruído por meio da perseguição política, midiática, 
sócio midiática e de disseminações de falsas informações que visam 
exclusivamente aniquilar o inimigo -, deve ser superada, a fim de 
se construir uma democracia pluralista, que respeite as diferenças e 
que se consolide compreendendo a existência da divergência identi-
tária de seus componentes. 

Deste modo, por meio de método histórico dedutivo, que 
consiste na extração discursiva do conhecimento a partir de premis-
sas aplicáveis a situações concretas, objetiva-se reconhecer a espe-
cificidade da democracia pluralista moderna, perquirindo sobre a 
possibilidade de reinventar a democracia brasileira, a partir de uma 
modelo que reconheça a legitimidade do conflito para a consolida-
ção do modelo democrático agonístico, recusando a supressão de 
tal modelo pela imposição de uma ordem autoritária que aplaque as 
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divergências e estabeleça uma ordem harmônica e hegemônica no 
cenário brasileiro contemporâneo.

1. A hegemonia dominante e o modelo democrático delibera-
tivo na era pós-política

A queda do muro de Berlin (1989) e o fim da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (1991) sinalizou para a vitória so-
berana do modelo liberal que nasceu baseado no racionalismo e na 
laicidade, e se alicerçou em uma corrente de pensamento denomi-
nada de Iluminismo.1 

Todavia, em face da complexidade das sociedades indus-
triais, o pensamento liberal que outrora apregoava o total afasta-
mento da intervenção estatal para a consolidação dos direitos indi-
viduais, passou a considerar a perspectiva de liberdades positivas, 
acrescentando aos direitos e liberdades individuais mais básicos, 
uma atenção na igualdade de oportunidades e na ética de uma co-
munidade determinada. A perspectiva democrática do liberalismo 
apregoou a existência de um espaço privado de liberdades individu-
ais mínimas face ao Estado.2 

Neste sentido, o pensamento liberal prega que existem di-
reitos individuais que são anteriores a consolidação do Estado e que 
por ele não poderiam serem relativizados, a fim de garantir a tute-
la da individualidade, sem incorrer no processo de sobreposição da 
coletividade. Tais direitos são fundamentais para a liberdade de ação 
do indivíduo, devendo os direitos coletivos e sociais serem regula-
mentados, a fim de impedir que sua imposição possa mitigar aqueles 
que garantem a liberdade.3

 Entretanto, a visão racionalista dos liberais se constitui 
insuficiente para compreender o cenário democrático mundial 
contemporâneo, marcado pela proliferação de particularismos e a 
emergência de antagonismos, pois consiste na mitigação do papel 
do cidadão que, apesar de ter resguardado seus interesses pessoais, 
não tem participação efetiva no processo de condução da autonomia 
pública, a não ser pela possibilidade de eleger representantes que, 

1 MELQUIOR, 1991.

2 SILVA, 2008.

3 HABERMAS, 2004.
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durante um determinado período, conduziriam as decisões do Esta-
do, afastando o indivíduo da esfera pública que não detém espaços 
adequados para  garantir a participação do cidadão no processo de 
construção da política e na tomada de decisão na esfera pública.4  

A crítica de Mouffe ao modelo liberal consiste na sua ca-
racterística pós-política, que desconsidera a natureza antagonista 
do político nas pluralidades das sociedades modernas. Neste aspec-
to, o “político” como realidade constituída a partir do antagonismo 
precisa ser percebido a partir da condição de inexistência de uma 
situação definitiva, ou seja, através da compreensão da dimensão de 
irredutibilidade que permeia toda ordem. Neste sentido, o conceito 
de hegemonia é utilizado por Mouffe para demonstrar essa realida-
de, e que é resultado de um conjunto de práticas que se estabelecem 
em determinada sociedade em dado período histórico. 

Em outras palavras, é preciso reconhecer o caráter hegemô-
nico de todos os tipos de ordem social e o fato de que toda 
sociedade é resultado de um conjunto de práticas que tentam 
estabelecer ordem em um contexto de contingência. Como 
sugere Ernesto Laclau: “As duas características principais 
de uma intervenção hegemônica são, neste sentido, o cará-
ter “contingente” das articulações hegemônicas e seu caráter 
“constitutivo”, no sentido de que elas instituem relações so-
ciais no sentido primário, não dependentes de qualquer ra-
cionalidade social a priori”. O político está identificado com 
os atos da instituição hegemônica.5

A compreensão da existência de uma ordem hegemônica 
temporária permite o questionamento em relação a suas práticas, 
podendo ser superadas e substituídas, a partir da relação de anta-
gonismo que permeia a realidade política. Sendo assim, não se deve 
objetivar construir um consenso democrático que aplaque as dife-
renças e estabeleça uma ordem política inquestionável, por ser fruto 
da deliberação e da construção coletiva, mas o confronto de modelos 
democráticos e de posicionamentos políticos ideológicos numa rela-
ção de “nós/eles” legítima. 

4 HABERMAS, 2002.

5 MOUFFE, 2015, p. 16.
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Toda ordem é política e se baseia em algumas formas de 
exclusão. Sempre existem outras possibilidades, que foram 
reprimidas e que podem ser reativadas. As práticas de articu-
lação por meio das quais se estabelece uma determinada or-
dem e se determina o significado das instituições sociais são 
“práticas hegemônicas”. Toda ordem hegemônica é passível 
de ser desafiada por práticas anti-hegemônicas, isto é, práti-
cas que tentarão desarticular a ordem existente para instalar 
outra forma de hegemonia.6

A hegemonia do neoliberismo apregoa o consenso como re-
solução legítima para os conflitos políticos, sustentando que a dico-
tomia histórica entre esquerda e direito deva ser superada para con-
solidar uma racionalidade capaz de construir consensos universais. 
Esta visão pós-política impede a visualização da hegemonia neolibe-
ral que se apresenta como única alternativa para a compreensão da 
democracia contemporânea. A negação do antagonismo, que é cons-
titutivo do político, afasta as paixões inerentes às relações sociais.

Estou convencida de que imaginar o objetivo da política 
democrática em termos de consenso e reconciliação não é 
somente um equívoco conceitual, mas também algo que en-
volve inúmeros riscos políticos. O anseio por um mundo no 
qual a dicotomia nós/eles estaria superada está baseada em 
falsas premissas, e aqueles que compartilham essa visão cer-
tamente não compreendem a verdadeira tarefa que a política 
democrática tem diante de si.7

Neste sentido, um dos mais sofisticados defensores da uni-
versalização da democracia constitucional liberal, e da perspectiva 
de construção de uma racionalidade deliberativa argumentativa que 
visa consolidar um consenso político é Jürgen Habermas. 

[...] o deliberativo, desenvolvido como reação a esse modelo 
instrumental, busca criar uma ligação entre moralidade e po-
lítica. Seus defensores querem substituir a racionalidade ins-
trumental pela racionalidade comunicativa. Eles apresentam 
o debate político como um campo específico de aplicação da 

6 MOUFFE, 2015, p. 17.

7 MOUFFE, 2015, p. 02.
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moralidade e acreditam que é possível criar, na esfera políti-
ca, um consenso moral racional por meio da discussão livre. 
Nesse caso, a compreensão da política não se dá por meio da 
economia, mas por meio da ética ou da moralidade.8

O modelo deliberativo habermasiano se constitui a partir da 
tentativa de harmonização da perspectiva liberal e republicana e está 
alicerçado nas condições de comunicação para a tomada de decisão, 
em que o processo político deliberativo se solidifica sobre a estrutu-
ração de uma comunicação pública no espaço público9. Este espaço 
público é tido como espaço irrestrito de comunicação e deliberação 
pública, não tendo limites geográficos em que os elementos consti-
tutivos não podem ser antecipados10.

Para o exercício da deliberação, Habermas propõe a teoria 
da ação comunicativa, em que defende a superação da filosofia do 
sujeito pela filosofia da linguagem, desenvolvendo uma teoria que se 
alicerça sobre pressupostos comunicativos e que se caracteriza pelo 
diálogo argumentativo. 

Os requisitos para a concretização do discurso consistem 
na possibilidade de todos poderem participar; “todos podem pro-
blematizar qualquer asserção; todos podem introduzir qualquer as-
serção no discurso; todos podem manifestar suas atitudes, desejos e 
necessidades e todos podem exercer os direitos acima”11. 

Sendo assim, a democracia deliberativa precisa desdobrar-
-se sobre “opiniões públicas autônomas e amplamente espraiadas, 
e sobre procedimentos institucionalizados por via jurídico-estatal 
para a formação democrática da opinião e da vontade”12.

Os indivíduos reconhecem uma decisão como legítima, e a 
aceitam, à medida que se identificam e participam do processo deli-
berativo, seguindo a direção que estes mesmos desejaram seguir. A 
discussão ampla e irrestrita tem a finalidade de construir círculos de 
debates a partir de opiniões racionais que ao final, estabelecerão o 
argumento mais forte que será determinado como a vontade coleti-
va. Neste modelo, não é somente o voto a fonte de legitimidade, mas 

8 MOUFFE, 2015, p. 12.

9 LUBENOW, 2010.

10 HABERMAS, 2011.

11 ALEXY, 2005, p. 226.

12 HABERMAS, 2002, p. 286.
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sobretudo a participação discursiva baseada na racionalidade dos 
interessados que direta e indiretamente serão afetados pela decisão 
tomada. Entretanto, questiona-se sobre quem determinará quais são 
os “resultados aceitáveis” e quem definirá o “argumento mais forte”?

No que diz respeito a esses conceitos políticos decisivos, de-
pende de quem os interpreta, define e utiliza; quem concre-
tamente decide o que é a paz e o que são o desarmamento, 
a ordem pública e a segurança. Uma das manifestações mais 
importantes da vida legal e espiritual da humanidade é o 
fato de que aquele que detém o verdadeiro poder é capaz de 
determinar o conteúdo dos conceitos e das palavras. Caesar 
dominus et supra grammaticam. César também é o senhor da 
gramática.13

Mouffe14 critica ainda, o modelo de democracia universal 
que serve à universalização dos direitos humanos, feito um instru-
mento de dominação e imposição da hegemonia ocidental liberal 
às múltiplas sociedades, marcadas por processos históricos e sociais 
bastante distintos. 

Boaventura de Souza Santos corrobora com a crítica ao sus-
tentar que a universalização dos direitos humanos pressupõe um 
processo de “globalização por cima”, que significa a imposição civili-
zatória do ocidente as sociedades subdesenvolvidas.15

Ele ressalta a existência de um discurso contra-hegemônico 
dos direitos humanos, articulando em torno de especifici-
dades culturais e diferentes versões da dignidade humana, 
em vez de lançar mão de falsos universalismos. Ele defende 
uma concepção “mista” de direitos humanos que os repense 
como “multiculturais”, permitindo formulações diferentes de 
acordo com as diferentes culturas. Sousa Santos tem a mes-
ma abordagem de Raimundo Panikkar, que defende que para 
compreender o significado dos direitos humanos é necessá-
rio examinar a função que eles exercem em nossa cultura.16

13 SCHMITT, 1988, p. 202.

14 MOUFFE, 2005.

15 SANTOS, 1995, p. 337.

16 MOUFFE, 2015, p. 126.
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A teoria habermasiana procedimental da democracia, por 
sua vez, concebe a existência de uma cooriginariedade dos direitos 
individuais fundamentais e a soberania popular, ou seja, de um lado 
o autogoverno serve para tutelar os direitos individuais, e de outro, 
os mesmos direitos são essenciais para o exercício da soberania po-
pular17. Para Habermas18 considerando o aspecto de cooriginarieda-
de “então se pode entender como a soberania popular e os direitos 
humanos andam lado a lado e logo perceber a cooriginariedade das 
autonomias cívica e privada.”

As relações internas desejadas entre “direitos humanos” e 
“soberania popular” baseiam-se no fato de que a existência 
de um autogoverno legalmente institucionalizado só pode 
ser satisfeita com a ajuda de um código que envolva, simul-
taneamente, as liberdades individuais acionáveis. Do mesmo 
modo, a distribuição equitativa dessas liberdades (e seu “jus-
to valor”) só pode ser satisfeita, por sua vez, por meio de um 
procedimento democrático que sirva de base à hipótese de 
que o resultado da formação do ponto de vista político – e 
da vontade política – seja racional. Isso mostra como a au-
tonomia privada e a autonomia pública se pressupõem reci-
procamente, de tal maneira que nenhuma delas pode alegar 
primazia sobre a outra.19

O discurso é ordenado pelas regras de igualdade e simetria, 
ou seja, todos têm a mesma chance de iniciar o debate, realizar crí-
ticas, interrogar e participar, além de que todos podem discutir e 
questionar a respeito dos tópicos que foram estabelecidos em pauta 
para a discussão, e todos tem “o direito de iniciar argumentos refle-
xivos sobre as próprias regras do procedimento discursivo e o modo 
pelo qual são aplicadas e implementadas”.20

Mouffe21 faz críticas também, ao enfrentamento dos pro-
blemas da democracia a partir de uma metodologia procedimental. 
Para ela, deve-se vislumbrar a democracia de uma perspectiva que 
valorize as práticas e não as formas de argumentação. Neste senti-
17 MOUFFE, 2015.

18 HABERMAS, 1996, p. 127.

19 HABERMAS, 1988, p. 449.

20 BENHABIB, 1996, p. 70.

21 MOUFFE, 2005.
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do, a distinção estrita entre “procedimental” e “substancial” ou entre 
“moral” e “ética” - distinções fundamentais para a perspectiva ha-
bermasiana de democracia – não se sustentam, uma vez que proce-
dimentos sempre envolvem compromissos éticos substanciais e “não 
poderiam nunca serem procedimentos puramente neutros”22.

A deliberação moral (modelo deliberativo), a teoria política 
democrática em vigor é incapaz de reconhecer o papel das 
“paixões” como uma das forças motrizes do campo da políti-
ca, ficando impotente quando se vê diante de suas diferentes 
manifestações. Ora, isso é coerente como a recusa em acei-
tar a sempre presente possibilidade de antagonismo e com a 
crença de que, na medida em que é racional, a política demo-
crática pode ser interpretada invariavelmente em termos de 
ações individuais.23

Neste sentido, a lealdade ao processo democrático e as suas 
instituições não dependem de uma fundação racional, mas “um 
compromisso apaixonado a um sistema de referência. Logo, apesar 
de ser crença, é realmente um modo de viver ou de avaliar-se na 
vida”24.

Os teóricos que desejam eliminar as paixões da política e que 
defendem que a política democrática deve ser compreendi-
da apenas em termos racionais, de moderação e de consenso 
revelam sua falta de compreensão da dinâmica do político. 
Eles não percebem que a política democrática precisa ter 
uma ascendência real sobre os desejos e as fantasias das pes-
soas e que, em vez de opor interesses a sentimento e razão a 
paixões, ela deve oferecer formas de identificação que contri-
buam para as práticas democráticas.25

Além disso, para Chantal os obstáculos dos mecanismos 
racionalistas são ontológicos, ou seja, a deliberação pública livre, 
desempenhada por todos igualmente, e por temas de interesse cole-
tivo, constitui-se uma impossibilidade conceitual, dado “que formas 

22 MOUFFE, 2005, p. 18.

23 MOUFFE, 2005, p. 17.

24 WITTGENSTEIN, 1980, p. 85.

25 MOUFFE, 2005, p. 19.
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particulares de vida que são apresentações como seus “empecilhos” 
são sua própria condição de possibilidade. Sem elas a comunicação 
ou deliberação jamais adviriam.”26

2. Por um modelo agonístico de democracia pluralista

O modelo democrático deliberativo apregoa a construção de 
um consenso racional, que por sua vez, desconsidera as paixões e as 
relações de poder na esfera pública (é incapaz de perceber a dimen-
são antagonista e seu caráter inerradicável, decorrente do pluralismo 
e que é constitutivo do político). 

No intuito de compreender a teoria democrática de Mouffe 
faz-se necessário distinguir “o político” da “política”, sendo o primei-
ro a dimensão do antagonismo constitutivo e inerente às sociedades 
humanas e que emerge das relações sociais, e o segundo, o conjunto 
de práticas e instituições que visam organizar e estabelecer ordem 
em situações potencialmente conflituosas, oriundas da dimensão 
do político. Neste contexto, a superação da dicotomia nós/eles com 
intuito de estabelecer o consenso democrático se constitui em uma 
falácia, pois o conflito e o dissenso são fundamentais à manutenção 
da democracia.

Mais precisamente, é assim que diferencio “o político” da 
“política”: entendo por “o político” a dimensão de antagonis-
mo que considero constitutiva das sociedades humanas, en-
quanto entendo por “política” o conjunto de práticas e insti-
tuições por meio das quais uma ordem é criada, organizando 
a coexistência humana no contexto conflituoso produzido 
pelo político.27

Neste aspecto, a democracia deliberativa tem relação com o 
pensamento liberal, pois de “um modo muito sistemático, o pensa-
mento liberal evade ou ignora o Estado e a política, e manifesta-se ao 
invés disso, em termos de uma típica e sempre recorrente polaridade 
de duas esferas heterogêneas, sabidamente a ética e economia”28.

A proposta de democracia agonística de Mouffe pressupõe 
26 MOUFFE, 2005, p. 19.

27 MOUFFE, 2015, p. 08

28 SCHMITT, 1976, p. 70.
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um modelo político que considere a natureza do político, as relações 
de poder e o antagonismo como cerne. Desse modo, a “objetividade 
social é constituída por atos de poder” e a manifestação da vontade 
social torna-se, em última instância, política29. 

A proposta de democracia pluralista de Mouffe está rela-
cionada a manutenção das instituições democráticas, no sentido 
de transformar o modelo antagonístico em um modelo agonístico, 
superando a lógica de inimigo pela lógica de adversário legítimo. 
A demarcação entre nós/eles se torna antagonística à medida que 
se constrói a crença de que “eles” ameaçam a identidade do “nós”, 
sugerindo assim a relação de amigo e inimigo. Sendo assim, para a 
cientista política, não existe consenso sem exclusão, não existe “nós” 
sem “eles” e nenhuma política é possível sem se estabelecer uma 
fronteira.

O que está em jogo no conflito agonístico, ao contrário, é 
a própria configuração das relações de poder em torno das 
quais a sociedade está estruturada: é um conflito entre pro-
jetos hegemônicos opostos que jamais pode ser acomodado 
racionalmente. Embora a dimensão antagonística nunca dei-
xe de estar presente e o confronto seja real, ele se desenvolve 
sob condições que são reguladas por um conjunto de proce-
dimentos democráticos aceitados pelos adversários.30

Neste aspecto, há uma outra reflexão sobre a democracia a 
ser desenvolvida: trata-se da natureza da ordem mundial democrá-
tica que apresenta dois modelos, um cosmopolita que sustenta uma 
universalização da interpretação ocidental dos valores democráti-
cos e da implementação de uma visão geral dos direitos humanos 
a todas as sociedades em nível mundial, e o modelo multipolar, que 
apregoa um determinado equilíbrio entre as unidades regionais em 
detrimento da imposição de uma ordem mundial única, estando 
preocupada com a democracia pluralista e com a diversidade.

A democracia cosmopolítica baseia-se no pressuposto de 
que objetivos importantes – controle do uso da força, res-
peito pelos direitos humanos, autodeterminação – só serão 

29 MOUFFE, 2005, p. 19.

30 MOUFFE, 2015, p. 20.
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alcançados por meio da ampliação e do desenvolvimento 
da democracia. Ela se diferencia da abordagem comum do 
cosmopolitismo por não exigir simplesmente a responsabi-
lidade global, mas por realmente tentar aplicar internacio-
nalmente os princípios da democracia. Para que problemas 
como proteção do meio ambiente, regulação da migração e 
uso dos recursos naturais estejam sujeitos ao indispensável 
controle democrático, a democracia precisa superar as fron-
teiras dos Estados individuais e afirma-se em nível global.31

As críticas feitas por Mouffe ao modelo cosmopolita consis-
te na pretensão de tal modelo em universalizar, de maneira imposi-
tiva, os valores da cultura ocidental, compreendendo que “a forma 
de vida ocidental é a melhor e que o progresso moral exige sua im-
plementação em todo o mundo.”32 Aqueles que sustentam os concei-
tos de “cidadãos do mundo” e “República Mundial”, desconsideram 
o aspecto antagonista das sociedades que é constitutivo do político 
e que não pode ser suprimido pela imposição, ainda que bem-in-
tencionada, de valores e direitos construídos dentro da lógica típica 
ocidental.

Eles negligenciam o fato de que relações de poder são cons-
titutivas do social e que os conflitos e antagonismos não 
podem ser erradicados. É por isso que, se uma República 
Mundial fosse estabelecida, isso poderia apenas significar a 
hegemonia mundial de um poder dominante que teria sido 
capaz de apagar todas as diferenças e impor suas próprias 
concepções de mundo ao planeta inteiro. Isso traria graves 
consequências. Nós já estamos testemunhando como as ten-
tativas atuais de hegemonizar o mundo suscitam reações ad-
versas violentas daquelas sociedades cujos valores e culturas 
específicos são tidos como ilegítimos pela universalização 
impingida pelo modelo ocidental.33

A exemplo do que acontece nos Estados Unidos da Améri-
ca, verifica-se a tentativa de um poder hegemônico ocidental impor 
seus valores, crenças e concepções de direitos humanos a sociedades 

31 ARCHIBUGI, 2006, p. 7.

32 MOUFFE, 2003, p. 23.

33 MOUFFE, 2003, p. 24
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diversificadas, marcadas por processos históricos, culturais, políti-
cos e econômicos que a tornaram única. A tentativa de universali-
zação típica da era pós-política deveria ser superada pela retomada 
da visão política, que reconhece os conflitos legítimos, construindo 
uma ordem multipolar. A construção de um modelo multipolar é 
necessária e possível, para isso Mouffe apresenta como exemplo o 
fortalecimento da China e a intenção do Brasil em fortalecer o poder 
de negociação do Mercosul.

Acredito que deveríamos almejar o estabelecimento de uma 
ordem mundial pluralista onde um grande número de uni-
dades regionais coexistam, com suas culturas e valores dife-
rentes, onde uma pluralidade de compreensões dos “direitos 
humanos” e formas de democracia seriam consideradas le-
gítimas.34

A respeito dos órgãos e entidades supranacionais que visam 
construir políticas para direcionamento da geopolítica mundial, 
Mouffe não descarta, - considerando o estágio atual de globaliza-
ção -, a sua importância na finalidade de regular as relações interna-
cionais, mas sustenta a necessidade dessas entidades serem espaços 
públicos propícios para a manifestação da diversidade e dos anta-
gonismos, construindo uma perspectiva multipolar e pluralista em 
detrimento de um centro que seria o único lugar de soberania.35

Tentar impor a concepção ocidental de democracia, consi-
derada como a única legítima em sociedades recalcitrantes, 
tem levado a apresentar aqueles que não aceitam esta con-
cepção como “inimigos” da civilização, negando desse modo 
seus direitos de manter suas culturas e criando condições de 
uma luta antagonística entre diferentes civilizações. É apenas 
pelo reconhecimento da legitimidade de uma pluralidade de 
formas de sociedade e do fato de que o modelo democrático 
liberal é a única forma de democracia entre outras, que con-
dições podem ser criadas para uma coexistência agonística 
entre polos regionais diferentes, com suas instituições espe-
cíficas. 36 

34 MOUFFE, 2003, p. 25.

35 MOUFFE, 2003.

36 MOUFFE, 2003, p. 25.
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Do contrário, a imposição de uma ordem democrática he-
gemônica ocidental faz com que, aqueles que não concordam e re-
sistam a imposição, sejam vistos como “inimigo” da civilização, e a 
desconstrução do adversário legítimo permite que sejam utilizados 
todos os instrumentos legítimos e ilegítimos para combater tal ame-
aça.

Neste aspecto, somente o pluralismo de núcleos políticos na 
construção de uma ordem democrática mundial multipolar trará as 
estruturas para a construção da paz, pois o equilíbrio entre unidades 
regionais têm maior possibilidade de alcançar a pacificação do que a 
imposição de uma hiperpoderosa unilateral.

3. A reinvenção da democracia brasileira a partir do modelo 
agonístico de Chantal Mouffe

A perspectiva do modelo democrático liberal consensual 
aponta para um processo de unificação e pacificação mundial no 
médio e longo prazo. Entretanto, essa visão pós-política que nega o 
antagonismo como elemento fundante da política tem sido questio-
nado em várias regiões do globo. A derrocada do modelo socialista/
comunista e o triunfo do modelo liberal baseado na sociedade de 
mercado mitigou as fronteiras entre a esquerda e a direita, e em vez 
de amadurecer o processo democrático, implicou na perda de legiti-
midade das instituições democráticas nas sociedades ocidentais.

Neste sentido, o fim da guerra fria e da ordem geopolítica 
bipolar não fez surgir o consenso democrático mundial, nem tão 
pouco a pacificação harmoniosa das sociedades, pelo contrário, a 
constituição do modelo liberal como sendo a única hegemonia le-
gítima, aquela a ser desenvolvida como forma de regulamentar o 
processo democrático nas sociedades, fez surgir a explosão de uma 
multiplicidade de novos antagonismos.37

A perspectiva pós-política que apregoou a queda das iden-
tidades coletivas não foi capaz de vislumbrar a ascensão de partidos 
que “apelavam a formas supostamente “arcaicas” de identificação 
com o povo.” A explosão do populismo de direita em países como 
Dinamarca, Suíça, Holanda, Noruega, Itália e França, encontra no 
Brasil território fértil, sobretudo em face do passado ditatorial pelo 

37 MOUFFE, 2015.
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qual o país atravessou. 
Os teóricos liberais atribuem a este fenômeno a justificativa 

de que a classe trabalhadora alienada seria alvo fácil para os dema-
gogos, entretanto, Mouffe afirma que as análises sociológicas “indi-
cam claramente que os eleitores dos partidos populistas podem ser 
encontrados em todos os setores do eleitorado.”

Sendo assim, a cientista política diagnostica elementos co-
muns nas sociedades em que se desenvolveu um populismo de direi-
ta que se apresenta como uma antítese as estruturas tradicionais da 
política. Nestas sociedades a barreira entre esquerda e direita, entre 
partidos e projetos de governo foram atenuadas no desenvolvimento 
do processo histórico e político, ou seja, com o objetivo de construir 
uma perspectiva conciliatória e consensual nos partidos de centro, o 
eleitorado ficou desprovido de projetos políticos significativamente 
diferentes e conflitantes. Neste contexto, “os demagogos de direita 
foram capazes de expressar o desejo de uma alternativa ao consenso 
sufocante.”38

Na Áustria, com o fim da Segunda Guerra Mundial cons-
truiu-se uma grande coalizão entre o conservador Partido do Povo 
(ÖVP) e o Partido Socialista (SPÖ) que permitiu o controle do cam-
po econômico, cultural, social e político, concebendo um governo 
aliado as elites, criando espaço para o surgimento do demagogo Jörg 
Haider que soube relacionar os temas de interesse da soberania po-
pular e se apresentar como resistência a coalizão construída pelos 
dois principais partidos. 

A estratégia discursiva de Haider consistiu em erguer uma 
fronteira entre um “nós” formado por todos os austríacos 
de bem, trabalhadores dedicados e defensores dos valores 
nacionais, e um “eles” composto pelos partidos no poder, 
sindicatos, burocratas, estrangeiros, intelectuais de esquerda 
e artistas, que eram apresentados como um obstáculo a um 
verdadeiro debate democrático.39

Haider foi capaz de construir um antagonismo nós/eles entre 
a população e as elites, desenvolvendo um polo “anti-establishment”. 
Neste sentido, ao se apresentar como a única opção contra a coali-

38 MOUFFE, 2015, p. 65

39 MOUFFE, 2015, p. 66.
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zão instaurada no país após a Segunda Guerra Mundial, o político 
capta o sentimento dos eleitores, e o crescimento do populismo de 
direita, contemplada como única alternativa hegemônica, impede a 
criticidade do modelo e impossibilita a manutenção das instituições 
democráticas no intuito de transformar os conflitos antagonistas em 
conflitos agonistas, de modo que o adversário não seja concebido 
como inimigo a ser destruído, mas como adversário legítimo a ser 
combatido nos limites do campo democrático.

No Brasil, o cenário recente da política nacional, demonstra 
uma fragilidade das barreiras que separam os projetos da direita e da 
esquerda de maneira clara para a população que, diante da ausência 
do estabelecimento de partidos com projetos políticos antagônicos, 
encontrou no populismo de direita uma forma de combater o esta-
blishment. 

A ineficiência dos partidos políticos em definir projetos po-
líticos distintos incorre na ascensão de demagogos, que por sua vez, 
constroem discursos em que a relação eles/nós ultrapassa a com-
preensão tradicional de inimigo político e recaí na perspectiva de 
bem/mal, moralizando o debate político, que deveria se consolidar 
em sentido estritamente contrário, para a solidificação da relação 
agonística, de modo que a relação eles/nós seja de adversário legíti-
mo, combatido dentro do campo democrático.

O processo de moralização da política ocorre na visão pós-
-política da segunda modernidade e pressupõe o fim do antagonis-
mo político, os embates não ocorrem mais dentro do campo político 
tradicional, o debate concentra-se em aspectos morais, negando o 
caráter político e consolidando, em defesa do modelo democrático 
liberal, a perspectiva de que aqueles que se apresentam fora das re-
gras estabelecidas são considerados como inimigos da democracia, 
um mal a ser combatido fora dos campos das ideias e em limites que 
transcendem a lógica democrática. 

Mouffe rebate também, a fronteira estabelecida entre os “de-
mocratas do bem” e a “extrema direita do mal”, no sentido de que 
aqueles que negam o antagonismo encontraram no moralismo uma 
maneira de justificar o conflito entre modelos diversos de projetos 
democráticos, sem contudo, admitir o caráter do político.

Numa típica manipulação liberal, era possível estabelecer, 
dessa forma, uma distinção política “nós”/”eles” ao mesmo 
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tempo que, por apresentá-la como sendo de natureza moral, 
se negava seu caráter político. Desse modo, a identidade dos 
bons democratas podia ser alcançadas por meio da exclusão 
da extrema direta nociva, sem questionar a tese de que o mo-
delo adversarial de política foi superado. Outro bônus foi que 
se podiam mobilizar as paixões contra o que foi denomina-
do de “extrema direita” utilizando-se repertório tradicional 
do discurso antifascista. As pessoas sentiam-se muito bem 
e muito virtuosas simplesmente por participar da denúncia 
das “forças nocivas”. Naturalmente, essa mobilização de pai-
xões não era reconhecida como tal, mas entendida como a 
reação racional de seres humanos morais que queriam de-
fender valores universais. Dessa forma, ela se tornava com-
patível com a perspectiva racionalista dominante.40

Quando o processo de moralização da política se acentua, a 
dicotomia nós/eles é superada pela divisão bem/mal. Neste sentido, 
o estabelecimento do “eles” como “inimigo” traz a legitimidade que 
autoriza o emprego de todos os meios para sua destruição. Não se 
trata de conceber que a política foi moralizada, mas que o debate 
pertinente ao espaço político ocorre no campo da moral. 

Uma das chaves para a tese do pluralismo agonístico é que, 
longe de pôr em risco a democracia, a confrontação agonísti-
ca é, de fato, sua condição de existência. A especificidade da 
democracia moderna reside no reconhecimento e na legiti-
mação do conflito e na recusa de suprimi-lo pela imposição 
de uma ordem autoritária. Rompendo com a representação 
simbólica da sociedade como um corpo orgânico – que era 
característica do modo holístico de organização social –, 
uma sociedade democrática reconhece o pluralismo de valo-
res, o “desencantamento do mundo” diagnosticado por Max 
Weber e os conflitos inevitáveis que dele decorrem.41

O deslocamento de antagonismos da esfera política para a 
esfera moral incorre no enfraquecimento das instituições democrá-
ticas, pois o combate não admite contraposição, não há pluralidade, 
não há agonísmo à medida que a divisão implica necessariamente na 

40 MOUFFE, 2015, p. 72.

41 MOUFFE, 2005, p. 21.
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dualidade “bem/mal”, ou “certo/errado”, suprimindo o caráter polí-
tico e impedindo a construção do modelo agonístico democrático 
brasileiro.

Outro aspecto a ser considerado no processo de construção 
do agonísmo democrático plural no Brasil consiste na necessidade 
da superação de uma visão de intolerância a diversidade, que tem 
origem na herança colonizadora que o país e a América Latina atra-
vessou, um processo de encobrimento do diverso, do outro, daquilo 
que destoasse do modelo europeu.

A modernidade possui, intrinsecamente, a ideia de unifor-
mização, padronização e encobrimento, propiciando no período de 
colonização a disseminação de uma cultura de “dominação, contro-
le, exploração, dispensabilidade de vidas humanas, subalternização 
dos saberes dos povos colonizados, etc.”42. Os povos originários da 
América Latina vivenciaram o processo colonizador espanhol e por-
tuguês, tendo sua história e cultura suprimidos pela imposição hege-
mônica de um modelo europeu. 

O fenômeno do Neoconstitucionalismo Latino America-
no trouxe elementos importantes para a compreensão da reestru-
turação do modelo de justiça e do modelo democrático, sobretudo 
a plurinacionalidade e o pluralismo jurídico nas Constituições do 
Equador (2008) e da Bolívia (2009). Tais fenômenos denotam para 
a valorização do pluralismo democrático em face da tradição colo-
nizadora hegemônica, e são fruto das lutas sociais que exigiram o 
surgimento de novos contextos, tendo a soberania popular a força 
motriz para as mudanças paradigmáticas.

Importa mostrar como os movimentos do constitucionalis-
mo ocorrido recentemente em países sul-americanos (Bolí-
via e Equador) tentam romper com a lógica liberal individu-
alista das constituições políticas tradicionalmente operadas, 
reinventando o espaço público a partir dos interesses e neces-
sidades das maiorias alijadas historicamente dos processos 
decisórios. Assim, as novas constituições surgidas no âmbito 
da América Latina são do ponto de vista da filosofia jurídica, 
uma quebra ou ruptura com a antiga matriz eurocêntrica de 
pensar o Direito e o Estado para o continente, voltando-se, 
agora, para a refundação das instituições, a transformação 

42 SPAREMBERGER, 2014, p. 104.
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das ideias e dos instrumentos jurídicos em favor dos inte-
resses e das culturas encobertas e violentamente apagadas da 
sua própria história; quiçá, observa-se um processo de des-
colonização do poder e da justiça. 43

A Constituição Boliviana previu a criação de uma jurisdi-
ção indígena, não estando vinculada a jurisdição comum, mas ao 
controle concentrado de constitucionalidade realizado por um Tri-
bunal Plurinacional Constitucional, sendo este um mecanismo que 
denota os argumento sustentados por Chantal Mouffe, na medida 
que se constrói um processo democrático que considera a natureza 
plural da sociedade e reconhece como legítimos seus antagonismos, 
na intenção de construir, a partir da manutenção das instituições 
democráticas, pluralismos capazes de transformar o antagonismo, 
erradicável e constitutivo do político, em agonísmos.44

No processo da refundação plurinacional do Estado, vale ter 
presente a condição de pluriculturalidade existente, negada e 
encoberta pelo processo de colonização, forjada no seio dos 
interesses patrimoniais das elites dirigentes, em que a fun-
damentação violenta reformulava-se no tempo para seguir 
hegemônica. O alto grau de complexidade das relações so-
ciais não pode mais ser sufocado pela racionalidade positiva 
e reducionista, mas direcionar-se para a racionalidade eman-
cipatória ou, ainda, de libertação, embasada na crítica como 
movimento de construção da nova realidade edificada por 
aqueles que sempre tiveram os espaços de poder e decisão 
negados.45

Neste aspecto, o modelo boliviano demonstra ser um en-
frentamento ao modelo de Estado Moderno liberal, que sustenta 
uma concepção única de nação, cultura, direito, exército e religião 
e que impuseram verticalmente a definição de economia, justiça, 
democracia sem a participação da população e sem considerar os 
aspectos políticos e históricos dos povos originais. Sendo assim, o 
exemplo boliviano representa ser um processo de consolidação das 

43 WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 377.

44 WOLKMER; FAGUNDES, 2011.

45 WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 393.
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perspectivas da teoria democrática deflagrada por Mouffe, que reco-
nhece o pluralismo e incorpora os diferentes modelos democráticos.

Sendo assim, a democracia brasileira deve ser reinventada 
a partir da perspectiva agonística pluralista de Mouffe, construindo 
instrumentos democráticos legítimos de confrontação dos antago-
nismos a fim de se tornarem agonísmos. O processo de consolidação 
da sociedade brasileira passou pela influência de diversas culturas, a 
originária indígena, as matrizes africanas, os povos europeus e asi-
áticos que denota o pluralismo existente e que necessita ser trazido 
para a esfera política democrática.

Mas, há muito ainda a ser feito para consolidar a cultura de-
mocrática em nosso País, caracterizada por valores funda-
mentais como o respeito aos direitos humanos e garantias 
individuais, a tolerância pacífica às diferenças, a institucio-
nalidade, o respeito às regras do jogo democrático, a inde-
pendência e imparcialidade do Poder Judiciário, a liberdade 
de imprensa, o controle pelo governo civil das forças arma-
das, o Estado laico (separação entre Estado e religião), entre 
outras.46

Sendo assim, a reinvenção da democracia brasileira a partir 
de um modelo agonístico pressupõe a necessidade de pluralizar os 
espaços políticos, permitindo a manifestação da diversidade e cons-
truindo um “consenso conflitoso” que respeite o antagonísmo que 
é constitutivo do político, de modo que, não almeje construir um 
projeto de nação soberana sem a participação da soberania popular.

Considerações finais

A pretensão de universalização do modelo democrático li-
beral por meio da perspectiva discursiva, ainda que de boa intenção, 
constitui-se numa impossibilidade em face da desconsideração do 
caráter político das sociedades humanas, marcadas pelos conflitos 
antagonísticos. O modelo procedimental consiste na tentativa de 
imposição de uma concepção democrática e uma compreensão de 
direitos humanos a partir da perspectiva ocidental europeia, descon-
siderando as particularidades políticas, sociais, econômicas e cultu-
46 SCORSIM, 2019, s/p.
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rais das demais sociedades.
Neste sentido, surge o modelo de democracia agonístico, 

que consiste em considerar a perspectiva política e os antagonismos 
da sociedade para transformar a relação nós/eles de inimigos para 
adversários legítimos, de modo que os modelos democráticos e as 
perspectivas políticas divergentes possam se conflitar dentro da es-
fera política, reconhecendo os antagonismos legítimos.

O cenário político brasileiro sinaliza para uma ascensão do 
populismo de direita que tende a desconsiderar a natureza política 
dos conflitos, e recair na perspectiva moralizante da política, subs-
tituindo o embate entre adversários políticos para a noção de bem/
mal, mitigando o político e possibilitando que todas as ferramentas 
possíveis, legítimas e ilegítimas, sejam utilizadas para desconstruir o 
outro que representa o “inimigo” a ser combatido. 

A construção de uma democracia pluralista brasileira passa 
pela necessidade de possibilitar a manifestação das diversidades nos 
espaços públicos e a superação da intolerância ao diferente, fruto 
do modelo colonizador europeu ocidental que impôs uma visão de 
mundo hierarquizada no campo cultural, político, social e econô-
mico.

Os conflitos são constitutivos do político e da natureza de-
mocrática, não se pode conceber um modelo que se apresenta para 
unificar ou pacificar a política brasileira, necessário é a manutenção 
legítima das instituições democráticas e sua transformação em espa-
ços da pluralidade, de modo que o antagonismo seja transformado 
em agonísmo, compreendendo que a democracia se consolida no 
dissenso.
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A questão meta-metaética e 
a pragmática de Carnap

THE META-METAETHICAL QUESTION AND CARNAP’S PRAGMATICS

Lucas Silva Andrade1 

Resumo: Neste artigo, apresento a racionalidade pragmáti-
ca de Rudolf Carnap como uma solução à questão meta-metaética 
(M-MQ). Esta questão surge em contextos argumentativos onde o 
debate metaético permanece indecidido. Mais precisamente, M-MQ 
diz respeito aos contextos argumentativos onde teóricos metaéticos 
devem decidir entre teses ou teorias contrárias e concorrentes, mas 
supostamente ambivalentes, que explicam o discurso prático. O te-
órico do erro Richard Joyce investigou a questão tanto por meio da 
teoria disposicional dos valores de David Lewis quanto pela prag-
mática de Carnap, rejeitando ambas as soluções e propondo a sua 
própria com base na postura epistemológica de Quine. Partindo das 
observações de Joyce, apresento uma formulação precisa de M-MQ. 
Em seguida, reinterpreto propriamente a filosofia de Carnap como 
uma solução racional à M-MQ, sendo uma alternativa tanto à te-
oria disposicional de Lewis quanto à solução de Joyce. Para tanto, 
enfatizo três aspectos da engenharia conceitual de Carnap, visando 
reconstruir pontos relevantes de seu projeto filosófico que desafiam 
interpretações, como a de Joyce, que sustentam ser a pragmática 
carnapiana um tipo de racionalidade apenas instrumental. A saber, 
os três aspectos são o conceito de quadro referencial linguístico, o 
princípio da tolerância e a explicação como reconstrução racional.

Palavras-chave: Metaética; Rudolf Carnap; Pragmática; Ra-
cionalidade.

1 Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais. E-mail: luc.philos@gmail.com



LUCAS SILVA ANDRADE •473 

Abstract: In this paper, I present Rudolf Carnap’s pragma-
tical rationality as a solution to the meta-metaethical question (M-
MQ). This question arises in argumentative contexts where the me-
taethical debate remains undecided. More precisely, M-MQ refers 
to argumentative contexts where metaethicists must decide between 
opposing and competing, but supposedly ambivalent, theses or the-
oretical explanations of the practical discourse. The error theorist 
Richard Joyce investigated this question through both David Lewis’ 
dispositional theory of values and Carnap’s pragmatics, rejecting 
both and proposing a Quinean-like epistemological solution to the 
question. Departing from Joyce’s observations, I firstly present a pre-
cise formulation of M-MQ.  Then, I propose a reinterpretation of 
Carnap’s philosophy as a rational solution to M-MQ, being an alter-
native to both Lewis’ dispositional theory and Joyce’s solution. To 
do so, I emphasize three aspects of Carnap’s conceptual engineering, 
reconstructing his philosophical project in orderto challenge inter-
pretations of Carnapian pragmatics as a type of exclusive instrumen-
tal rationality. Namely, the three aspects are the concept of linguistic 
framework, the principle of tolerance, and explanation as rational 
reconstruction.

Keywords: Metaethics; Rudolf Carnap; Pragmatics; Ratio-
nality.

Introdução

No artigo Dispositional Theories of Value, publicado origi-
nalmente em 1989, David Lewis sustenta que, grosso modo, valor é 
tudo aquilo que temos disposição para valorizar2. Contudo, Lewis 
sabe que nossos estados cognitivos são contingentes e nossas dispo-
sições para valorizarmos aspectos do mundo podem ocorrer de for-
mas distintas das formas como ocorrem atualmente, o que poderia 
minar sua intenção explícita de defender a teoria disposicional dos 
valores como um tipo de realismo naturalista3. Por isso, para evitar 
que a contingência de nossa disposição valorativa implique a contin-
gência dos valores, ele apresenta a seguinte formulação, que chamo 

2 LEWIS, 1999, p. 68.

3 Ibid., p. 88.



474 • CAPÍTULO 17

de Fórmula Disposicional de Lewis (FDL):
FDL: valor é tudo aquilo no qual temos disposição, sob cer-

tas circunstâncias idealizadas, para desejarmos desejar4. 
Para uma exposição mais clara de FDL, tomemos a Fórmula 

da Humanidade de Kant (FHK):
FHK: devemos tratar todos os seres racionais, ou pessoas, 

nunca apenas como meios, mas sempre como fins5.
Para que FHK seja um valor nos termos de FDL, devemos 

poder afirmar verdadeiramente que, sob condições ideais, estaremos 
dispostos a desejarmos desejar tratar todos os seres racionais, ou 
pessoas, nunca apenas como meios, mas sempre como fins. Como 
um critério de teste,  sob condições ideais, FDL exige que, para se-
rem consideradas verdadeiramente valores, formulações como FHK, 
ou algo que esperamos ser de valor, devem ser concebidas como os 
aspectos necessários do mundo que estamos dispostos a valorizar 
enquanto algo que desejamos desejar. Porém, existe no mundo algo 
ou algum aspecto necessário que estamos dispostos, em condições 
ideais, a desejarmos desejar? Afirmações como a que sustenta que 
‘FHK é um valor’ podem ser verdadeiras?

Da forma como colocadas, essas são questões ontológicas 
(questões sobre o que há) e exigem, ao menos, a elucidação das 
propriedades estruturais dos valores para as quais a sua existência 
no mundo pode ser considerada como verdadeira. Mas a crença 
na existência dos valores pode ser uma crença duvidosamente ou 
equivocadamente analítica e, por isso, conduzir ou dar razões pelas 
quais deveríamos assumir uma posição cética, como o ceticismo do 
erro de J. L. Mackie6. No entanto, a posição cética também pode ser 
colocada em dúvida, uma vez que assumi-la não garante qualquer 
evidência conclusiva sobre a inexistência dos valores, que permane-
ce como uma questão aberta, para usar os termos de G. E. Moore7. 
Afinal, para Lewis:

Estritamente falando, Mackie está correto: valores genu-
ínos devem satisfazer uma condição impossível, por isso é 
um erro pensar que exista algum. [Mas] Em termos gerais, 

4 Ibid., p. 71.

5 Para um tratamento e exposição da Fórmula da Humanidade de Kant cf. PARFIT, 2011, p. 177.

6 MACKIE, 1990.

7 MOORE, 1903, §13.
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um nome pode ser atribuído a um requerente que o mereça 
imperfeitamente. [E, por isso,] Falando vagamente, o senso 
comum está correto. Existem valores, muitos deles, e eles são 
o que de fato estamos dispostos a valorizarmos8.

Porém, se tanto um cético do erro quanto um realista natu-
ralista estão (potencialmente) corretos ou errados, mesmo reivindi-
cando teses opostas sobre o estatuto do discurso e dos juízos valo-
rativos, o que se apresenta é uma ambivalência metaética. Podemos 
ir além e nos questionarmos: em que medida as teses são opostas? 
Trata-se de uma diferença extensional, intensional ou ambas? Qual 
aparato linguístico mais adequado para uma linguagem valorativa, 
ou mesmo uma linguagem normativa, de forma a satisfazer as rei-
vindicações conceituais do ceticismo moral ou do realismo natu-
ralista? Dúvidas como essas podem surgir e, na medida em que as 
respostas são insuficientes para a solução da ambivalência metaética, 
saber qual postura adotar revela um problema de decidibilidade te-
órica. Richard Joyce, outro cético do erro, avançou esse debate em 
Metaethical pluralism: How both moral naturalism and moral skep-
ticism may be permissible positions9. Segundo Joyce, a ambivalência 
metaética decorre de um iluminismo meta-metaético, para o qual 
o universo discursivo metaético é clarificado pelo aumento da pre-
cisão conceitual na elucidação do que está em jogo ao escolhermos 
entre teorias ou teses metaéticas opostas, mas (pelo menos proviso-
riamente) ambivalentes10. 

Enquanto para Lewis a escolha entre modelos teóricos opos-
tos e ambivalentes é uma questão de temperamento, ou das razões 
próprias que motivam um teórico a optar por um ou outro modelo 
ou tese metaética11 (o próprio Lewis, por exemplo, opta pelo natura-
lismo realista por ‘preferir’ uma postura mais calma e conservadora, 
compatível com nossa folk psychology12); para Joyce, após a eluci-

8 No original: “Strictly speaking, Mackie is right: genuine values would have to meet an impossible condition, so it is an error to 

think there are any. Loosely speaking, the name may go to a claimant that deserves it imperfectly. Loosely speaking, common 

sense is right. There are values, lots of them, and they are what we are disposed de facto to value”. Cf. LEWIS, 1999, p. 93, tradução 

livre e comentários na tradução por LA.

9 JOYCE, 2009, p. 89-107.

10 Ibid., p. 105.

11 Ibid., p. 93.

12 Ibid., p. 94.
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dação ou aclaramento do que está em jogo entre teorias metaéticas 
concorrentes e ambivalentes, deveríamos adotar uma posição sectá-
ria ao estilo do argumento de Quine para os casos de subdetermi-
nação teórica13. Para a postura sectarista, o importante é garantir a 
robustez teórica com uma coragem intelectual de cortar de nossa 
“confortável familiaridade” a ideia de que há sempre um fato para a 
questão. Claramente uma posição nominalista.

Mas não é meu objetivo nesta exposição examinar a posição 
de Joyce ou de Lewis. O que viso aclarar é a possibilidade de uma 
via alternativa e promissora para a solução do problema meta-me-
taético que não envolva qualquer estado psicológico ou disposição 
motivacional para adotarmos um modelo teórico ou outro. O que 
apresento neste trabalho é o esboço de uma solução que se baseia no 
projeto filosófico de Rudolf Carnap (1891-1970), um dos principais 
membros do Círculo de Viena e eminente defensor do positivismo 
lógico. Para tanto, formulo no tópico seguinte a questão meta-me-
taética (M-MQ) a ser enfrentada pelo modelo de racionalidade pro-
posto por Carnap.

1. O projeto filosófico de Carnap e a questão meta-metaética

Como reconstrói A. L. Thomasson14, durante o século XX, 
Carnap participou de um importante debate com Quine a respeito 
de como deveriam ser entendidas as questões ontológicas, isto é, as 
questões a respeito do que existe. Tomada como vitoriosa, a posição 
quineana tornou-se o mainstream nas reflexões analíticas sobre a 
ontologia e envolve basicamente a noção na qual devemos formular 
a melhor teoria total ou abrangente (holismo), sendo o critério da 
simplicidade a principal virtude na tomada de decisão teórica. A for-
mulação de uma ontologia deve assumir um compromisso científico 
com o mesmo teor das ciências naturais. Isso porque, para Quine, a 
reflexão filosófica é uma extensão da reflexão científica: 

Creio que nossa aceitação de uma ontologia é semelhante 
em princípio à aceitação de uma teoria científica, digo, de 
um sistema físico: adotamos, pelo menos na medida em que 

13 JOYCE, 2009, 105-107.

14 THOMASSON, 2014, p. 4ss.
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somos razoáveis, o esquema conceitual mais simples no qual 
os fragmentos desordenados da experiência bruta podem 
ser montados e organizados. Nossa ontologia é determinada 
uma vez que nos fixamos no esquema conceitual geral, que 
deve acomodar a ciência no sentido mais amplo15.    

A posição carnapiana, por outro lado, entende a atividade 
filosófica e a atividade científica como tipos distintos de atividades 
teóricas. A filosofia e a ciência possuem competências teóricas dis-
tintas, sendo identificadas pela famosa distinção entre questões in-
ternas e externas (pragmáticas) a um quadro referencial linguístico 
(linguistic framework). Essa posição aparece precisamente no artigo 
Empiricism, Semantics and Ontology16 e será explicada adiante. Mas 
é importante notar que, nas duas últimas décadas, o interesse pelas 
obras de Rudolf Carnap renasceu nos debates filosóficos analíticos, 
em especial, nos campos da ontologia e metaontologia17. No entan-
to, o potencial do projeto filosófico carnapiano para resolver difíceis 
problemas metaéticos ainda é incerto. 

Sustento neste artigo que essa incerteza é, em parte, irrefle-
tida e, em parte, decorrente de uma compreensão controversa da 
filosofia de Carnap. Apresento a seguir três aspectos do projeto fi-
losófico carnapiano, o qual pode ser entendido como um tipo de 
engenharia conceitual18. Ademais, mostro como o modelo de racio-
nalidade subjacente ao seu projeto filosófico pode solucionar o pro-
blema da escolha entre uma ou outra teoria ou tese metaética em 
uma situação de ambivalência teórica. Trata-se, como mencionado 
acima, da questão meta-metaética (M-MQ), que tem o seguinte teor:

M-MQ: Que tipo de racionalidade teórico-decisória é ade-
quada para a escolha de uma teoria explicativa do discurso norma-

15 No original: “Our acceptance of an ontology is, I think, similar in principle to our acceptance of a scientific theory, say a system 

of physics: we adopt, at least insofar as we are reasonable, the simplest conceptual scheme into which the disordered fragments of 

raw experience can be fitted and arranged. Our ontology is determined once we have fixed upon the over-all conceptual scheme 

which is to accommodate science in the broadest sense”. Cf. QUINE, 1953, p. 16–17, tradução livre.

16 CARNAP, 1950.

17 BLATTI; LAPONTE, 2016.

18 A concepção de filosofia como engenharia conceitual propõe que a atividade filosófica deve utilizar o conhecimento para 

projetar, modelar e avaliar conceitos, tornando-os melhores e mais precisos para as atividades teóricas no geral. O método da 

explicação como reconstrução racional proposto por Carnap é, muitas vezes, associado ao projeto de uma engenharia conceitual. 

Assumo esta posição neste artigo. Cf. RICHARDSON, 2013; FRENCH, 2015.
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tivo ou valorativo diante de uma ambivalência entre teorias, teses ou 
argumentos metaéticos?

Para dar uma resposta legitimamente carnapiana a M-MQ, 
primeiro apresento, no tópico seguinte, como é controversa a inter-
pretação exclusivamente instrumentalista da racionalidade prag-
mática de Carnap. Nos demais tópicos, investigo três aspectos da 
engenharia conceitual carnapiana que colocam em questão essa 
interpretação estritamente instrumentalista, que julgo como equi-
vocada. A saber, trata-se do papel (a) dos quadros referenciais lin-
guísticos, (b) do princípio da tolerância e (c) da explicação como 
reconstrução racional na estruturação do modelo de racionalidade 
teórica subjacente à pragmática de Carnap.

2. Sobre a justificativa instrumental da pragmática Carnapiana

O tipo de racionalidade defendido por Carnap para a es-
colha e justificativa de linguagens teóricas é objeto de debate. Uma 
visão muito difundida assume que se trata de uma racionalidade es-
tritamente instrumental e que questões pragmáticas, isto é, questões 
sobre que tipo de linguagem assumir em determinado tipo de ativi-
dade (como as atividades teóricas), são questões resolvidas por um 
cálculo de eficiência. 

Para Joyce, este tipo de racionalidade pragmática, muito 
sensível ao contexto, parece não resolver M-MQ, justamente porque 
ele sustenta que o cálculo de eficiência, tomado como decisivo (e 
até mesmo exclusivo) para compreender a racionalidade pragmáti-
ca de Carnap19, deixa muitas questões teoréticas em aberto, como: 
que tipo de agente participa e decide o debate? Como são definidos 
os termos teóricos exigidos para clarificar o contexto pragmático de 
tomada de decisão? Aqui Joyce recorre, por exemplo, à dificuldade 
em definir termos teóricos exigidos para o contexto do uso de uma 
linguagem, como é o caso da “asserção”. O ponto é: Joyce associa a 
pragmática em Carnap a um modelo de racionalidade estritamente 
instrumental, baseado em termos exclusivos de custo-benefício20. 
Mas uma racionalidade exclusivamente instrumental capta com jus-
tiça o projeto filosófico de Carnap? 

19 JOYCE, 2009, p. 94-5.

20 Ibid., p. 98-9.
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Para analisar a questão, partamos da passagem de Empiri-
cism, Semantics and Ontology que embasa a leitura exclusivamente 
instrumental da racionalidade carnapiana:

A aceitação ou rejeição de formas linguísticas abstratas, as-
sim como a aceitação ou rejeição de quaisquer outras formas 
lingüísticas em qualquer ramo da ciência, será finalmente 
decidida por sua eficiência enquanto instrumentos, a ratio 
dos resultados alcançados pela quantidade e complexidade 
dos esforços exigidos21.

Gürol Irzik22, um notável estudioso da filosofia de Carnap, 
tomando esta passagem como decisiva, apresentou uma interpreta-
ção do modelo de decisão prática sobre o uso de quadros referenciais 
linguísticos em Carnap como um tipo de racionalidade estritamente 
instrumental. Isso porque Irzik sustenta que o tipo de justificabilida-
de atrelado ao problema de decidibilidade sobre o uso teórico de lin-
guagens, da forma como porposto por Carnap, deve ser entendido 
como um tipo de justificação decisivamente baseada em um cálculo 
de custo e benefício na relação entre meios e fins23. Em uma formu-
lação precisa da tese de Irzik sobre a racionalidade carnapiana como 
um tipo de racionalidade exclusivamente instrumental (RCINST), 
temos que:

RCINST: A justificação decisória é uma racionalidade ins-
trumental, uma racionalidade de meios-fins; a adoção de um quadro 
referencial lingüístico é instrumentalmente racional se servir a um 
objetivo predeterminado de forma eficiente.

Contudo, RCINST simplifica o que está em jogo para o pro-
jeto filosófico de Carnap. Outro caminho interpretativo foi adotado 
por autores como A. W. Carus24 e F. Steinberger25, que procuram en-
fatizar o elemento teorético-explicativo na racionalidade carnapia-
na. O ponto é que a interpretação RCINST reduz a racionalidade 

21 No original: “The acceptance or rejection of abstract linguistic forms, just as the acceptance or rejection of any other linguistic 

forms in any branch of science, will finally be decided by their efficiency as instruments, the ratio of the results achieved to the 

amount and complexity of the efforts required”. Cf. CARNAP, 1950, p. 40, tradução livre.

22 Cf. IRZIK, 2003; IRZIK, GRÜNBERG, 1995.

23 IRZIK, 2003, p. 340.

24 CARUS, 2007; 2017; 2018.

25 STEINBERGER, 2015.
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carnapiana à hipótese de que ‘a aceitação  ou rejeição de uma forma 
linguística em qualquer área da ciência’ deve ser ‘decisivamente de-
cidida pela sua eficiência como instrumento’, mas não oferece uma 
explicação satisfatória ao fato da ratio dos resultados depender do 
que se entende por ‘acúmulo e complexidade dos esforços exigidos’. 
Afinal, toda exigência teórica, como o próprio Carnap elucida, de-
pende de algum aclaramento explicativo de tais exigências:

Os propósitos para os quais uma linguagem se destina a ser 
usada, como, por exemplo, o objetivo de comunicar conhe-
cimento factual, determinarão quais fatores são relevantes 
para a decisão. A eficiência, a fecundidade e a simplicidade 
do uso da linguagem factual (ou das coisas) podem estar en-
tre os fatores decisivos. E as questões relativas a essas quali-
dades são de fato de natureza teórica26. 

Mas que tipo de especificação teórica envolve o aclaramento 
dessas questões? O primeiro passo é compreender do que se trata 
um quadro referencial linguístico (linguistic framework).  

3. Linguistic frameworks e os limites da reflexão filosófica

Um quadro referencial linguístico (linguistic framework), 
na perspectiva de Carnap, tal como interpretada com clareza por 
Steinberger27, é apresentado na seguinte definição DQL:

DQL: Um quadro referencial linguístico é um vocabulário 
apresentado juntamente com: 

(a) um conjunto de regras formação que determinam o tipo 
de construção gramatical permissível; 

(b) um conjunto de regras de transformação que especifi-
cam os tipos de movimentos são permitidos, sendo divididas em: 

     (b.1) L-regras lógico-matemáticas; 
   (b.2) P-regras extra-lógicas ou físicas que incorporam 

princípios descritivos assim como vocabulários lógicos. 

26 No original: “The purposes for which the language is intended to be used, for instance, the purpose of communicating factual 

knowledge, will determine which factors are relevant for the decision. The efficiency, fruitfulness, and simplicity of the use of 

the thing language may be among the decisive factors. And the questions concerning these qualities are indeed of a theoretical 

nature”. Cf. CARNAP, 1950, p.23-24, tradução livre.

27 STEINBERGER, 2015, p. 647
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Como dito acima, Carnap formula a distinção entre ques-
tões internas e externas a um quadro referencial linguístico. Para 
aclarar a diferença entre elas, tomemos, por exemplo, a partir de 
observações teórico-conjuntistas, a seguinte assertiva no interior da 
linguagem aritmética:

28

No interior do modelo teórico-conjuntista da linguagem 
aritmética há uma regra para identificar a posição de um número 
natural em uma sequência de números naturais e inferir a sua exis-
tência em acordo com as regras daquela linguagem. No entanto, isso 
não implica que um matemático esteja comprometido com algum 
tipo de realismo platônico ou outro modelo metafísico. Questões do 
tipo “o número 3 existe?”, com a pretensão de serem respondidas 
externamente a um determinado quadro referencial linguístico, são, 
para Carnap, pseudo-questões filosóficas. Isso porque, como explica 
Steinberger29, as L-regras são centrais para organizar como estrutu-
ramos o objeto analisado, pois geram as relações válidas de conse-
quência (movimentos inferenciais) e configuram os padrões de acei-
tação e rejeição de sentenças verdadeiras ou falsas, que só podem 
ocorrer no interior de uma linguagem formalizada. 

Essa é uma das razões pelas quais, diante da inexistência de 
uma ciência formal que examine a forma do discurso normativo ou 
do discurso valorativo, as pretensões metafísicas da ética ou da filo-
sofia dos valores não passam de pseudo-questões filosóficas. Entre as 
décadas de 1920 e 40, quando Carnap publicou The Logical Struc-
ture of the World e The Logical Syntax of Language, não existia uma 
disciplina formal consolidada para examinar a lógica do discurso 
normativo. Isso levou Carnap a afirmar que:

No que diz respeito às questões-objeto cujos objetos não 
ocorrem nas ciências exatas, a análise crítica revelou que são 
pseudo-problemas. As sentenças supositivas da metafísica, 
da filosofia dos valores, da ética (na medida em que é tratada 
como uma disciplina normativa e não como uma investiga-

28 Leia-se: “existe um número x pertencente ao conjunto de números naturais, tal que x é igual a 3 e x é maior que 2 e menor 

que 4”.

29 STEINBERGER, 2015, p. 146.
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ção psicossociológica dos fatos) são pseudo-sentenças; eles 
não têm conteúdo lógico, mas são apenas expressões de sen-
timentos que, por sua vez, estimulam sensações e tendências 
volitivas por parte do ouvinte. Nos outros departamentos da 
filosofia, as questões psicológicas devem, em primeiro lugar, 
ser eliminadas; estes pertencem à psicologia, que é uma das 
ciências empíricas, e devem ser manuseados por ela com a 
ajuda de seus métodos empíricos30.

Contudo, a investigação do discurso prático-normativo so-
mente tomou outros contornos com a publicação do artigo Deontic 
Logic de G. H. von Wright31 e com o livro The Language of Morals 
de R. M. Hare32. Esses estudos visaram aprimorar o rigor formal de 
nosso tratamento do discurso moral, não sendo eles, portanto, in-
compatíveis com o projeto carnapiano. Indo adiante, um tratamento 
sistemático da lógica das normas no interior de sistemas normati-
vos enquanto sistemas passíveis de serem descritos por proposições 
normativas estruturadas formalmente foi apresentado por C. E. Al-
chourrón e E. Bulygin em Normative Systems33. Os autores explicita-
mente elencaram Carnap entre suas principais influências metodo-
lógicas, assim como A. Tarski, B. Russell e, claro, von Wright. 

Mas em sua filosofia tardia, como se pode observar no Schil-
pp’s Volume de 1963, Carnap, levando a sério a tematização da for-
ma do discurso normativo, apresenta sua posição em relação a uma 
linguagem normativa de tipo não-cognitivista baseada na existência 
de optativos puros, isto é, assertivas linguísticas destituídas de con-
teúdo cognitivo, e explica:

Minha própria concepção de declarações de valor pertence 
ao tipo geral que costuma ser rotulado de “emotivismo”. No 

30 No original: “As regards those object-questions whose objects do not occur in the exact sciences; critical analysis has revealed 

that they are pseudo-problems. The supposititious sentences of metaphysics, of the philosophy of values, of ethics (in so far as 

it is treated as a normative discipline and not as a psychosociological investigation of facts) are pseudo-sentences; they have no 

logical content, but are only expressions of feeling which in their turn stimulate feelings and volitional tendencies on the part 

of the hearer. In other departments of philosophy, the psychological questions must first of all be eliminated; these belong to 

psychology, which is one of the empirical sciences, and are to be handled by it with the aid of its empirical methods”. CARNAP, 

1937, p. 278, tradução livre.

31 VON WRIGHT, 1951

32 HARE, 1952.

33 ALCHOURRÓN, BULYGIN, 1971.
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entanto, esse termo é apropriado apenas se entendido no 
amplo sentido em que Stevenson fala de “significados emoti-
vos”. Ele adverte explicitamente que seu termo não se refere 
a emoções momentâneas no sentido comum, mas a atitudes. 
No entanto, uma vez que o termo “emotivismo” é às vezes 
associado pela crítica a uma interpretação muito restrita que 
hoje é rejeitada pela maioria dos adeptos da concepção, tal-
vez seja preferível usar um termo mais geral, por exemplo 
“não-cognitivismo” (a respeito de declarações de valor)34.

Joyce35 mostrou como este trabalho tardio de Carnap enqua-
dra corretamente as dimensões do debate meta-metaético para além 
da simples ambivalência entre o naturalismo realista e o ceticismo 
do erro, estipulando a questão da decisão sobre a adoção de teo-
rias metaéticas ambivalentes como um problema de escolha entre 
modelos linguísticos representativos do discurso moral e valorativo. 
Trata-se de uma proposta de mediação do debate entre a posição 
cognitivista, que associa os juízos morais e valorativos à possibili-
dade de serem verdadeiros ou falsos; e a perspectiva não-cognitivis-
ta, que apresenta juízos morais como tipos de juízos que expressam 
aceitação, rejeição ou mesmo alguma emoção em relação a algo ou 
alguma atitude, não sendo esses juízos optativos passíveis de serem 
verdadeiros ou falsos. 

O importante aqui é o fato de que, apesar de Carnap apresen-
tar razões pelas quais o modelo linguístico não-cognitivista captura 
melhor a dimensão moral, ele está comprometido com a ideia na 
qual, de um ponto de vista formal ou sintático, modelos linguísticos 
bem especificados são equivalentes, não devendo existir qualquer 
restrição aos agentes de uma dada atividade teórica ao formularem 
novas linguagens formais. Essa posição é um corolário do princípio 
da tolerância, que será investigado no tópico seguinte.

34 No original: My own conception of value statements belongs to the general kind which is customarily labeled “emotivism”. 

however, this term is appropriate only if understood in the wide sense in which Stevenson 51 speaks of “emotive meanings”. he 

warns explicitly (pp. 59f.) that his term does not refer to momentary emotions in the ordinary sense, but rather to attitudes. howe-

ver, since the term “emotivism” is sometimes associated by critics with too narrow an interpretation which today is rejected by 

most of the adherents of this conception (see F below), it is perhaps preferable to use a more general term, e.g., “non-cognitivism 

(with respect to value statements)”. CARNAP, 1963, p. 1999.

35 JOYCE, 2009, p. 94-5.
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4. O princípio da tolerâncias e o status normativo da lógica

O princípio da tolerância é uma das marcas distintivas do 
tipo de pluralismo lógico subjacente ao projeto filosófico de Carnap. 
Em especial, trata-se de um importante ponto de partida para lógi-
cos e filósofos investirem seus esforços na construção de sistemas 
linguísticos mais aprimorados para a atividade teórica. O princípio 
foi proposto com a seguinte formulação:

Princípio da Tolerância: Não é nosso trabalho estabelecer 
proibições, mas chegar a convenções36.

Isso, pois, para Carnap: 

Na lógica, não existe moralidade. Qualquer pessoa tem a li-
berdade de construir sua própria lógica, ou seja, sua própria 
forma de linguagem, como ela desejar. Tudo o que é necessá-
rio para ela é que, se ela quiser discuti-la [a linguagem pro-
posta], deve declarar claramente seus métodos e dar regras 
sintáticas em vez de argumentos filosóficos37.

O que está em jogo ao afirmar que não há moralidade na ló-
gica é um pluralismo lógico, para o qual, entre sistemas lógicos dis-
tintos, não há uma perspectiva sintática privilegiada, mas diferentes 
modelos para organizar a experiência. Argumentos sobre a escolha 
de sistemas lógicos são argumentos pragmáticos, que Carnap defi-
niu como argumentos filosóficos; mas, ao tentarmos formular um 
modelo lógico para melhor especificar e explicar a tomada de deci-
são teórica, devemos estabelecer claramente quais são os métodos e 
regras sintáticas para tanto. Segundo Steinberger, Carnap subscreve 
uma versão fraca da Tese da Constitutividade proposta inicialmente 
por Frege:

Tese da Constitutividade: A lógica fornece normas consti-
tutivas para o pensamento (ou raciocínio) como tal38.

No primeiro volume de The Basic Laws of Arithmetic, Frege 

36 No original: “It is not our business to set up prohibitions, but to arrive at conventions”. CARNAP, 1937, p. 51, tradução livre, 

comentários por LA.

37 No original: “In logic, there are no morals. Everyone is at liberty to build up his own logic, i. e., his own form of language, as 

he wishes. All that is required of him is that, if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give syntactical rules 

instead of philosophical arguments”. Ibid., p. 52.

38 No original: “Logic provides constitutive norms for thinking as such”. STEINBERGER, 2017, p. 151.
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afirma que as leis lógicas “merecem o título de “leis do pensamento” 
apenas se assim for dito que elas são as leis mais gerais, as quais pres-
crevem como pensar onde quer que haja pensamento”39. Por isso, 
para Frege, existe um ponto de vista lógico privilegiado que é defi-
nidor do que é pensar. A introdução do princípio da tolerância de 
Carnap, por outro lado, rejeita o privilégio de um dado sistema lógi-
co, pois assume o compromisso voluntarista para o qual temos liber-
dade para estabelecermos sistemas lógicos com diferentes regras de 
constitutividade e de transformação. Isso não implica a ausência de 
normatividade da lógica, mas sim a ideia na qual pensar ou racioci-
nar é pensar ou raciocinar em acordo com um dado sistema lógico. 
Estabelecendo um paralelismo com a Filosofia do Direito, explica 
Steinberger:

O princípio da tolerância de Carnap é acompanhado por um 
voluntarismo sobre normas lógicas: normas lógicas são au-
to-impostas. Talvez possamos dizer que Carnap expõe uma 
concepção positivista de normas lógicas em oposição ao 
“jusnaturalismo lógico” de Frege40. 

No entanto, existe uma diferença entre formularmos uma 
linguagem lógica e tomarmos uma decisão sobre qual tipo de con-
venção lógica adotar. Pois, explica Carnap, devemos ser “cautelosos 
ao fazermos afirmações e críticos ao examiná-las, mas tolerantes ao 
permitir formas linguísticas”41. Que tipo de cautela e crítica a racio-
nalidade carnapiana propõe para a tomada de decisão sobre qual 
modelo teórico-linguístico adotar? O ponto chave é a questão da 
inteligibilidade dos termos linguísticos, garantidos sintaticamente e 
semanticamente por uma metodologia da explicação como recons-
trução racional de conceitos.

39 No original: (logical laws) “deserve the title “laws of thought” only if thereby it is supposed to be said that they are the most 

general laws, prescribing how to think wherever there is thinking at all”. FREGE, 2013, p. xvi, tradução livre.

40 No original: “Carnap’s principle of tolerance thus is accompanied by a voluntarism about logical norms: logical norms are 

self-imposed. Perhaps we could say that Carnap sets out a positivistic conception of logical norms in opposition to Frege’s ‘logical 

jus naturalism’”. STEINBERGER, 2017, p. 154.

41 No original: “Let us be cautious in making assertions and critical in examining them, but tolerant in permitting linguistic 

forms”. CARNAP, 1950, p. 40
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5. A explicação como método de reconstrução racional

A investigação da racionalidade carnapiana não deve abrir 
mão da virada semântica na obra de Carnap, sobretudo nos três 
volumes de seu estudo sobre semântica formal, que visaram, sob 
influência da teoria semântica de Alfred Tarski, investigar a estru-
turação das expressões linguísticas e apresentar um modelo para a 
linguagem modal42. Especialmente em Meaning and Necessity, Car-
nap formula sua conhecida teoria da análise conceitual que se funda 
na diferença metodológica entre abrangência conceitual (extensão) e 
teor conceitual (intensão)43. Ademais,visando explicitar uma meto-
dologia para capturar com precisão e rigor o conteúdo de conceitos a 
partir de definições formais, Carnap propôs em Logical Foundations 
of Probability um modelo de explicação conhecido como “recons-
trução racional”:

Explicar é transformar um conceito inexato e pré-científico, 
o explicandum, em um conceito exato, o explicatum. O ex-
plicatum deve atender aos requisitos de similaridade com o 
explicandum, a exatidão, a fecundidade e a simplicidade44.

Carnap não visa aqui rejeitar ou negar irrefletidamente a 
intuição presente nos conceitos ou explicações que participam de 
nossas práticas ordinárias, mas rejeita a autoridade incondicional 
da linguagem intuitiva de uma comunidade linguística. Isso porque, 
como explica Carus, a intuição é apenas uma das fonte das expli-
cações. Para a reconstrução racional, exige-se “explicar as intuições 
da comunidade de usuários da linguagem formal, explicitando-as, 
chegando a um acordo provisório sobre elas e encontrando espaço 
para elas nos sistemas formais existentes. Isso é parte essencial do 
processo de explicação; eles constituem a etapa crucial do ‘esclareci-
mento do explicandum’”45.

42 A obra em três volumes contempla: Introduction to Semantics (CARNAP, 1942), Formalization of Logic (CARNAP, 1943) e, 

especialmente, Meaning and Necessity (CARNAP, 1947).

43 CARNAP, 1947, p. 1-74.

44 No original: “By an explication we understand the transformation of an inexact, prescientific concept, the explicandum, into 

an exact concept, the eplicatum. The explicatum must fulfill the requirements of similarity to the explicandum, exactness, frui-

tfulness, and simplicity”. CARNAP, 1950a, p. 1.

45  No original: “Spelling out intuitions of the formal-language user community, making them explicit, arriving at provisional 
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Até mesmo a dimensão pragmática, que Carnap tomou 
como uma dimensão externa e relativa ao uso de um quadro refe-
rencial linguístico específico por uma comunidade de usuários da 
linguagem formal, deixou de ser tematizada apenas como um dado 
intuitivo e foi inserida no projeto metodológico da reconstrução ra-
cional. O esboço que ele apresentou como uma proposta de defini-
ção do contexto pragmático da asserção ou uso de sentenças de uma 
dada linguagem tem a seguinte forma:

A(X, t, S, L)

que significa: “um agente X em t deseja deliberadamente 
enunciar um token de S como uma sentença de uma linguagem L no 
sentido de uma asserção”46. 

Ademais, na recente publicação das notas feitas por Carnap 
em seus artigos arquivados na Archive for Scientific Philosophy in 
Pittsburgh, em continuação à resposta que havia formulado para a 
rejeição dos optativos puros sustentada por Kaplan, encontram-se 
formulações e propostas de Carnap para capturar e explicar teori-
camente o conceito de função de valor, que demarca racionalmente 
como os agentes tomam decisões pragmáticas. Esta função de racio-
nalidade relativa a valores (FRRV) é definida para caracterizar um 
agente que, em um contexto valorativo, pode ser considerado como 
um agente racional:

FRRV: Em relação a uma função de valor V, uma função de 
credibilidade Cred, um corpo de evidências E e a um conjun-
to A de ações possíveis, uma ação a em A é racional =df se 
nenhuma ação a’ em A diferente de a é V (W) usando Cred 
com bases em E e a’ preferiu V (W) com base em E e a. (O 
grau em que V(W) é preferido em relação a um certo corpo 
de evidências é a soma de todos os W possíveis dos produtos 
de V(W) com credibilidade de W com base nas evidências 
em questão).47

agreement on them, and finding room for them in existing formal systems, are essential parts of the explication process; they 

constitute the crucial step of “clarification of the explicandum””. CARUS, 2017, p. 170, tradução livre.

46 No original: “mean that X at t wills deliberately to utter a token of S as a sentence of the language L in the sense of an assertion”. 

CARNAP, 1955, p. 91.

47 No original: W respect to a value function V, a credibility function Cred, a body of evidence E and a set A of possible actions, an 
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A complexa definição FRRV proposta por Carnap visa con-
dicionar como que a experiência inferida de um conjunto de evidên-
cias E e pelas funções teoréticas de credibilidade probabilística Cred, 
sendo organizada em relação a uma função de valores V(W), garante 
a racionalidade de uma ação a. 

Carnap afirma (e esse ponto é decisivo para o que estou for-
mulando nesta exposição) que “a aceitação de uma função valorativa 
é completamente independente de questões factuais, pois o que a 
função de valor avalia, principalmente, não são ações ou processos 
específicos, mas antes possíveis histórias inteiras do mundo”48. As 
funções valorativas se estruturam em enunciados analíticos que co-
ordenam a racionalidade de nossas experiências possíveis, dentro de 
um curso histórico programático. A adoção de uma função de valor, 
no entanto, exige convenções sobre o tipo de critério valorativo que 
irá coordenar a racionalidade dos possíveis cursos históricos de nos-
sas atitudes no mundo. Por essa razão, Carnap expressou sua preo-
cupação em relação ao desenvolvimento de uma pragmática teórica:

Parece-me que um sistema de pragmática teórica é urgen-
temente necessário, não apenas para a psicologia e para 
linguística, mas também para filosofia analítica. Como a 
semântica pura está suficientemente desenvolvida, o tempo 
parece oportuno para tentativas de construir esboços experi-
mentais de sistemas pragmáticos49.

O importante nessa passagem é a entrada da pragmática no 
designio racional de Carnap em elucidar teoricamente essa dimen-
são da linguagem. A pragmática que, inicialmente, tratava de ques-
tões externas aos quadros referenciais linguísticos, isto é, questões 
action a in A is rational =Df for no action a’ in A different from a is V(W) using Cred on the basis of E and a’ preferred to V(W) on 

the basis of E and a. (The degree to which V(W) is preferred with respect to a certain body of evidence is the sum over all possible 

W of the products of V(W) with the credibility of W on the basis of the evidence in question”. CARNAP, 2017, tradução livre.

  No original: “The acceptance of a value function is completely independent of factual questions, for what the value function 

primarily evaluates is not particular actions or processes but rather entire possible histories of the world”. Ibid., tradução livre.

48 No original: “The acceptance of a value function is completely independent of factual questions, for what the value function 

primarily evaluates is not particular actions or processes but rather entire possible histories of the world”. Ibid., tradução livre.

49 No original: “It seems to me that a system of theoretical pragmatics is urgently needed, not only for psychology and linguistics, 

but also for analytic philosophy. Since pure semantics is sufficiently developed, the time seems ripe for attempts at constructing 

tentative outlines of pragmatical systems”. CARNAP, 1955, p. 91.
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sobre qual linguagem utilizar; torna-se uma questão interna a uma 
linguagem teórica mais abrangente (uma metalinguagem), na medi-
da em que o teor conceitual de seus pressupostos são aclarados for-
malmente. Assim, a pragmática é integrada na teoricidade de nossos 
sistemas linguísticos formais, fornecendo padrões explicativos que 
aclaram a competência de nossas atividades. Assim, a metarreflexão 
que faz parte da metodologia carnapiana busca estabilizar logica-
mente nosso uso de conceitos. Por isso, Steinberger define o tipo 
de metodologia carnapiana como um fundacionalismo fraco (soft 
foundationalism):

Visto da perspectiva do projeto maior de Carnap, o soft fou-
ndationalism oferece uma interpretação que está de acordo 
com os compromissos metodológicos mais amplos de Car-
nap: começamos com o que temos. Ou seja, nossa estrutura 
de seleção padrão é a que articula as normas e os princípios 
racionais que operam na orientação dos cientistas atuais na 
escolha e criação das formas de linguagem dentro das quais 
conduzir e articular suas pesquisas. Mas o voluntarismo de 
Carnap sobre estruturas linguísticas, tanto no nível do solo 
quanto no nível superior, garante que somos livres para 
abandonar e revisar nosso conjunto atual de normas racio-
nais para escolher estruturas sempre que encontrarmos ma-
neiras de melhorá-las50.

O método carnapiano de explicação fornece uma relação 
construtiva entre a escolha racional mediada teoricamente por prin-
cípios e valores teóricos, tomados como standards provisórios, e o 
compromisso com os efeitos práticos desses pressupostos na tomada 
de decisão teórica. As condições ideais de racionalidade são proviso-
riamente definidas por condições convencionadas de valoração. Isso 
não quer dizer que a instrumentalidade dos quadros referenciais lin-
guísticos não tenham importância na racionalidade carnapiana, mas 

50 No original: “When viewed from the perspective of Carnap’s bigger project, soft foundationalism can be seen to offer an 

interpretation that accords well with Carnap’s broader methodological commitments: we start with whatever we have. That is, 

our default selection framework is the one that articulates the rational norms and principles that are operative in guiding current 

scientists in choosing and devising the forms of language within which to conduct and articulate their inquiries. But Carnap’s vo-

luntarism about linguistic frameworks, ground-level and higher-level alike, guarantees that we are free to abandon and to revise 

our current set of rational norms for choosing frameworks whenever we see ways in which to improve them”. STEINBERGER, 

2015, p. 644, tradução livre.
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apenas que se trata de um dos aspectos da reconstrução racional.

6. O modelo racional-reconstrutivo de Carnap interpretado

Uma vez que o soft foundationalism do método explicativo 
de Carnap, como mostrado acima, visa alcançar convenções racio-
nais, que ordenam a experiência e as atividades humanas, mas que 
permanecem provisoriamente estabelecidas enquanto outra conven-
ção mais efetiva e inteligível não for alcançada; aquilo que enten-
demos como circunstâncias idealizadas tornam-se circunstâncias 
idealizadas por convenções linguísticas especificadas formalmente. 
Nesse sentido, tomo a liberdade de propor uma Fórmula Disposi-
cional de Lewis Modificada (FDLM) compatível com o método de 
reconstrução racional:

FDLM: valor é tudo aquilo no qual temos disposição, sob 
certas circunstâncias idealizadas por convenções provisoriamente es-
tabilizadas por um função valorativa e compartilhadas por uma co-
munidade linguística, para desejarmos desejar. 

Em FDLM, as circunstâncias idealizadas são mediadas 
construtivamente pela racionalidade relativa a valores. Esta racio-
nalidade é tomada no contexto de uma função de valores conven-
cionalmente arbitrada, que permanece analiticamente cogente, 
servindo como parâmetro para determinar o grau de racionalidade 
de uma escolha ou ação a partir de um conjunto de evidências e 
de uma função de credibilidade probabilística, tal como a fórmu-
la FRRV acima sustenta. Por isso, e indo adiante na discussão que 
propus neste artigo, apresento uma definição geral, ainda esboçada 
e carente de simplificação, da racionalidade carnapiana, em acordo 
com os aspectos enfatizados acima, como um tipo de racionalidade 
reconstrutiva (RCREC):

RCREC: A justificativa racional visa que a tomada de deci-
são sobre a linguagem seja:

(a) realizada em um contexto regulatório estruturado por 
comunidades que compartilham quadros referenciais linguísticos, 
definidores de regras de formação e de transformação que especifi-
cam inferências e articulações conceituais válidas; 

(b) mediada pela explicação como condição voluntária de 
substituição de conceitos vagos (explicanda), formados em nossas 
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práticas ordinárias, por conceitos mais precisos (explicata), especifi-
cados no interior de um quadro referencial linguístico;

(c) estabilizada provisoriamente por convenções comparti-
lhadas pela comunidade que utiliza um quadro referencial linguísti-
co, mas tolerante quanto às propostas de formulações de novos qua-
dros referenciais linguísticos;

(d) orientada à substituição dos quadros referenciais lin-
guísticos então adotados, se estes se mostrarem menos eficientes, 
menos claros e menos adequados que outro quadro referencial lin-
guístico à razão provisoriamente estabelecida e autoimposta pelos 
valores compartilhados pela comunidade de usuários de linguagens 
formais.

Conclusão: Uma solução carnapiana à questão meta-metaética

Tomada a tese proposta acima para interpretar o a raciona-
lidade teórico-decisória na pragmática de Carnap, podemos voltar 
à questão que, inicialmente, visei dar uma solução nesta exposição:

M-MQ: Que tipo de racionalidade teórico-decisória é ade-
quada para a escolha de uma teoria explicativa do discurso 
normativo ou valorativo diante de uma ambivalência entre 
teorias, teses ou argumentos metaéticos?

O tipo de racionalidade que interpreto como subjacente ao 
modelo sustentado por Carnap é uma racionalidade reconstrutiva, 
que apresenta o espaço da justificativa racional como um programa 
de ‘engenharia conceitual’. Assim entendido, o projeto (meta)filosó-
fico de Carnap, nos termos de Carus, tem a vantagem de fornecer, 
como solução à questão M-MQ, “uma perspectiva geral na qual a 
racionalidade científica e os valores éticos se encaixam em uma úni-
ca concepção coerente, sem sacrificar o pluralismo, a tolerância e a 
engenharia construtivista que caracterizam o seu ideal de explica-
ção”51.

Assim, diferentemente da solução de Lewis à M-MQ, que 

51 No original: “an overall perspective from which scientific rationality and ethical values fit into a single coherent conception 

without sacrificing the pluralism, tolerance, and engineering constructivism that characterize Carnap’s ideal of explication”. CA-

RUS, 2017, p. 183, tradução livre.
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depende de disposições emocionais do teórico metaético; e da pro-
posta de Joyce, que assume uma posição sectarista, baseada na pre-
valência exclusiva do princípio da simplicidade; o voluntarismo glo-
bal carnapiano, para usar o termo de Carus52 e Jeffrey53, não depende 
de um agente teórico isolado, mas condiciona a tomada de decisão e 
justifica a racionalidade da escolha entre melhores linguagens e qua-
dros explicativos no contexto institucional convencionado e com-
partilhado teoricamente no curso do empreendimento teórico como 
um todo, tanto em sua dimensão lógico-filosófica quanto na práxis 
científica. Isso se aplica adequadamente à resolução de questões teo-
rético-linguísticas que decorrem da ambivalência de teses ou teorias 
metaéticas.

Neste ponto, não avançarei mais nesta exposição e acredito 
que muitas questões ficaram em aberto. Uma delas é fornecer uma 
comparação rigorosa entre os modelos de racionalidade apresen-
tados, mas esta é uma investigação para trabalhos posteriores. No 
entanto, posso afirmar com segurança que a racionalidade carna-
piana, no modelo RCREC, é compatível com uma atitude teorica-
mente e metodologicamente orientada, não se restringindo a uma 
atitude que visa apenas alcançar as condições ótimas de eficiência 
nos termos de uma análise restrita de custo-benefício. Vejo RCREC, 
enquanto um projeto de reconstrução racional de nossos sistemas 
linguístico-conceituais, como um tipo de racionalidade que se espe-
ra daquele que optou por adotar uma postura teórica, seja científica 
ou filosófica. Uma importante passagem da obra Structure and Being 
de Lorenz Puntel ajuda a aclarar o sentido da reflexão e da investiga-
ção que pretendi desenvolver nesta exposição

A pergunta genuinamente prática a ser feita pelo filósofo ou 
cientista se encontra em outra parte, a saber, no nível ante-
rior: é a pergunta se alguém decide entender-se como filósofo 
ou como cientista e comportar-se de modo correspondente. 
Em caso afirmativo, concomitantemente, já está tomada a 
decisão geral em favor da introdução do quadro teórico ou 
linguístico que comporta ou possibilita uma maior inteligi-
bilidade54.

52 CARUS, 2018.

53 JEFFREY, 1995.

54 PUNTEL, 2008, p. 84.
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Entendo que, em um sentido amplo, o que Puntel expres-
sou na passagem acima é plenamente compatível com a ideia na 
qual aquele que se entende e se comporta como um teórico, seja 
um filósofo ou um cientista, ao adotar um modelo de racionalidade 
como RCREC, entendida como uma metodologia de reconstrução 
racional, assume o moderno ideal do Iluminismo como uma for-
ma de vida. Portanto, compromete-se com a ambição de moldar o 
desenvolvimento individual e social com base em sistemas de co-
nhecimento melhores, mais inteligíveis e mais confiáveis do que os 
sistemas conceituais confusos, pouco articulados e profundamente 
enraizados em nossa herança cultural ancestral.
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Dogmatismo, filosofia da linguagem e 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar 
e contextualizar a teoria da norma jurídica a partir da filosofia da 
linguagem formulada por Tercio Sampaio Ferraz Junior. O autor 
propõe uma abordagem pragmática da norma jurídica, para de-
terminação de um sistema explicativo do comportamento humano 
enquanto regulado por normas. A decidibilidade de conflitos nor-
teia todo o modelo jurídico proposto por Ferraz Jr. A metodologia 
utilizada neste trabalho está na base logica dedutiva, com base em 
analise bibliográfica.
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Abstract: The present work aims to present and contextu-
alize the theory of the legal norm from the philosophy of language 
formulated by Tercio Sampaio Ferraz Junior. The author proposes a 
pragmatic approach to the legal norm, to determine an explanatory 
system of human behavior as regulated by norms. The decidability 
of conflicts guides the whole legal model proposed by Ferraz Jr. The 
methodology used in this work is based on deductive logic, based on 
bibliographic analysis.
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Introdução

Foi a partir do advento do Estado como órgão supremo para 
construção do estado de direito, sobretudo no século XIX, quando 
certos valores de natureza liberais, que a ciência do Direito foi siste-
matizada, ou seja, as normas tiveram sua primazia. Sabe-se também 
que esse processo se deu, historicamente, no período dos chamados 
Estados Modernos.3 Mais ainda, o período em epígrafe foi marcado 
tendo na lei o objetivo de solução de conflitos, mesmo numa socie-
dade complexa e pluralista como fora a de então.

No período do Estado Liberal, por sua vez, é que se pôde 
falar do apogeu desse sistema normatizador. Quer dizer, o Estado 
de Direito tinha como mote criar e assegurar juridicamente direitos 
e proteger o indivíduo do Estado extravagante.É então nesse berço 
que o Direito se institucionalizou e, o que hoje é permitido, poderá 
ser que amanhã não o seja, pois a normatização dos atos humanos 
está quase que atingindo a qualquer coisa.

Quer dizer, desse ponto de vista, o Direito passou a ter um 
caráter instrumental e tecnológico, tendo como substrato os objeti-
vos liberais, mas necessário se faz pensar o direito como um sistema.

Dentro desse marco, então, é que o positivismo jurídico -, 
oriundo do positivismo filosófico do século XIX, e que, no século 
XX, aflora como positivismo normativista de Hans Kelsen, cuja tese 
e esforço concentrados nas ideias de que o direito pode e deve ser 
tomado como um sistema de normas válidas em dado ordenamento 
jurídico, como se pode extrair do que destacou Barroso: “O positi-
vismo tornou-se, nas primeiras décadas do século XX, a filosofia dos 
juristas”.4

Como se vê, o conceito de Direito concebido para essa cor-
rente, tem como mote a norma, ou seja, é um ato estatal de impera-
tividade e coativo. De outra monta, o Direito e apenas ele pode dizer 
o que seja o direito do homem, quer dizer, o que está normado pelo 

3 BARZOTTO, 1999.

4 BARROSO, pp. 345-383, 2002
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o Estado, à luz de uma regra magna, que não se confunde com fatos 
e valores, encontrada no vértice do ordenamento, é a norma funda-
mental, portanto, dela se irradiam todas as demais regras.

Por isso que, dizer que um fato é fato jurídico, só o é se pre-
visto numa norma, e apenas esse interessa para a ciência do Direito. 
Ademais, para essa corrente, não basta o fato bruto em si, neces-
sário se faz também a observação do pressuposto de validade, ou 
seja, tem-se como critério, para elevar o fato ao status de norma, o 
formalismo: juridicidade de uma norma estaria no fato de ela passar 
pelo critério da validade quanto ao que o sistema regrou para o seu 
nascedouro, pouco importando, para esse momento, se a norma é 
boa ou má.Este critério de validação da norma permaneceu intacto 
e o Positivismo Jurídico parecia ser um sistema teórico inconteste. 
Mas, no apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial, o mundo 
mergulhou em outro contexto pós-guerra.

Nesta nova conjuntura, os dividendos deixados pelos horro-
res dos regimes totalitários advindos das experiências da Alemanha 
nazista e da Itália mussolinita, cujos agentes reafirmaram que cum-
priram a lógica positivista, isto é, que haviam “cumprido a lei em 
todos os seus atos”.5

Não foi possível mais olvidar a importância da questão filo-
sófica e social, bem como dos valores, dos direitos humanos e da de-
mocracia como uma pauta necessária para ciência do Direito. Sem 
se esquecer da tese aristotélica no que tange à justiça distributiva e o 
bem comum. Fato é que, não se pode mais conceber o pensamento 
jurídico apenas pelo viés do positivismo kelseniano.Necessário se fez 
trazer para o debate as teorias da interpretação, da argumentação e 
da retórica, cujos expoentes são Theodor Viehweg, Roberte Alexy 
e Chaim Perelmann. Além de outras tendências doutrinárias, tais 
como: teoria lógica, analítica e sistêmica; teoria dos valores e princí-
pios gerais; culturalismo idealista; jus filosofia crítica.

Fato é que o direito não é mais visto pelo prisma de um sim-
ples conjunto de normas. O fenômeno jurídico é pluridimensional, 
ou seja, os fatos subjacentes, os valores e as ideologias agora são ob-
jetivos explorados pelo direito. Quer dizer, hodiernamente, não se 
sustenta mais a pura normatização por si só. Busca-se a sua funda-
mentação, sua legitimidade.

5 WOLKMER, p. 222, 2006
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Como se vê, o período pós-guerra do segundo quartel do sé-
culo XX tornou-se muito fértil para ciência do Direito. Mas nos inte-
ressa aqui, dentre essas corretes teóricas, elencar-se a primeira delas 
como objeto de pesquisa. Porque a segurança jurídica, como propa-
lada pelo positivismo, confronta-as, agora, com o ideal de justiça, no 
seio de uma nova conjuntura social: a sociedade pós-moderna.Para 
o jurista, neste contexto, não é suficiente dizer a norma, necessário se 
faz interpretá-la, e, às vezes, cercado de inúmeras opções de recurso 
se depara com colisões de normas que são contrárias entre si, quan-
do não colidindo inclusive com princípios e valores.

Sem esquecer-se das situações em que o direito não tem 
uma solução pronta e acabada, apesar de pretender um sistema au-
topoiético à coerência e à unidade. Frente a esse fato, Tércio Sam-
paio Ferraz Junior (1941) construiu um modelo teórico do direito 
temperado pela moderna teoria da linguagem, mas com enfoque na 
pragmática linguística. Fato é que o tema da linguagem tem desper-
tado diversos interesses, ora de natureza técnica, outras vezes busca-
-se evidenciar os seus aspectos políticos, contudo, observa-se que há 
pouca pesquisa que tenha dado conta da questão filosófica do direi-
to. De fato, o tema é fascinante. Aqui se procura a sua fundamenta-
ção fenomenológica, mais que a técnica normativa. Porque pensar 
em uma filosofia da linguagem no direito é pensar no instante de sua 
gênese; perguntar pela sua origem; sua essência. Então, só se podem 
usar “as palavras para se predicar de algo”.6

Ferraz Jr. parte do pressuposto que é possível construir um 
modelo jurídico que seja capaz de proporcionar as condições de “de-
cidibilidade” de conflitos, tendo como fio condutor a norma jurídica 
e um sistema normativo abarcante. Então, para o autor, a análise da 
norma jurídica configura-se como o elemento central da investiga-
ção jurídica seja na fase de reconhecimento do direito seja no ins-
tante da interpretação e aplicação.Assim, a teoria da norma jurídica 
tem para esse trabalho a sua própria essência, mas a partir de uma 
reinterpretação dos conceitos da filosofia da linguagem do direito e 
dos traços teóricos do sentido de norma pensados por Tércio Sam-
paio Ferraz Junior.

Ab initio, dar-se-á atenção aos principais elementos da 
epistemologia da linguagem do Direito a partir das influências de 

6 ARISTÓTELES, Organon, p.44.
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Luhmann, Hobbes e Viehweg, para a formulação do modelo teó-
rico pensado por Ferraz Júnior. No capítulo seguinte, buscar-se-á 
abordar a especificidade da norma jurídica como linguagem. Já no 
último capítulo tratar-se-á da interação e interpretação da norma 
jurídica a partir da teoria da incidência.

1. Teorias da dogmática e o contorno da filosofia

Segundo Celso Lafer, Tércio Sampaio Ferraz Junior foi in-
fluenciado pela teoria sistêmico-funcional de Niklas Luhmann e 
pelo pensamento tópico-jurídico de Theodor Viehweg, sem se es-
quecer de Luis Alberto Warat quem primeiro tratou da teoria da lin-
guagem, tendo a pragmática jurídica como fundamento.7

Ferraz Jr. vê no comportamento humano a base de funda-
mentação para formular a sua teoria acerca do pensamento jurídico, 
e como tal formula três modelos teóricos, a saber: 1) o analítico que 
visa a sistematização das regras com o fito de chegar às decisões pos-
síveis, cuja feição é tida como formalista; b) o hermenêutico, cuja 
atividade é a interpretação do comportamento humano, buscando, 
em última instância, o seu significado; e c) o empírico (teoria da 
decisão jurídica) entendido como fato de a norma guardar um pro-
cedimentodecisório -, sistema esse que objetiva explicar o compor-
tamento humano que se deixa controlar por intermédio de normas.8

Essa constatação teórica-formal de que a sociedade é um 
sistema que interage, a comunicação, que se expressa por via da lin-
guagem, fertilizou o pensamento jurídico brasileiro, segundo teoriza 
Ferraz Jr.,A possiblidade de uma teoria jurídica do direito enquanto 
sistema de controle de comportamento nos obriga, a reinterpretar a 
própria noção de sistema jurídico, visto, então, não como conjunto 
de normas ou conjunto de intuições, mas como um fenômeno de 
partes em comunicação.9

Não obstante a linguagem seja a forma de comunicação mais 
usual para o Direito, não é apenas isso segundo preceitua o autor em 
comento, nestes termos:

7 LAFER, p.16, 2007.

8 LAFER, p.16, 2007.

9 FERRAZ JR, 2013.
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(...) não pretendemos estudar a linguagem do direito ou da 
sua manifestação normativa, mas investigar o próprio direi-
to, enquanto necessita, para a sua existência, da linguagem. 
Ou seja, o direito é levado ao nível linguístico, mas o estudo 
a realizar não é de linguística, mas jurídico, pois não dispen-
samos, ao investigar a norma, as características operacionais 
da teorização jurídica, como a referência à práxis decisões, a 
possibilidade de solução de conflitos, a regulamentação de 
comportamento, etc.10

Neste sentido, o autor usa a expressão “fato linguístico” ou 
“fato de discurso” para se referir aos “jogos estratégicos, da ação e 
reação, de pergunta e resposta, de dominação e esquiva, como tam-
bém de luta”. E neste ambiente, o estar em sociedade que os conflitos 
emergem, e deste, surgem as fórmulas de resolvê-los.Daí, para Fer-
raz Jr, a norma jurídica, a partir da comunicação, também é um fato 
linguístico, é uma troca de mensagem entre o orador e o ouvinte. 
Vê-se claramente nestas teses o contorno de uma filosofia da lingua-
gem como foi pensada por Hobbes no Leviatã. Isto se deve ao fato 
de Ferraz Jr. ter sido influenciado por Niklas Luhmann e Theodor 
Viehweg.

Hobbes procurou tratar da questão da linguagem, na obra 
supra, a partir daquilo que o homem percebe – as imagens, cujas evi-
dências se apresentam a ele no seu interior (in intelectum), porém, 
como se vê, a primeira vista, despido de relação de verossimilhança 
com o mundo exterior. A razão para isso é que, o homem, como con-
cebido por Hobbes, à luz do sentido que a linguagem desempenha, 
é cativo de si mesmo e nada sabe para além do invólucro que o apri-
siona.Na verdade, o que Hobbes busca evidenciar é que não há como 
dizer de algo sem a linguagem, e esta regra é tão verossímil para as 
coisas quanto é para os números, ou seja, sem palavras não se reco-
nhece os números, embora advirta que o uso das palavras para gra-
far os pensamentos seja menos evidente como ocorre na numeração.

Assim, quando digo este cachorro é um animal, estou diante 
de uma verdade, se o que se diz em relação ao último nome é tudo 
aquilo que significa o primeiro. De maneira análoga, a falsidade se-
ria a não relação. Portanto, não pode haver verdade nem falsidade se 
se priva a linguagem.

10 FERRAZ JR, 2013.



504 • CAPÍTULO 18

Como se vê, não há como dar-se sentido aos nomes sem que 
se lance mão da semântica– tendo como pressuposto o seu significa-
do – que se exterioriza através da escrita. Mas escrita somente, isto 
é, texto por texto não comunica por si mesmo, faz-se necessário o 
esforço prático do hermeneuta – quer dizer – de alguém que seja ca-
paz de traduzir a linguagem grafológica em linguagem significante.

Portanto, os nomes não têm sentido em si mesmos, mas o 
carregam depois dos signos linguísticos, tantos sejam os sentidos ou 
os significados. Essa limitação aparentemente priva o leitor desavi-
sado a dar aos nomes sentido diverso daquele ao qual quis dar o 
legislador primário.

Não obstante, todo enunciando linguístico traz para o leitor 
uma ideia primitiva, isto é, uma ideia basilar, mas, para tanto, é pre-
ciso desvelá-la a partir do momento em que o intérprete, pelo ato da 
interpretação, busca alcançar o sentido que o texto quer transmitir. 
Portanto, interpretação, neste sentido, é um ato complexo de apreen-
são/desvelamento textual, não é apenas leitura.

É um ato complexo, porque cada fato/texto tem o seu mo-
mento de ocorrência temporal, e, é possível que o intérprete se per-
ca pelas avenidas do espírito enquanto se permitir apropriar-se dos 
múltiplos significados que os homens dão aos signos linguísticos, 
mas isto não ocorrerá, por certo, se esse buscar fazê-lo a partir do 
tempo em que o discurso foi manifesto. Dizendo de outra maneira: 
texto e contexto precisam comungar das mesmas ideias.

Além disso, o intérprete deve analisar o fenômeno linguísti-
co no momento histórico em que ele cintilou, e esta sincronia tem-
po/espaço o possibilitará dizer quais os sentidos do texto por meio 
de um novo código, ou signos, ou, talvez, por meio de um sistema 
vocal e significativo que seja capaz de dar conta e de comunicar uma 
nova ideia ou novos sentimentos. A questão da linguagem, vista 
dessa maneira parece simples, mas para Hobbes, contudo, envolveu 
todo o seu esforço intelectual quer seja quando se referia à lógica, à 
política, à ética ou à teologia, ou quando estabelecia as bases para os 
conceitos de ciência e da filosofia, pois como disse: a linguagem “é a 
mais nobre e útil das invenções humanas”.11

Desse ponto de vista, é imprescindível a compreensão da 
relação entre filosofia e linguagem, pois sem a qual, dificilmente, 

11 HOBBES, De Corpore, I, 2, p. 186.
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operar-se-ão os conceitos advindos da especificidadeque cada saber 
demanda. Embora, seja necessário advertir, neste aspecto, que o au-
tor não toma a Filosofia como ciência, mas como um conhecimento, 
isto é, como um saber adquirido pela observação, ou seja, a filosofia 
para Hobbes é:...o conhecimento dos efeitos ou aparências, que ad-
quirimos pelo raciocínio verdadeiro a partir do conhecimento que 
temos primeiramente de suas causas ou gerações; e ainda, de tais 
causas ou gerações a partir do conhecimento que temos anterior-
mente de seus efeitos.12

Sabe-se, ainda, que todo conhecimento demanda dos su-
jeitos analíticos certo domínio do objeto/estudo, mas, sobretudo de 
sua capacidade cognitiva para delimitar o campo de abordagem que 
pretende verificar com o objeto/problema. A questão é que esta de-
marcação, em qualquer área de conhecimento, exige do pesquisador 
o uso de uma linguagem própria, quer dizer, específica.

Em outras palavras, não é suficiente o domínio de certas re-
gras, ou a manipulação de certo método. Necessário se faz o uso 
adequado da linguagem, para poder comunicar as ideias e os sen-
timentos, ou seja, os sentidos descobertos após o uso correto das 
“ferramentas de trabalho”. Visto que, não basta perguntar para um 
escultor sobre a função que desempenha ao usar o cinzel, quando 
por ele utilizado para esculpir, na tentativa de buscar o sentido de 
sua obra.

Isto é, o método usado para cada área de conhecimento tem 
o seu lugar, mas este é apenas um meio que se lança mão para se 
atingir o fim almejado: descobrir o sentido da obra. Analogamen-
te, pode-se dizer, portanto, que não há escultura sem escultor, mas 
pode e há cinzel sem escultor.

Diria que desse ponto de vista, a linguagem desvela, descor-
tina a intenção presente no discurso, seja ele verbal ou não verbal, 
escrito ou não escrito, manifesto por gestos ou incorporado numa 
escultura, porque em todo ato humano há linguagem, e apenas os 
homens somos providos dessa maravilha, ou no dizer de Hobbes 
“dessa invenção”.

Depreende-se dessa assertiva, portanto, que não pode ha-
ver pensamento sem linguagem. Isto cabe tanto para as sociedades 
complexas quanto para as sociedades ditas simples.1 Além disso, é 

12 HOBBES, De Corpore, I, 2, p. 186.
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preciso chamar a atenção para o fato de que a linguagem, como pen-
sada por Hobbes, tem, em particular, um método próprio, e, ainda, 
a linha que a separa da

Usam-se as expressões: sociedades complexas  e  sociedades  
simples  para  diferenciar  certos  agrupamentos  sociais, que embora 
não possuam um código linguístico politicamente organizado, isto 
é, positivado, mas, ainda  assim, mantêm-se, ou melhor, observam-
-se  as  mesmas  características  daquelas  sociedades  ditas  comple-
xas  quanto ao uso da linguagem. Evidenciando, portanto, que, de 
fato, trata-se de uma dádiva da natureza restrita aos humanos, inde-
pendentemente de casta, sexo, raça, ou outros substantivos sociais. 
Ainvestigação filosófica é tênue, porque há uma dependência mútua 
entre linguagem e investigação filosófica. Cujo método é regrado por 
esta premissa: do conhecido para o desconhecido.

Deve-se atentar também para outro fato: que o conhecido, 
no dizer de Hobbes, tem a ver com o que é imediato; junge-se à pri-
meira impressão que se tem das coisas. A questão é que não se pode 
dizer, ou afirmar com certeza, que este conhecimento seja verdadei-
ro, pois, vez que sua apreensão se dá por meio das sensações, e estas, 
por sua vez, são guiadas apenas pelos sentidos, sem nenhum méto-
do que lhe confira repetibilidade, aferição, então é possível concluir 
de uma forma quando deveria ser de outra, e vice-versa.Ou como 
afirma Hobbes: “O método, (...) no estudo da filosofia, é o caminho 
mais curto para a descoberta dos efeitos através de suas causas co-
nhecidas, ou das causas através de seus efeitos conhecidos”.13 Então, 
esta espécie de conhecimento não pode ser relativizada, pois o que 
se apresenta, para os sujeitos do conhecimento, não passa de mani-
festações sem demonstrações.

Dessa forma, torna-se impossível garantir a certeza de algu-
ma coisa que assim se revela, isto é, se mostra. Por isso que Hobbes 
denuncia que não há como a Filosofia desnudasse de um método 
para a investigação do conhecimento; semelhantemente, a lingua-
gem também não pode ser, em si, um método de conhecimento, mas 
para o conhecimento.

No discurso, por exemplo, as palavras não dizem tudo, se-
não trazem consigo os sentidos, cuja compreensão, se imediata, é 
superficial, enganadora. Por isso a necessidade de uma investigação 

13 LAFER, p.78, 2007.
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filosófica, ou seja, é preciso perguntar pelo sentido que o texto velou. 
Este esforço, o intérprete terá de fazê-lo adequadamente por meio 
de um processo de recorrência, de investigação filosófica de fato.O 
método proposto por Hobbes, segundo Schulz, para procurar solu-
cionar o problema do conhecimento, e neste caso em particular – o 
da linguagem – é “o resolutivo-compositivo”, cuja expressão admite 
duas formas distintas de compreensão, que sejam: a análise e a sín-
tese.

Entende-se análise como sendo uma forma de abordagem 
particular daquilo que consubstancia as coisas em si; já a síntese tem 
a ver com os efeitos daquilo que se examinou ou se observou. Ou 
seja, a análise e a síntese são as faces de uma mesma moeda. Não há 
como investigar apenas, nem tampouco sintetizar sem analisar.Por 
exemplo, se for proposta uma concepção ou ideia de alguma coisa 
singular, como de um quadrado, este quadrado deve ser resolvido 
em um plano, limitado com um certo número de linhas iguais e retas 
e ângulos retos. Pois por esta resolução temos estas coisas universais 
ou concordantes com toda matéria, isto é, linha, plano (que contém 
superfícies) terminado,ângulo, retitude, retidão, e igualdade: e se 
pudermos descobrir as causas delas, podemos compô-las conjunta-
mente na causa de um quadrado.14 Então, a síntese surge como filha 
da análise. Sua finalidade é desvelar todos os efeitos que advieram 
das causas primeiras e últimas que constituíram o ser das coisas. Ou 
seja, não há como conhecer se se priva o espírito da(s) causa(s) pri-
meira(s), pois é na síntese, e somente nela, que se evidencia a relação 
de causa e efeito. O que se estar afirmando aqui diz respeito à pró-
pria linguagem, porque todo conhecimento epistemológico passa 
primeiro pela investigação filosófica.

Afirmou-se acima que as palavras não dizem tudo, o que é 
um fato. Hobbes, por exemplo, “reconhece certos casos especiais em 
que o cálculo não depende necessariamente da palavra, podendo ser 
realizado apenas com as representações concebidas pelo espírito.”15 
Mas o discurso, todavia, não pode prescindir do artifício da lingua-
gem, seja qual for a sua espécie.

Assim é que em sua obra Teoria da Norma Jurídica, Ferraz Jr 
se propõe a “tratar o Direito do seu ângulo normativo (sem afirmar 

14 HOBBES, De Corpore, p.136

15 SCHULZ, p. 74, 2011.
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que o direito se reduz à norma), e encarar a norma do ponto de vis-
ta linguístico-pragmático (sem afirmar que a norma jurídica tenha 
apenas esta dimensão).”16

Todavia, é preciso reconhecer que o fato do discurso mental 
vir regulado por princípios de associações, não significa com isso 
que, entre um pensamento e outro, haja um vínculo de necessidade. 
O que se afirma aqui pode ser dito de outra maneira, isto é, menos 
teoria e mais prática. Suponhamos que certo objeto seja concebido 
pela razão, ou seja, a sua ideia.

Por certo, esta ideia será seguida por outra, na experiência, 
mas, nem por isso se poderá afirmar, a contento, o que se segui-
rá. Como entender isso? Pelo fato de que, ao longo da experiência 
humana, cada ser humano concebe a sensação de único objeto por 
inúmeros eventos. É esta contingência mental que nos leva, diante 
do discurso mental, a limitar o empoderamento de nossos pensa-
mentos.

Tais pensamentos seguem-se ininterruptamente sem que 
possamos dar conta de nossa vontade, visto suas contingências, pois 
a eles se sobrepõe. Mas a esta situação, que todo ser humano está 
sujeito, não se revela absoluta ou indomável, pois há como, ainda 
assim, por meio da vontade, saber a sequência das nossas ideias.

Observe-se, por exemplo, o som de uma cachoeira associa-
do ao som de uma árvore resvelando-se sobre outra árvore, mais o 
cântico de um pássaro, tais sons podem, perfeitamente, ser postos 
sobre sequência e imaginados, devido suas naturezas, isto é,quali-
dades: são sensíveis. Mas é preciso estar atento a outro fato: o da 
limitação da memória, quando a ela se põe inúmeros objetos ou ma-
nifestações sensíveis, pois, nestas condições, não há como confiar 
nela exclusivamente, devido o excessivo número de informações.

É aqui onde a espécie humana se sobressai dos demais se-
res vivos. Devido à grandiosidade da recorrência, da lembrança e 
da linguagem, podemos, a contento, superar nossas limitações pela 
escrita, ou seja, pela capacidade de poder registrar nossas ideias, 
pensamentos, sensações e a elas recorrermos, apesar das contingên-
cias da nossa memória. A partir desse momento o discurso mental 
transformar-se-á em discurso verbal e, por conseguinte, poderá ser 
registrado sobre um suporte físico: lítico, de argila, de couro, de pa-

16 FERRAZ JR, 2013.
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pel ou diapositivo, etc.
É por meio da linguagem que se pode, de fato, exercer o con-

trole dos pensamentos, não somente para uma utilização particular, 
mas também pública, quando autorizado, ou como diz Hobbes:

“O uso geral da linguagem consiste em passar o nosso discur-
so mental para um discurso verbal, ou a cadeia dos nossos 
pensamentos para uma cadeia de palavras. E isto com duas 
vantagens, uma das quais consiste em registrar as sequências 
dos nossos pensamentos, os quais, podendo escapar da nos-
sa memória e deste modo dar-nos mais trabalho, podem ser 
novamente recordados por aquelas palavras com que foram 
marcados. De maneira que o primeiro uso dos nomes consis-
te em servirem de marcas ou notas de lembrança. Um outro 
uso consiste, quando muitos usam as mesmas palavras, em 
exprimir (pela conexão e  ordem) uns aos outros aquilo que 
concebem ou pensam de  cada  assunto,  e  também aqui-
lo que desejam temem, ou aquilo em que uso são chamados 
signos.”17

Como se afirmou alhures, a linguagem tem como finalidade 
principal servir de marca para o pensamento. Mas o tempo é o agen-
te que, sob certas contingências, poderá trazer as nossas representa-
ções mentais, insegurança e obscuridade para nossas sensações, daí, 
por que, do ponto de vista teórico, o esquecimento das imagens, dos 
sons, das cores ou de quaisquer outras coisas ser senão uma con-
fusão de informações que a mente humana não teve as condições 
necessárias para selecioná-las, adequadamente, a fim de que a razão 
as acesse sem ter de se perder nas avenidas d’alma.

Razão também de se ter afirmado, acima, que a linguagem 
é, de fato, a grande engenhosidade humana. Reitera-se, aqui, que 
nenhum ser vivo, por mais magnífico que seja pode por suas habi-
lidades reproduzir a fala, exceto responder a certos comandos ma-
nipulados pelos homens, mas, mesmo assim, estaria sempre sujeito 
ao instinto, mas jamais poderia recordar, buscar na memória aquilo 
que outrora lhe foi dito.

O texto em epígrafe nos conduz para outra verdade – a de 
que apenas os homens somos providos de recordações, de capacida-

17 HOBBES, Leviatã, cap. IV p. 25, 1998.
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de inata para acessar, quando quiserem, os pensamentos passados, 
mesmo distantes no tempo e no espaço, bastando para isso, tão so-
mente lançar mão da “instituição de marcas sensíveis que facilita o 
trabalho da memória.”18

Estas marcas ou notas são as desencadeadoras da memória. 
Assemelham-se às dicas, traços ou sinais que costumeiramente usa-
mos para nos fazer lembrar algo maior que por meio delas nos faz 
despertar. É uma recordação/lembrança que uma vez acionadas nos 
remetem aos fatos, eventos, episódios que certamente estiveram por 
algum tempo na nossa memória. Esta ignição é dada pelas marcas. 
Assim, poderíamos chamá-las de mecanismos linguísticos que as-
sociamos a fatos complexos e que uma vez acionadas desencadeiam 
os episódios gravados na memória, ou seja, são memórias virtuais.

As marcas nos trazem diversas vantagens, quando associa-
mo-las aos fatos do homem, e por isso, não deixa de ser uma espécie 
de linguagem, porém, desprovida de semântica. Explico: suponha-se 
que duas linhas verticais paralelas quando acionadas designem que 
– o homem é um ser racional e sujeito à morte.

Não é salutar “decorar” este conceito, mas, pelo menos uma 
vez, tal proposição, precisará ser apreendida pela memória. Após 
este ato mecânico de associarem-se as duas linhas verticais ao lado 
da proposição em tela. Pronto, já é suficiente, para memória, com-
preender que, quando se deparar com as duas linhas verticais para-
lelas – será acionada a mensagem que a elas se associou, quer seja, 
o homem é um ser racional e sujeito à morte.Portanto, quando o 
homem quer, por exemplo, recordar algo que em algum momento 
esteve em sua memória, mas que por algum motivo aparenta não 
mais está lá, basta, conforme o que se afirmou acima, que ele insti-
tua, para cada ideia, uma marca distinta.

Ressalte-se que, segundo a teoria hobbesiana da linguagem/
signo, a marca não é uma cativa da palavra, embora, como já se viu o 
filósofo tenha definido a linguagem em termos de “nomes” ou “ape-
lações”.19 Diferentemente de Hobbes, Ferraz Jr reinterpreta a noção 
de sistema jurídico por meio da linguagem, mas a partir de um novo 
sistema a que denominou de sistema de comunicação por meio de 

18 MAKHERE, págs. 35,36, 2000.

19 HOBBES, Leviatã, cap. IV, p. 24.
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normas.20

2. Especificidades da linguagem e a pragmatica juridica

Até aqui se centralizaram as discussões, acerca da lingua-
gem, numa perspectiva geral, mas esta não é a única abordagem que 
Hobbes reserva para teoria da filosofia da linguagem, há necessidade 
de se conhecer também o seu aspecto singular, isto é, especial.

No dizer do filósofo, o primeiro uso especial da linguagem 
consiste em “registrar aquilo que por cogitação descobrimos ser a 
causa de qualquer coisa, presente ou passada, e aquilo que achamos 
que as coisas presentes ou passadas podem produzir, ou causar, o 
que em suma é adquirir artes.”21

Por sua vez, a pragmática linguística se centraliza nos as-
pectos comportamentais da relação discursiva, tendo como mote 
o princípio da interação. O conceito aqui empregado para conce-
ber interação advém de Watzlawick, Beavin e Jackson, significando 
“uma série de mensagens tocadas entre pessoas.”22 Desse ponto de 
vista, o ato de falar, comunicar-se, dialogar é sempre uma relação 
entre sujeitos falantes: o emissor e o receptor, por meio de signos 
linguísticos.

Então, neste sentido, para que se conheça algo, faz-se neces-
sário que se descubra as causas que condicionam o conhecimento, 
ou seja, desvendando-as bem como as suas propriedades universais, 
que estão presentes em todas as coisas por qualidades ou acidentes, 
o homem é capaz de conhecer.Descarrega no espírito uma recorda-
ção de um objeto específico, ao passo que a segunda nos conduza 
também à recordação, mas por via de uma multiplicidade de objetos, 
vistos um a um, jamais conjuntamente.

Sabe-se que existe uma função linguística para cada signo, 
e esta nos possibilita verificar, isoladamente, todas as qualidades 
sensíveis que compõem os diversos objetos particulares, mas não só 
isso, ela também nos permite atribuir um mesmo nome àqueles que 
possuem uma determinada qualidade. Para Ferraz Jr.:

20 FERRAZ JR, 2013.

21 HOBBES, Leviatã, p. 25, 1998.

22 FERRAZ JR.,P. 23-35, 1981.
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A pragmática é uma disciplina ao mesmo tempo antiga e 
nova. No passado, ela se chamou “retórica” e foi cultivada 
por gregos e romanos. Modernamente, ela se liga aos estudos 
de semiótica ou teoria dos signos. Estes são coordenações 
tríplices: todo signo se relaciona a algo, para o qual aponta: 
esta relação é chamada de semântica. Todo signo também se 
relaciona a outro signo, isto é, signos se relacionam entre si: 
esta relação se chama sintática. Por fim, signos são usados: é 
a relação ao interpretante ou usuário do signo. Esta última é 
que se chamada de pragmática. Do um modo geral, pode-se 
dizer que uma análise pragmática é um estudo dos aspectos 
comportamentais no uso dos signos, por exemplo, das pala-
vras. Ver os aspectos comportamentais é situar os problemas 
do ângulo da comunicação humana, vista como interação de 
sujeitos que trocam mensagens entre si, definido assim uma 
situação.23 

Com efeito, o discurso de natureza científico tem rigor me-
todológico e zetético, pois cada termo, ao ser por ele empregado, exi-
ge-se que se demonstre suficientemente à razão. Ao contrário do que 
acontece com o discurso para puro entretenimento – nada tendo a 
que explicar ou demonstrar.

O discurso científico, isto é, zetético, preocupa-se com a ver-
dade; é a lógica do ser que o encadeia; é sempre descritivo; propugna 
juízos de valor. Quando se afasta do rigor, em suas operações, as 
consequências são impactantes, muitas vezes nefastas para a saúde 
do Estado e da vida social dos homens.

Porém, tal preocupação não se encontra com o uso irres-
ponsável das palavras quando são empregadas apenas como invólu-
cro, isto é, ornamento linguístico, e se há uma lógica nesta forma de 
discurso é que não haja rigor, para que este possa servir para aquilo 
que se propõe – o enfeite. Mas não se podem confundir os homens 
com o discurso ornamento e o discurso científico, ambos têm o seu 
lugar. O problema surge quando o discurso aformoseado usurpa o 
lugar da ciência.

Assim, o ser humano se comunica necessariamente, e a 
pragmática admite o axioma conjectural da impossibilidade da não 
comunicação24. Quer dizer, se alguém diz que não quer se comuni-

23 FERRAZ JR. p. 35, 1981.

24 JACKSON, P. 44-45, 1973.
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car estará, na verdade, se comunicando. Ferraz Jr. aplica a pragmáti-
ca linguística ao estudo da norma jurídica, esta concebida como fato 
linguístico.

Tem-se, por certo, no bojo dessa discussão a ideia de que 
no discurso normativo, que visa a unicidade normativa, é, antes de 
tudo, uma prévia coincidência ideológica. Neste sentido, a pragmá-
tica jurídica torna-se num excelente instrumento para os juristas 
críticos, cujo objetivo precípuo é “as palavras de lei e os fatores po-
líticos ideológicos que produziram e determinaram suas funções na 
sociedade”.25

Desse ponto de vista, é que, Ferraz Jr, parte para analisar as 
normas, num modelo científico, e constrói a pragmática da norma 
jurídica, buscando não apenas a sua essência (ontológica), mas tam-
bém a compreensão de “um sistema explicativo do comportamento 
humano enquanto regulado por normas”.26

Como se vê, sua compreensão da norma jurídica é formu-
lada a partir da tese de que há um paradigma de investigação nos 
instrumentos jurídicos de controle de comportamento, desistindo, 
porém, da abordagem descritiva do direito como realidade social. 
Mas não só, tal modelo caminha na direção de que há uma relação 
entre as normas e o próprio sistema normativo.

Para o jurista, validade, efetividade e imperatividade – que 
são pressupostos objetivos da norma, inconfundíveis entre si, se-
gundo se pode extrair, podem ser chamados de propriedades prag-
máticas das normas jurídicas, ligadas à noção de controle. Aqui, es-
tabelece- se uma relação entre discursos normativos, que deve ser 
interpretada como uma relação de competências decisórias, objeti-
vando pacificar os conflitos sociais.

3. A interação humana

Já se enfatizou alhures que é da natureza humana a comu-
nicação. Isto, por certo, cria expectativas entre os agentes falantes 
quanto ao que se espera um do outro. Quer dizer, quando os se-
res humanos nos comunicamos, trocando mensagens, haverá sem-
pre certa expectativa mútua de comportamento.Ou seja, quando 

25 WARRAT, p. 47, 1894.

26 FERRAZ JR. p. 26, 2011.
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os agentes falantes se comunicam haverá sempre uma expectativa 
quanto à expectativa do outro e vice-versa. Tal constatação mútua 
cria situação complexas e/ou desilusões, como disse Luhmann:

O homem vive em um mundo constituído sensorialmente, 
cuja relevância não é inequivocamente definida através do seu orga-
nismo. Desta forma o mundo apresente ao homem uma multiplici-
dade de possíveis experiência e ações, em contraposição ao seu limi-
tador potencial em termos de percepção, assimilação de informação, 
e ação atual e consciente. Cada experiência concreta apesenta um 
conteúdo evidente que remete a outras possiblidades que são ao 
mesmo empo complexas e contingentes.27 À luz dessa assertiva po-
de-se dizer que a situação comunicativa caracteriza-se pela comple-
xidade e pela contingência. O que aqui se entende por complexidade 
tem a ver com a existência de um número maior de possibilidades 
para além do que, de fato, se podiam realizar.

Já contingência significa que uma expectativa pode realizar-
-se ou não. Ou seja, se determinadas condições forem observadas e 
cumpridas, então, por certo o que se expectava, contingencialmente, 
ocorrerá. Ou no dizer do jus-sociólogo: “complexidade significa re-
lação forçada, e contingência significa perigo de desapontamento e 
necessidade de assumir os riscos”.28

Com o fito de trazer estabilidade às expectativas, é que se 
desenvolvem mecanismos que reduzem a possibilidade de desilusão, 
observando o duplo problema da complexidade e da contingência.

3.1. Atitude Cognitiva versus Normativas

As atitudes cognitivas são aquelas expectativas de base em-
pírica, em que os agentes falantes selecionam as possibilidades com 
base na observação. Se alguém grita com outra pessoa, a probabili-
dade da revidação existe, porque no mundo do ser, pela experiência 
do dia a dia, tal situação ser previsível.

Não obstante, se a realidade muda, é possível que as atitudes 
também, o que demonstra que ocorreu uma adaptação. Assim, po-
deríamos conceituar atitudes cognitivas como, “adaptativas manifes-

27 LUHMANN, Niklas. p. 46, 1983.

28 LUHMANN, p. 46, 1983.
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tações em regras igualmente adaptativas”29 Já as atitudes normativas 
são aquelas cuja durabilidade é garantida por uma generalização não 
adaptada, isto é, admitem-se as desilusões com um fato, mas estas 
são consideradas como irrelevantes para a expectativa generalizada.  
30

Luhmann afirmava, desse ponto de vista:

Ela aponta pra o tipo de antecipação da absorção de desapon-
tamentos, sendo, assim capaz de fornecer uma contribuição 
essencial para o esclarecimento dos mecanismos elementares 
de formação do direito. Ao nível cognitivo são experimenta-
das e tratadas expectativas que, no caso de desapontamen-
tos, são adaptadas á realidade. Nas expectativas normativas 
ocorre o contrário: elas não são abandonadas se alguém a 
transgride. (...) a expectativa é mantida, e a discrepância é 
atribuída ao ator.31

Assim, a característica da atitude normativa é não assimilar 
os desapontamentos. Logo, as normas são expectativas de compor-
tamento estabilizados em termos contra fáticos, expressos no dever-
-ser. Manifestam as atitudes normativas, e por isso não dependem 
do plano fático, e o seu não cumprimento resulta numa discrepân-
cia, dirigidas a quem promove. Por fim, as atividades normativas, 
então, estão ligadas diretamente ao fenômeno da normatização.

Segundo Tércio Sampaio, as normas existem em quantidade 
maior do que a própria sociedade pode suportar,32 haja vista a diver-
sidade de projeções normativas que refletem expectativas, expectati-
vas de expectativas e assim por diante.

Daí a necessidade de que outras normas prevaleçam para 
reforçar a seletividade das expectativas normativas. Mas isso se dá 
pela institucionalização, que constitue um mecanismo estrutural 
de estabilização de expectativas normativas, e pela generalização de 
conteúdos por meio de núcleos significativos (sentido prático), que 
são centros integradores de sentido.

As se falar em institucionalização da relação autoridade/su-

29 FERRAZ JR. p. 104, 2007.

30 FERRAZ JR, p. 104, 2007.

31 FERRAZ JR. pp. 110-113, 2007.

32 FERRAZ JR. pp. 110-113, 2007.
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jeito no discurso normativo, expressa o seu aspecto cometimento, 
significa dizer que terceiros alheios à relação entre as partes (ende-
reçados normativos) e o comunicador normativo (juiz, legislador, 
costumes, editor normativo que surge da manifestação de vontade 
das partes num contrato) respaldam essa autoridade.

Para o jurista, o consenso presumido e global tem na insti-
tuição Estado a sua representação máxima, embora não seja a única 
instituição a garantir o consenso. Assim, a juridicidade da norma, 
logo, depende de uma inserção em grandes sistemas disciplinares, a 
que genericamente podemos chamar de ordenamento jurídico, que 
lhes atribuem imperatividade.

Desse ponto de vista, Tércio Ferraz afirma que os sistemas 
sociais “desenvolvem, nesses termos, mecanismos de estabilização, 
chamados núcleos significativos, isto é, centros integrados de senti-
do que conferem à verdade certa unidade aceitável para as interações 
sociais.”33

Sabe-se que quanto a esses núcleos estão presentes nos dis-
cursos da norma jurídica, ou seja, são encontrados na estrutura dia-
lógica do discurso. Adverte-se, contudo, que nem todo conteúdo 
contém o seu relato, mas apenas os socialmente generalizados, tais 
como: as pessoas, os papéis sociais, os valores e a ideologia prevale-
cente.

Tércio Ferraz conceitua valores, neste aspecto, como sím-
bolos de preferências para ações indeterminadamente permanentes, 
abstratas, que representam o consenso social. Estão sujeitos às muta-
ções e aos conflitos, por sua dotação de alta complexidade.

Diante de tais observações, Luhmann conceituou o direito 
como “expectativas comportamentais generalizadas congruente-
mente.”34 Já Tércio Sampaio afirma que:

(...) não é qualquer conteúdo que pode constituir o relato das 
chamadas normas jurídicas, mas apenas os que podem ser 
generalizados socialmente, isto é, que manifestam núcleos 
significativos vigentes numa sociedade, nomeadamente por 
força da ideologia prevalecente e, com vase nela, dos valores, 
dos papéis sociais e das pessoas com ela conformes.35

33 SAMPAIO, pág. 111, 2007.

34 LUHMANN, p. 94, 1983.

35 SAMPAIO, p. 113, 2007.
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Como se vê, as declarações apresentadas pelos teóricos 
quanto ao que se pode dizer que seja o Direito, caminha na direção 
de uma compreensão histórico/cultural onde os valores (sem esque-
cer as ideologias) têm papel basilar para o fenômeno jurídico e para 
suas transformações.

Depreendem-se dessas assertivas que fato e valor estão em 
constante tensão, e, por conseguinte, a norma surge. Ou seja, a nor-
ma é um consequente da permanente tensão entre o fato e o valor, 
que tem como alvo solucionar tal tensão. Não obstante, é preciso 
atentar para outro fato, o de que ao surgir, o valor converte-se em 
fato, que é, sem dúvida, uma nova tensão.

É certo que a conversão da norma em fato se dá pela nova 
integração normativa, que tem como pano de fundo o valor. Porque 
o valor é quem dá o start para a reengenharia do sistema jurídico. 
Mas o que é fato? De maneira genérica podemos conceituar fato 
como tudo aquilo que acontece no mundo. Desde a caída de uma 
árvore, a morte de um pássaro, um jogo de futebol, enfim, absolu-
tamente tudo que ocorre em nosso planeta – e até o que ocorre fora 
dele – abarca-se no amplo conceito de fato.

Assim, tudo aquilo que se convencionou chamar de fato, 
apenas uma pequena parte apresenta-se com importância para o 
Direito, enquanto outra, em maior número, mostra-se irrelevan-
te e, por isso, não acarreta qualquer consequência jurídica quando 
ocorre. Os fatos considerados importantes para o direito, por acar-
retarem algum tipo de consequência são denominados de fatos ju-
rídicos, enquanto aqueles que nada representam do ponto de visto 
jurídico são chamados de fatos naturais.

Os fatos jurídicos podem surgir de um acontecimento na-
tural, como o nascimento de uma pessoa (que, obviamente, reper-
cute no mundo jurídico), ou de uma conduta humana, comissiva 
ou omissiva. Quando, embora relevantes para o Direito, ocorrem 
independentemente da vontade humana, são chamados fatos jurídi-
cos em sentido stricto, enquanto aqueles que somente acontecem em 
decorrência da vontade humana são chamados atos jurídicos.

Os fatos jurídicos stricto sensu são fatos jurídicos que não 
decorrem de uma ação volitiva humana, ou seja, sua realização não 
exige como pressuposto a manifestação da vontade do homem. Con-
tudo, apesar da vontade humana não ser necessária à sua formação, 
pode haver a participação do homem em seu desenvolvimento. Po-
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rém, a intervenção humana em tais casos não exerce papel essencial, 
figurando apenas como elemento secundário.

Por fim, diz-se que um fato é jurídico quando houve uma 
conjugação entre a norma que prescreve uma conduta humana e 
esta, por sua vez, ocorre tal qual como a norma previa. Na realidade 
se dá uma “harmonização” entre a previsão em abstrato da norma 
e a ação uma. É a junção desses dois pontos que faz surgir o fato 
jurídico.

Conclusão

Como se viu, a teoria de Ferraz Jr., formulada a partir de 
uma investigação zetética, parte do pressuposto de que é impossível 
a não-comunicação. Comportar-se é comunicar-se, interagir. Da in-
teração emergem conflitos, devido à complexidade e à contingência 
das situações comunicativas, que propiciam as desilusões de expec-
tativas.O Direito, nesse contexto, tem a função de estabilizar certas 
expectativas selecionadas, atribuindo-lhes um grau de generalização 
congruente, por meio da estabilização temporal (normatização), es-
trutural (institucionalização) e prática (generalização de conteúdos), 
que se inter-relacionam. Essa generalização visa à solução de con-
flitos com a mínima perturbação social, e se dá basicamente pela 
normatização.

Sob o viés da pragmática jurídica de Ferraz Jr., normas são 
discursos racionais, de caráter ambíguo, em que o editor normativo 
(legislador ou juiz, por exemplo), diante de um conflito que pede 
decisão, é um terceiro comunicador, que assume a posição de ora-
dor, em face dos endereçados normativos.Diferentemente, porém, 
da regra estruturante do discurso dialógico, o ônus da prova é impu-
tado aos endereçados, pois o editor está em posição fortalecida: suas 
palavras não configuram tema, mas premissa da discussão.

Essa posição se dá pela institucionalização, que garante a 
instauração de uma relação metacomplementar na qual o editor im-
põe uma relação de autoridade em face dos endereçados, que assu-
mem a condição de sujeitos normativos. O fenômeno da normatiza-
ção está vinculado a uma estabilização temporal de expectativas, de 
caráter não-adaptativo e, portanto, contrafático.

Na estrutura dialógica do discurso, que aparece no seu re-
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lato, o editor normativo surge como parte argumentante, enquanto 
que os sujeitos, como intérpretes. Nesse momento o editor utiliza-se 
de técnicas de persuasão, prevendo, também, a sua reação no caso 
de desconfirmação ou rejeição por parte do endereçado. Trata-se, 
portanto, de um discurso heterológico, pois não é a verdade que é 
buscada, mas sim a persuasão.

Viu-se ainda que uma norma pode ter validade, vigência, 
mas não ter eficácia. Enquanto validade relaciona-se à relação de 
imunização entre normas, e vigência ao tempo de validade, dentro 
de um sistema normativo, a eficiência diz respeito à produção dos 
efeitos previstos na norma.

Neste toar, também se demonstrou que a teoria da incidên-
cia não tem a ver com uma ficção jurídica, mas de uma presunção. 
Ou seja, o fato da incidência não se dá a priori, nem tampouco no 
instante que o pensamento humano passa a atuar quando diante de 
um fato concreto. Não. Ocorre quando o fato e o dispositivo nor-
mativo são tomados pelo intérprete no momento da produção da 
norma.
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Max Weber e a ética kantiana: da crítica 
ao formalismo dos imperativos à oposição 

entre valores éticos e legalidade 
MAX WEBER AND THE KANTIAN ETHICS: FROM THE CRITIC 

ON FORMALISM OF IMPERATIVES TO THE CONTRAST 
BETWEEN ETHICAL VALUES AND LEGAL ISSUES

Luis Felipe M. de Salles Roselino1 

Resumo: Nosso principal objetivo consiste em resgatar a 
polêmica entre Max Weber e seus contemporâneos acerca da éti-
ca kantiana e, ao mesmo tempo, desenvolver uma revisão crítica do 
capítulo de W. Schluchter: “Isenção dos juízos de valor e discussão 
sobre valores: Max Weber entre Immanuel Kant e Heinrich Rickert”. 
Para isso, pretende-se aproximar a teoria dos valores de Max We-
ber aos estudos mais recentes sobre meta-ética. A leitura weberiana 
da ética de Kant foi baseada na problemática por trás da orientação 
puramente racional do agir moralmente correto, opondo o sentido 
valorativo formalizado conceitualmente e o valor real das ações hu-
manas. Para uma melhor delimitação dessas questões, ao final será 
apresentada uma breve revisão bibliográfica dos escritos de Kant e 
uma tabela comparativa dos esquemas teóricos de Weber e de Kant, 
contrastando as conclusões da presente análise com o gráfico com-
parativo construído por Wolfgang Schluchter no referido capítulo. 
Esta apresentação visa fornecer apenas um enfoque provisório para 
futuras investigações e poderá servir de auxílio para uma leitura de 
Kant que problematize aspectos teóricos assumidos por autores con-
temporâneos como Habermas e Rawls, sem avançar, no entanto, nos 
esforços de uma revisão sistemática desses autores mais recentes.

Palavras-chave: Max Weber; Immanuel Kant; Meta-ética; 
Direito e moral; Imperativo categórico.
1 Doutor em Filosofia pela UFSCar e professor efetivo do curso de direito da Universidade do Estado de Minas gerais.
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Abstract: Our main task is to recover a controversy of Max 
Weber’s with his contemporaries on Kantian ethics, and at the same 
time, develop a critical review of Wolfgang Schluchter’s “Value-free 
judgement and value discussion, Max Weber between Immanuel 
Kant and Heinrich Rickert”. For this, it will be assumed that Max 
Weber’s value-theory can be placed inside contemporary meta-ethi-
cs studies. The Weberian reading of Kant was based on a critical de-
parting from the formal concepts of evaluation and the actual values 
of real agents. For a better delimitation of those issues, a bibliogra-
phic review from Kant’s writings and a comparative table of Weber 
and Kant schema will be brought together, contrasting the present 
conclusions with Wolfgang Schluchter’s comparative graphic. This 
presentation aims a plain and provisory settle for future investiga-
tions and contributes, at most, for a reading of Kant that problemati-
zes theoretical aspects behind certain assumptions of contemporary 
authors like Habermas and Rawls, without proceeding forward to a 
systematic review of those current authors.

Keywords: Max Weber; Immanuel Kant; Meta-ethics; Law 
and Morals; Categorical Imperative.

Tendo como objeto alguns aspectos da interpretação de Max 
Weber da ética kantiana, o propósito dessa revisão bibliográfica será 
demonstrar que muitas ferramentas analíticas kantianas não permi-
tem estabelecer propriamente uma relação entre as valorações prá-
ticas e a legalidade e não legalidade de uma ação em termos gerais, 
uma vez que seu sentido ético toma seu conteúdo segundo objetos 
aplicáveis a uma ação em particular ou a noção de ações concretas, 
enquanto o ponto de vista de sua legalidade toma as ações em caráter 
genérico e exterior. A discussão visa apenas abrir espaço para futuras 
investigações e contribui para uma leitura de Kant que problematize 
aspectos teóricos por trás de certos pressupostos de autores contem-
porâneos, sem adentrar em uma revisão sistemática desses autores, 
em vista da natureza dessa apresentação. 

Na discussão sobre O sentido da “isenção axiológica” (Wer-
tfreiheit) nas ciências sociais e econômicas, Max Weber propunha 
que seria um erro partir de um sentido “puramente formal” dos 
imperativos kantianos para concluir que eles possuiriam na práti-
ca, necessariamente, um conteúdo valorativo moral. Embora eles 
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possam e devam ser elaborados formalmente para fins estritamente 
teóricos, isto é, para sua devida compreensão e tratamento analítico, 
para Weber, as formas de juízos referentes à sua validade formal e 
universalidade não implicariam qualquer relação substancial ou de 
necessidade com a esfera ética. O ponto de partida do argumento de 
Weber depende da seguinte separação crítico-conceitual: “o que é 
dedutível de modo puramente lógico e o estado de coisas puramente 
empírico de um lado; e de outro lado, valorações [Wertungen] práti-
cas, éticas ou de visões de mundo.” (WEBER, 1922 [GAWL], p.451). 
2Por essa oposição adentramos na seguinte dificuldade: pertencendo 
à razão prática, os valores em questão se mostrariam indissociáveis 
dos objetos práticos, do caráter fenomênico, contudo, nossa compre-
ensão deles deve estar apta a separar a validade própria dos valores 
práticos das constatações empíricas segundo sua forma causal, fe-
nomênica. Mas assim como é praticamente impossível separarmos 
externamente (como fenômeno) ações por dever, das ações segundo 
ou conforme o dever, tal separação entre os dados empíricos e sua 
respectiva valoração prática mostra-se igualmente difícil, mas ne-
cessária como pressuposto negativo a pretensão de conhecimento. 
Embora formalmente válida, Weber tampouco considerava fácil sua 
separação,

não gostaria de discutir a essa altura se é ‘difícil’ estabelecer 
a distinção entre comprovação empírica e valoração práti-
ca [praktischer Wertung]. Pois ela é. Todos nós, mesmo o 
presente propositor dessa exigência, como qualquer um, vez 
após vez acabamos por contrariá-la e a violamos. No entanto, 
o mínimo que deveriam saber esses seguidores da chamada 
economia política ética, é que as leis morais [Sittengesetz] 
são, incumpríveis plenamente, e isso também vale ainda que 
estejam previamente dadas [aufgegeben]. (WEBER, 1922 
[GAWL] p.460)3

 Alguns especialistas, como Wolfgang Schluchter, propõem 
2 rein logisch erschließbarer und rein empirischer Sachverhalte einerseits, von den praktischen, ethischen oder weltanschauun-

gsmäßigen, Wertungen andererseits.

3 Nicht diskutieren möchte ich ferner, ob die Scheidung von empirischer Feststellung und praktischer Wertung »schwierig« sei. 

Sie ist es. Wir alle, der unterzeichnete Vertreter dieser Forderung ebenso wie andere, verstoßen immer wieder einmal dagegen. 

Aber wenigstens die Anhänger der sogenannten ethischen Nationalökonomie könnten wissen: daß auch das Sittengesetz uner-

füllbar ist, dennoch aber als »aufgegeben« gilt.
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uma leitura pormenorizada dessa discussão com base em uma com-
paração esquemática entre a metafísica dos costumes kantiana e os 
tipos de ética designados por Max Weber nessa discussão, propon-
do a distinção entre os imperativos categóricos, segundo a ética e 
segundo a legalidade. Nessa interpretação da discussão weberiana, 
Schluchter separava o ponto de vista valorativo do pressuposto de 
validade das constatações de fato, tema que será aqui aprofundado, 
entretanto, reunia junto ao imperativo categórico, deveres da virtude 
(Tegendpflichtem) e deveres do direito (Rechtspflichten), o que é usu-
al, contudo, vinculando-os às ações por dever e conforme o dever, 
que suscitará problemas na linha que será defendida. 

As consequências do que será aqui debatido parecem pre-
tender voltar a questões já amplamente debatidas por diferentes 
autoridades intelectuais contemporâneas e fazer talvez menção ao 
caráter não literal de leituras kantianas já consagradas como as de 
Habermas ou Rawls. Não é este o caso, nem tampouco seria o pro-
pósito aqui querer contrapor suas leituras ao sentido original ou 
mesmo apontar limites nas interpretações dos autores aqui citados, 
o exemplo de Fichte nos adverte contra as consequências dessa pre-
tensão de falar sobre o espírito e a letra. A melhor compreensão do 
presente propósito talvez se dê em identificar como Kant atualmente 
é lido, em termos estritamente filosóficos, mantendo-se ora mais fiel 
ao chamado “realismo”, ora buscando resgatar e atualizar o senti-
do especificamente crítico do idealismo transcendental, isto é, não 
os aspectos estritamente formais, nem a validade puramente lógica 
da argumentação, mas os problemas levantados por sua crítica. Su-
põe-se aqui que nenhum princípio analítico superaria ou provaria 
algo que desfaça a separação fundante entre o mundo intelectivo e 
o mundo sensível, embora muitos pontos defendidos possam bem 
ser demonstrados, ignorando semelhante separação. Ao contrário, 
a discussão pretende, nesse sentido, respeitar o sentido negativo do 
dualismo da teoria kantiana, atentando à suas contradições inclusi-
ve, não como problema lógico, mas como advertência.

O referencial teórico remete a interpretações como as de H. 
Allison e sua polêmica com Strawson, no sentido em que o autor 
argumentava que a conclusão de uma interpretação formalista não 
respeitaria certos princípios epistemológicos da crítica kantiana e 
que mesmo tentando demonstrá-los, acabaria destruindo-os, não 
por provar que existe uma insuficiência lógica, mas por querer tirar 
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do uso analítico algo que não passaria pelo crivo kantiano. Mais re-
centemente a leitura de McDowell tem buscado amenizar e reconci-
liar os aspectos históricos destacados por Allison com semelhantes 
tentativas de atualizar a crítica kantiana. Sua ideia é fundamentar o 
argumento de que a crítica de Allison não atingiria de fato a leitura 
de Strawson (cf. McDowell, 2005, p. 81n); esse, entretanto, não era 
o ponto central da crítica. McDowell só concebe a possibilidade de 
justapor essas interpretações, pois compreende que poderia fechar 
os olhos para certos princípios teóricos do idealismo transcendental 
e recorrer apenas às considerações de Kant ditas “realistas”, (cf. Mc-
Dowell. 2005, pp. 79, 81 e 82) como se esse realismo correspondesse 
a mesma constelação que os conceitos kantianos de mundo fenomê-
nico4 e mundo suprassensível. A interpretação de McDowell, nesse 
sentido, não se compatibiliza com o que está sendo proposto, ela 
apena atesta a crescente força do pragmatismo sobre princípios de 
teoria do conhecimento, diagnóstico reconhecido por Horkheimer 
a Habermas5. 

Nos interessa como Henry Allison atesta muito da leitura 
de Windelband, leitura que inaugura alguns princípios da escola 
neokantiana que influenciará o círculo de Heidelberg, pensadores, 
historiadores e juristas como Max Weber, Georg Jellinek, Radbruch 
e indiretamente, Kelsen. Há em comum dentre esses autores, o mes-
mo empreendimento que se fundamentava na teoria dos juízos e nos 
princípios teóricos de referência a objetos (internos ou externos), 
opondo realidade e valor (enquanto ideia). A teoria dos juízos servi-
ria, então, para separar criticamente valores morais de princípios de 
verdade e falsidade. Revendo comentários ambíguos de Max Weber, 
Schluchter une essas duas instâncias pelo conectivo “ou”; de fato We-
ber ora as separa ora as unifica, dada a condição comum da verdade, 
validade e do belo e o bom, enquanto valores.

Nesse sentido, partindo de perspectivas teóricas mais recen-
tes,  Allison constatava de modo semelhante ao que pretendemos, 
que a validade objetiva se mostra como valor constitutivo de juízos, 
os quais seriam relativos a seu conteúdo (objetivamente válido), mas 
que enquanto juízos deixavam em aberto a questão: “se essa alega-
4 McDowell, por exemplo, evita empregar essa expressão, e pretende tomá-la como se tratasse de uma oposição entre mundo 

interior e exterior, realidade e mundo sensível, remetendo a discussões relevantes, mas sem total correspondência com a tradição 

filosófica crítica alemã.   

5 Ver Habermas, 2003, p.145 sobre Strawson e Horkheimer, 2015 pp. 56 e 61
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ção se propõe a fazer algum sentido, então, a validade objetiva não 
pode ser igualada [diretamente] com a verdade”, pois se assim fosse, 
Kant estaria “comprometido com o argumento absurdo”, nos termos 
de Allison, de que todo juízo seria verdadeiro na medida em que se 
apresentasse como tal, há nuances entre a verdade lógica e a consta-
tação de fato. Esse tipo de interpretação, não revela tanto uma falha 
da teoria kantiana, mas um problema que toma as questões relativas 
ao sentido próprio das ferramentas heurísticas pela separação for-
mal de seu sentido puro e seu uso. Ao contrário, a única interpreta-
ção possível consistiria em constatar, segundo Allison, o mesmo que 
conclui Gerold Prauss, o qual “sugere que a ‘validade objetiva’ signi-
fica aqui meramente a capacidade de ser verdadeiro ou falso”, assim, 
recolocando a constatação de Prauss em seu trabalho de habilitação, 
Allison irá concluir algo que parece reiterar a leitura de Windelband, 
que considerava como a única possibilidade interpretar que “a ale-
gação de Kant de que todo julgamento é objetivamente válido seria 
equivalente, na realidade, à alegação de que todo julgamento pos-
sui um valor de verdade” (cf. Allison. 2004, pp. 87-88), isto é, não 
se torna objetivamente verdadeiro, mas apenas digno de um juízo 
de verdade (objetivamente válido), logo, em determinado campo 
da discussão, Kant denominava por verdadeiro, mais propriamen-
te, a possibilidade de valor de verdade, algo distinto do verdadeiro 
ou da verdade a respeito de objetos sensíveis. Julgar algo verdadeiro 
não teria o mesmo peso que uma condição puramente lógica, nem 
a formas tautológicas, por exemplo, seu vínculo estaria ligado a um 
princípio de identidade, reduzido sempre a condições subjetivas, do 
sujeito e não do objeto, a faculdade de julgar e não  pretensão de 
verdade acerca do ser ou não ser. 

Poderíamos comparar à lógica no seu uso clássico, em que 
a verdade e a validade da proposição devem corresponder, de modo 
que a verdade deve ser apresentada por um argumento válido logi-
camente, embora não se igualem, pois uma fundamenta-se ontologi-
camente, a outra em si mesma, formalmente; a lógica transcendental 
teria algo de análogo a esse valor condicional da validez dos juízos, 
mantendo suas particularidades teóricas subjetivistas. Há falácias 
que coincidem com a verdade, mas não devemos representá-las 
como válidas pela simples razão formal, como há casos contrários, 
tema de grande parte dos exemplos comuns de sofismas; para Kant, 
há paralogismos da razão. Em todo caso, o reconhecimento da ver-
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dade enquanto valor na discussão filosófica, reforça a necessidade 
de concluir que os valores de verdade e falsidade e os valores morais 
não implicam relação de necessidade lógica nem intrínseca, nem 
entre si, pois seguiriam particularidades teóricas relativas a suas res-
pectivas formas de juízo.

A questão sobre como Weber interpretava as separações 
formais das diferentes formas de juízo permanece obscura. Possi-
velmente muito de sua leitura seguia A teoria dos Juízos de H. Lask 
(1912), isto é, partia das distinções formais kantianas reconhecendo 
inclusive sua problemática correspondência. Em termos simples, se 
a validade universal de uma lei da física é válida independente da 
experiência, semelhante possibilidade, uma vez transferida para o 
plano moral carrega apenas parte das conclusões negativas, enquan-
to formulação universal (como a dos imperativos ou máximas do 
direito) elas só possuem analogia enquanto tomadas a priori, isto 
é, independente da experiência, independentemente de seu sentido 
prático. Ser válido independente da experiência significa que não 
são dedutíveis da experiência, ou seja, sua validade se separa das 
constatações de fato de forma problemática, como no apriorismo 
dos juízos sintéticos. Do mesmo modo duas formulações válidas e 
necessárias estão condicionadas às respectivas formas de juízo e não 
permitem transitar de um plano para o outro, nem buscar na reali-
dade empírica, provas. A evidência de uma ação moral, por dever, 
não existe para o campo da legalidade da ação do direito.

Algumas dificuldades se apresentam quando tentamos 
acompanhar a discussão de Kant passando da primeira crítica à me-
tafísica dos costumes. O uso dado no sentido moral, descola-se em 
outros sentidos quando aplicado à razão pura prática e quando apli-
cado a uma ação particular, ou ainda, às ações no âmbito da teoria 
do direito. Justapondo as fórmulas da Crítica da razão prática à Me-
tafísica dos Costumes, parece que Kant mudava de corolário e logo, 
tirava diferentes consequências mantendo a formulação dos impera-
tivos quase inalterada. Pressupomos aqui que a mudança se dava em 
seu uso, antes de se dar em por consequências lógicas.

Um exemplo dessa dificuldade encontra-se na nota de nú-
mero 4 do segundo capítulo da Teoria pura do direito. Na interpreta-
ção de Kelsen e como veremos, também na de Schluchter, “segundo 
Kant, uma ação, para ter valor moral, isto é, para ser moralmente 
boa, deve não só ser realizada ‘por dever’ (aus Pflicht), mas ainda es-
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tar em ‘conformidade com o dever’ (Pflichtmässig), isto é, correspon-
der à lei moral”6 (KELSEN. 2019, p. 405) e para fundamentar essa in-
versão de peso quanto ao valor moral, uma vez que Kant privilegiava 
moralmente a ação por dever e subvalorizava a ação que era apenas 
“conforme o dever”, Kelsen expunha uma hierarquização lógica de 
que “o conceito do bom e do mal não deve ser determinado antes da 
lei moral..., mas somente... segundo a mesma e através da mesma” 
(KANT. KpV, Akademie-Ausgabe V, pp. 62-63 Apud: Kelsen. 2019, p. 
405). Para sustentar essa inversão ele fala da moral em sentido lato e 
em sentido estrito, a legalidade pode ser tomada segundo a moral no 
sentido lato (cf. Kelsen. 2019, p. 406).

Nos termos de Windelband, estaríamos diante de uma con-
fusão entre o dado subjetivo da descoberta e da validade da formula-
ção do conceito kantiano com a pretensão de fundamentar validade 
objetiva quanto a uma ação ser ou não moralmente boa. Realmente, 
do ponto de vista do direito, isto é, exterior à ação, todo agir deve 
estar em conformidade com a lei, mas passar dessa constatação para 
determinar sua moralidade exige inúmeras ressalvas, dentre elas a de 
que ambas estão internamente e externamente condicionadas. Não 
entraremos nas polêmicas já levantadas por ex-discípulos7 de Kelsen 
quanto ao princípio de realidade ou não realidade do sentido da ação 
tomada por ele, basta que se compreenda o problema em questão.  

Essa dificuldade pontual remete a afirmações como as de 
Habermas “a ética do Discurso não dá nenhuma orientação conteu-
dística, mas sim, um procedimento rico de pressupostos, que deve 
garantir a imparcialidade da formação do juízo” (HABERMAS, 
2003, pp. 148 e 149); semelhante critério defendido por Habermas 
seria, segundo ele próprio, diferente do de Rawls por não requerer 
uma justificação e sim “o exame da validade”, enquanto a posição 
defendida por Rawls permaneceria dependente dos conteúdos de-
fendidos. Contudo, se esses valores seguem algum princípio exte-
rior à ação, logo, sua validade só poderia estar vinculada a algum 
conteúdo, pois estamos no campo da experiência e se no ativermos 
à forma universal moral, sua mera formulação não deveria possuir 
qualquer conteúdo, nem tampouco valor moral, embora possua os 
6 O autor inverte conscientemente o pressuposto kantiano sobre a moral, na nota anteriores ele reconhece o peso que sugerimos 

ser o mais adequado, citando Kant: “por mais que tal ação seja conforme o dever [...] não tem, no entanto, qualquer verdadeiro 

valor moral” (KANT. Apud KELSEN. 2019, p. 405).

7 Fritz Sander, particularmente.
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critérios para estabelecer tanto juízos de validade ou falsidade como 
juízos morais. Esse é o ponto que a teoria dos autores citados recai 
em um problema semelhante ao que foi apontado por Max Weber 
contra alguns colegas de sua época que julgam poder tirar conclu-
sões a partir do formalismo kantiano, sem observar os conteúdos 
práticos envolvidos, ou julgando precipitadamente a inexistência de 
tais conteúdos. 

Segundo o alerta de Weber; “ocorre um mal-entendido mui-
to grave (embora muito difundido) quando alguém acredita que a 
expressão ‘formal’, como na ética kantiana, não conteria nenhuma 
instrução de conteúdo” e mais adiante explica, “as máximas éticas 
são de caráter estritamente ‘formal’, como nos conhecidos axiomas 
da ‘Crítica da razão prática’, pelos quais se deseja crer, com frequên-
cia, que eles não conteriam, de modo algum, instruções com conte-
údo que permitiriam valoração das ações” (cf. Weber 1922 [GAWL], 
pp. 466 e 468).

Segundo a interpretação que será aqui proposta, Weber es-
tava se atendo ao seguinte princípio da Segunda crítica: “para as leis 
práticas jamais se pode levar em conta um preceito prático, o qual 
se conduz por uma condição material (e logo empírica). Portanto, a 
lei da vontade pura, que é livre, coloca-se em uma esfera totalmente 
diferente da empírica”8 (KANT, [KpV; KW7] p. 145). Weber também 
diferenciava a esfera valorativa (validade ética) da esfera empírica, 
pelo mesmo critério que opunha as ciências da realidade às ciências 
dogmáticas que incluem a jurisprudência9. 

 Kant defendia esse princípio de separação entre esfera em-
pírica e moral (incondicionada), dentre outros motivos, para que o 
imperativo moral possuísse validade independente das condições 
práticas dadas, Weber estava atento a esse princípio, mas o compre-
endia como veto contra a pretensão de deduzir a partir de princípios 

8 Zum praktischen Gesetze muß also niemals eine praktische Vorschrift gezählt werden, die eine materiale (mithin empirische) 

Bedingung bei sich führt. Denn das Gesetz des reinen Willens, der frei ist, setzt diesen in eine ganz andere Sphäre, als die 

empirische.

9 Ao explicar o sentido de ação que é objeto da sociologia compreensiva, Weber afirmava: “nunca se trata, então, enquanto 

sentido, de algo objetivamente ‘correto’ ou segundo um fundamento metafísico ‘verdadeiro’. Aqui repousa a diferença entre as 

ciências empíricas da ação, a sociologia e a história, frente a toda ciência dogmática: jurídica, lógica, ética e estética, as quais 

pretendem investigar em seus objetos o sentido do que seria ‘bom’ e ‘correto’.” (WEBER, 2005, p.21) Nesse sentido também, 

Kelsen reconhecia o problema, “a pureza do método da ciência jurídica é então posta em perigo [...] pelo fato de ela não ser, o de 

não ser com suficiente clareza, separada da Ética” (KELSEN. 2019, p.67).
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morais um fundamento explicativo da ação. Do mesmo modo, não 
admitia a dedução de um agir como sendo necessariamente justo, 
moral, correto etc. de um ponto de vista não-moral (ponto central 
de sua crítica à Schmoller). Para Weber, tanto a lógica como as ciên-
cias jurídicas só possuiriam validade relativa aos valores intrínsecos 
de suas próprias concatenações, pela hierarquia de juízos válidos, 
nenhum sentido prático interpretativo deveria ser interpretado de 
modo a confundir semelhante caráter lógico ou empírico com o va-
lor de uma ação considerada eticamente, logicamente ou segundo 
uma legalidade ligada a determinado valor de justiça. Assim como 
não podemos refutar segundo a lógica a ética do sermão da monta-
nha (cf. Weber 1922 [GAWL], p. 546), também não poderíamos ul-
trapassar o campo da legalidade jurídica para adentrar em questões 
relativas a juízos éticos sobre a ação em geral, para cada uma tería-
mos seu valor segundo suas formas de juízo. Como dito no início, 
Weber não estava dizendo que, na prática, elas não se confundem, 
ao contrário.

 A literatura antiga e o Antigo Testamento nos remetem à se-
melhante oposição de ordenamentos humanos, na Antígona os ritos 
funerários e as leis humanas, em Esaú e Jacó os direitos da primoge-
nitura e a benção paterna, e também, como lembra adequadamente 
Radbruch (2016, p. 138), nos evangelhos, “dai ao imperador o que é 
do imperador” como distinto daquilo que é devido à Deus. Apesar 
de partir de semelhante pressuposto, Radbruch argumentava mais 
pela via erudita, Weber requeria, por outras vias, uma fundamenta-
ção estritamente kantiana para a discussão.  Eis na íntegra a crítica 
de Weber à leitura formalista de Schmoller:

Primeiramente, a concepção de Schmoller que se baseia na 
identificação entre valores culturais e imperativos, deve ser 
rejeitada no mais alto grau. Pois não pode haver um posi-
cionamento em que os valores culturais estão ‘previamente 
dados’ [aufgegeben] sem se dar um conflito inevitável, incon-
ciliável com outra ética. E, inversamente, não é possível uma 
ética que rejeite todo valor cultural sem uma contradição 
interna. Em todo o caso, as duas esferas não são idênticas. 
Ainda assim, ocorre um mal-entendido muito grave (embo-
ra muito difundido) quando alguém acredita que a expres-
são ‘formal’, como na ética kantiana, não conteria nenhuma 
instrução de conteúdo. Não colocamos de modo algum em 
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questão a possibilidade de uma ética normativa, tão somente 
o problema dado de maneira prática, na qual não poderia 
ser significativa a instrução por ela ou a parir dela mesma. 
(WEBER, 1922 [GAWL], p. 466)10

Sumariamente, (I) Weber só discordaria de Habermas rela-
tivamente à frase citada, caso o sentido pretendido por Habermas 
ultrapassasse o âmbito puro da discussão, isso nos dá muito a re-
considerar. (II) A postura de Weber em relação a Rawls, pode pa-
recer caminhar para um sentido comum, admitir conteúdos como 
fundamento da discussão moral, no entanto, não é esse o caso, para 
Weber os conteúdos devem ser considerados por uma necessidade 
prática e são apenas conhecidos na prática, isto é, não está negada a 
possibilidade de uma discussão teórica pura ou que se dê no âmbito 
da lógica e que rege os imperativos, a discussão pode e, no caso de 
uma interpretação kantiana da moral, deve se dar necessariamente 
de forma independente dos conteúdos, mas justamente por isso, não 
pode possuir valor moral (prático), pois não pode ser julgada inde-
pendente desses conteúdos, que na prática sempre estarão presentes. 
A partir de agora revisaremos a posição de Weber e como ele lia 
Kant para tentar fundamentar melhor estas nuances.

Weber parecia respeitar o princípio do agir moral que Kant 
propunha ao fundamentar a ação segundo um sentido “material” 
que seria “também fundamento condicionante subjetivo da ação, i. 
e., móbile da ação, pois tem influência sobre a eticidade do sujeito, 
e causa um sentimento que é proveitoso para o influxo da lei sobre 
a vontade”11. Prosseguindo na interpretação de Weber, mesmo con-
siderado do ponto de vista puro, estritamente formal, o agir moral 
incluiria sempre algum conteúdo prático o qual, seria acompanhado 
não só de um sentimento que lhe é ou não útil, mas também de uma 

10 Zunächst ist die in Schmollers Auffassung liegende Identifikation von ethischen Imperativen mit »Kulturwerten«, auch den 

höchsten, abzulehnen. Denn es kann einen Standpunkt geben, für den Kulturwerte »aufgegeben« sind, auch soweit sie mit je-

glicher Ethik in unvermeidlichem, unaustragbarem Konflikt liegen. Und umgekehrt ist eine Ethik, die alle Kulturwerte ablehnt, 

ohne inneren Widerspruch möglich. Jedenfalls aber sind beide Wertsphären nicht identisch. Ebenso ist es ein schweres (freili-

ch weitverbreitetes) Mißverständnis, wenn geglaubt wird: »formale« Sätze wie etwa die der Kantischen Ethik enthielten keine 

inhaltlichen Weisungen. Die Möglichkeit einer normativen Ethik wird allerdings dadurch nicht in Frage gestellt, daß es Probleme 

praktischer Art gibt, für welche sie aus sich selbst heraus keine eindeutigen Weisungen geben kann.

11 so ist es auch subjektiver Bestimmungsgrund, d.i. Triebfeder, zu dieser Handlung, indem es auf die Sittlichkeit des Subjekts 

Einfluß hat, und ein Gefühl bewirkt, welches dem Einflusse des Gesetzes auf den Willen beförderlich ist.
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valoração (bom e mau) (cf. Kant [KpV] 1994, p. 136; KW7, p. 196). 
(III) Nesse ponto não haveria divergência com a doutrina pura do 
direito, exceto quando as conclusões ultrapassam o limite da valida-
de lógica e de sua necessidade para consequências quanto ao senti-
do de justiça e/ou moralidade. Sempre que o positivismo jurídico se 
atém a validade segundo o que está ou não dado efetivamente nas 
leis, pressuposto básico dessa escola, a posição teórica não fere os 
pressupostos weberianos.

Kelsen, por sua vez, compreendia os princípios internos e 
externos que opunham moralidade e legalidade em Kant (cf. Kelsen, 
2019, p. 406), mas propunha sua teoria indiferente a eles, uma vez 
que no sentido de uma ciência jurídica, tal como uma determinada 
ciência moral, deveríamos levar em conta o que está positivado pelos 
costumes, para ele a moral, mesmo em termos puros, não poderia 
excluir ou estabelecer valores fora ao que está prescrito pela socieda-
de, pressuposto que para alguns se chama farisaísmo.

 Partindo de um pressuposto semelhante ao de Kelsen, um 
importante editor e intérprete das obras de Max Weber, Wolfgang 
Schluchter, propôs o seguinte quadro comparativo, nos termos aqui 
identificados, Schluchter estaria considerando a moral em sentido 
lato, mas a aplicando à teoria de Kant:

Gráfico 2: teoria da ação (comparação Kant-Weber)12

 “Fim é um objeto da arbitrariedade (de um ser racional), 
através dessa representação se antecipa um objeto que irá 
condicionar uma ação.” (Kant, Metaphysic de Sitten, Tugen-
dlehre, A5) 

12 Reprodução fidedigna do gráfico de Schluchter (cf. Schluchter. 2005, p.106).
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Em Para uma fundamentação da metafísica dos costumes 
Kant expunha de modo didático e prático a diferença entre o agir 
“por dever” (aus Pflicht) e o agir “conforme o dever” (pflichtgemäßig) 
e concluía: “a maior parte dos homens se porta desse modo, de fato, 
sem qualquer valor interior e desse modo, tal máxima não tem qual-
quer conteúdo moral. De suas vidas resulta apenas conformidade 
com o dever (pflichtgemäβig), mas nada por dever (aus Pflicht)” 
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(KANT. [GMS] 1999; KW7, p. 23)13. Reforçava, como afirmado, uma 
hierarquia contrária à defendia por Kelsen, uma vez que tomava a 
ação em questão e não sua formulação. A diferença entre elas (ação 
como fenômeno e o conceito de ação em geral) só pode ser adequa-
damente problematizada quando se compreende a separação entre 
valor moral (boa e má ação) dos princípios puros (se é ou não válida, 
se está ou não em conformidade à lei, etc.). Isto é, diferente do que 
está proposto no quadro, o fato de uma ação se dar em conformida-
de ao dever não vincula essa ação ao imperativo categórico (moral), 
Schluchter estaria, talvez por influência de interpretações jus-positi-
vistas, defendendo um sentido de imperativo categórico para a lega-
lidade da ação, sem atentar como Kelsen intencionalmente divergia 
do sentido estrito da moral kantiana.

Existe um paralelo entre a doutrina do direito e o imperativo 
categórico, quando Kant propõe a “lei universal do direito” como: 
“age exteriormente de tal maneira que o livre uso de teu arbítrio pos-
sa coexistir com a liberdade de qualquer um enquanto uma lei uni-
versal” (cf. Kant. 2014, p.35; [Met.] A 231), por meio dessa universa-
lização, Kant pôde discutir sobre sua pretensa moralidade. Mas,  na 
realidade, ao introduzir a discussão de sua doutrina do direito, Kant 
julgou necessário à revisão de seus escritos, separar leis de máximas, 
justamente para desdobrar esses possíveis sentidos da ação: o que 
está em acordo com as leis, mas nem por isso é moralmente bom; 
o que está em acordo e é uma ação moralmente boa, apostando na 
unidade da razão sem de fato “alargar” seu conceito de moral. Em-
bora essas ações moralmente distintas possam coincidir na prática, 
“a doutrina do direito e a doutrina da virtude não se distinguem, 
pois, tanto por seus deveres diferentes, como bem mais pela diferen-
ça da legislação, a qual liga à lei um outro móbil” referindo-se aqui 
ao caráter interno ou externo, como explicara no parágrafo seguin-
te: “A legislação ética (mesmo que os deveres possam ser também 
externos) é aquela que não pode ser externa; a jurídica é aquela que 
também pode ser externa.” (cf. Kant. 2014, p.22; [Met.], A 220), ou 
seja, Kant propunha uma intersecção dos dois campos de legalidade 
ética e jurídica, sem eliminar a separação formal; mantinha a moral 
no campo estrito. Não haveria propriamente lugar para a correspon-

13 die der größte Teil der Menschen dafür trägt, doch keinen innern Wert, und die Maxime derselben keinen moralischen Gehalt. 

Sie bewahren ihr Leben zwar pflichtmäßig, aber nicht aus Pflicht.
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dência completa entre imperativo categórico e legalidade jurídica, 
embora possa haver uma coincidência entre as duas que por defi-
nição são distintas, uma fixada em princípios exteriores outra inte-
riormente. A formulação da lei do direito (lei e não máxima), traz 
ainda como reforço da distinção, o termo “exteriormente” em “age 
exteriormente”.   

Na Crítica da Razão Prática, anteriormente à essa separação, 
o próprio Kant propunha que “a lei moral sendo também [lei] da 
ação, é ainda, através da razão pura prática, fundamento condicio-
nante material, embora somente objetivo, dos objetos da ação, sob 
os nomes de bom e mau”14. Além disso, prosseguia Kant explicando 
acerca desse fundamento material, que ele “é também fundamento 
condicionante subjetivo da ação, i. e., móbile da ação, pois tem influ-
ência sobre a eticidade do sujeito, e causa um sentimento que é pro-
veitoso para o influxo da lei sobre a vontade”15. Kant esclarece então 
que “aqui, o sentimento não vem a preceder no sujeito, sua confor-
midade com a moralidade”16 para indicar que ele não é sua causa, ou 
seu originador, mas em seguida afirma: “mas então isso é impossível, 
pois todo sentimento é sensitivo; mas no entanto, o móbile da dis-
posição ética teria de estar livre de toda condição sensitiva”17. Con-
clui então Kant, que o sentimento moral seria mais propriamente 
o sentimento de “atentar pela lei moral” (Achtung fürs moralische 
Gesetz), embora esse sentimento “não possa ter uma origem patoló-
gica, senão unicamente, nomear o efeito prático”18. (cf. Kant. [KpV] 
1994, p.136; KW7, p.196) o dever de seguir leis exteriores só se ade-
quaria à fórmula do imperativo categórico por coincidência, perma-
necendo distinto dele sempre que a causa for exterior, como as leis 
civis, a coerção ou o costume ao influenciar o agir. Essa condição que 
define internamente ou externamente o agir que Kelsen chamava, 
“psicológica”, era muito mais do que isso, na verdade caracterizava 

14 Das moralische Gesetz also, so wie es formaler Bestimmungsgrund der Handlung ist, durch praktische reine Vernunft, so wie 

es zwar auch materialer, aber nur objektiver Bestimmungsgrund der Gegenstände der Handlung, unter dem Namen des Guten 

und Bösen, ist,

15 so ist es auch subjektiver Bestimmungsgrund, d.i. Triebfeder, zu dieser Handlung, indem es auf die Sittlichkeit des Subjekts 

Einfluß hat, und ein Gefühl bewirkt, welches dem Einflusse des Gesetzes auf den Willen beförderlich ist.

16 Hier geht kein Gefühl im Subjekt vorher, das auf Moralität gestimmt wäre.

17 Denn das ist unmöglich, weil alles Gefühl sinnlich ist; die Triebfeder der sittlichen Gesinnung aber muß von aller sinnlichen 

Bedingung frei sein.

18 Ursprunges wegen, nicht pathologisch, sondern muß praktisch-gewirkt heißen.
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o agir como fenômeno, ou como determinado pela vontade livre, 
no primeiro caso seria possível compreender a ação segundo causas 
externas, como determinada, condicionada tal como os objetos das 
ciências naturais, o segundo caso só serviria ao uso especulativo per-
tinente à discussão moral.

Reconhecendo a dificuldade do sentido duplo da ação, aqui-
lo que sempre a acompanha (dados sensíveis, conteúdos práticos), 
Kant retorna à questão dos sentimentos morais, propondo a neces-
sidade de que um sentimento em particular possa tornar a lei moral 
em causa da ação, conciliando na teoria um problema entre o senti-
do puro do imperativo e prático da ação. A formulação não permiti-
ria julgar a moralidade da ação externamente, isto é, sem conhecer a 
vontade, o móbile da ação e não poderia atribuir valor a ação que é 
apenas conforme do dever. Concluindo, segundo essa interpretação: 
É possível discutir moralidade em uma teoria pura do direito? Sim. É 
possível aplicar na prática esses princípios e determinar a moralida-
de ou não-moralidade de casos empíricos? Para Kant, apenas quan-
to à não-moralidade, quando não segue a princípio universais; para 
Weber, não em nenhum dos casos, pois Weber não compreendia que 
a universalização de princípios conduziria, na prática, ao consenso, 
nem mesmo entre kantianos, como dita o exemplo da ética das con-
sequências, da responsabilidade e a ética da convicção.

Como reconhecido pelo sociólogo Weber, a condição his-
tórica de um politeísmo de valores implica que toda legalidade se 
daria a partir de valores culturais distintos, incompatíveis entre si e 
os mesmos se deflagariam uns contra os outros, pois “em todo caso 
ocorre, em última análise, o caso de que, vez após vez, não poderia 
haver qualquer alternativa senão essa insuperável luta mortal qual 
entre ‘Deus’ e o ‘diabo’. Entre esses não há qualquer relativização ou 
acordo”19 (cf. Weber, 1922 [GAWL], pp.469-470), isto é, a autoridade 
da ciência ou da razão não permitiria nem em sentido puro nem 
em sentido prático uma unificação de princípios, mesmo que não 
tenham autoridade fora de seus campos, sua determinação racional 
pode exercer consequências éticas distintas, práticas que ultrapas-
sam seu domínio estritamente teórico, e passam a adquirir um valor 

19 Es handelt sich nämlich zwischen den Werten letztlich überall und immer wieder nicht nur um Alternativen, sondern um 

unüberbrückbar tödlichen Kampf, so wie zwischen »Gott« und »Teufel«. Zwischen diesen gibt es keine Relativierungen und 

Kompromisse.
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ético que não é simplesmente decorrência de sua validade interna, 
essas consequências éticas nem estão previamente dadas dentro do 
jogo de explicações e causas que se desdobram da discussão, uma 
vez que seu sentido se dá na prática quando passam a ser vivenciadas 
ou ressignificadas, assumem feições internamente racionais e exte-
riormente imprevisíveis.

Apesar de sua dignidade própria, isto é, universalidade, a 
formulação de um imperativo categórico tampouco permitiria a 
conciliação com outros valores éticos ou com o simples cumprimen-
to de uma legalidade jurídica positivada; o próprio Kant defendia 
para a moral o uso de “postulados”, enfatizando seu caráter não-de-
dutível. As causas filosóficas por traz desse caso, não são apenas ve-
rificáveis na realidade e na ficção, mas estão predispostas nos três 
níveis em que operava a teoria dos valores de Weber: “1º: o reco-
nhecimento extra-ético das esferas de valores autossuficientes”20. 
Em “2º: as delimitações das esferas éticas diante dessas primeiras.”21 
E “finalmente, 3º: a constatação de que, neste e por este sentido, as 
ações a serviço de valores extra-éticos que a possibilitaram, neces-
sitam, ainda assim, ser diferenciadas da dignidade ética a que ade-
rem” (cf. Weber. 1922 [GAWL], p.468).22 Isto é, além da separação 
formal da esfera valorativa, da esfera empírica e lógica, mesmo ao 
tratar do campo puramente lógico, ou de constatações empíricas, em 
um terceiro nível, evidencia-se ainda, a não neutralidade ética desses 
diferentes campos, mesmo esses campos que se supõem extra-éticos 
(isso contrariando os pressupostos universais de Habermas), mesmo 
que a lógica não atinja a validade ética de uma determinada máxima, 
suas considerações não são por isso neutras, elas podem possuir e 
frequentemente possuem consequências éticas, desencadeadas não 
segundo sua predisposição lógicas, mas segundo efeitos práticos, ge-
ralmente imprevisíveis (princípio de irracionalidade da realidade).

Ainda assim, se nos permitirmos pensar, contudo, numa 
concepção tal, uma abordagem que – acreditando por si 
mesma vir a desdenhar a expressão ‘valor’ em função do con-
cretíssimo da vivência – viria por si mesma a constituir uma 

20 1. die Anerkennung außerethischer selbständiger Wertsphären.

21 2.  die Begrenzung der ethischen Sphäre diesen gegenüber.

22 endlich 3. die Feststellung, daß und in welchem Sinn dem Handeln im Dienst außerethischer Werte dennoch Unterschiede 

der ethischen Dignität anzuhaften vermögen.
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esfera, na qual se desdenharia, considerando estranha e hos-
til, toda santidade ou bem, toda legalidade ética ou estética, 
todo significado cultural ou valoração de personalidade, des-
se modo e justamente por isso, estaria reivindicando para si 
própria uma dignidade ‘imanente’ no sentido mais extremo 
da palavra. Quanto a essas declarações, sempre tomaremos o 
seguinte posicionamento, ela não seria de modo algum, por 
meio de nenhuma ‘ciência’ algo demonstrável ou ‘refutável’. 
(WEBER. 1922 [GAWL], pp.468-69)23

Por isso Weber afirmava: “quando, afinal, Schmoller supõe 
que o apologista de disciplinas empíricas ‘livre de valores’, reconhe-
ce unicamente verdades éticas ‘formais’ (se referindo expressamente 
no sentido da Crítica da Razão prática), isso demanda certas dis-
cussões.” (WEBER, 1922 [GAWL], p.466)24. Embora os imperativos 
sejam apresentáveis filosoficamente de maneira “formal” seu caráter 
puramente formal não exclui valorações práticas, nem as consequ-
ências práticas seguem a lógica de sua formulação. Ao contrário, um 
agir formalmente idêntico ao agir moral poderia se dar na prática 
sem esse valor, “seres racionais” dizia Kant, “estão submetidos a essa 
lei que manda que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos 
outros, meramente como meios, mas sempre simultaneamente como 
fins em si mesmos”25. Kant designava o que ele compreendia como 
um “reino dos fins (o qual é francamente só um ideal)”26, como um 
ideal moral (cf. Kant, [GMS] 1999, p.82; KW7 p.66).

Ao longo do texto, Max Weber busca ilustrar no que con-
sistiria os erros dessa interpretação formalista. Primeiramente, ele 
remete a esse exemplo kantiano para explicar que o sentido desse 

23 Es läßt sich jedenfalls eine Konzeption dieser Auffassung denken, welche — obwohl sie für das von ihr gemeinte Konkretissi-

mum des Erlebens den Ausdruck »Wert« wohl verschmähen würde — eben doch eine Sphäre konstituieren würde, welche jeder 

Heiligkeit oder Güte, jeder ethischen oder ästhetischen Gesetzlichkeit, jeder Kulturbedeutsamkeit oder Persönlichkeitswertung 

gleich fremd und feindlich gegenüberstehend, dennoch und eben deshalb ihre eigene in einem alleräußersten Sinn des Worts 

»immanente« Dignität in Anspruch nähme. Welches immer nun unsere Stellungnahme zu diesem Anspruch sein mag, jedenfalls 

ist sie mit den Mitteln keiner »Wissenschaft« beweisbar oder »widerlegbar«.

24 Wenn schließlich Schmoller annimmt, daß die Verfechter der »Wertfreiheit« der empirischen Disziplinen nur »formale« ethis-

che Wahrheiten (gemeint ist offenbar: im Sinn der Kritik der praktischen Vernunft) anerkennen könnten, so möge darauf [...] mit 

einigen Erörterungen eingegangen sein.

25 Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, daß jedes derselben sich selbst und alle andere niemals bloß als Mittel, 

sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle.

26 ein Reich der Zwecke (freilich nur ein Ideal)
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“formalismo” não por si próprio à moralidade. No exemplo de We-
ber, alguém poderia se referir sobre seu relacionamento afetivo do 
seguinte modo “‘nossa relação era inicialmente só uma paixão, agora 
é um valor’”27 e traduzindo para termos kantianos formais Weber 
coloca: “assim iria a objetividade kantiana com sua frieza de tem-
peramento expressar a primeira metade da frase: ‘inicialmente éra-
mos apenas um meio um para o outro’.”28 (cf. Weber. 1922 [GAWL], 
p.468). A ação está apresentada formalmente, mas é por definição 
oposta a moral. 

No exemplo de Weber não teríamos um fim e si mesmo, mas 
antes, apenas um meio, indicando que uma ação não moral pode ser 
formalizada e apresentar um caráter universal tal como as ações que 
se dão partindo do imperativo moral. Embora sua forma seja oposta 
a formulação dos imperativos morais, para Weber, ainda assim, essa 
expressão pode ser colocada em termos kantianos formais, expres-
sando aparentemente, sem valorações, o que na prática corresponde 
a valores particulares, como no caso de uma paixão momentânea. 
Saindo do exemplo mais banal e retornando ao campo valorativo, 
Weber irá agora supor um caso distinto, não uma paixão sendo for-
malizada conceitualmente, mas uma ação que segue por dever deter-
minado valor, também universalizável.

No campo das ações pessoais há também problemas éticos 
fundamentais muito específicos, os quais a ética não po-
der resolver por seus pressupostos. A eles pertencem ques-
tões fundamentais: se os valores próprios do agir ético – a 
“vontade pura” ou “convicção” como costumam expressá-
-los – deveriam ser os únicos [valores] suficientes para sua 
justificação, seguindo a máxima ‘o cristão age corretamen-
te e coloca seus resultados no cuidado de Deus’29, tal como 
se formulou na ética cristã; ou segundo a possibilidade de 
prever como responsável, a validade e os resultados da ação, 
desde que se leve em conta e tenha em vista a limitação de 
estarem amarradas a um mundo ético irracional. [...] Essas 
máximas, entretanto, se colocam em eterna desavença uma 

27 »Anfänglich war unser beider Verhältnis nur eine Leidenschaft, jetzt ist es ein Wert«.

28 so würde die kühl temperierte Sachlichkeit der Kantischen Ethik die erste Hälfte dieses Satzes so ausdrücken: »Anfänglich 

waren wir beide einander nur Mittel«

29 Schluchter considera a possibilidade de Weber estar citando um comentário do Genesis em latim de autoria de Lutero “Fac 

tuum officium, et eventum Deo permitte”.
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com a outra, e por seus meios próprios, puramente éticos, 
são simplesmente insolúveis. Ambas máximas éticas são de 
caráter estritamente ‘formal’, como nos conhecidos axiomas 
da ‘Crítica da razão prática’. (WEBER, 1922 [GAWL], p.467)   
30

No trecho supracitado, Weber parecia reconhecer a oposi-
ção mais tardia, presente na teoria do direito de Kant, quanto aos 
diferentes sentidos de máximas e axiomas. Em termos mais simples: 
assim como vigorava a distinção ética entre “por dever” e “confor-
me o dever”, na Fundamentação da metafísica dos costumes, também 
nas duas críticas encontraríamos, no agir segundo as leis, o sentido 
apenas teórico de uma legalidade ética, ou do direito, sem de fato 
poder-se verificar se o princípio prático da moralidade estaria ou 
não presente na vontade, móbile da ação, nos termos da segunda 
crítica, como primado noumênico da ação, um primado do conteú-
do sobre a forma. Embora a formalização do agir moral correspon-
da ao esquema geral dos imperativos categóricos e hipotéticos, toda 
questão prática da moralidade da ação, situar-se-ia, por sua natureza 
prática, nos termos de Kant: “em outra esfera”. A leitura de Weber 
parece sugerir que a “razão pura prática” não dispõe exatamente das 
mesmas prerrogativas nem dos mesmos efeitos que a “razão especu-
lativa” forneceria, os valores podem ser universalizáveis propondo 
ações que se opõem quando uma defende valores humanos univer-
sais, por exemplo, e justifica ações irresponsáveis, pois não considera 
as consequências, ou quando as consequências imaginadas do agir 
tomam a forma de uma lei natural, age de tal forma para que seja a 
causa de um bem.

As conclusões sugerem o seguinte quadro comparativo que 
se pretende elucidativo apenas quanto a correspondência do esque-

30 Aber auch auf dem Gebiet des persönlichen Handelns gibt es ganz spezifisch ethische Grundprobleme, welche die Ethik 

aus eigenen Voraussetzungen nicht austragen kann. Dahin gehört vor allem die Grundfrage: ob der Eigenwert des ethischen 

Handelns — der »reine Wille« oder die »Gesinnung«, pflegt man das auszudrücken — allein zu seiner Rechtfertigung genügen 

soll, nach der Maxime: »der Christ handelt recht und stellt den Erfolg Gott anheim«, wie christliche Ethiker sie formuliert haben. 

Oder ob die Verantwortung für die als möglich oder wahrscheinlich vorauszusehenden Folgen des Handelns, wie sie dessen 

Verflochtenheit in die ethisch irrationale Welt bedingt, mit in Betracht zu ziehen ist. [...] Aber diese Maximen liegen unterei-

nander in ewigem Zwist, der mit den Mitteln einer rein in sich selbst beruhenden Ethik schlechthin unaustragbar ist. Diese 

beiden ethischen Maximen sind solche von streng »formalem« Charakter, darin ähnlich den bekannten Axiomen der »Kritik 

der praktischen Vernunft«.
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ma kantiano à teoria dos valores de Weber:

Título: Quadro comparativo Kant e Weber

KANT – Objeto: possibilidade de uma vontade absolutamente 
boa 

Heteronomia

(fins exteriores)

Autonomia

(fim em si mesmo)
Imperativos hipotéticos Imperativo categórico

Técnicos

(Destreza, 
pertencente à 
arte)

Pragmáticos

(Eudaimo-
nia, assertó-
rico)

Moral

(por dever)

Apodítico

WEBER – Valorações práticas como objeto de crítica
Valores práticos como fenô-

menos

(Esfera empírica)

Antinomia dos valores puros

(Esfera valorativa)

Meios técni-
cos

(crítica téc-
nica)

Valores 
práticos

(faculdade 
de valora-

ção)

Ética da con-
vicção

(vontade pura 
e convicção)

Ética da res-
ponsabilidade

(abstração das 
leis naturais)

Verificação 
dos meios 

unívocos para 
fins pré-esta-

belecidos

Conflito de 
valorações 

últimas

Fim em si 
mesmo segun-

do máximas 
de orientação 
extra-mun-

dana

Fim em si 
mesmo segun-

do máximas 
de orientação 
intra-mun-

dana
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A universalidade das leis naturais  
sua relação com o conceito de justiça 

na obra de Marco Túlio Cícero
THE UNIVERSALITY OF NATURAL LAWS AND THEIR RELATION TO 

THE CONCEPT OF JUSTICE IN MARCO TÚLIO CÍCERO’S WORK

Bruno Fraga Pistinizi 1

Isadora Prévide Bernardo2 

Resumo: Por meio de uma revisão bibliográfica da obra de 
Marco Túlio Cícero, neste artigo, busca-se, primeiramente, demons-
trar a filiação filosófica da obra filosófico-política e jurídica do au-
tor à escola filosófica estoica. Em seguida, analisa-se o conceito de 
justiça exposto pelo autor dentro do contexto da universalidade das 
leis naturais. Por fim, observa-se como o autor, na sua ação política, 
como cônsul, retratada de forma pontual nas Catilinárias, serve-se 
da filosofia estoica para o agir político, propriamente, fazendo sua 
opção ao exilar Catilina baseada na clemência, resgatando a justiça 
natural por meio dessa virtude, ou, descumpre o rito do processo 
penal romano.

Palavras-chave: filosofia estoica; Cícero; justiça; universali-
dade das leis naturais; política.

Abstract: Through a bibliographic review of the work of 
Marco Túlio Cícero, in this article, we would like, first, to demons-
trate the philosophical affiliation of the author’s philosophical-po-
litical and legal work to the Stoic philosophical school. Then, the 
concept of justice exposed by the author is analyzed in the context 
of the universality of natural laws. Finally, it is observed how the 

1 Bacharel em Direito, Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP; professor da PUC-MG; e-mail: juridicobruno@yahoo.com.br

2 Bacharela em Letras, Licenciada em Filosofia, Doutora em Filosofia pela USP; e-mail: isaprevide@gmail.com
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author, in his political action, as consul, portrayed in a punctual way 
in Catilinaria, uses the stoic philosophy for political action, properly, 
making his choice to exile Catilina based on clemency, rescuing the 
natural justice through this virtue, or, it fails to comply with the rite 
of the Roman penal process.

Keywords: stoic philosophy; Cicero; justice; universality of 
natural law; politics.

Introdução

O artigo tem como objetivo demonstrar, em um primeiro 
momento, a filiação filosófica da obra filosófico-política e jurídica 
de Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.) à escola filosófica estoica, pois 
ele é considerado por muitos comentadores como um filósofo que se 
serviu do ecletismo; ou seja, método que consiste na seleção de uma 
multiplicidade de teses e opiniões. Porém, a obra filosófico-política 
e jurídica é marcada pela filosofia estoica, principalmente pela ética 
estoica. Ademais, observar-se-á como o conceito de justiça tem uma 
filiação ao estoicismo médio, paneciano. Em um segundo momento, 
busca-se neste artigo observar como o autor, na sua ação política, 
como cônsul, serve-se da filosofia estoica para o agir político, pro-
priamente. Observar isso por meio da obra Catilinárias, que foram 
quatro discurso escritos contra Catilina.  

1. Leis naturais e estoicismo

Marco Túlio Cícero recorre a alguns elementos de matriz 
estoica que incidem no pensamento político e explica que homens e 
deuses são partícipes da mesma razão, ou seja, da mesma natureza3. 
Radford analisa quais elementos Cícero acolheu de cada historiador, 
filósofo ou de cada escola para a sua filosofia política, e aponta qua-
tro elementos estoicos presentes no pensamento político ciceronia-
no, a saber: primeiro, 

que a meta fundamental da vida é viver de acordo com, ou 

3 Assim, a natureza é uma razão ordenadora que reúne os homens em uma república, é fonte de uma moralidade que permite as 

ações retas e virtuosas e o afastamento das paixões, assegurando uma coesão das ações humanas.
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constantemente com, a natureza. Nossa natureza é parte do 
universo natural, que é racional ou compreensível pela reta 
razão. A razão pode determinar a lei à qual nossa nature-
za pode ser conforme. (...) [Segundo], somos naturalmente 
feitos para viver em comunidades. A justiça, como a lei e a 
razão, é um assunto da natureza, não uma convenção. (...) 
[Terceiro], temos que pensar em todo o universo como uma 
única entidade política. A mesma natureza está em todos os 
seres humanos, a mesma razão, a mesma divindade vai rela-
cionar todos nós, e a mesma lei natural é relevante para todos 
nós. (...) [Quarto], os homens sábios devem ser engajados na 
vida ativa, na política, e devem ser homens políticos4.

Ademais, devemos considerar, que Cícero não incorporou a 
filosofia como um todo, introduziu a valorização da vida ativa feita 
por Panécio e do ponto de vista da teoria da ação teve uma interpre-
tação menos determinista do que a oferecida pela escola. 

O “homem, como animal previdente, sagaz, complexo, agu-
çado, dotado de memória, de razão e de discernimento, recebeu do 
deus supremo uma condição que o diferencia, pois ele é partícipe da 
razão e do pensamento”5. A verdade e a Lei6 são outros elementos 
comuns a deuses e homens, que fazem com que eles vivam em um 
mundo que seja a mesma casa para ambos. 

O homem possui mente e corpo bem adaptados para o agir, 
isto é, para realizar as ações que são conformes à natureza. Cumprir 
a natureza é viver de forma justa em sociedade, isto é, realizar sua 
sociabilidade natural. Além disso, podemos observar que dentro da 
perspectiva estoica de Cícero, os homens são dotados de oikeiósis 
(auto-conservação ou cuidado). Essa capacidade garante ao homem 
o conhecimento de sua constituição e da sua própria natureza, asse-
gurando o conhecimento de si mesmo. A todos os seres animados 

4 RADFORD. Cicero: a study in the origins of republican philosophy. p.21. As afirmações acima o autor as retirou das seguintes 

obras de Cícero: De Finibus, III, 20, IV, 25-26; De Legibus, I, 36, De Finibus, III, 62, De Officiis, I, 12-13; De Finibus, III, 62, IV, 

5; De Officiis, II, 73. RADFORD, 2002, p. 21.

5 CÍCERO. De Legibus, I, 22. Observamos que as passagens de Cícero foram traduzidas pelos autores, por isso não seguimos as 

normas da Abnt.

6 Em De Legibus, 18-19, Cícero afirma: “(...) a lei é a razão suprema da natureza, que ordena o que se deve fazer e proíbe o contrá-

rio. Esta mesma razão, uma vez confirmada e desenvolvida pela mente humana, se transforma em lei. 19. Por isso, afirmam que 

a razão prática é uma lei, cuja missão consiste em exigir as boas ações e vetar as más. (...) e a lei é a força da natureza, é o espírito 

e a razão do homem dotado de sabedoria prática, é o critério do justo e do injusto.”
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a natureza deu esse princípio de cuidado e em relação ao homem, 
além disso, dotou-o de razão.

A primeira7 forma de cuidado8, a mais instintiva, correspon-
de aos cuidados consigo, à procriação e aos cuidados com a prole9; 
essa é uma capacidade não apenas dos homens como também dos 
animais. A segunda forma de cuidado, apenas observada nos ho-
mens, estabelece-se em uma relação deste princípio de conservação 
com o agir. Cícero diz que as coisas conforme a natureza são ape-
tecíveis em si mesmas e as contrárias devem ser evitadas. Assim, o 
primeiro dever (kathekon) do homem é conservar a sua natureza, e o 
segundo é obter as coisas que lhe são conformes e rejeitar as contrá-
rias. Trata-se de uma constante conformidade com a natureza, que 
coincide com o verdadeiro bem, isto é, agir conforme a natureza é o 
mesmo que agir conforme os deveres.

 Os deveres derivam do honesto e se fundamentam nele, e a 
sua finalidade é a virtude10; as fontes dos deveres são enunciadas nas 
virtudes11 como sabedoria, justiça, magnanimidade e decoro, apre-
sentadas em De Officiis, I, 15: 

Tudo aquilo que é honesto é oriundo de uma dessas quatro 
fontes: ou se encontra na diligente procura pela verdade; ou 
na proteção da sociedade humana, ao dar a cada um o seu e 
ao preocupar-se com os assuntos acordados; ou na grandeza 
e força de um ânimo sublime e invencível; ou na ordem e 
na medida de todas as coisas que se faz e se diz, em que há 
moderação e temperança. Essas quatro partes são coligadas 
entre si e implicam umas nas outras12.

Os deveres devem ser utilizados em todos os âmbitos da 
vida, quer pública ou privada. Pelo uso da razão o homem percebe 
7 Sobre a divisão da oikeiósis estoica em quatro formas cf. RADICE. Oikeiosis: Ricerche sul fondamento del pensiero stoico sulla 

sua genesi.

8 Vogt, assim como Radice, também trata de quatro aspectos da oikeiósis, porém sem a numeração feita pelo autor italiano. Cf. 

VOGT, 2008, p. 181.

9 De Finibus Bonorum et Malorum, V, IX, 24

10 CÍCERO. De Officiis, II, 1.

11 Ao analisar essa parte da teoria segundo a obra crisipiana, Vogt aponta que um importante aspecto da teoria da oikeiôsis é 

como vemos os outros e afirma que, ao nos tornarmos virtuosos, mudamos nossa disposição em relação aos outros; ademais, essa 

teoria diz respeito a como nós vemos os outros pertencendo ao mesmo todo que nós. Cf. VOGT, 2008, p. 100.

12 CÍCERO. De Officiis, I, 15.
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a ordem e a harmonia dos deveres e os estima mais do que as coisas 
que amava antes. Cícero afirma que a sabedoria passa a ser mais esti-
mada que os princípios da própria natureza. Esta seria, então, a ter-
ceira forma de cuidado13. Por fim, a quarta forma de cuidado estabe-
lece a dimensão social do homem, quando há a associação dos seres 
racionais, na pátria comum de homens e deuses14. Do cuidado con-
sociável depende o comportamento do sábio (paradigma de ação), 
suas ações retas e seu caráter socialmente e politicamente engajado15. 
Cícero expõe sua percepção da sociabilidade natural na passagem 
em que estabelece uma relação direta entre o cuidado dos nascidos 
e a natureza, e entre a natureza e a sociedade. O cuidado consociá-
vel permite-nos pensar que a natureza, ao dotar os homens de um 
impulso social, faz com que eles o manifestem na união recíproca, 
como lemos em De Finibus Bonorum et Malorum III, XIX, 62-63: 

Julgam relacionadas a essas coisas a compreensão de ser uma 
disposição natural os filhos serem amados pelos pais; e des-
te princípio nasceu a sociedade e a comunidade do gênero 
humano. Basta observar a própria forma e os próprios mem-
bros do corpo para perceber a motivação para a procriação 
que, por si, expressam o cuidado que a natureza teve. E não 
é possível que a natureza tenha querido procriar e que não 
cuide de zelar e conservar o procriado. (...) Assim, a natureza 
mesma nos impele a amar o que geramos. 63. Deste modo, 
provém da natureza a tendência para relacionar os homens 
entre os homens, o que faz com que nenhum homem possa 
parecer estranho a outro homem, e isto pelo simples fato de 
ser homem. (...) Muito maior é a agregação entre os homens, 
e por natureza somos aptos a nos reunirmos em agrupamen-
tos, conselhos e ciuitates16.

Dessa forma, os homens não buscam apenas a conservação 
de si, mas também dos filhos, dos que são próximos, até alcançar 
os membros de uma ciuitas. Desse modo, todos os homens tendem 
a conciliar-se, uma vez que o cuidado, primeiramente, é apenas de 
cada homem para consigo mesmo e, depois, passa ao todo como 

13 De Finibus, III, 23

14 CÍCERO. De Legibus, I, VII, 23.

15 RADICE. Oikeiosis: Ricerche sul fondamento del pensiero stoico sulla sua genesi, s.a., p.222.

16 CÍCERO. De Finibus, III, 62-63.
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uma extensão do amor de si17, pelos deveres e pela sociabilidade. 
Logo, reunir-se em uma ciuitas é uma manifestação da autoconser-
vação, dos deveres, dos atos de acordo com a natureza e do impulso 
de sociabilidade, ou seja, dos quatro momentos do cuidado. É ele 
que determina o sentido do que é ser útil, pois é por meio dele que se 
estabelecem as relações sociais; logo, agir para ser útil é agir de acor-
do com a virtude, ou seja, com a natureza, o que, para Cícero, equi-
vale a agir segundo os costumes da ciuitas. Além disso, uma vez que 
os homens buscam sua autoconservação, buscam também o que lhes 
é apropriado, e buscar o que é apropriado a cada um é um princípio 
da justiça, já que esta significa dar a cada homem o que lhe convém, 
e seus fundamentos são: “primeiro, que ninguém seja lesado, depois, 
que a utilidade comum seja salvaguardada”18; ou seja, este último 
princípio do cuidado relaciona-se com a justiça, pois o homem deve 
buscar aquilo que é útil a todos e não apenas a si próprio. Há, na 
concepção ciceroniana e estoica de justiça uma universalidade, pois 
ela é conforme à natureza, conforme o que é útil a todos e não apenas 
a alguns. 

Na obra ciceroniana, o sábio é o paradigma de ação, concen-
tra em si todas as virtudes e ações exemplares, a participação na vida 
política, a busca pelo bem comum e a correta interpretação das Leis 
da natureza, como lemos em De Re Publica, I, 52: 

Na verdade, o que pode ser mais ilustre do que a virtude 
como governadora da república? Quando aquele que co-
manda outros não é, ele próprio, servo de nenhuma paixão, 
quando ele institui e conclama os concidadãos a todas aque-
las obras de que ele próprio participa e não impõe ao povo 
leis que ele próprio não siga, mas apresenta sua vida a seus 
concidadãos como lei19.

Conforme observamos na obra ciceroniana, de nada adianta 
possuir a virtude se não praticá-la; a sua grandeza está posta em seu 
uso: as virtudes são exercidas necessariamente no plano concreto, 
da ação de fato, com discernimento e escolha; nelas observamos a 

17 CÍCERO. De Finibus, III, 62-63.

18 CÍCERO. De Officiis, I, 31.

19 CÍCERO. De Re Publica, I, 52.
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relação entre o conhecimento e a ação, a virtude e a ação. Se o sábio20 
é aquele que age de forma reta, por que ele sabe assentir e agir de 
forma reta melhor do que os outros homens? Em parte, é porque ele 
possui mais virtudes, entretanto, ele as pratica mais, visando o bem 
comum. Estar em conformidade com a natureza é estar em confor-
midade com a razão. Vejamos a seguinte passagem de De Legibus, I, 
56: 

(...) sem dúvida é óbvio que o sumo bem consiste em viver 
conforme a natureza, isto é, uma vida moderada e própria 
da virtude; e em seguir a natureza, vivendo, por assim dizer, 
sob suas leis e sem nada poupar (enquanto seja possível) para 
realizar o que pede a natureza, o que implica numa vida sub-
metida à virtude e às suas leis21.

A inclinação natural, ou seja, a inclinação racional, leva os 
homens a agirem de acordo com a uoluntas, que é regida pela racio-
nalidade. Por sua vez, as paixões se opõem à razão e são obstáculos 
para o homem atingir a felicidade22. Se a sabedoria é viver, pensar 
e agir em conformidade com a natureza, então, aderir à natureza e 
estar em conformidade a ela faz parte de um exercício consciente da 
parte que dirige a alma, ou seja, a razão. Dessa maneira, precisamos 
recorrer à teoria do conhecimento23 para compreendermos de que 
modo o homem age racionalmente, pois apenas agimos retamente se 
conhecemos; as etapas do conhecimento são explicitadas da seguin-
te forma em Academica Priora, 145:

Estendida a mão com os dedos esticados, dizia: “a represen-
tação assemelha-se à minha mão”. Em seguida, encolhia um 

20 Sobre a teoria da ação e o sábio, Chaui observa: “Os estoicos comparam o sábio ao dançarino e ao ator, cuja ação é seu próprio 

ser e cuja finalidade se esgota no próprio ato de dançar ou representar, que exprime em cada instante a totalidade da ação, que 

tem seu fim em si mesma. Essa metáfora é própria de uma filosofia que identifica ser e agir e na qual a causa eficiente é, em última 

instância, a única causa real. A metáfora do dançarino e a do ator estão em conformidade e em harmonia com a lógica e a física; 

a primeira, como vimos, concebe a proposição como acontecimento e não como simpatia e harmonia de causas, isto é, como 

ordem e conexão de acontecimentos. Além disso, tais metáforas indicam a relação entre o ato e o tempo”. CHAUI, 2010, p. 167.

21 CÍCERO. De Legibus, I, 56.

22 Cf. VALENTE, 1984, p. 225.

23 Sobre a teoria estoica do conhecimento, vale conferir o capítulo 9, escrito por Michael Frede, intitulado “Stoic Epistemology”, 

da obra The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Frede argumenta longamente sobre como se adquire o conhecimento, 

segundo os argumentos ciceronianos expostos em Academica Priora e Posteriora. pp. 295-322.
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pouco os dedos: “o assentimento parece-se com esta posi-
ção”. Depois, dobrava completamente os dedos e, fechando o 
punho, dizia que tinha atingido a apreensão; da semelhança 
nasceu então o nome que ele deu à imagem do resultado des-
se gesto: katalépsis. Por fim, agarrou, com toda a força, no 
punho fechado com a mão esquerda, e disse que esta imagem 
correspondia ao conhecimento, mas que ninguém, salvo o 
sábio, era capaz de atingir24.

Cícero nos explica que o homem recebe uma combinação 
de impulsos externos chamados de representação25, que são aceitos 
pelos sentidos de modo voluntário. Os que têm uma forma manifes-
ta são apreendidos – ou compreendidos26. O objeto que causa uma 
impressão no homem está presente e produz a representação, age 
sobre a alma, imprime algo nela e a afeta, e assim ela conhece o ob-
jeto. Dar o assentimento dependerá do homem, e a retidão do assen-
timento depende da fidedignidade da imagem ao que foi impresso 
na mente; o sábio apenas assente às representações apreensivas, ou 
seja, as representações que possuem forma manifesta. A percepção 
dos objetos é acompanhada de uma co-percepção de nós mesmos 
que, mais tarde, permitirá não apenas compreender as coisas, mas 
também colocá-las em relação conosco. 

O homem, de acordo com o que assentir, determina a sua 
vontade e a disposição para a ação; o que faz com que o homem 
realize a sua natureza é assentir verdadeiramente, apreender, co-
nhecer, logo, agir de modo virtuoso. Portanto, observaremos, em 
Academica Priora, 39, como a teoria do conhecimento pressupõe a 
teoria da ação: “(...) antes de fazermos algo é absolutamente necessá-
rio termos alguma representação e assentirmos ao representado. Por 
conseguinte, eliminar a representação ou o assentimento equivale a 
roubar de nossa vida toda a capacidade de ação.”27 Se o assentimento 
é voluntário – fruto de uma deliberação –, então, o homem é respon-
sável pelas suas paixões, seus vícios, pois assentiu ao falso. 

O conhecimento é, por assim dizer, concebido como prática, 

24 CÍCERO.  Academica Priora, 145.

25 Cícero traduziu phantasia, do grego, por visum; em latim, e em português, usou-se “representação”, na medida em que im-

prime e afeta.

26 Cícero traduz katalepton por comprehensio, e em português, usou-se “apreensão”.

27 CÍCERO.  Academica Priora, 39.
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como aquilo que apenas se realiza na ação. E a ação de cada homem 
só faz sentido na sua relação com todos os homens. A teoria do co-
nhecimento e a teoria da ação estão relacionadas, pois conhecimen-
to e ação estão encadeados. O tempo da ação é o presente, e neste 
está a liberdade dos agentes para seguir sua razão; em uma escola 
como a estoica, o que seria a ação livre28, uma vez que o pensamen-
to é marcado pelo destino, no qual se deve viver de acordo com a 
natureza?29 Como conceber o fatum? O que seriam a livre vontade, 
uoluntas libera, e a permissão do arbítrio, arbitretur licere? 

Destacamos que, no pensamento ciceroniano, o conceito de 
liberdade aparece primeiramente nas obras políticas como virtude 
típica do povo30, mas este conceito ganha outro aspecto quando vol-
tado para a ação deliberada do homem. Além disso, a liberdade é 
uma capacidade para agir em conformidade com a natureza. Se o 
homem é livre para realizar suas ações de acordo com a natureza – de 
modo decoroso –, isso quer dizer que ele não é livre para fazer tudo o 
que quer de modo aleatório, pois isso pode provocar ações viciosas, 
e agir de acordo com a paixão não é ser livre. Os limites impostos 
pela Lei natural são a essência da liberdade, que não é restringida, 
mas garantida31 por ela. As ações de acordo com a natureza, ou seja, 
com a Lei, regidas pela uoluntas refletem o que é útil ao todo, do qual 
os homens fazem parte. Cabe à ação racional e regida pela uoluntas 
de cada homem ser livre, ou seja, cumprir a sua própria natureza. A 
liberdade não contradiz a natureza: ela leva ao seu cumprimento, o 
que significa que ela é uma ação racional e, consequentemente, foi 
produzida a partir de um conhecimento. Não há incompatibilidade 
entre a vontade e a liberdade, pois a ação é regida pela uoluntas, e 
uma vez sendo racional, ela é livre. Isso não quer dizer que o homem 
não delibera, ao contrário, o homem faz uma deliberação tanto para 

28 O fatalismo e a liberdade são dois problemas complexos da teoria estoica,  e na obra ciceroniana isso se torna ainda mais difícil, 

considerando o ecletismo e o espaço dados à história. Para tratar esse assunto no pensamento estoico, estudamos: Les Stoiciens: la 

liberté et la ordre du monde, de Muller, e Los estoicos y el problema de la libertad, de Salles.

29 “O caráter sistemático do estoicismo torna inseparáveis a física e a ética; a ideia do destino introduz o primeiro problema: pode 

haver liberdade num mundo regido por uma causalidade necessária e no qual a sabedoria consiste em viver de acordo com as 

leis necessárias da natureza? Se tudo é necessário, como o homem poderia ser livre e responsável pelos seus atos? O estoicismo 

não seria um fatalismo? As paixões, os desvarios e a loucura não fazem parte das leis necessárias do universo? Como censurar e 

condenar o homem passional?” CHAUI, 2010, p.152.

30 Cf. CÍCERO. De Re Publica.

31 BRUNT. 1992. p. 317.
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ser virtuoso quanto vicioso, ou seja, tanto para seguir a natureza ou 
não, ser livre ou não. Mas como a ação livre é possível na razão uni-
versal se, para os estoicos, tudo acontece de acordo com o destino 
e a necessidade é imposta pela lei da natureza? Como a liberdade é 
pensada por Cícero? Há liberdade na ação política?

A questão do destino é encontrada em duas partes da filo-
sofia estoica, a saber: a ética e a lógica32. Na primeira, está posto o 
problema da liberdade e da capacidade de ação do homem, que é a 
questão mais cara a Cícero. Na segunda, está exposto o problema do 
possível, ou seja, o valor das proposições com o verbo no futuro. Ob-
servaremos como Cícero em De Fato combate a necessidade, abrin-
do espaço para a valorização da ação humana virtuosa e rechaçando 
a viciosa. Com isso, o destino passa a ser entendido mais como uma 
percepção própria da ação humana. 

Na obra De Fato, Cícero, primeiramente, recupera o pen-
samento estoico, argumenta que a vontade humana está baseada na 
natureza e rege a ação de modo autônomo; há questões inerentes à 
vida humana que dependem dos homens e outras não, mas a ação 
sempre está posta na vontade e não nas questões pré-determinadas 
pela natureza:

9 (...) se as diversas inclinações dos homens são produto de 
causas naturais e antecedentes, não por isso há causas natu-
rais e antecedentes também na origem das nossas vontades e 
de nossos desejos. Se as coisas fossem assim, nada estaria em 
nossa potestade. Reconhecemos que ser inteligente ou estú-
pido, forte ou fraco, não depende de nós. Mas quem pensa 
que, por isso, se deve aprovar que sentar ou caminhar não 
dependa da nossa vontade, não compreende quais são as coi-
sas ligadas pelo nexo de causalidade33.

Com este excerto nos questionamos: o que estaria em nossa 
potestade? O agir. E qual ação é livre? A racional, de acordo com a 
uoluntas, ou seja, a virtuosa. Então, como esta ação pode ser livre, 
se ela é preestabelecida pela natureza? Ela pode ser livre na medida 
em que o homem delibera entre outras ações também livres, entre 

32 De acordo com Levy, essa questão foi colocada em evidência por Boyancé em Cicerón et les parties de la philosophie. Cf. 

LEVY, 1998, p. 589.

33 CÍCERO. De Fato, 9.
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outras ações virtuosas. Seria como se todas as ações de acordo com a 
natureza seguissem o curso do rio: ela não é única, mas é livre, pois 
está no curso da natureza. Já a ação viciosa estaria fora do curso do 
rio. 

Conhecer a Lei natural é, de certo modo, conhecer também 
o futuro, uma vez que as ações feitas visando à utilidade comum 
estão de acordo com a Lei e as viciosas e injustas, não. Mas, Cícero 
é contrário à necessidade do destino. O homem tem a livre vontade 
para deliberar e agir, sendo essa natural, ou seja, racional; com isso, 
ganha força o argumento carneadeano em que se afirma: “nem tudo 
o que acontece, acontece por obra do destino”34, isto é, pela necessi-
dade, pela concatenação de fatos e de enunciados.

Sobre o uso dos conceitos de libertas e uoluntas Lévy afirma:

No entanto, nenhum dos textos gregos citados expressa 
com tanta força quanto o ciceroniano De Fato a autonomia 
do ato voluntário. A explicação parece-nos ser esta: há uma 
coincidência neste trabalho entre a abordagem filosófica de 
Carnéades, que torna a autonomia da alma a origem da liber-
dade, e a geniosidade própria da língua latina, que, com seus 
conceitos de libertas e uoluntas, imediatamente deu uma re-
alidade psicológica ao livre-arbítrio35.

Assim, na obra ciceroniana, o homem tem autonomia, pois 
no ato do pensar o homem possui a livre vontade, sempre racio-
nal; com isso, o homem já é livre, consequentemente autônomo 
para agir. Então, se a ação livre é racional, a ação viciosa, fruto das 
paixões, não é livre; isso não quer dizer que a ação racional precise 
ser predeterminada ou necessária, nem que o destino de algo esteja 
traçado. Mas a ação racional, virtuosa, sempre conduz os homens, a 
república, ao êxito.  

A causa verdadeira da ação, que é o assentimento, está sob 
o domínio do homem, e cada ação precisa ser analisada por si. Por 
outro lado, se atrelarmos o assentimento ao destino, imediatamente 
o ligamos à necessidade. Os que liberavam o assentimento do desti-
no argumentavam:

34 CÍCERO. De Fato, 40: “non omnia fato fieri, quaecumque fiant”.

35 LÉVY, 1992, p.614.
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Se36 tudo acontece pelo destino, tudo acontece por meio de 
uma causa antecedente; e se o apetite é também uma coisa 
que segue o apetite, então, também segue o assentimento; e 
se a causa do apetite não está em nós, nem o apetite está em 
nossa potestade; e se estiverem [em nossa potestade], nem 
tudo que é produzido pelo apetite depende de nós; então 
nem o assentimento nem as ações estão em nossa potestade. 
Disso segue que nem louvores, nem punições, nem honras, 
nem penas são justas. Então, isso é errôneo. Eles acreditam 
que isso deva ser concluído com cada probabilidade, pois 
nem tudo que acontece, acontece por obra do destino37.

Se atribuirmos tudo o que acontece ao destino, o que caberia 
ao homem? Nosso autor coloca as ações humanas sob a potestade 
humana, senão qualquer ação humana seria justificável, até mesmo 
as viciosas; poder-se-ia afirmar que Catilina cumpriu o seu destino. 
Cícero parece querer dar um sentido à ação em um mundo incerto. 
Negar a concatenação de causas e atribuir um outro significado à 
deliberação e à ação humana significa, ao mesmo tempo, atribuir 
ao homem um comprometimento consigo e com sua comunidade 
política.  

Cícero afasta-se do estoicismo antigo ao não aderir ao fata-
lismo, mas aceita as causas e atribui importância à autonomia hu-
mana de dar assentimento38 e de agir; assim, torna o homem res-
ponsável pela sua ação, uma vez que a capacidade de assentir está no 
homem e não no destino ou na necessidade; ele é livre se assentir ao 
verdadeiro, agir retamente e apreender. 

Portanto, o destino, para Cícero, é a razão segundo a qual 
o mundo é dirigido, é o curso de um rio, mas não determina a ação 
humana; o que nos interessa é como o homem se comporta diante 
das impressões do mundo. 

Como interpretar a teoria ciceroniana do destino e da liber-
dade, com uma forte base estoica, em uma época em que a República 
estava em crise? Como interpretar a teoria ciceroniana do destino, 
36 Cf. BOBZIEN, 1998, p. 245; nesse trecho a comentadora faz uma argumentação de modo analítico do parágrafo, mas tal tipo 

de argumentação não nos interessa aqui.

37 CÍCERO. De Fato, 40.

38 Lévy, em sua obra Cicero Academicus, voltada ao ceticismo ciceroniano, ao argumentar sobre o De Fato, destaca o comentário 

de Ley, que trata da originalidade da obra, pois a noção de libera uoluntas não existia na filosofia grega e era até impensável. A 

deliberação está centrada no homem, e este é responsável pela ação. Cf. LÉVY, 1992, p.  614-615.
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conhecendo o espaço que a retórica e a persuasão possuem na obra 
ciceroniana? E o espaço do direito? Ambas as artes operam consi-
derando o espaço para o convencimento, a comoção dos ânimos e a 
deliberação. Se todas as decisões estivessem prefixadas, então, de que 
nos serviria um orador ou um advogado? Por meio da argumenta-
ção, abrimos espaço para interferir, mudar uma decisão ou um jul-
gamento. Dessa forma, precisamos do espaço para a ação deliberada 
e, consequentemente, para a liberdade humana. Cícero precisava 
tratar sobre o assunto de modo a abrir espaço para a liberdade e para 
a ação, caso contrário apenas poderia aceitar a finitude da República. 
Para isso, recorre à construção das figuras dos homens sábio-políti-
cos – como vimos, que lhe forneça os paradigmas de ação –, ou seja, 
recorre à história. Por outro lado, um homem como Catilina é re-
tratado, nas Catilinárias, como aquele que deu assentimentos falsos; 
logo, Cícero lhes atribui vícios, os submete a um forte julgamento 
moral e reforça a importância da moral e da lei universal para toda 
a obra política. 

2. As Catilinárias: o julgamento de Catilina à luz da teoria 
estoica-ciceroniana.

A disposição exagerada de Catilina em exercer o cargo de 
Cônsul em Roma decorria de certa maneira da riqueza e tradição 
que seus antepassados já possuíam no provimento de cargos públi-
cos. Sabe-se, contudo, como sugere Mary Beard que no século I a.C 
a campanha eleitoral em Roma era dispendiosa e marcada por altas 
apostas. A própria autora descreve que “aqueles que fossem bem-
-sucedidos nas eleições tinham a oportunidade de recuperar seu 
desembolso, legal ou ilegalmente, por meio de algumas das regalias 
do cargo”39. Em oposição à ação direta e porque não desesperada 
exercida por Catilina em suas duas campanhas eleitorais para o con-
sulado romano (anos de 64 e 63 a.C), surge Cícero e sua distinta 
procedência em relação à Catilina, como já revela Mary Beard para 
quem “sem nenhuma das vantagens de Catilina, Cícero confiava em 
seus talentos de nascença, nos preciosos contatos que cultivava com 
assiduidade – e em saber ascender por meio da palavra”40. Carente 

39 BEARD, 2017, s.p.

40 BEARD, 2017, s.p.
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de uma ancestralidade política, Cícero descendia de uma rica família 
proprietária de terras na cidade de Arpinum. Contudo, o peso dos 
votos que elegem Cícero como cônsul justifica-se pelo impacto que 
o caráter censitário tinha em Roma.

Cícero proferiu as Catilinárias41 em 63 a.C., porém as redi-
giu e publicou apenas três anos depois, em 60 a.C. Cícero se serve 
da exemplaridade histórica para suscitar um páthos no auditório e 
nos leitores, dessa forma são provocados a buscarem na memória 
quem eram os homens citados, os vícios desses, as ações injustas que 
fizeram Com isso, o exemplo carrega em si uma função pedagógica 
mostrando o que deve ser evitado, o que é vicioso e injusto. 

A exemplaridade histórica provoca o leitor a buscar em sua 
memória quem eram esses homens citados para provar, ao anali-
sar os seus vícios, o que não deve ser feito. A função pedagógica do 
exemplo, nesses casos, cumpre seu papel não ao dizer o que deve 
ser imitado, mas o que deve ser evitado. Ele mostra o que é vicioso, 
injusto. Por exemplo, na Segunda Catilinária42, Cícero comemora de 
modo enfático, pois Catilina saiu de Roma, e demonstra que ele era 
a causa da ruína da cidade, como observamos no exórdio:

Por fim, Quirites, L. Catilina, audaz até no delírio, respirava 
crime, tramava a ruína da pátria e ameaçava destruir com 
ferro e fogo vós e a urbe; nós o expulsamos da cidade, ou o 
fizemos sair, ou o acompanhamos, marchando com palavras 
de despedida. Ele se foi, fugiu da cidade, escapou. Esse mons-
tro nefasto já não provocará nenhuma ruína, estando dentro 
dos muros, sob esses muros. E vencemos, certamente, sem 
discussão, o único chefe dessa guerra civil43.  

Observamos que cada homem é responsável por suas ações, 
e, dessa forma, também pode ser responsabilizado pela ruína, perni-
cies, da República, e pela guerra civil. Da mesma forma que as ações 
de Catilina tentaram causar a ruína, as de Cícero e dos senadores 
foram para salvá-la. Na argumentação, Cícero justifica sua conduta 

41 Alain Michel argumenta que, segundo Lepore, nas Catilinárias, como sabemos são discursos políticos, mas o pensamento 

político do orador se torna mais filosófico. MICHEL, 2003, p.543. Podemos atribuir isso ao pensamento ciceroniano pela forte 

presença da moralidade nos discursos.

42 Exórdio: 1-2; argumentação: 3-26; peroração: 27-29.

43 CÍCERO. Catilinária, II, 1.
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ao deixar Catilina sair de Roma, ou seja, ir para o exílio, deixar de 
ser um cidadão, pois pretendia descobrir o que tramava, e queria 
que ele levasse consigo todos os que ameaçavam Roma. Defende-se 
da acusação de, como cônsul, ter expulsado Catilina, argumentando 
que não o expulsou, mas apenas o aconselhou a sair de Roma. 

No momento de crise, a República poderia ser salva pela 
intervenção de um homem. Quem seria esse governante? Pompeu 
mantinha a paz fora da urbe, Cícero eliminaria um homem vicioso e 
evitaria a decadência. Essa ação seria suficiente para manter a Repú-
blica, e Cícero acredita na estabilidade futura causada por seus atos. 
E continua sua argumentação, traçando um perfil moral tanto de si 
quanto de Catilina.

mas, ainda prescindindo daquilo que temos abundantemen-
te e do que a ele carece – o senado, os cavaleiros romanos, a 
urbe, o tesouro, os tributos, toda a Itália, todas as províncias, 
as nações estrangeiras –, ainda prescindindo disso, se com-
pararmos as causas enfrentadas, podemos compreender, sem 
dúvida, o quão grande é seu abatimento. Porque desse lado 
luta o pudor, daquele a petulância; desse, a pureza, daquele, 
o vício; desse, a lealdade, daquele, a fraude; desse, a piedade, 
daquele, o crime; desse, a firmeza, daquele, a loucura; des-
se, a honestidade, daquele, a torpeza; desse, a moderação, 
daquele, a libertinagem; desse, a equidade, a temperança, a 
fortitude,  a prudência, todas as virtudes lutam contra a ini-
quidade, a luxúria, a covardia, a temeridade e contra todos 
os vícios; por último, a copiosidade conflita com a pobreza, 
a boa razão, com o desvairio, a mente sã, com a loucura e, 
enfim, a esperança bem fundada, com o total desespero. Em 
uma luta deste tipo, até se houvesse menos esforço da parte 
dos homens, os deuses imortais fariam com que tantos e tão 
grandes vícios fossem vencidos pelas preclaríssimas virtu-
des.44 

Cícero opõe as virtudes do mos maiorum e as que julga pos-
suir aos vícios de Catilina: ele representa as virtudes da República, e 
o outro, os vícios. Há um conflito entre a moralidade de Cícero e a 
de Catilina, e a forma como suas ações são regidas. 

Na 4ª Catilinária, observamos que se o senado e todos os 

44 CÍCERO. Catilinária, II, 25.
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concidadãos45 estão de acordo com a defesa da República, se o go-
verno tomou as medidas necessárias para isto, então, Cícero discute 
se a Lei Semprônia, a qual proíbe condenar um cidadão romano, te-
ria validade para quem foi inimigo da pátria. Sobre essa questão, fica 
subentendida a resposta. Catilina merece ser julgado sem ser con-
siderado um cidadão romano. Mas isso seria estoicamente correto?

Observamos que no período em que Cícero alcançou o auge 
do exercício de sua carreira política, ou cursus honorum, isto é, quan-
do foi cônsul, o exercício do poder político do Senado influenciou 
o ager publicus e a maior parte dos optimates tinha sua importância 
destinada “tanto aos cargos desempenhados pelo próprio indivíduo, 
como o histórico da família a serviço do Estado”46. Gritantes con-
tradições e manobras políticas surgiram como elementos mais do 
que aleatórios entre as concepções de política realçadas pelos opti-
mates e os populares. Dedicado a avaliar as causas e consequências 
da guerra social e a iminência da degradação da república romana, 
Vaco Gil Mantas comenta a oscilação da capacidade de adaptação do 
Senado à ordenação política romana ao apontar que “o que unia os 
populares era, simplesmente, a sua declarada hostilidade ao senado 
e àqueles que observavam a sua orientação política e os seu valores, 
naturalmente assentes nos mos maiorum, caminho obrigatório do 
conservadorismo”47.

No instante em que se põe sob análise a forma como ambos, 
Cícero e Catilina, colocam em destaque a instituição política roma-
na, Catilina não poupa esforços para juntar forças e buscar apoio 
militar entre populares descontentes ou componentes de hierarquia 
social mais elevada que postulavam benesses como o perdão de dí-
vidas48. Independentemente dos riscos assumidos por Catilina ao 
buscar o poder consular, nem que para isso tivesse que arquitetar 
uma conspiração. Cícero, por sua vez, conta com um conhecimento 
filosófico, político e jurídico mais do que suficientes para avançar na 
necessária discussão sobre o fundamento da lei romana como ema-
nação da vontade. 

Toda a imbricação entre equidade e a qualidade do justo 
moral não oculta o agir jurídico que pressupõe as características es-
45 CÍCERO. Catilinárias, IV, 18.

46 BRANDÃO; OLIVEIRA, 2019, p. 321.

47 BRANDÃO; OLIVEIRA, 2019, p. 322.

48 BEARD, 2017, s.p.
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senciais e elementos construtores do direito, subdividido em cate-
gorias como a bilateralidade tributiva, exigibilidade e irresistibilida-
de. Com o interesse e ensinamento propagados pela inteligibilidade 
das normas de direito romano, as relações jurídicas marcadas pela 
tributividade conectam-se com a razão e a promoção de um valor 
formal infatigavelmente alinhado com a exigibilidade da conduta. 
É justamente diante da concepção da segurança jurídica concernen-
te às relações travadas sob a vigência do ius civile que a estrutura 
categorial dos elementos da norma jurídica torna a irresistibilidade 
um elemento proeminentemente representativo tanto da auctoritas 
quanto da “validade universal abstrata da norma jurídica”49.

Novamente caracterizada como o instrumento de defesa e 
garantia diante da pretensão resistida, a actio conta com uma função 
determinante, pois com ela os elementos acima comentados (bilate-
ralidade tributiva e a irresistibilidade) ganham a coercibilidade su-
ficiente e vinculante para a persecução penal que Cícero esperava 
impingir em face de Catilina motivado pelas acusações de traição 
e desestabilização da República em Roma. Antes mesmo da formu-
lação da denúncia em face de Catilina, “os senadores já haviam, em 
outubro, emitido um decreto encorajando (ou permitindo) que Cí-
cero, como Cônsul “garantisse que o Estado não sofreria nenhum 
dano”, o equivalente antigo da lei de “poderes emergenciais” ou de 
“prevenção ao terrorismo” não menos controverso50. Uma infinida-
de de elementos, fatos e provas que associavam Catilina ao comando 
das ações que reuniram forças em pontos de cidade de Roma e a 
condução de tropas à insurreição levaram não apenas à sua ruína 
moral, mas o obrigou a abdicar de sua permanência em Roma, indo 
ao exílio.

Todas as violências, provas, nomes e lugares, envolveram 
outros conspiradores que se colocavam sob a custódia de Roma e 
no aguardo das respectivas decisões, como ocorrera com Catilina. 
Há de se lembrar que, nos idos do ano 63 a.C, sentenças de prisão 
não eram tão comuns, valendo-se Roma das penas de multa, exílio e 
morte. Vislumbrando a extensão dos poderes do Decreto elaborado 
pelo Senado conferindo poderes mais abrangentes e coercitivos sob 
a responsabilidade de Cícero, o relato histórico mostra que “Cícero 

49 SALDANHA, 2011, p. 29.

50 BEARD, 2017, s.p.
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mandou executar os homens sumariamente, sem nem sequer um 
julgamento de fachada”51. O retrato das ações praticadas na condu-
ção do julgamento de Catilina desperta uma ampliada atenção, so-
bretudo na avaliação do rito processual romano estabelecido pela 
legislação e a maneira como a actio e o modelo de punição pelo co-
metimento de crimes em Roma passou a ser apurado sob o panora-
ma da validade universal das leis, como apregoa o próprio Cícero. 

Questiona-se o direito de todo cidadão a um julgamento 
justo, como um direito fundamental aclamado e organizado para a 
confirmação do espírito verdadeiramente virtuoso do homem, que 
no plano coletivo apresenta-se para os cidadãos romanos como ex-
pressão natural de um conjunto de leis fixas e eternas. As fontes do 
direito romano realizam-se na estrutura interna da cidade e em con-
formidade com a lei natural.

Uma forma de obrigação decorrente do comando jurídico 
forjado em ações de manifestação de justiça formal previamente ca-
racterizadas pelo direito estabelecido acomoda-se sob o manto da 
equidade. Na Roma republicana, a descrição das fontes formais de 
seu sistema é precedida daquilo que os juristas incumbidos da tare-
fa de interpretação e emissão de opiniões dos jurisconsultos como 
Ulpiano para quem o “ius civile é o que não se afasta no todo do 
direito natural ou do direito das gentes, bem como não a este e todas 
as coisas” (D. 1.1. 6 pr). A admissibilidade de normas escritas e não 
escritas conferiu ao ius civile uma extensão sobre as fontes de sua 
procedência, tais como leis, plebiscitos e autoridade dos prudentes, 
fixando outrossim um direito pretoriano introduzido para auxiliar, 
suprir ou corrigir o ius civile, sempre em razão de uma utilidade pú-
blica proeminente onde o governo romano e sua competência de 
organização pública prepondera sobre os interesses dos particulares 
em Roma52.

A narrativa de Cícero no discurso contra Catilina reforça 
algumas das dificuldades que Cícero enfrentava desde sua entrada 
no Consulado. Com a introdução dos atos tirânicos de Sila e a desti-
tuição de muitos poderosos das magistraturas outrora conquistadas, 
políticos atuantes, como Pompeu (mais tarde um dos componentes 
do primeiro triunvirato), reivindicam poderes para dispor de suas 

51 BEARD, 2017, s.p.

52 JUSTINIANO, 2002, p. 20.
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terras, ampliar suas conquistas e formar exércitos, desvirtuando, sob 
a óptica de Cícero, os planos essenciais para a estabilidade da Repú-
blica53. Ao defender as causas de Roma, Cícero buscou valentia por 
meio dos poderes conferidos pelo Senado e por sua qualidade orató-
ria, esta última provada por verdadeiros espetáculos corresponden-
tes aos seus discursos. 

Foi particularmente valioso para Cícero levar adiante sua 
intenção de, na denúncia contra Catilina, propiciar que as “leis ci-
vis prescritas pelo Senado devessem ser obedecidas por todos, mas, 
reciprocamente, todos, incluindo a plebe, devem ter o direito de se 
defender pela força das mesmas leis se forem acusados de desobe-
decê-las”54. A legalização, por assim dizer, do julgamento de Catili-
na passava necessariamente pela proposta de edição de decreto por 
parte do Senado, ampliando os direitos de Cícero para garantir a 
estabilidade da República em Roma.

Cícero traz a lume no decorrer do julgamento de Catilina 
o decreto senatorial destacando que uma interpretação literal do 
documento conduziria Catilina à pena capital. Lembra o próprio 
Cícero, porém, que “eis que continua vivo, e vivo não para de abdi-
cares da tua audácia, mas para nela te manteres com inteira firmeza. 
É meu desejo, venerando senadores ser clemente; é meu desejo, no 
meio de tamanhos perigo da República, não parecer indolente; mas 
já eu próprio de inação e moleza me acuso”55.

Uma dúbia análise e interpretação emana da afirmação de 
Cícero sobre a clemência a ser atribuída a Catilina. Persiste uma ver-
tente de análise em Roma, onde a punição para prática de crimes su-
jeitar-se-ia à influência da humanitas, radicando-a em duas proposi-
ções gregas, a filantropia ou gentileza humana e a paideia (educação 
e formação do homem grego). Inserida em Roma no final do século 
II, a.C, a humanitas associa-se ao pensamento estoico representativo 
da equidade, boa-fé na justiça, vênia, clemência, importando, enfim, 
numa sentença imposta ao acusado por si próprio56.

Veja-se que a clemência mencionada por Cícero em seu 
discurso, busca propiciar a Catilina uma alternativa clara de buscar 
no exílio uma espécie de saída, para o não enfrentamento da pena 
53 PLUTARCO, 1991, s.p. 

54 ROCHA, 2011, p. 231.

55 CÍCERO, Catilinárias.

56 BAUMAN, 1996, p. 14
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capital. Cícero acredita no progresso moral do homem, além de nu-
trir o entendimento de que todo o gênero humano constitui uma 
única sociedade. O respeito ao direito, à justa razão e o ajustamento 
do pensamento do homem à natureza poderia ser materializado na 
benevolência em curso e por meio da denúncia apresentada contra 
Catilina.

O presente texto oferece, todavia, uma outra janela de inter-
pretação para o desfecho do caso Catilina que implicou em seu exílio 
para a Etrúria e a execução dos demais conspiradores. Determinado 
a direcionar sua sustentação oral acusatória à ruptura da estabilida-
de provocada por Catilina à República, Cícero esbarra sua estratégia 
argumentativa na legislação proposta por Caio Graco e conduzida 
à aprovação sob a denominação lex Sempronia de capite civium. 
Prevista no livro de leis e condutas criminalmente reprimidas, esta 
norma estatuía que a pena capital deveria ser precedida de uma au-
torização dada pelo povo, em decisão proferida por um tribunal es-
pecificamente organizado para a apuração do crime57. 

Ao contemplar o tecnicismo da legislação em seu discurso, 
Cícero trata sobre a permanência de sua intenção acerca do exílio 
de Catilina, observando que Catilina era de fato um inimigo de Re-
pública, mas ainda que Roma a ele perguntasse o porque ele não o 
condenaria à morte, a resposta residia na primazia a ser creditada ao 
costume de Cícero e, consequentemente, ao Senado de Roma. Cons-
ciente da existência e observância obrigatória da lex Sempronia de 
capite civium, Cícero sugere aos senadores que por se tratar de um 
atentado à República, Catilina não deveria experimentar ou utili-
zar dos direitos que a cidadania lhe concedia. Resta nítido em seu 
discurso, o propósito de Cícero de dissociar a conduta de Catilina à 
proteção ou reserva de um julgamento justo e o direito de defesa do 
cidadão romano se justificaria pela única saída para o caso e análise, 
qual seja a saída do traidor de Roma e o desmantelamento de suas 
forças.

57 BAUMAN, 1996, p. 45.
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Considerações Finais

Cícero, por todo o exposto, teria desrespeitado o rito pro-
cessual romano? Agiu contrariamente às leis de Roma? Parece-nos 
que deixar Catilina sair de Roma ou exilá-lo sem julgamento foi uma 
decisão clemente, estoicamente aprovável, porém, ainda assim, des-
respeitosa ao rito processual.  

Quando do julgamento de Catilina, Cícero é acusado de en-
cabeçar um movimento populista ao desconsiderar ou interpretar 
a lei Semprônia, que estabelecia a punição capital por meio de um 
processo autorizado pelo povo. Cícero confessa expor Catilina ao 
julgamento sumário questionando a carência de cidadania, dele sub-
traindo a aplicação da lei Semprônia e exercendo a clemência legiti-
mada pelo decreto senatorial. 

Cícero pode ter sido clemente, praticou uma ação estoica-
mente aprovável, porém, ao desconsiderar ou interpretar a lei Sem-
prônia, ou seja, desrespeitar as leis civis ele estaria desrespeitando a 
reta razão e as leis da natureza? Por outro lado, havia o decreto se-
natorial que lhe amparava. Devemos nos lembrar que os legisladores 
são os melhores intérpretes da lei natural ao redigirem as leis civis. 

Na visão de Cícero, nos processos penais, tanto o povo como 
o exército subordinam-se às decisões do Senado, que havia feito o 
decreto. E Cícero, por sua vez, como defensor da República e das 
virtudes fundadas no aperfeiçoamento da razão, ele opta por desvin-
cular-se da ordenação científica do direito criticando as convenções 
legais vigentes, resgatando a justiça natural por meio da virtude da 
clemência.
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Resumo: A promulgação da Constituição Federal de 1988 
trouxe o meio ambiente para o centro das discussões jurídicas no 
Brasil. O art. 225, do mencionado diploma dispõe sobre o direito e o 
dever de proteção e preservação do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, para as presentes e futuras gerações, dispondo em seu § 
1º, inciso VII uma responsabilidade ambiental constitucional inter-
geracional na proteção da fauna e flora, vedando-se as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. O preceito constitu-
cional traz a proteção aos animais não-humanos como um dever in-
direto, não se protegendo constitucionalmente os animais em razão 
de sua condição moral e jurídica, mas em razão dos benefícios que 
tal proteção proporcionará às futuras gerações. Diante disso, o pre-
sente estudo se propõe a realizar uma análise acerca dos fundamen-
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tos da proteção constitucional direcionada aos animais, perpassan-
do pelos preceitos de tradições religiosas e correntes filosóficas que 
abordam o status moral dos animais não- humanos e influenciaram 
a previsão constitucional, fundando a proteção aos animais em bases 
antropocêntricas e especistas. O método utilizado na elaboração do 
trabalho foi o hipotético- dedutivo e a técnica de pesquisa utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Animais não-humanos; Status moral; 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Senciência;

Abstract: The promulgation of the 1988 Federal Constitu-
tion brought the environment to the center of legal discussions in 
Brazil. Art. 225 of the aforementioned diploma provides for the right 
and duty to protect and preserve the ecologically balanced environ-
ment for present and future generations, providing in its paragraph 
1, item VII an intergenerational constitutional environmental res-
ponsibility for the protection of fauna and flora, prohibiting prac-
tices that put their ecological function at risk, cause the extinction 
of species or subject animals to cruelty. The constitutional precept 
brings protection to non-human animals as an indirect duty, not 
constitutionally protecting animals because of their moral and legal 
condition, but because of the benefits that such protection will pro-
vide to future generations. In view of this, the present study proposes 
to carry out an analysis on the fundamentals of constitutional pro-
tection directed at animals, going through the precepts of religious 
traditions and philosophical currents that address the moral status 
of non-human animals and influenced the constitutional, founding 
protection to animals on anthropocentric and speciesist bases. The 
method used in the preparation of the work was hypothetical-de-
ductive and the research technique used was bibliographic research.

Keywords: Non-human animals; Moral status; 1988 Consti-
tution of the Federative Republic of Brazil; Sentience
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Introdução

Muitas pessoas demonstram compaixão por animais e de-
claram ser favoráveis a um tratamento respeitoso para seus pet’s. 
Muitos sentem-se indignados diante de casos noticiados ou com-
partilhados em redes sociais envolvendo abusos e maus-tratos prati-
cados contra animais. Por outro lado, percebe-se uma grande indife-
rença em relação a condição desses animais, sendo que trilhões deles 
são mortos e explorados todos os anos para os mais variados fins (v.g 
alimento, vestuário, pesquisas e lazer), demonstrando a ausência e 
despreocupação em se levar a sério o direito dos animais. Defen-
der diretamente e efetivamente esses seres não está nos objetivos das 
muitas pessoas que demonstraram um posicionamento inicial favo-
rável aos direitos dos animais. Não há um comprometimento em 
alterar hábitos manifestamente prejudiciais aos animais.

Em parte, isso se deve a uma espécie de senso comum que 
geralmente passa pela ridicularização das ideias sustentadas pelos 
defensores da causa animal; uma suposta superioridade racional e 
evolutiva dos humanos; a preferência pelas vontades e assuntos do 
interesse dos seres humanos; a constatação que o tratamento con-
cedido aos animais é uma questão já enraizada culturalmente nos 
indivíduos, entre outros.

Não se defende aqui a exclusiva responsabilidade desses in-
divíduos e a santidade dos defensores da causa animal. Estado, em-
presários e consumidores, todos possuem responsabilidade nesse 
ciclo de produção, comercialização e consumo de animais para to-
dos os fins humanos, da alimentação ao lazer.4 Trata-se de identificar 
uma determinada prática ou um conjunto de práticas (exploração 
animal) e a partir da análise dos fundamentos e consequências dessa 
prática gerar reflexões morais e legais acerca da sua permissibilidade 
e razoabilidade, seguindo os argumentos pelo caminho que eles le-
varem, sem ignorar suas conclusões.

Diante desse cenário, o Direito parece estar falhando por não 
fomentar a melhora progressiva nas relações entre os seres humanos 
e a natureza. Urge, assim, repensar e reconfigurar as instituições e 
estruturas políticas e o próprio Direito, que diante das profundas 
alterações ocorridas nos últimos tempos e que ainda estão em mar-

4 FELIPE, 2007, p. 184.
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cha, testemunhou o agravamento dos problemas sociais, ambientais 
e ecológicos, “gerando múltiplas e complexas situações de injustiça 
socioambiental e dificuldades de governança”.5

O objetivo geral do presente trabalho é analisar de que for-
ma a condição ou status dos animais foi estabelecida ao longo da 
história e como a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 foi influenciada por essa construção no seu tratamento em re-
lação aos animais não-humanos. Para tanto, realizar-se-á uma aná-
lise acerca das principais teorias e tradições que tratam da condição 
animal, especialmente as tradições judaico-cristãs e a filosofia grega, 
moderna e contemporânea. A seguir, aborda-se o tema senciência, 
alçado como um possível critério no estabelecimento de quais seres 
são detentores de status moral, o que viria a alterar o status imposto 
aos animais. Por fim, utilizando-se dos argumentos apresentados, 
busca-se estabelecer o tratamento constitucional destinado aos ani-
mais e seus fundamentos, onde é possível observar as influencias le-
gadas pelas tradições judaico-cristãs e pelas teorias filosóficas que 
acabaram consolidando a concepção de que os animais não são de-
tentores de status moral.

Para tratar da questão dos direitos dos animais não-huma-
nos, far-se-á utilização das expressões moral e ética que assumem 
muitos significados no cotidiano das pessoas, mas geralmente estão 
ligadas a uma ideia de um comportamento correto, justo, bom. Tais 
expressões serão tomadas como sinônimos,6 ainda que alguns au-
tores optem por realizar uma distinção entre ética e moral.7 Desse 
modo, confusões conceituais desnecessárias são evitadas.

O método utilizado na elaboração do trabalho foi o hipoté-
tico-dedutivo e a técnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa biblio-
gráfica.

5 BODNAR; CRUZ, 2013, p. 84-85.

6 MURCHO, 2009.

7 A filósofa brasileira Sônita T. Felipe realiza uma distinção entre os termos moral e ética no seguinte molde: “A moral é um 

conjunto de práticas valorativas institucionalizadas e internalizadas pelos indivíduos em cada sociedade para assegurar que, 

desde sua infância, sigam o padrão valorativo e façam suas escolhas em função do que se considera o melhor naquela tradição, 

[...] nesse sentido, quando usamos o termo moral, falamos de algo relativo a cada cultura, religião, ideologia, etc. Entretanto, se 

quisermos agir de modo a não causar danos a nenhum outro ser senciente, é preciso que nossos princípios não estejam amarrados 

nos valores típicos de nossa cultura ou tradição, pois ela pode ser bastante falha. Ética [...] é um exercício crítico de expurgar da 

concepção moral tudo o que estiver baseado na discriminação de raças, sexo e espécie, tudo o que for sinal da ruindade moral, da 

defeituosidade moral humana para com os animais outros que não os humanos.” (FELIPE, 2014. p. 27.)
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1 . O status moral dos animais não-humanos: Um percurso 
histórico-filosófico

Dizer que alguém possui um status ou uma condição moral 
(as expressões status e condição, quando fizerem referência a consi-
deração moral, serão tomadas como sinônimos) é afirmar que esse 
alguém deve ser moralmente considerado, é ser uma entidade para a 
qual os agentes morais têm ou podem ter obrigações morais. Quan-
do uma entidade possui status moral, todos são moralmente obriga-
dos a dar peso às suas necessidades, interesses ou bem-estar em suas 
deliberações. Se ela possui tal condição, “nós não podemos tratá-la 
de qualquer maneira que nos agrada”.8

As discussões sobre o status moral dos animais podem se-
guir pelo menos três linhas de raciocínio. A primeira é que não há 
que se falar em condição moral aos animais não-humanos, especial-
mente por eles não serem capazes de compreender ou respeitar essa 
mesma condição que se faz presente nos seres humanos.9 Outra li-
nha é pensar que os animais devem ser moralmente considerados, 
mas seus interesses e bem-estar podem ser ignorados quando for 
do interesse dos seres humanos. Por fim, pode-se reconhecer que os 
animais possuem status moral, reconhecendo assim a necessidade 
de consideração de seus interesses e bem-estar, independentemente 
de sua serventia para os humanos.

Como será abordado, a relação entre humanos e não-hu-
manos, desde seu início baseada no critério de dominação, fez com 
que os animais não-humanos ficassem de fora de qualquer consi-
deração moral. Atualmente, os animais têm sido utilizados e explo-
rados como instrumentos dos desejos humanos ao longo dos anos, 
recebendo considerações e reconhecimento a depender da utilidade 
econômica a que estão vinculados. Bovinos, suínos, aves e peixes são 
vistos como alimentos; equinos para o trabalho e locomoção; capri-
nos para vestuário; primatas e pequenos roedores como cobaias para 
experimentos. Neste cenário, o direito somente se envolvia para pro-
teger interesses vinculados aos humanos, tais como regulamentação 
de preços, transmissão de doenças, critérios de qualidade e outros, 

8 WARREN, 1997, p. 03. Tradução dos autores, no original: “If an entity has moral status, then we may not treat it in just any 

way we please.”

9 NACONECY, 2006, p. 139.
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sem nenhuma consideração moral ou jurídica do animal.10

Persistiram, assim, as duas primeiras linhas de raciocínio, 
não existindo um período em que a condição dos não-humanos 
fosse uniformemente vista como digna de consideração moral inde-
pendente de sua utilidade para os humanos.

Contudo, seria uma imprecisão afirmar que preocupações 
envolvendo o status moral dos animais não-humanos seja uma espe-
cificidade dos tempos hodiernos, pois é possível perceber preocupa-
ções dessa natureza, ainda que de forma indireta e não sistematizada, 
em obras de pensadores da Antiguidade11. Entretanto, essas poucas 
vozes dissidentes não bastaram para realizar alterações substanciais 
na condição dos animais. Ainda que sem um caráter de pioneiris-
mo, é somente em décadas recentes que o tema ganha um expressivo 
esforço de reflexão e um tratamento mais sistemático por parte dos 
filósofos atuantes no âmbito da ética prática.12

Isto porque, defender a expansão do círculo de proteção 
moral para animais é ir contra uma tendência hegemônica, que pos-
sui suas origens em tradições religiosas (judaísmo e cristianismo)13 
e filosóficas14 (filosofia grega, especialmente aristotélica e a moderna 
com Descartes e Kant).15

A história bíblica deixa claro desde o início a natureza da re-
lação entre seres humanos e animais, tal como concebida pelo povo 
hebreu.16 No primeiro capítulo do livro de gênesis, Moisés registra 
que no quinto e sextos dias Deus criou os animais marinhos, os seres 
que rastejam, as aves e todos os demais animais selváticos. Ato conti-
nuo, Deus cria o homem a sua imagem e semelhança e confere a ele 
domínio sobre toda a terra e todo animal vivo.17

Entre todos os seres vivos apenas os seres humanos foram 

10 WARREN, 1997, p. 7.

11 A título ilustrativo podem ser citados os filósofos gregos Pitágoras (580 a.C-496 a.C) e Porfirio (234-305).

12 CARVALHO, 2016, p. 13-14.

13 No que tange as tradições judaico-cristãs, não se fará um estudo sobre sua origem e desenvolvimento, ou sobre sua plausi-

bilidade. Busca-se apenas demonstrar como tais tradições enxergam os animais não-humanos e como essa visão influenciou a 

consolidação da atual condição dos animais não-humanos.

14 O enfoque em pensadores e teorias ocidentais não é por uma questão se superioridade em relação ao oriente, mas por essas 

teorias terem se espalhado a partir da Europa e alcançado a maioria das sociedades humanas de hoje. (SINGER, 2010, p. 269.)

15 FELIPE, 2003, p. 20-23.

16 SINGER, 2010, p. 271.

17 BÍBLIA. Bíblia sagrada, 1993. Gênesis 1: 21-30. p. 03.
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feitos a imagem e semelhança de Deus. Essa concepção confere a eles 
uma posição especial no universo. Como pináculo de Sua Criação, 
Deus permite que os humanos adicionem os animais à sua alimenta-
ção,18 e não raras as vezes os animais são utilizados como sacrifícios 
para agradar a Javeh.19

A ideia de singularidade da espécie humana que se faz pre-
sente na tradição judaica é incorporada pelo cristianismo e ganha 
ênfase no que diz respeito a importância conferida à alma imortal do 
ser humano. Somente aos humanos é destinada a vida após a morte, 
o que introduz a noção de sacralidade da vida humana. Enquanto 
outras religiões defendem a sacralidade da vida, o cristianismo pro-
pala a ideia de que somente a vida humana é sagrada.

20Assim, diante da superioridade e sacralidade da vida hu-
mana, os animais são vistos como seres inferiores cujas vidas nada 
de especial ou sagrado possuem. Durante a Idade Média o cristia-
nismo alcança seu apogeu, mas nenhuma alteração é observada nas 
práticas envolvendo os animais, que continuam a ser classificados 
como seres inferiores na criação. Os escritos de importantes teólo-
gos como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino dão suporte a 
continuidade dessa mentalidade hierarquizada, que possui os seres 
humanos no topo e os não- humanos no fundo.21

No que tange aos animais, Agostinho sustenta a superiori-
dade dos humanos diante dos demais “irracionais” e essa superiori-
dade implica, por ordenação do própria Criador, que a vida de todos 
os animais está subordinada ao ser humano.22 Não seria um pecado 
matar ou explorar os animais pois a providência divina autoriza o 
uso desses seres de acordo com uma ordem natural das coisas.23

Nessa mesma linha, mas retomando os escritos aristotélicos, 
Aquino sustentava que os pecados são divididos entre aqueles co-
metidos contra Deus, contra si próprio e contra seus semelhantes. 
Como não há uma categoria de pecados contra os animais, não há 
espaço para qualquer consideração direta dos seres irracionais.24

18 SINGER, 2010, p. 272-274.

19 FELIPE, 2003, p. 24.

20 SINGER, 2010, p. 277-278.

21 LEVAI, 2004, p. 19.

22 AGOSTINHO, 2005, p. 126-129.

23 GORDILHO, 2008, p. 22.

24 SINGER, 2010, p. 281-283.
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As ideias de Aquino em relação as ações cruéis praticadas 
contra os animais permaneceram influentes até mesmo após a Re-
forma da Igreja Católica, ainda que muitos autores religiosos tenham 
pregado o amor dos humanos pelos animais e questionada as cons-
truções de Aristóteles e Aquino, tais como São Francisco de Assis,25 
São Boaventura e São Crisóstomo.26

Desse modo, ainda que algumas tentativas institucionais 
recentes tentem alterar essa construção histórica,27 o legado da tra-
dição judaico-cristã é baseado na crença de que Deus deu aos seres 
humanos o domínio sobre todos os animais, que ocupam posição 
inferior na Sua criação. Os postulados judaico-cristãos influencia-
ram profundamente muitos filósofos ocidentais, ainda que tais filó-
sofos não compartilhassem das mesmas crenças religiosas.28

A exemplo disso, o sistema filosófico grego é carregado da 
influência e presença das forças divinas que agiam constantemen-
te na vida dos seres humanos. O próprio Direito era uma dádiva 
divina, que não foi compartilhada com os animais por estes serem 
desprovidos de um senso de justiça, daquilo que era certo e daquilo 
que era errado.29 Mergulhando na concepção Aristotélica, essa ideia 
de desconsideração dos não-humanos torna-se mais clara e ganha 
fundamentos filosóficos.

O entendimento de Aristóteles (III a.C) acerca da condição 
dos animais compreende a ideia que esses seres não se encontram no 
mesmo patamar natural ocupado pelos seres humanos. Os animais 
seriam detentores de alma, assim como os humanos, mas sua alma 

25 GORDILHO, 2008, p. 22.

26 BAHIA, 2006, p. 86.

27 Nesse sentido, em 2015 o atual líder mundial da Igreja Católica, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, publica a encíclica 

Laudato Si, onde responde a acusação lançada contra a tradição judaico-cristã que os escritos bíblicos favoreciam a exploração 

selvagem da natureza, apresentando o homem como dominador e devastador. A resposta passa pela necessidade de nova her-

menêutica à narrativa do Gêneses, que convida o homem a exercer domínio sobre os peixes, aves, animais domésticos, répteis 

e sobre toda a terra. Na encíclica é possível ler que a interpretação incorreta que “do fato de ser criados à imagem de Deus e do 

mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas” deve ser decididamente rejeitada. A bíblia, 

afirma a encíclica, não dá margem para um “antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas”. (SANTA SÉ. 

Carta encíclica Laudato Si’ do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum.) Muito embora a encíclica possa indicar 

um certo avanço a visão tradicional das Escrituras, não há menção ou crítica direta as práticas humanas que movimentam um 

grande sistema de exploração animal baseado na produção e consumo de produtos de origem animal.

28 NUSSBAUM, 2006, p. 328.

29 LOURENÇO, 2008, p. 81.
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seria apenas sensitiva, isto é, com capacidade de possuir sentimentos 
e emoções. Contudo, faltaria aos animais a alma imaginativa, res-
ponsável pela inteligência e raciocínio, que seria reservada apenas 
aos humanos. Diante dessa superior capacidade humana e do dom 
da palavra, que não se confunde com os sons emitidos pela voz, a 
dominação de todos os animais não-humanos estaria justificada, 
sendo os animais equiparados aos escravos, sujeitos às disposições e 
vontades da humanidade.30

Nesse mesmo sentido, o pensamento platônico ditava a su-
perioridade humana em relação aos animais, outorgando a estes um 
status inferior e de não reconhecimento moral. Em um de seus diálo-
gos com o filósofo Sócrates, Platão (IV a.C) esboça o entendimento 
de que tirar a vida de um outro ser humano seria motivo para causar 
a fúria dos deuses, ao passo que matar um animal causaria somente 
a ira do proprietário do animal.31 A vida animal não possui nenhum 
valor ou importância senão quando for afetado o seu proprietário.

Os romanos foram influenciados pelo desenvolvimento do 
gênero filosófico a partir da consolidação do pensamento grego nos 
moldes acima expostos. Essa influência é percebida na ciência do 
Direito inaugurada pelos romanos. Por meio do trabalho dos ju-
risconsultos,32 o ordenamento jurídico romano difundiu-se pelo 
mundo ocidental e sua importância pode ser constatada em ordena-
mentos jurídicos modernos como o brasileiro, de tradição romano- 
germânica.33

No que tange aos animais não-humanos, estes são inseri-
dos no contexto privatista romano, onde a noção do Direito alcança 
apenas os humanos que vivem sob a égide de uma sociedade. Nesse 
sentido, são considerados meras res, coisas, objetos e sua servidão é 
sacramentada pelo Direito.34

Durante o renascimento e com as descobertas de Copérnico 
e Galileu, que desafiavam as noções até então dominantes, os cientis-
tas modernos transformam o controle do homem sobre a natureza 
num ideal a ser alcançado.35 Nesse ínterim, surge o pensamento me-

30 ARISTÓTELES, 2006, p. 02-05.

31 PLATÃO, apud LOURENÇO, 2008, p. 64.

32 LEVAI, 2004, p. 18-19.

33 RAMIRES, 2010, p. 61.

34 LEVAI, 2004, p. 19.

35 BAHIA, 2006, p. 90.
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canicista cartesiano, que possui uma conhecida e inusitada aborda-
gem que, se analisada fora do contexto argumentativo abrangente de 
Descartes, parece não demonstrar nenhuma plausibilidade.36

A abordagem de René Descartes envolve a proposição de 
que os animais não-humanos são simplesmente máquinas, autô-
matos, sem nenhuma sensação ou sentimento. Ela parte do amplo 
sistema filosófico cartesiano, onde mente e corpo são duas substân-
cias completamente distintas (dualismo de substância), em que as 
sensações e sentimentos só podem surgir em uma mente. Como os 
animais não possuem uma mente, logo, não possuiriam sensações 
e sentimentos.37 Para Descartes, “a dor existe apenas no intelecto”, 
sendo que os animais demonstram apenas “movimentos externos”, 
mas dor, em sentido estrito, não é por eles sentida.38

Embora os animais possam guinchar quando cortados por 
uma lâmina, ou contorcer-se no esforço de escapar do contato com 
um ferro quente, segundo Descartes, isso não implica que sintam 
dor nessas situações. Por serem meros autômatos, os animais seriam 
governados pelos mesmos princípios de um relógio. Se a complexi-
dade de suas ações é superior as de um relógio, isso se deve ao fato 
de o relógio ser uma máquina feita pelos seres humanos, ao passo 
que os animais são máquinas infinitamente mais complexas feitas 
por Deus.39

Os escritos daquele que é considerado um dos principais 
nomes da filosofia em sua era moderna também tratam da ques-
tão envolvendo a condição dos animais. Em suas aulas,40 Immanuel 
Kant nega que os humanos possuem deveres diretos em relação aos 
animais. Deveres morais são devidos a seres com autoconsciência, e 
os animais, para Kant, não seriam autoconscientes.41 Com isso, qual-
quer dever relacionado aos animais é na realidade um dever indireto 
para com a humanidade,42 de modo que aquele que é cruel para com 
os animais também acaba se tornando insensível no seu trato com 

36 SAPONTZIS, 1982, p. 345.

37 HATFIELD, 2011, p. 394.

38 DESCARTES apud HATFIELD, 2011, p. 397.

39 SINGER, 2010, p. 291.

40 Basta consultar KANT, 1997.

41 NUSSBAUM, 2006, p. 330.

42 KANT, 1997, p. 212.
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outros humanos.43

A ideia de deveres indiretos apresenta alguns problemas. 
Talvez o principal deles seja o fato de tudo ser resumido em termos 
de interesses humanos, ignorando-se outros possíveis interesses.44 A 
questão não é se é mau para a humanidade infligir dor nos animais, e 
sim se é mau para os animais, em si mesmos considerados, trata-los 
assim.45

A importância da dor sentida pelos animais não-humanos 
é um dos fundamentos pelos quais Jeremy Bentham, filósofo utili-
tarista, visa alterar o tratamento dispensado a esses seres. Historica-
mente, as teorias de matizes utilitaristas contribuíram mais do que 
qualquer outra teoria ética no reconhecimento de que o sofrimento 
animal é um mal em si. Bentham e Mill, em sua época, e o austra-
liano Peter Singer, nos tempos atuais, enfrentaram corajosamente o 
pensamento ético cujos valores e direitos estavam centrados no per-
tencimento a espécie humana.46

Bentham afirma que assim como a cor da pele não constitui 
motivo algum para que alguém seja submetido aos caprichos de um 
carrasco, o número de patas o tipo de pele e pelagem não constituem 
razões suficientes para abandonar um ser sensível à mesma sorte. A 
linha divisória entre humanos e animais, geralmente baseada na ca-
pacidade de raciocínio ou de fala, é crítica por Bentham na medida 
em que um cavalo ou um cão adulto é incomparavelmente mais ra-
cional, social e educado do que um bebê. O problema não consistiria 
em descobrir se os animais podem raciocinar, ou se falam ou não, 
mas sim se eles podem sofrer.47

A fronteira entre humanos e animais é ainda mais abalada 
pelas notáveis observações de Charles Darwin. Com Darwin têm-se 
a imagem dos seres humanos como participantes de uma herança 
comum com os demais animais,48 com características semelhantes 
em estado incipiente ou por vezes até bem desenvolvidas.49

43 RACHELS; RACHELS, 2013, p. 146.

44 SANTOS SOBRINHO; BUSNELLO, 2018, p. 163.

45 MCGINN, 1992, p. 28.

46 NUSSBAUM, 2006, p. 338.

47 BENTHAM, Jeremy, 1974, p. 69.

48 RACHELS, 1993, p.155.

49 “The senses and intuitions, the various emotions and faculties, such as love, memory, attention, curiosity, imitation, reason, 

&c., of which man boasts, may be found in an incipient, or even sometimes in a well-developed condition, in the lower animals.” 
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O legado de Darwin, infelizmente, abriu espaço para in-
terpretações não muito amigáveis aos animais. Nos laboratórios de 
fisiologia, o número de animais vivos utilizados como cobaias au-
mentou em razão do interesse no campo da anatomia comparada, 
ensejando a renúncia do professor de Belas Artes da Universidade 
de Oxford, John Ruskin, quando práticas vivisseccionistas passaram 
a ser implementadas na Universidade.50

A universidade de Oxford pode ser considerada o berço do 
movimento de libertação animal e palco de uma verdadeira revi-
ravolta científica, colocando a questão dos animais em posição de 
destaque nos centros de pesquisa e nos debates sociais, a fim de que 
estes possam ser enxergados como detentores de direitos morais, e 
não meras cobaias para experimentação humana. Entre os nomes 
responsáveis por tal reviravolta estão Robert Boyle, Lewis Carroll, 
John Ruskin, , C.S Lewis, Richard Ryder, Stephen Clark e Peter Sin-
ger.51

Ao falar sobre o tratamento moral dos animais não-huma-
nos na atualidade, certamente o nome e ideias de Peter Singer e Tom 
Regan serão citadas pois os dois autores são responsáveis por rele-
vantes contribuições no reconhecimento de status moral aos animais 
e pela fundação e consolidação de uma ética animal. 52A importância 
dada ao sofrimento animal é uma constante em muitas teorias da 
ética animal, e seu entendimento compreende preocupações com a 
questão da senciência.

2. A senciência como possível critério para a atribuição de sta-
tus moral

Em sua definição clássica, a senciência representa a capaci-

(DARWIN, 1987, p. 105.)

50 MAYER, 2008, p. 201.

51 SILVA, 2013, p. 98-101.

52 Apenas para localizar o leitor, Peter Singer é considerado um defensor do status moral dos animais que pertence à corrente 

filosófica consequencialista. Por sua vez, Tom Regan pertence à corrente filosófica deontológica. A corrente consequencialista 

defende a moralidade de condutas que produzam as melhores consequências, e a corrente deontológica sustenta a moralidade 

em determinados direitos e deveres universais que devem ser observados, independentemente das consequências da conduta 

adotada. (LAFOLLETTE, 2002, p. 09-10.)
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dade de um ser de experimentar um estado de sofrimento, de prazer 
ou felicidade.53 Formada a partir de dois outros termos, consciência 
e sensibilidade, senciência designa a condição mental, afetiva, emo-
cional e consciente dos animais de perceber estímulos dolorosos e 
prazerosos que afetam seu organismo, sua prole e pares sociais. A 
senciência, portanto, não é privilégio apenas dos seres humanos.54  
Definir com precisão os atributos fisiológicos e evolutivos respon-
sáveis pela sua emergência em animais e humanos, o que permitiria 
afirmar sem margem para dúvidas quais animais são sencientes, não 
é uma tarefa simples.

Alguns autores defendem que todos os animais, diante de 
sua condição de natureza animada, sem exceção de qualquer espé-
cie, são detentores de sensibilidade e consciência, logo, são seres sen-
cientes.55 Ancorados na Declaração de Cambridge sobre a Consciên-
cia em Animais Humanos e Não Humanos,56 esses autores defendem 
que seres humanos, cães, vacas, polvos, aves, abelhas, mosquitos, es-
ponjas e estrelas do mar, vertebrados e invertebrados, todos os ani-
mais possuiriam em comum a senciência:

The absence of a neocortex does not appear to preclude an 
organism from experiencing affective states. Convergent 
evidence indicates that non-human animals have the neu-
roanatomical, neurochemical, and neurophysiological subs-
trates of conscious states along with the capacity to exhibit 
intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence 
indicates that humans are not unique in possessing the neu-
rological substrates that generate consciousness. Nonhuman 
animals, including all mammals and birds, and many other 
creatures, including octopuses, also possess these neurologi-
cal substrates.57

53 SINGER, 2011, p. 50.

54 FELIPE, 2014, p. 28.

55 FELIPE, 2014, p. 28-29.

56 A Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, mais conhecida como Declaração de 

Cambridge, é um documento emitido em 7 de julho de 2012, na Universidade de Cambridge, por um proeminente grupo inter-

nacional de neurocientistas cognitivos, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas computa-

cionais, que reuniram-se para reavaliar os substratos neurobiológicos da experiência consciente e comportamentos relacionados 

em animais humanos e não humanos.

57 LOW; PANKSEPP; REISS; EDELMAN; VAN SWINDEREN; KOCH, The Cambridge declaration on consciousness. “A au-

sência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam 
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Argumentando em um sentido um pouco mais restrito, 
alguns autores defendem que é necessário que um ser possua um 
determinado conjunto de fatores fisiológicos, comportamentais ou 
evolutivos para ser considerado senciente.58 A divergência entre 
quais e quantos fatores seriam necessários para a emergência da sen-
ciência é o que causa as discussões entre esses autores. Como esses 
fatores não são os únicos existentes e ao longo do tempo muitos ou-
tros foram utilizados, ainda que arbitrariamente, para tentar delimi-
tar uma fronteira entre a senciência e a não senciência, estabelecer 
com precisão irreparável que animal é senciente torna-se uma tarefa 
hercúlea. Tal dificuldade é acentuada quando se leva em considera-
ção a vastidão de espécies de seres existentes.59

Para muitos teóricos, a presença ou ausência de um sistema 
nervoso central (critério fisiológico) é um fator determinante para o 
estabelecimento da senciência em seres vivos. Essa ideia toma maior 
força quando aliada a investigações comportamentais, por estudos 
comparativos entre a anatomia e fisiologia cerebral e considerações 
sobre a continuidade evolucionária entre as espécies. Todos os ma-
míferos e os vertebrados em geral compartilham a mesma anatomia 
básica do cérebro. Até mesmo os cérebros estruturalmente diferentes 
podem ser neurodinamicamente semelhantes, de modo a permitir 
inferências razoáveis sobre a consciência animal.60

Inferências razoáveis, pois, alguns animais não se enqua-
dram nos critérios e sobre muitos outros há dúvidas e discussões se 
se enquadrariam. Muitos desses critérios não são claros nem para al-
guns seres humanos (idosos, deficientes, v.g.). De todo modo, diante 
dos critérios para aferição de senciência, parece razoável afirmar que 
todos os seres sencientes são animais, mas nem todos os animais são 
sencientes. Como a questão acerca da senciência permanece insolú-
vel, adotou-se um parâmetro fisiológico para sua determinação, isto 
é, os animais dotados de sistema nervoso centralizado serão consi-

que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência 

juntamente como a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os 

humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência” (Tradução dos autores)

58 ÉTICA ANIMAL. Critérios para reconhecer a senciência.

59 Para uma consulta mais robusta acerca das discussões sobre os critérios demarcatórios da senciência ver ALLEN; TREST-

MAN, Michael. Animal consciousness. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

60 EDELMAN; BAARS; SETH, 2005, p. 169–187.
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derados sencientes.61

E nos casos de dúvida, talvez a posição mais sensata e virtu-
osa seria considerar o animal como um ser senciente e adotar uma 
“ética de respeito pela vida” animal, militando a dúvida em favor 
deste. Diante da ignorância em distinguir animais sencientes é me-
lhor que um princípio ético peque pela abrangência desmedida do 
que pela permissão de sofrimento em alguns animais.62

O tema da senciência possui uma ligação direta entre os ani-
mais que são sujeitos de preocupações morais e possuidores de direi-
tos. Peter Singer defende que a senciência é o único critério delimita-
dor defensável de consideração pelos interesses de outros indivíduos 
que não cai em arbitrariedades. Se um ser sofre, não há justificativas 
morais para deixar de levar em igual consideração seu sofrimento, 
independentemente da espécie a que pertence esse ser. Por que não 
poderia ser o pertencimento à espécie humana? Por que não a cor 
da pele? A consideração moral baseada na senciência era ignorada 
pelos racistas que apoiavam a escravidão, pois desconsideravam ou 
davam menor peso ao sofrimento dos escravos quando comparado a 
sofrimento semelhante em seres humanos não escravizados. Quan-
do aplicada aos animais, essa desconsideração ou diminuição de seu 
sofrimento e interesses apenas pelo não pertencimento a espécie hu-
mana recebe o nome de especismo.

Se um animal possui interesses em algum grau que seja re-
levante para o animal em si mesmo considerado, como o interesse 
de não sofrer, ele possui um status moral, é sujeito de preocupações 
e considerações morais. Tais interesses devem ser levados em con-
sideração ainda que o animal em questão não tenha capacidade de 
exprimi-los ou de respeitar os interesses de outros animais.

Em ética animal existem dois termos que são relevantes 
quando se fala das capacidades dos seres. O primeiro é o de agen-
te moral, que representa os indivíduos com capacidade intelectual 
para, livremente, tomar decisões que envolvam avaliações morais e 
assumir a responsabilidade de tal decisão, em outras palavras, seres 
humanos adultos com capacidades mentais plenas. O segundo é o 
termo paciente moral, que engloba indivíduos que são incapazes ou 
possuem capacidade reduzida de levar em conta a moralidade em 

61 ÉTICA ANIMAL. O problema da consciência.

62 BIRNBACHER, 1987, p. 70-72.
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suas ações, estando por isso isentos de responsabilização, como é o 
caso dos idosos senis, deficientes mentais, crianças e animais não-
-humanos.

A diferença entre agentes e pacientes morais, entre as condi-
ções necessárias para ter um dever moral das condições necessárias 
para ser beneficiário de um dever moral não podem ser esquecidas. 
A mesma posição ocupada por crianças e deficientes mentais, que 
não são capazes de restringir sua conduta e mesmo assim são bene-
ficiários de um dever, é a posição ocupada

pelos animais não-humanos. Seguindo esse pensamento, o 
mesmo poderia ser afirmado em relação a dicotomia direitos e deve-
res. Não é porque os animais não são capazes de compreender e res-
peitar os direitos dos membros de outras espécies que eles perdem 
seu status moral.

3. Normas morais e jurídicas: O desenvolvimento da legislação 
brasileira no que tange aos animais

Por mais que muitas teorias éticas apresentem evidências e 
argumentem de forma plausível e convincente que os animais não-
-humanos merecem consideração moral e devem ser protegidos do 
alvedrio humano, o Direito brasileiro permanece inerte a mudan-
ças substanciais que garantem consideração e proteção aos animais. 
Com isso, os animais se encontram numa situação complicada, onde 
são detentores de um direito moral à vida ou ao não sofrimento, mas 
não possuem um direito legal que assegure o gozo de tais direitos.

A afirmação que os animais são dignos de consideração mo-
ral e, portanto, devem possuir direitos legais, normalmente significa 
que, entre os animais não-humanos, alguns têm esses direitos em 
algum sentido ou forma. Assim, uma resposta positiva não necessa-
riamente implica que todos os animais possuem direitos,63 conforme 
estabelecido quando se tratou da senciência e sua emergência, ou 
que exatamente os mesmos direitos dos seres humanos, como votar 
e contrair casamento, devam ser estendidos aos animais.

Ao se reconhecer que os animais possuem um direito moral 
à vida ou ao não sofrimento, normas jurídicas deveriam garantir a 
fruição desses direitos.  Normas jurídicas e normas morais (Direito 

63 GALVÃO, 2010, p. 9
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e Moral, respectivamente) não podem ser tomadas como sinônimos, 
pelo menos não no que tange ao presente trabalho. Ainda que am-
bas prescrevam às pessoas determinadas ações que devem ou não 
devem ser praticadas,64 para os fins deste trabalho o termo norma 
legal ou jurídica fará referência às prescrições estabelecidas por um 
poder soberano num determinado período de tempo, dentro de um 
determinado território e para um determinado povo, reconhecidos 
na forma escrita, bilaterais e oponíveis a um tribunal em caso de des-
respeito,65 passíveis de sanção e coerção socialmente organizada no 
caso de condutas opostas as prescritas pelo poder soberano.66

Por normas morais entende-se um tipo de norma cuja vali-
dade e reconhecimento é independente das normas jurídicas, com 
existência anterior as leis criadas pelos seres humanos.67 Seu conte-
údo é de aplicabilidade universal e alcança a todos indistintamente, 
ainda que o destinatário não compreenda adequadamente seu con-
teúdo.68 As normas morais não admitem sanções coercitivas, já que 
sua sanção é baseada na aprovação da conduta se conforme a norma, 
ou sua reprovação se contrário a norma, não se cogitando a hipótese 
do emprego da força física.69

Para tornar mais clara essa distinção entre normas morais e 
jurídicas toma-se o exemplo paradigmático da escravidão. Não pa-
rece haver uma norma moral sensata que justifique ou permita a 
escravidão, entretanto, normas jurídicas de diversos Estados já per-
mitiram ou foram indiferentes a essa prática. O mesmo poderia ser 
dito acerca de outros conteúdos que possuem amplas discussões no 
âmbito moral, mas que já estão bem regradas no ordenamento jurí-
dico, como o aborto e a eutanásia.

Estabelecer diferenciações válidas entre normas morais e 
jurídicas está longe de ser simples. Nas fases primitivas da vida so-
cial o que regia os humanos era um costume indistinto, formado 
de normas de caráter misto, cuja força obrigatória era mal definida 
no que concerne a sua natureza moral ou jurídica, e sem clareza até 
que ponto, por quem e por que meios se poderia ou deveria exigir 

64 NACONECY, 2006, p. 34.

65 BOBBIO, 2001, p. 147-151.

66 KELSEN, 1998B, p. 71.

67 NACONECY, 2006, p. 36.

68 REGAN, 2006, p. 50-52.

69 KELSEN, 1998B, p. 71.
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sua observância. Muito lentamente, o Direito assume características 
diferenciais próprias,70 que passariam a marcar sua distinção e certo 
afastamento da Moral. De todo o modo, não é possível negar que 
o desenvolvimento do Direito tem sido influenciado, em todos os 
tempos e lugares, pela Moral e por ideais convencionais de grupos 
específicos.71

As primeiras leis de proteção aos animais surgiram no sécu-
lo XIX, em Londres, a cidade do mundo ocidental com maior popu-
lação neste século. Em 1809 Lord Erskine propôs uma lei que punia 
quem maltratasse os animais domésticos. Infelizmente, essa lei não 
foi aprovada. Uma lei com esse conteúdo, considerada a primeira 
lei de proteção animal, somente foi aprovada em 1822, o Treatment 
of Cattle Bill, proposto por Richard Martin, Tal lei proibia o mau 
trato e a imposição de castigos cruéis em animais domésticos. Com 
o passar dos anos, outras regiões do globo, como os Estados Unidos 
e a França também passaram a contar com leis e ações voltadas a 
proteção animal.72

No Brasil, a primeira lei de proteção animal surgiu na ca-
pital paulista, em 1886. A lei municipal determinava que cocheiros 
e condutores de carroças, pipa d’água e outros instrumentos dessa 
espécie não poderiam maltratar os animais com castigos bárbaros 
e imoderados. Em caso de descumprimento da lei, uma multa no 
valor de 10 réis por infração era imposta ao transgressor. A primeira 
norma de âmbito nacional a demonstrar preocupação com os ani-
mais não-humanos de que se tem registro é o Decreto nº 14.529, de 9 
de dezembro de 1920, que vedava o combate de animais como forma 
de divertimento nas chamadas casas de diversões públicas.73

As disposições jurídicas de proteção aos animais, surgidas 
no século XIX, alcançaram um elevado número de países, que pas-
saram a adotar legislações de proteção à fauna muito parecidas entre 
si. Essa similaridade levou a proposição de declarações de princípios 
internacionalmente reconhecidos, como no caso da Declaração Uni-
versal dos Direitos dos Animais. Supostamente proposta em 1978 
por ambientalistas à Organização das Nações Unidas para a Edu-

70 DEL VECCHIO, 1979, p. 366-367.

71 HART, 2009, p. 239-240.

72 MÓL; VENANCIO, 2014, p. 18-20.

73 MÓL; VENANCIO, 2014, p. 21-23.
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cação, a Ciência e a Cultura (Unesco),74 esta Declaração é um do-
cumento internacional amplamente divulgado e tomado como refe-
rência no que concerne ao reconhecimento dos direitos dos animais.

Tal Declaração não foi promulgada pela Unesco, nem in-
ternalizada pelos Estados membros, não possuindo nenhuma força 
normativa no âmbito nacional ou internacional. Ainda que ausente 
sua força normativa, Declaração exerce influência no desenvolvi-
mento de novas normas jurídicas e nas decisões políticas interna-
cionais, demonstrando a preocupação e urgência de se repensar a 
condição dos animais não-humanos.75

4. O status dos animais não-humanos na constituição da repú-
blica federativa do Brasil de 1988

Com a promulgação da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988, pela primeira vez na história do país, dispo-
sições constitucionais trataram de forma direta a questão do meio 
ambiente,76 fenômeno denominado de constitucionalização do meio 
ambiente.77 O tratamento constitucional estabelecido em favor do 
meio ambiente está contido no art. 225 que preceitua que

Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações.78

A imposição de um dever ao poder público e à coletividade 
de defesa e preservação de um meio ambiente ecologicamente equi-

74 Existem divergências a respeito da data e do local em que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais teria sido procla-

mada. Durante as pesquisas para a elaboração desta dissertação pode-se constatar que existe certa convergência em estabelecer a 

data da proclamação da Declaração em algum mês do ano 1978, mas alguns autores defendem que a proclamação teria ocorrido 

já em 1977. A divergência envolvendo o local em que a Declaração foi proclamada gira em torno das capitais, Paris, Bruxelas e 

Londres. (TINOCO; CORREIA, 2010, p. 183.)

75 TINOCO; CORREIA, 2010, p. 182-184

76 As constituições anteriores faziam apenas menção periférica sobre o meio ambiente (v.g. questões de competência legislativa 

sobre água, florestas, caça e pesca)

77MÓL; VENANCIO, 2014, p. 27

78 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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librado, para as presentes e futuras gerações, envolve uma responsa-
bilidade desses agentes na proteção da fauna e flora, vedando-se as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade, conforme 
dispõe o art. 225, § 1º, inciso VII.79

De acordo com caput do art. 225 da Constituição Federal, 
os destinatários da defesa e preservação do meio ambiente são as 
presentes e futuras gerações, o que torna o meio ambiente um bem 
difuso.80 A titularidade desse bem recai sobre toda à humanidade, 
o que já indica que a disposição constitucional enxerga os animais 
(bens socioambientais) tão somente como objetos de direitos, pois a 
titularidade do bem ambiental pertence aos humanos.81

O destinatário da norma constitucional é o ser humano. O 
bem ambiental é protegido em razão dos interesses e necessidades 
da espécie humana, os interesses e necessidades das outras espécies 
são protegidas somente de forma indireta, um reflexo da proteção 
dispensada aos seres humanos. A proteção e preservação dos ani-
mais não-humanos contra atos considerados cruéis, por mais que 
aparente um considerável avanço (em alguns sentidos o é por for-
necer embasamento jurídico para cessar atos de crueldade perpe-
trados contra os animais), não se deve ao fato dos animais, por si só 
considerados, possuírem direitos legais, mas sim pela sua atuação 
na obtenção do equilíbrio ambiental e na garantia da sadia qualida-
de de vida dos seres humanos. É uma proteção de meio e não uma 
proteção de fim, análoga a concepção kantiana de deveres indiretos.

Alguns doutrinadores defendem que quando se trata da pro-
teção à fauna na perspectiva do direito ambiental, necessariamente82 
se faz presente uma visão antropocêntrica, haja vista os humanos 
serem os únicos animais racionais.83

Portanto, ao realizar uma leitura mais criteriosa do panora-
ma constitucional brasileiro no que tange aos animais não-huma-

79 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

80 BECHARA, 2003, p. 25-29

81 RODRIGUES, 2008, p. 71-72.

82 FIORILLO, 2017, p. 51.

83 Ao escrever sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, Fabio Konder Comparato afirma que a Unesco, ao aprovar 

tal Declaração, cometeu uma impropriedade técnica, uma vez que a expressão direito dos animais, “em vez de ser tomada ao pé 

da letra, deveria servir como uma indicação dos deveres da humanidade para consigo mesma, na preservação da biodiversidade”. 

(COMPARATO, 2015, p. 447.)
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nos, constata-se que o fundamento da proteção constitucional dos 
animais é antropocêntrico84 e especista85. Antropocêntrico em razão 
do disposto no diploma constitucional atender precipuamente os in-
teresses e bem-estar humanos, e especista por permitir a exploração 
de animais para alcançar fins desejáveis pelos seres humanos, sejam 
eles de estabelecer um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
para a presente e as futuras gerações, para manifestações culturais e 
práticas desportivas,86 lazer, vestuário, alimentação ou qualquer ou-
tro considerado relevante para os humanos.87

Dentro da ordem jurídica nacional, a Constituição repre-
senta o escalão de direito positivo mais elevado dentro de uma es-
trutura escalonada da ordem jurídica. Tal ordem não é composta 
de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, uma ao lado da 
outra, e sim de uma construção escalonada, de diferentes camadas 
ou níveis de normas jurídicas, cujo topo é a Constituição, norma 
superior.88 Como a posição da Constituição é privilegiada, os dispo-
sitivos normativos inferiores ou particulares devem ser derivados e 
criados em conformidade com a norma constitucional fundamental. 
Somente de acordo com essa pressuposição é que as declarações da-
queles que a constituição confere o poder criador das leis são con-
sideradas normas de caráter obrigatório.89 Assim, a caraterização da 
proteção constitucional dos animais não-humanos como antropo-
cêntrica e especista dá o tom do tratamento dispensado aos animais 
pelos diplomas legais infraconstitucionais.

Pelo Código Civil brasileiro90 (CC) em vigor, os animais 
possuem a natureza jurídica de coisa, um bem móvel (semovente). 

84 MEDEIROS, 2013, p. 51.

85 NACONECY, 2006, p. 69-70.

86 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações. [...] § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas des-

portivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei 

específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.)

87 Sobre o antropocentrismo e especismo presentes no diploma constitucional, ver SANTOS SOBRINHO; BUSNELLO, 2018, 

p. 155-167.

88 KELSEN, 1998B, p. 247.

89 KELSEN, 1998A, p. 168-169.

90 BRASIL. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
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Parte de uma dogmática civilista clássica e arcaica,91 a ideia de que os 
animais são meras res, passíveis de apropriação, especulação e tran-
sação comercial pelos seres humanos, tendo importância na medida 
em que possuírem valor comercial atribuído pelos mesmos, já se faz 
presente na história jurídica desde as leis tabulares de Eshnunna e 
Hammurabi,92 passando pela difusão do ordenamento jurídico ro-
mano, fruto do trabalho dos jurisconsultos,93 até chegar ao Direito 
pátrio. Na ordem civilista, sua proteção ocorre mediante o caráter 
absoluto do direito de propriedade,94 seja essa propriedade detida 
por indivíduos ou entidades públicas ou privadas.

Os animais são uma propriedade, e como tal, seu regime 
jurídico civil é regido pelo microssistema dos Direitos Reais. Esse 
regime possibilita ao proprietário exercer as faculdades de uso, gozo 
e disposição de sua propriedade, conforme art. 1.228 do diploma 
civilista.95

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, pre-
sente no art. 1º, inciso III da Constituição da República torna ainda 
mais evidente a condição de propriedades dos não-humanos. Alça-
do como fundamento da República, a dignidade somente pertence 
à pessoa humana, não se estendendo a nenhuma outra espécie. Tal 
fundamento perpassa pela efetivação de práticas desportivas, aspec-
tos culturais, religiosos, de lazer e tudo aquilo que se denomina de 
direitos fundamentais. Utilizando-se desse fundamento, manifesta-
ções culturais, e práticas esportivas e religiosas que impliquem sofri-
mento animal são toleradas.

Desse modo, é possível perceber que a Constituição Fede-
ral de 1988, por trazer fundamentos e preceitos antropocêntricos e 
especistas, reproduz a concepção que os animais não-humanos não 
são detentores de status moral e apenas merecem consideração ju-
rídica de forma indireta. Prevalece a ideia de que os animais estão 
à disposição dos seres humanos e qualquer tentativa de proteção e 
prerrogativas direcionadas aos animais na verdade é uma demons-
tração de zelo pelos futuros membros da espécie humana. Essas in-

91 LOURENÇO, 2008, p. 482.

92 FELIPE, 2007, p. 180.

93 LEVAI, 2004, p. 19.

94 RODRIGUES, 2008, p. 70-71.

95 “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha.” BRASIL. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.)
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congruências e ambiguidades presentes na condição dos animais 
não-humanos em território brasileiro clamam a repensar seu status 
e tratamento.

Considerações finais

Diante das construções aqui delineadas, o objetivo do pre-
sente trabalho resta cumprido. Analisando o percurso histórico 
percorrido no desenvolvimento das teorias e concepções acerca do 
status moral e jurídico dos animais não-humanos, constatou-se que 
os posicionamentos dominantes ao longo da história derivam de tra-
dições judaico-cristãs e de preceitos da filosofia grega, especialmente 
com Aristóteles, e Moderna, com René Descartes e Kant. Essa incur-
são histórica poderá parecer um tanto genérica e incompleta, e essa 
impressão talvez seja procedente, mas sua necessidade é justificada 
na medida em que proporciona uma visão panorâmica de todo ca-
minho percorrido para que, hoje, seja possível falar em direitos para 
os animais não-humanos e ser levado a sério.

Tais posicionamentos encontram-se presentes na Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988, ao estabelecer uma 
forma de proteção e direitos indiretos aos animais não- humanos. 
Para o constituinte, a importância dos animais e de sua condição só 
possui relevância quando analisada sob o prisma dos direitos dos se-
res humanos, da geração presente e das futuras. A proteção é instru-
mental já que os animais não possuem status moral que justificaria 
um tratamento jurídico diferenciado.

Como demonstrado, o critério da senciência poderia ser uti-
lizado para alterar esse cenário nefasto. Qualquer ser dotado de sen-
ciência, isto é, a capacidade de sentir prazer e dor, é detentor de status 
moral e em razão disso merece proteção do ordenamento jurídico. 
A luz do critério da senciência seria possível alterar a atual condição 
moral a que foram alçados os animais não-humanos, condição essa 
reforçada e incentivada pelos preceitos constitucionais brasileiros.

O sistema jurídico brasileiro poderia, assim, recepcionar 
preceitos de ordem moral relacionados aos não-humanos e proteger 
de forma efetiva seus interesses e direitos a nível jurídico. As ideias e 
argumentos presentes no âmbito da ética animal deveriam influen-
ciar o pensamento e elaboração de correntes doutrinarias e legais 
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cujos postulados se refletiriam em muitos ordenamentos jurídicos 
contemporâneos, como é o caso do ordenamento jurídico constitu-
cional brasileiro.

Evidente que no decorrer do trabalho alguns importantes 
detalhes podem ter escapado da análise, mas diante da variedade de 
temas tratados e sua complexidade, a pretensão de esgotar o tema 
jamais foi ponderada. Além de ser uma tarefa praticamente impossí-
vel, ela não é recomendada, pois, nunca se deve esgotar de tal forma 
um assunto de modo que não reste mais nada ao leitor fazer, “não se 
trata de fazer ler, mas de fazer pensar”.96

A questão dos animais não-humanos permanece um proble-
ma aberto para a filosofia e recebe especial atenção da Ética Animal.
97Durante muito tempo, falar da condição moral e legal dos animais 
causava certa suspeição e até mesmo desprezo da comunidade aca-
dêmica. Alguns poucos pensadores se preocuparam isoladamente 
com o tema, de modo que nos dois últimos séculos os limites éticos 
da conduta humana em relação aos animais limitaram-se a proscre-
ver a crueldade intencional contra os não-humanos.98

Conforme demonstrado no trabalho, esse panorama vem 
sendo alterado em razão de estudiosos e pesquisadores que passa-
ram a levar a sério o Direito Animal. Assim, por mais que nosso 
ordenamento constitucional tenha uma fundamentação especista e 
antropocêntrica, muitas pessoas tem tomado consciência da neces-
sidade e urgência de se repensar a condição moral e jurídica dos 
animais não-humanos e acampam superando esse pensamento an-
tropocêntrico e especista.

As considerações acerca do antropocentrismo e do especis-
mo tornam evidente o desprezo e o desinteresse com que os direitos 
dos animais têm sido abordados até os dias atuais pela legislação pá-
tria. Para que o debate avance à um nível superior é os animais sejam 
de fato e de direito considerados, é necessário que se assegure, efeti-
vamente, um debate amplo e popular acerca das condições dos ani-
mais não-humanos, sem radicalismos, superficialidades e embustes.

Somente dessa forma se chegará ao reconhecimento de que 
urge rever e superar o status atribuído aos animais não-humanos, 

96 MONSTESQUIEU, 2010, p. 197.

97 A ética do tratamento dos animais (não-humanos) por parte dos humanos. (NACONECY, 2006, p. 17.)

98 NACONECY, 2006, p. 17.
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proporcionando-lhes maior atenção, respeito e proteção. Tal supe-
ração faz-se necessária não apenas a nível conceitual, mas também 
normativo, substituindo os pressupostos que fundamentam a atu-
al legislação brasileira caso a mesma assuma verdadeiramente um 
compromisso com a justiça e não apenas para com a espécie

humana. Nesse sentido, a divulgação dos casos submetidos 
a análise do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, 
podem ser uma importante ferramenta para convidar a comunidade 
acadêmica e a população a repensar a condição dos exaustivamente 
explorados animais não-humanos.
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Resumo: Nota-se que o êxito alcançado pelo Projeto Ge-
noma Humano em mapear o genoma humano acarretou, de certa 
forma, a crescente divulgação científica em relação à utilização de 
técnicas cada vez mais precisas de sequenciamento e manipulação 
genética, tal como o sistema CRISPR-Cas9, e da possibilidade de 
editar, com precisão, o DNA de seres complexos. Isto posto, tem-se 
como objetivo do presente trabalho analisar quais são os limites da 
aplicação de técnicas de manipulação genética em seres humanos 
sob o prisma utilitarista de preferências que, por ser uma teoria con-
sequencialista, compreende que as ações são meios para finalidades 
moralmente aceitas, permitindo analisar as possíveis consequências 
que tais ações podem ocasionar. Assim, discutir acerca da manipula-
ção genética de seres humanos faz surgir o seguinte questionamento: 
Será moralmente permissível a manipulação genética de seres huma-
nos? A fim de esclarecer a problemática apresentada, considera-se 
que a manipulação genética de seres humanos não será moralmente 
permissível quando utilizada para fins de aprimoramento. O campo 
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de estudo é o da filosofia moral e o presente trabalho foi desenvol-
vido utilizando-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, na 
medida em que o levantamento de dados foi através da técnica de 
pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Filosofia moral; manipulação genética; uti-
litarismo.

Abstract: It’s possible to notice that the success achieved by 
the Human Genome Project in mapping the human genome has, 
in a way, responsible for the growing scientific dissemination in re-
lation to the use of increasingly accurate techniques of sequencing 
and genetic manipulation, such as the CRISPR-Cas9 system, and the 
possibility of accurately edit the DNA of complex beings. That said, 
the objective of the present work is analyze what are the limits of 
the application of genetic manipulation techniques in humans under 
the preferences utilitarian prism that, as a consequentialist theory, 
understands that actions are means for morally accepted purposes, 
allowing to analyze the possible consequences that such actions can 
cause. Thus, discussing the genetic manipulation of human bein-
gs raises the following question: Is genetic manipulation of human 
beings morally permissible? In order to clarify the problem presen-
ted, we considered that the genetic manipulation of human beings 
will not be morally permissible when used for enhancement pur-
poses. The field of study is moral philosophy and the present work 
was developed using the hypothetical-deductive method approach, 
insofar as the data collection was done using the bibliographic rese-
arch technique.

Keywords: moral philosophy; genetic manipulation; utilita-
rianism.

Introdução

Sabe-se que experimentos relacionados à manipulação e 
edição do DNA de animais já foram realizados com sucesso e, diante 
do avanço no aprimoramento de tais técnicas e do desenvolvimento 
da biotecnologia, faz-se necessário discorrer acerca das implicações 
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morais da provável tentativa de manipulação genética de seres hu-
manos.

Dentre as possibilidades no tocante à manipulação genética 
de seres humanos, utilizar-se-á neste trabalho os conceitos de terapia 
genética e aprimoramento genético. Este diz respeito à utilização de 
técnicas de edição e modificação do DNA para fins de melhoramen-
to da espécie humana ou de determinados grupos, na medida em 
que aquele se refere à utilização de tais técnicas com a finalidade de 
curar ou prevenir doenças. Dessa forma, com o fundamento ético 
extraído da teoria filosófica adotada, determinar-se-á quais são os 
limites para a manipulação do genoma humano.

Nesse sentido, o utilitarismo parece adequado à discussão 
de que trata este trabalho, haja vista ser uma teoria consequencialista 
e, portanto, que considera as consequências dos atos para determi-
nar o que é correto, e não as ações em si mesmas. 

Tratar-se-á, em um primeiro momento, acerca do utilitaris-
mo clássico, defendido por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, no 
qual as ações moralmente aceitas serão, de maneira geral, aquelas 
que objetivarem a maximização da felicidade e do prazer. Ato contí-
nuo, abordar-se-á o utilitarismo de preferências, que será a base do 
presente trabalho, afirmando-se que serão moralmente permissíveis 
as ações cujas as consequências gerarem o maior bem-estar, e não 
apenas felicidade e prazer, a todos os agentes morais envolvidos.

O objeto do presente trabalho é a análise moral da manipu-
lação genética sob a visão utilitarista.

O objetivo geral do presente trabalho, por sua vez, visa de-
senvolver uma análise acerca dos limites morais da alteração do 
DNA humano, utilizando-se, para tanto, a teoria ética utilitarista de 
preferências, defendida por Peter Singer, e que poderá fundamentar 
a discussão acerca de um direito menos dogmático e moralmente 
alicerçado.

Os objetivos específicos são: a) diferenciar terapia genética 
de melhoramento genético; b) apresentar o posicionamento moral 
que será adotado; c) discorrer acerca da evolução biotecnológica e 
do posicionamento moral relevante para a discussão.

O trabalho em tela levanta a seguinte problemática: Será 
moralmente permissível a manipulação genética de seres humanos?

Para o equacionamento de tal questionamento, supõe-se 
que a manipulação genética de seres humanos para fins de melhora-
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mento não é moralmente permissível.
Nota-se que tal pesquisa se justifica em virtude de ser um 

tema relevante notadamente nos ramos da filosofia moral e do direi-
to. O primeiro compreende a importância do debate ético que visa, 
acima de tudo, uma análise apurada e imparcial acerca dos fatos e 
de suas consequências, evidenciando sempre a conduta correta a 
seguir e o segundo, por sua vez, compreende a necessidade de um 
ordenamento jurídico mais reflexivo e baseado em premissas éticas 
robustas.

O Método de abordagem a ser utilizado na elaboração desse 
trabalho de curso será o hipotético-dedutivo; o Método de procedi-
mento será o monográfico.  O levantamento de dados será através da 
técnica da pesquisa bibliográfica.

1. Aspectos gerais da abordagem utilitarista baseados em 
Jeremy Bentham e John Stuart Mill

A perspectiva consequencialista da ética é uma corrente de 
pensamento que considera as ações como meios para finalidades 
moralmente aceitas, dentro daquilo que é bom e desejável. Nessa 
perspectiva, o consequencialismo objetiva “identificar alguns tipos 
de consequências cujo valor seja derivado das acções, residindo an-
tes, por exemplo, em estados de prazer ou felicidade, considerados 
como fins para os quais as acções são meios”4.

Verifica-se, portanto, que “os consequencialistas não partem 
de regras morais”5, mas avaliam uma conduta tendo em vista o obje-
tivo que dela surgirá. Se a consequência for boa, a ação será correta 
e vice e versa.6

O utilitarismo, por sua vez, é uma das teorias baseadas na 
concepção consequencialista, “na medida em que considera as ações 
como úteis ou reprováveis, de acordo com os potenciais efeitos que 
delas podem decorrer”7. O princípio da utilidade surgiu e revolucio-
nou os séculos XVIII e XIX, baseando-se “em uma concepção rea-

4 BLACKBURN, 1996, p. 163.

5 SINGER, [1993], s.p.

6 SINGER, [1993], s.p.

7 SEVEGNANI, 2014, p. 79.
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lista dos seres humanos e não sobrenatural”8. Nesse sentido discorre 
Rachels:

A moralidade [...] não é sobre agradar a Deus, nem é sobre 
ser fiel a regras abstratas. Em vez disso, a moralidade é sobre 
fazer o mundo tão feliz quanto possível. Bentham acreditava 
em um princípio moral último, a saber, o princípio da utili-
dade. Este princípio requer de nós, em todas as circunstân-
cias, produzir a maior felicidade que nós pudermos.9

Os maiores pensadores da corrente utilitarista clássica fo-
ram Jeremy Bentham10 e John Stuart Mill11, que defenderam que as 
ações moralmente corretas dependem das suas consequências e as 
consequências de tais ações importam na medida em que proporcio-
nam um acúmulo ou diminuição da felicidade ou prazer nos indi-
víduos que, por sua vez, possuem os mesmos valores perante outros 
indivíduos.12 Assim, conclui Rachels:

Esse “princípio de utilidade” é [...] na realidade uma com-
binação de três ideias. Na primeira delas, para determinar 
o que fazer, devemos nos guiar pela expectativa das conse-
quências de nossas ações – devemos fazer o que terá as me-
lhores consequências. Na segunda, para determinar quais 
consequências são as melhores, nós devemos dar o maior 
peso possível à felicidade ou à infelicidade que tal ação possa 
causar – nós devemos fazer o que causará a maior felicidade 
ou a menor infelicidade. E, finalmente, o princípio da utili-
dade assume que a felicidade de cada indivíduo é igualmente 
importante em relação à de qualquer outro.13

Rachels expõe, ainda, que “esse fato fundamental explica por 
que nos comportamos como nos comportamos – nós buscamos o 

8 RACHELS, 2014, p. 41.

9 RACHELS&RACHELS, 2013, s.p.

10 Jeremy Bentham (1748-1832) foi um jurista e filósofo inglês e líder de um grupo radical que pretendia reformar as leis da 

Inglaterra de acordo com os ditames utilitaristas. (RACHELS&RACHELS, 2013, s.p.).

11 John Stuart Mill (1806-1873) foi um filósofo e economista inglês e um dos maiores colaboradores da doutrina utilitarista 

defendida por Bentham. (RACHELS&RACHELS, 2013, s.p.).

12 RACHELS&RACHELS, 2013, s.p.

13 RACHELS&RACHELS, 2014, p. 24.
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prazer e evitamos a dor, e isso explica por que julgamos algumas 
coisas como boas e outras coisas como más”14.

O utilitarismo clássico é, portanto, um sistema ético nor-
mativo baseado num hedonismo, ou seja, afirma que o maior bem 
da vida é o praze15 , podendo ser caracterizado como psicológico 
ou ético. O sentido psicológico, defendido por Bentham, afirma que 
somente a dor e o prazer motivam as ações dos agentes morais, ao 
passo que o sentido ético, defendido por Mill, sustenta que somente 
o prazer possui valor moral, excluindo-se a dor.16

Certos autores também qualificam o hedonismo como 
quantitativo e qualitativo. Disso, extrai-se que Bentham preconiza 
seu princípio da utilidade baseado no hedonismo quantitativo e 
Mill, por outro lado, baseia-se no hedonismo qualitativo.17

Para Bentham, especificamente, a dor e o prazer regulam o 
sentido do que vem a ser certo e errado dentro do gênero humano. 
De acordo com o autor “somente a eles compete apontar o que de-
vemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos”18.

Nesse sentido, o princípio da utilidade caracteriza uma ação 
como correta ou incorreta de acordo com a tendência que há em 
aumentar ou diminuir a felicidade das pessoas. Assim, a utilidade 
visa proporcionar o maior benefício ou evitar o maior dano daqueles 
cujos interesses estão em análise, seja um indivíduo particular ou 
uma comunidade.19

A comunidade, para o autor, é um corpo fictício, constituída 
por vários membros. Nessa concepção, o interesse da comunidade 
será a soma dos interesses dos integrantes individualmente conside-
rados.20 De acordo com Bentham:

Diz-se que uma coisa promove o interesse de um indivíduo, 
ou favorece ao interesse de um indivíduo, quando tende a 
aumentar a soma total de seus prazeres, ou então, o que vale 
afirmar o mesmo, quando tende a diminuir a soma total de 

14 RACHELS&RACHELS, 2014, p. 41.

15 SEVEGNANI, 2014, p. 77.

16 MOORE, 2020.

17 SEVEGNANI, 2014, pp. 77-81.

18 BENTHAM, 1974, p. 9.

19 BENTHAM, 1974, p. 10.

20 BENTHAM, 1974, p. 10.
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suas dores. Por conseguinte, afirmar-se-á que uma determi-
nada ação está em conformidade com o princípio da uti-
lidade [...] quando a tendência que ela tem de aumentar a 
felicidade for maior do que qualquer tendência que tenha a 
diminuí-la.21

Nessa acepção, ninguém é obrigado a fazer algo senão em 
virtude da dor ou do prazer. O prazer, por sua vez, deriva de quatro 
fontes fundamentais, designadas como fontes física, política, moral e 
religiosa, sendo que, na medida em que geram força obrigatória para 
qualquer lei ou norma de conduta, tornam-se sanções.22 Conforme 
explica Bentham:

Se o prazer ou a dor têm lugar ou se esperam na vida presente 
e no curso ordinário da natureza, não propositalmente mo-
dificado pela interposição da vontade de algum ser humano 
nem por alguma interposição extraordinária de algum ser 
invisível superior, podemos dizer que tal prazer ou tal dor 
derivam da [...] sanção física. Se o prazer ou a dor têm lugar 
ou se esperam de pessoa particular ou de um grupo de pes-
soas na comunidade, as quais, sob nomes correspondentes 
ao de juiz, são escolhidas para o objetivo específico de ad-
ministrar, de acordo com a vontade do poder soberano ou 
supremo de governo existente no Estado, podemos dizer que 
o prazer e a dor dimanam da sanção política. Se o prazer e 
a dor estiverem nas mãos de pessoas que por acaso ocupam 
um lugar de destaque na comunidade, segundo a disposição 
espontânea de cada pessoa, e não de acordo com alguma re-
gra estabelecida ou acordada, podemos dizer que o prazer e 
a dor derivam da sanção moral ou popular. Se dependerem 
da mão imediata de um ser superior invisível, quer no pre-
sente, quer em uma vida futura, pode-se dizer que derivam 
da sanção religiosa.23

Por conseguinte, depreende-se que o método para medir se 
uma ação é correta consiste em considerar se o valor do prazer e da 
dor, de uma pessoa considerada em si mesma ou de uma coletivida-

21 BENTHAM, 1974, p. 10.

22 BENTHAM, 1974, p. 19.

23 BENTHAM, 1974, pp. 19-20.
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de, é maior ou menor, de acordo com certos elementos.
Para uma pessoa considerada em si mesma, o valor de um 

ato será melhor ou pior, considerando quatro circunstâncias prin-
cipais, que são a intensidade, a duração, a certeza ou incerteza do 
prazer e da dor, bem como a sua proximidade no tempo.24

Considerar-se-á também nesse cálculo a fecundidade, 
quando “o prazer ou a dor têm de serem seguidos por sensações da 
mesma espécie, isto é, de prazer quando se tratar de um prazer e de 
dor, em se tratando de uma dor”25, bem como a pureza, quando “a 
probabilidade que o prazer e a dor têm de não serem seguidos por 
sensações do tipo contrário, isto é, de dores no caso de um prazer, e 
prazeres, em se tratando de uma dor”26.

Por outro lado, para uma coletividade, considerar-se-á as 
mesmas circunstâncias, acrescendo-se apenas a extensão em relação 
a quantidade de pessoas afetadas pelo prazer ou pela dor.27

Mill, por sua vez, compreende o princípio da utilidade da 
mesma forma como defende Bentham, considerando que a melhor 
ação será a que produzir a maior felicidade nos indivíduos, levando 
em conta o prazer que proporciona. Nesse sentido discorreu Mill:

O credo que aceita a utilidade, ou o Princípio da Maior Fe-
licidade, como fundamento da moralidade, defende que as 
acções estão certas na medida em que tendem a promover 
a felicidade, erradas na medida em que tendem a produzir 
o reverso da felicidade. Por felicidade, entende-se o prazer 
e a ausência de dor; por infelicidade, a dor e a privação de 
prazer.28 

Ocorre que ambos os pensadores utilitaristas possuem uma 
sutil e consistente diferença em relação ao valor de prazer, conforme 
se expôs anteriormente. Mill considera o utilitarismo “como uma 
doutrina mais humana e menos calculista”29 em relação aos critérios 
de medida de Bentham.

24 BENTHAM, 1974, p. 22.

25 BENTHAM, 1974, p. 22.

26 BENTHAM, 1974, p. 22.

27 BENTHAM, 1974, pp. 22-23.

28 MILL, 2005, p. 48.

29 SANDEL, 2015, s.p.
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Para Bentham, o utilitarismo se baseia na quantidade de 
prazer que uma ação poderia proporcionar, ao passo que Mill se 
preocupa com a qualidade do prazer.

De acordo com Mill, o princípio da utilidade não deve ser 
considerado caso a caso, mas a longo prazo, tendo em vista que nem 
tudo que é bom imediatamente continuará a ser no futuro.30

Em seguida, defende que certos prazeres possuem valores 
mais elevados do que outros, ou seja, devem ser analisados qualita-
tivamente e não apenas quantitativamente. Deste modo, Mill afirma 
que: 

É totalmente compatível com o princípio da utilidade reco-
nhecer o facto de que alguns tipos de prazer são mais de-
sejáveis e valiosos do que outros. Seria absurdo supor que, 
enquanto que na avaliação de todas as outras coisas se con-
sidera tanto a qualidade como a quantidade, a avaliação dos 
prazeres dependesse apenas de quantidade. [...] De dois pra-
zeres, se houver um ao qual todos ou quase todos aqueles 
que tiveram a experiência de ambos derem uma preferência 
decidida, independentemente de sentirem qualquer obriga-
ção moral para o preferir, então será esse o prazer mais de-
sejável.31 

Mill conclui, com isso, que existem prazeres superiores e 
inferiores. Superiores serão os prazeres de natureza qualitativa, re-
lacionados à beleza, conhecimento ou amor e que, portanto, serão 
duradouros. Inferiores são os prazeres ligados aos desejos corporais, 
tais como comer ou beber e que, em geral, são momentâneos.32

Ocorre que alguns indivíduos podem escolher prazeres in-
feriores, a fim de desfrutar de boas experiências que, no entanto, são 
meramente passageiras. Para essa questão, o autor discorreu que a 
posição desfavorável ou a falta de caráter podem influenciar no jul-
gamento que um indivíduo aplica ao prazer.33

[...] Devido à fraqueza do caráter, os homens elegem fre-
quentemente o bem que está mais à mão. [...] Os homens 

30 SANDEL, 2015, s.p.

31 MILL, 2005, pp. 49-50.

32 SEVEGNANI, 2014, pp. 81-82.

33 MILL, 2005, p. 51.
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perdem suas aspirações superiores à medida que perdem os 
seus gostos intelectuais porque não tem tempo ou oportu-
nidade para se lhes dedicarem, e não se viciam nos prazeres 
inferiores porque os prefiram deliberadamente, mas sim por-
que são os únicos a que têm acesso ou são os únicos com que 
ainda conseguem deleitar-se.34

Enfim, o autor defende que o dever de promover a felicidade 
é o que impulsiona o princípio da utilidade. O utilitarismo prescre-
ve que as ações moralmente corretas são aquelas que promovem a 
maior felicidade e, para Mill, o dever de promover tal felicidade está 
no desejo de união que os seres humanos compartilham:

Este fundamento firme consiste nos sentimentos sociais da 
humanidade, no desejo de estar unido aos semelhantes, que 
é já um princípio poderoso da natureza humana, sendo, fe-
lizmente, um dos que tendem a tornar-se mais fortes mesmo 
sem uma expressa inculcação influenciada pelos avanços da 
civilização.35

A abordagem clássica do utilitarismo, portanto, possui fun-
damento nas consequências que se espera obter em relação ao indi-
víduo ou na relação do indivíduo com a coletividade, sendo moral-
mente correto tudo aquilo que potencializar o prazer ou a felicidade. 
Nessa perspectiva, Sevegnani explica que a justificativa utilitarista 
está na produção dos melhores resultados:

Agir moralmente para o bem é então apenas uma questão de 
produzir bons resultados, ou seja, consequências desejáveis. 
Porém, não se trata de cada um produzir bons resultados 
apenas para si próprio, mas também, resultados para todos 
aqueles que poderão ser afetados pela conduta.36

Nesse viés, as consequências serão boas apenas se conside-
rados os interesses dos envolvidos, uma vez que cada interesse pos-
sui o mesmo valor, bem como, uma ação será tida como correta se a 

34 MILL, 2005, p. 51.

35 MILL, 2005, p. 72.

36 SEVEGNANI, 2014, p. 79.
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consequência produzir um número ideal de felicidade.37

2. Peter Singer e o utilitarismo de preferências

De acordo com Peter Singer38 “a ética adopta um ponto de 
vista universal”39, ou seja, quando se pensa eticamente, deve-se pen-
sar além das vontades individuais. A dificuldade, no entanto, reside 
na abrangência objetiva e subjetiva da análise ética. Se objetiva, pro-
duz resultados que alcançam a todos, porém, há o risco de ser sim-
ples demais e carecer da fundamentação apropriada. Se subjetiva, 
resulta no relativismo ético, onde cada grupo possui uma convicção 
que, por sua vez, será tida como a correta.40 Singer, discorre sobre 
este problema de maneira simples:

A razão torna possível que nos vejamos dessa maneira, por-
que, pensando sobre o meu lugar no mundo, eu sou capaz 
de ver que sou apenas um ser entre outros, com interesses e 
desejos como os outros. Eu tenho uma perspectiva pessoal 
sobre o mundo, das quais meus interesses estão na frente e 
no centro do palco, os interesses da minha família e amigos 
estão logo atrás, e os interesses dos estranhos são empurra-
dos para trás e para os lados. Mas a razão me permite ver 
que os outros tem perspectivas subjetivas similares e, desse 
“ponto de vista do universo”, minha perspectiva não é mais 
privilegiada do que a deles. Assim, minha capacidade de ar-
gumentar mostra a possibilidade de me separar da minha 
própria perspectiva e mostra como o universo poderia pare-
cer se eu não tivesse uma perspectiva pessoal.41

37 SINGER, [1993], s.p.

38 Peter Singer (1946-) é um professor e filósofo Australiano e o principal defensor do utilitarismo de preferências. (RACHEL-

S&RACHELS, 2014, pp. 131-132.).

39 SINGER, [1993], s.p.

40 SINGER, [1993], s.p.

41 Reason makes it possible for us to see ourselves in this way because, by thinking about my place in the world, i am able to see 

that i am just one being among others, with interests and desires like others. I have a personal perspective on the world, from 

which my interests are at the front and centre of the stage, the interests of my family and friends are close behind, and the interests 

of strangers are pushed to the back and sides. But reason enables me to see that others have similarly subjective perspectives, and 

that from ‘the point of view of the universe’ my perspective is no more privileged than theirs. Thus my ability to reason shows me 

the possibility of detaching myself from my own perspective, and shows me what the universe might look like if i had no personal 

perspective. (SINGER, 1997, p. 272).
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Nesse diapasão, o utilitarismo defendido pelo autor, que 
leva em consideração o maior bem com base na satisfação dos in-
teresses42, permite uma abordagem convincente da universalidade 
do pensamento ético, tendo em vista que possibilita discorrer sobre 
a ética com argumentos objetivos e sem adentrar na problemática 
relativista. 

Ao considerar os interesses, de maneira geral, como fonte de 
ação, o autor exemplifica que, caso fosse possível mensurar um vazio 
ético total, todos decidiriam de acordo com seus próprios interesses, 
ao passo que, em condições éticas, as decisões devem atender tam-
bém aos interesses das pessoas que serão afetadas.43

Com isso, o autor retratou o cerne do utilitarismo, que se ba-
seia em perspectivas realistas e não apenas em forças naturais, bem 
como valoriza o bem-estar individual e coletivo, tendo em vista que 
considerou aquilo que um ser desprovido de qualquer consciência 
moral faria e introduziu a perspectiva ética nesse cenário, exemplo 
que explica o utilitarismo de preferências e sua abrangência univer-
sal.

Dessa forma, verifica-se que o princípio da utilidade defen-
dido por Bentham e por Mill deu origem ao utilitarismo de prefe-
rências, que idealiza seu método como uma forma mais abrangente 
do pensamento ético, considerando o interesse como causa de ação, 
que, de acordo com Singer, “difere do utilitarismo clássico no facto 
de ‘melhores consequências’ ser entendido como aquilo que, pon-
deradas as alternativas, aprofunda os interesses dos afetados, e não 
meramente o que aumenta o prazer e reduz o sofrimento”44.

Baseado nessa premissa, Singer formulou que todo ato con-
tra a preferência de alguém será um mal, exceto se tal preferência for 
inferior aos interesses contrários.45

Logo, o interesse de uma pessoa que furta os frutos de outra 
será moralmente errado, exceto se praticou tal ato por um estado 
de profunda necessidade. Considerando, portanto, os interesses dos 
agentes morais envolvidos, extrai-se que, se uma das partes possuir 
muitos frutos e a outra nenhum e observando que esta última ne-
cessita de um mínimo existencial para si e para sua família, furtar 
42 SINGER, [1993], s.p.

43 SINGER, [1993], s.p.

44 SINGER, [1993], s.p.

45 SINGER, [1993], s.p.
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será moralmente permissível, já que os interesses daquele que passa 
necessidade são maiores do que daquele que possui bens em abun-
dância.

Tal exemplo ilustra que, para o utilitarismo de preferências, 
nem todo ato socialmente reprovável será, em certa medida, errado, 
desde que não prejudique o bem-estar dos indivíduos envolvidos ou 
que a manutenção da preferência de um seja iminente e necessária 
em detrimento da preferência de outro. No citado exemplo, caso a 
pessoa necessitada não furtasse, seria iminente que sofreria e, até 
mesmo, morreria, fazendo desaparecer seus interesses e prejudican-
do os interesses de seus próximos.

Evidencia-se, então, que tudo o que é moralmente permis-
sível está essencialmente ligado aos interesses dos indivíduos que, 
por sua vez, devem buscar as melhores consequências para todos os 
envolvidos. Conforme explica Singer:

Ao aceitar que os juízos éticos devem ser formulados de um 
ponto de vista universal, estou a aceitar que os meus próprios 
interesses, só porque são os meus interesses pessoais, não 
podem contar mais do que os interesses de qualquer outra 
pessoa. Assim, a minha preocupação natural em defender os 
meus interesses tem de se alargar, quando penso eticamente, 
aos interesses alheios.46

Considerando, portanto, a universalidade da ética baseada 
nos interesses, Singer pretendeu abordar, com o utilitarismo de pre-
ferências, os aspectos pertinentes à igualdade. 

De acordo com a ideia de que todos devem ponderar os in-
teresses alheios, extrai-se que nenhum ser humano é inteiramente 
igual a outro, tendo em vista as preferências de cada um que, em 
certos casos, podem ser inferiores ou superiores às demais. Tal pon-
to de vista aduz, então, que tratar todos igualmente, sem distinção às 
peculiaridades de cada situação, tornar-se-ia desigual.

A igualdade, portanto, deve considerar a preferência de cada 
um, com o mesmo peso, e ponderar qual é a mais benéfica, ignoran-
do a quem pertence tal pretensão. Dessa análise surge o princípio da 
igualdade na consideração de interesses.47

46 SINGER, [1993], s.p.

47 SINGER, [1993], s.p.
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Assim, tem-se que os interesses de um ser devem possuir 
consideração moral, tendo em vista a capacidade dele de sofrer, ao 
passo que se alguém viola seus interesses ou causa sofrimento a ele, 
sem uma justificação adequada, consequentemente, praticará um 
ato imoral.48 De acordo com Singer:

O princípio da igualdade na consideração de interesses pro-
íbe que a nossa prontidão para considerar os interesses dos 
outros dependa das suas capacidades ou de outras caracte-
rísticas, com excepção da característica de possuírem inte-
resses. É certo que só podemos saber até onde a igualdade 
na consideração de interesses nos leva quando soubermos 
quais são os interesses das outras pessoas, e esses podem va-
riar consoante as suas capacidades ou outras características.49

Nestes termos, a igualdade na consideração de interesses, 
diferente da igualdade de oportunidades50, permite uma visão mini-
malista da igualdade em si, na medida que para alcançar resultados 
justos, não há a necessidade de tratar a todos da mesma forma.51 
Para exemplificar, Singer explica da seguinte maneira:

Imaginemos que, após um terramoto, se me deparam duas 
vítimas, uma com uma perna esmagada, em agonia, e outra 
com um ferimento numa anca, com dores ligeiras. Só me res-
tam duas doses de morfina. Um tratamento igual ditaria que 
eu desse a cada pessoa ferida uma dose, mas uma dose pouco 
faria para aliviar a dor da pessoa com a perna esmagada. Fi-
caria ainda com muito mais dores que a outra vítima, e, mes-
mo depois de lhe ter administrado a primeira dose, dar-lhe 
a segunda proporcionaria maior alívio que aplicar essa dose 
à pessoa com dores ligeiras. Daí que a igualdade na conside-
ração de interesses nesta situação levasse àquilo que algumas 
pessoas podem considerar um resultado desigual: duas doses 

48 MUHLNICKEL, 2011, pp. 265-268.

49 SINGER, [1993], s.p.

50 A igualdade de oportunidades aduz que todos devem partir das mesmas condições e possuir as mesmas vantagens para alcan-

çar resultados proporcionais. (SINGER, [1993], s.p.).

51 SINGER, [1993], s.p.
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de morfina para uma pessoa e nenhuma para a outra.52

Depreende-se, então, que “um interesse é um interesse, in-
dependentemente de quem é esse interesse”53 e que a igualdade deve 
ser sopesada entre as ações mais benéficas à utilidade de cada indi-
víduo ou da sociedade.

Nessa perspectiva, verifica-se que o utilitarismo de prefe-
rências é mais abrangente e coaduna perfeitamente com a teoria da 
utilidade defendida por Bentham e Mill, na medida em que as ações 
devem garantir as melhores consequências para todos os envolvidos. 
Logo, a consideração dos interesses dos agentes morais evolvidos diz 
respeito à intensificar o bem-estar, em sentido amplo, e não apenas 
intensificar a felicidade e o prazer e evitar a dor.

3. A diferença entre terapia genética e melhoramento genético

O desenvolvimento das biotecnologias possibilita, basica-
mente, duas possibilidades de manipulação genética em seres hu-
manos, quais sejam a terapia e o melhoramento genético.54

A terapia ou tratamento genético é, hodiernamente, uma 
possibilidade e um problema, ante a dificuldade e os riscos relacio-
nados à técnica. Trata-se de introduzir um vírus portador do gene 
destinado à correção da falha genética nas células do paciente.55 No 
entanto, com o desenvolvimento das biotecnologias e de técnicas 
precisas de edição do DNA, como o CRISPR/Cas9, a terapia pode se 
tornar segura e eficaz.

Partindo de tais considerações, o tratamento genético, nos 
termos do Comitê de Ética da Organização Genoma Humano,56 
conforme explica Chadwick, é a “correção ou prevenção de doenças 
através da adição e expressão de material genético que reconstitua 
ou corrija funções genéticas perdidas ou anômalas ou interfira nos 

52 SINGER, [1993], s.p.

53 SINGER, [1993], s.p.

54 CACIQUE, 2012, pp. 60-70.

55 RIDLEY, 2014, p. 345.

56 A Human Genome Organisation é uma organização internacional convencionada em 1988 e tem como principais objetivos 

promover pesquisas genômicas, intercâmbios científicos e a ética aplicada aos avanços biotecnológicos. (Human Genome Or-

ganisation, 2020).
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processos causadores de doenças”57.
Em outras palavras, é o procedimento pelo qual doenças e 

deficiências, hereditárias ou não, e até mesmo a possibilidade de de-
senvolvê-las, poderão ser tratadas e efetivamente erradicadas com o 
auxílio de técnicas de adição ou expressão genética.

A perspectiva de manipular geneticamente um indivíduo, 
para fins de tratamento, pode ser ilustrada pela ocorrência da fibrose 
cística, patologia hereditária que possibilitaria a utilização da técnica 
para intervir no desenvolvimento da doença e curar o portador.58

Por sua vez, no melhoramento genético ou aprimoramento, 
“o objetivo da intervenção não é tratar ou prevenir uma doença, mas 
alcançar outro resultado, como o aumento da altura, inteligência, 
resistência a doenças ou habilidades musicais”59. Nesse mesmo sen-
tido, discorre Sandel:

Tal como a cirurgia plástica, o melhoramento genético em-
prega meios da medicina para fins não medicinais – fins que 
não estão relacionados à cura ou à prevenção de doenças, 
ao tratamento de ferimentos ou à recuperação da saúde. No 
entanto, ao contrário da cirurgia plástica, o melhoramento 
genético não é puramente cosmético. Vai além do nível su-
perficial.60

Assim, entende-se por melhoramento genético o procedi-
mento pelo qual se possibilitará melhorar ou modificar a capacidade 
humana sem, no entanto, prevenir ou curar doenças.

Compreende-se, portanto, que a diferença entre terapia e 
melhoramento genético está no objetivo da intervenção genética. 
Se um indivíduo buscar evitar o desenvolvimento de uma doença 
hereditária, tal como a fibrose cística, estar-se-á diante da terapia. 
Se, por outro lado, buscar se tornar mais forte ou inteligente e, para 
isso, recorrer à manipulação genômica, estar-se-á diante do aprimo-
ramento.

57 “[...] correction or prevention of disease through the addition and expression of genetic material that reconstitutes or corrects 

missing or aberrant genetic functions or interferes with disease-causing processes.” (CHADWIK, 2009, p. 207).

58 CACIQUE, 2012, p. 60-70.

59 “In genetic enhancement the goal of the intervention is not to treat or prevent a disease but to achieve another result, such as 

increased height, intelligence, disease resistance, or musical ability.” (RESNIK, 2004, p. 961).’

60 SANDEL, 2013, s.p.
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4. O utilitarismo de preferências aplicado aos problemas da 
manipulação genética

O desenvolvimento de novas pesquisas genéticas, os avanços 
da biotecnologia e a possibilidade de manipular o genoma humano 
projetam possibilidades intrigantes em relação ao futuro da huma-
nidade. O receio acerca da possibilidade de determinar o sexo e as 
características dos nascituros ou até mesmo alterar geneticamente 
indivíduos adultos para os mais diversos fins parece surgir com as 
recentes divulgações científicas.

Hodiernamente, inúmeras pesquisas relacionadas à mani-
pulação genética estão sendo desenvolvidas, ao passo que já é possí-
vel alterar as características do DNA de seres complexos.

De acordo com Mukherjee “o fato mais notável da engenha-
ria genômica atual não é o quanto estamos longe de alcançá-la, mas 
o quanto estamos perigosamente, tentadoramente perto”61.

Tais avanços biotecnológicos são demonstrados diariamen-
te. Cientistas da Universidade Case Western Reserve, nos Estados 
Unidos da América, desenvolveram pesquisas genéticas envolvendo 
pequenos ratos de laboratório. Um destes animais foi submetido a 
técnicas de alteração genética, a fim de torná-lo mais resistente. O 
rato, geneticamente modificado, podia correr mais de seis horas por 
dia em uma velocidade de vinte metros por minuto sem precisar 
descansar.62

Influenciando tais premissas, a comunidade científica inte-
grante do Projeto Genoma Humano  logrou êxito, em 2003, ao ana-
lisar, mapear e sequenciar o genoma da espécie humana. Nos termos 
de Juengst:

Esta declaração marcou a realização de três objetivos científi-
cos: (1) a geração de mapas de referência genética de todos os 
cromossomos humanos; (2) a produção de uma coleção or-
denada e sobreposta de fragmentos de DNA cobrindo todo 
o genoma humano; (3) o sequenciamento químico do DNA 
em toda a coleção.63

61 MUKHERJEE, 2006, s.p.

62 SAVULESCU, 2009, p. 216.

63 This declaration marked the realization of three scientific goals: (1) the generation of genetic landmark maps of all the human 

chromosomes; (2) the production of an ordered, overlapping collection of DNA fragments covering the entire human genome; 
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Tais pesquisas fortalecem o temor da alteração genômica e 
demonstram que os seres humanos estão se libertando das limita-
ções biológicas e descobrindo meios de burlar a evolução natural. 
Características que demorariam milhares de anos para se desenvol-
ver, em breve, poderão ser produzidas com a simples ingestão de 
fármacos ou a realização de procedimentos cirúrgicos.64

A tendência de que será possível o aprimoramento das capa-
cidades humanas faz surgir vários problemas éticos que, sem a devi-
da avaliação, poderão impor consequências irreversíveis à espécie e 
à sociedade em geral. Nessa linha, discorre Sandel:

As descobertas da genética nos apresentam a um só tempo 
uma promessa e um dilema. A promessa é que em breve 
seremos capazes de tratar e prevenir uma série de doenças 
debilitantes. O dilema é que nosso recém-descoberto conhe-
cimento genético também pode permitir a manipulação de 
nossa própria natureza – para melhorar nossos músculos, 
nossa memória e nosso humor; para escolher o sexo, a altura 
e outras características genéticas de nossos filhos; para me-
lhorar nossas capacidades física e cognitivas; para nos tornar 
“melhores do que a encomenda”.65

O desenvolvimento da engenharia genética parece inevitá-
vel e, por conseguinte, a preocupação inerente à utilização de técni-
cas de manipulação genética deve ter por base argumentos relevan-
tes para fundamentar o que é permissível no âmbito da moral e da 
legislação.

Disto provém que o princípio da utilidade parece ser apro-
priado para fundamentar o que será correto ou não em relação aos 
avanços dos estudos genéticos, uma vez que permite argumentar 
quais serão as melhores ações considerando as prováveis consequ-
ências que delas surgirão.

De acordo com o que se discorreu anteriormente, o utilita-
rismo de preferências mostra-se como o mais adequado para desen-
volver os argumentos necessários ao combate ou à justificação da 
alteração genética de seres humanos, tendo em vista que não ponde-

(3) the chemical sequencing of the DNA across the complete collection. (JUENGST, 2007, p. 471).

64 SAVULESCU, 2009, p. 218.

65 SANDEL, 2013, s.p.
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ra apenas o que intensifica o prazer ou diminui a dor, mas considera 
os interesses de maneira integral, permitindo agir de acordo com o 
que proporcionar o maior bem-estar aos interesses dos envolvidos.

Baseado nessas premissas e considerando que o pensamento 
utilitarista permite alcançar uma justificação universal da ética, bem 
como a discussão baseada nas preferências permite uma abordagem 
eficiente à igualdade, pode-se chegar a um resultado claro do que é 
moral no âmbito da manipulação genômica.

Nesse sentido, caso alterar o DNA de uma pessoa for con-
trário às preferências de outros agentes morais interessados, ou seja, 
prejudicial, tal ação será moralmente condenada. Considerando, 
portanto, a manipulação genética com a finalidade de aprimorar 
as capacidades humanas, verifica-se que os interesses daquele que 
deseja, por exemplo, ser mais inteligente, forte ou bonito, afetarão 
negativamente os interesses daqueles que, por motivos econômicos 
ou pessoais, não se submetam a qualquer melhoramento do genoma 
humano. Tal constatação, além de demonstrar uma possível eugenia 
que poderá surgir de tais práticas, apresenta o temor da modifica-
ção da própria constituição humana. “Hoje, quando um jogador de 
basquete perde um rebote, o treinador pode culpá-lo por estar fora 
de posição. Amanhã o treinador poderá culpa-lo por ser baixo de-
mais”66.

O melhoramento genético pode ser comparado ao uso de 
anabolizantes para os atletas que desejam uma melhor performance 
física ou ao uso de fármacos destinados ao desempenho cognitivo 
por pessoas plenamente saudáveis, com a finalidade de aprimorar, 
portanto, suas capacidades.

Por outro lado, ao considerar as preferências de uma pessoa 
que se sujeita à manipulação genética com a finalidade de curar uma 
doença, tem-se que seus interesses serão apenas evitar ou cessar a 
dor que prejudica sua saúde, ao passo que nenhuma outra pessoa 
será afetada negativamente pela conduta do indivíduo em análise, já 
que a consequência da ação do agente moral será a cura de um mal 
que, além de permitir o progresso da humanidade na erradicação 
de doenças e coadunar perfeitamente com a dignidade da pessoa 
humana, princípios universais que devem ser estimulados, propor-
cionará bem-estar ao indivíduo, à sua família e à sociedade como 

66 SANDEL, 2013, s.p
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um todo.
A fim de elucidar a abrangência e a discussão acerca da ma-

nipulação para fins de cura, tem-se que a terapia genética equivale ao 
tratamento médico e à prescrição de medicamentos, tendo em vista 
que a finalidade será, sempre, curar ou tratar doenças e promover o 
bem-estar dos envolvidos.

Tais argumentos possuem fundamentos racionais e não me-
ramente abstratos, tal como são os argumentos utilitaristas, o que 
permite à ética estabelecer as bases para uma justa utilização das 
técnicas de alteração genética, levando-se em conta, também, que 
o princípio da utilidade pode auxiliar os juristas na elaboração de 
doutrinas e leis. Nesse aspecto, Bentham defende que as leis devem 
prescrever punições às ações que prejudicarem a felicidade alheia, 
harmonizando o utilitarismo com a base de uma força normativa 
capaz de coagir os indivíduos. De acordo com o autor:

A parte da missão de governo que consiste em punir cons-
titui mais particularmente o objeto da lei penal. A obrigato-
riedade ou necessidade de punir uma ação é proporcional 
à medida em que tal ação tende a perturbar a felicidade e 
à medida em que a tendência do referido ato é perniciosa. 
[...] A tendência geral de um ato é mais perniciosa ou menos 
perniciosa, de acordo com a soma total das suas consequên-
cias [...].67

Deste modo, considerando o ensinamento de Bentham e 
aplicando o utilitarismo de preferências, compreende-se que a mis-
são do governo, na elaboração das leis, deve ponderar as preferências 
e avaliar as melhores consequências aos envolvidos. Assim, o legisla-
dor deverá adotar uma visão menos dogmática e mais reflexiva para 
poder antecipar a norma antes que o fato se apresente.

67 BENTHAM, 1974, p. 25.
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Considerações finais 

O presente trabalho procurou abordar, baseando-se no uti-
litarismo de preferências, os litimes éticos relacionados ao avanço 
biotecnológico e da possível prática relacionada à manipulação ge-
nética aplicada aos seres humanos. 

É inegável que as pesquisas relacionadas à genética possuem 
o condão de trazer benefícios aos seres humanos, tal como a cura 
de doenças. Ocorre que, de igual forma, a manipulação do geno-
ma pode gerar consequências prejudiciais, tais como alteração da 
constituição humana, a eugenia e violações à dignidade humana. 
Nota-se, nesse interim, que a alteração do DNA de seres humanos 
possui duas classificações. A primeira trata da intervenção para fins 
terapêuticos e a segunda para fins de aprimoramento.

Com o intuito de melhorar a compreensão do tema e apro-
fundar o conhecimento sobre a teoria ética adotada, qual seja, o 
utilitarismo de preferências, discorreu-se primeiramente acerca do 
utilitarismo desenvolvido por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, 
comumente chamado de utilitarismo clássico, pois ambos foram os 
precursores dessa corrente de pensamento.

Em um primeiro momento, tem-se que o utilitarismo obje-
tiva explicar a ética por um ponto de vista consequencialista, ou seja, 
as ações só serão consideradas boas e, portanto, moralmente aceitá-
veis, se os resultados maximizarem a felicidade ou o prazer. Vê-se, 
assim, que o objeto do utilitarismo clássico é a máxima felicidade 
que uma consequência poderá gerar.

Continuamente, abordou-se o utilitarismo de preferências, 
preconizado por Peter Singer e que considera, como sua base clássi-
ca, as consequências para estabelecer o que é correto ou não. Singer 
expõe que, diferentemente de Bentham e Mill, esse tipo de utilitaris-
mo se baseia nos interesses dos agentes morais e não apenas no que 
gera maior felicidade ou intensifica o prazer.

Por derradeiro, discorreu-se acerca do utilitarismo de pre-
ferências e como ele pode ser aplicado às discussões envolvendo a 
intervenção genética de seres humanos, apresentando dados sobre 
as possibilidades já estudadas e as projeções futuras das técnicas ge-
néticas.

Considera-se, finalmente, que a manipulação genética de se-
res humanos é permissível em parte, tendo em vista que a interven-



622 • CAPÍTULO 22

ção para fins terapêuticos não prejudicará o bem-estar dos envolvi-
dos, na medida em que, assim como o tratamento médico para curar 
uma doença, a terapia gênica visa erradicar um mal, promovendo 
assim os interesses do indivíduo, de seus próximos e de todos os 
agentes morais envolvidos.

Por outro lado, o melhoramento genético, assim como a uti-
lização de anabolizantes e o uso de drogas que aumentem as capaci-
dades cognitivas, visa aumentar as habilidades de uns em detrimen-
to de outros, violando assim os interesses de todos aqueles que não 
desejam ou não possuam condições de intervir em seu DNA com 
tais finalidades.

Por fim, verifica-se que a diferença entre aprimoramento 
e terapia genética é essencial para fundamentar, com base no uti-
litarismo de preferências, quais ações são moralmente permissíveis 
diante da possibilidade, cada vez mais presente, de manipular gene-
ticamente seres humanos.
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