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RESUMO 

 

CIÊNCIA, POLÍTICA E NORMATIVIDADE: DILEMAS METODOLÓGICOS 
 

A ciência política pode ser considerada uma ciência dividida. De um lado, os 
chamados teóricos da política, pejorativamente rotulados de normativos, do outro, 
os cientistas políticos que se autodenominam empíricos. Aqui trataremos da 
problemática que se fundamenta sobre uma compreensão equivocada da relação 
entre teoria e método no seio da ciência política contemporânea. Para elucidar esta 
questão dedicamos nossa atenção ao processo de institucionalização da ciência 
política americana nos idos de 1950 e 1960 e os problemas que nasceram da 
opção por um modelo positivista de ciência e os impactos da chamada revolução 
behaviorista sobre a nossa disciplina. 

PALAVRAS-CHAVES: 

Ciência política; teoria política empírica e normativa; behaviorismo; positivismo 
lógico; metodologia e epistemologia das ciências sociais.  
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ABSTRACT 

 

SCIENCE, POLITIC AND NORMATIVIDAD: PROBLEMATIC DILEMS 
 

The political science may regard as a divided science. On one hand, the so-called 
political theorists, pejoratively labeled as normative, the other the political scientists 
who call themselves empirical. Here we address the problem that is based on a 
mistaken understanding of the relationship between theory and method within the 
contemporary political science. To elucidate this issue devote our attention to the 
institutionalization of the American political science back in 1950 and 1960, and the 
problems arising from the choice of a positivist model of science and impacts of so-
called behavioral revolution on our discipline.    
 

WORD-KEYS: 
 

Political science; empiric and normative political theory; behaviorism; logical 
positivism; methodology and epistemology in social science.  
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RESUMEN 

 

CIENCIA, POLÍTICA Y NORMATIVIDADE: DILEMAS DE METODOLOGÍA 

 

La ciencia política puede ser considerada como una ciencia dividida. Por un lado, 
los teóricos políticos llamados peyorativamente etiquetados como normativos, y el 
de otro, los científicos políticos que se llaman a sí mismos empíricos. Aquí 
abordamos el problema que se basa en una comprensión equivocada de la relación 
entre teoría y método en la ciencia política contemporánea. Para elucidar esta 
cuestión dedicamos nuestra atención a la institucionalización de la ciencia política 
americana en 1950 y 1960, y los problemas derivados de la elección de un modelo 
positivista de la ciencia y el impacto de la revolución behaviorista en nuestra 
disciplina. 
 

PALABRAS-CLAVE: 

 

Ciencia política; teoría política empírica y normativa; behaviorismo; positivismo 
lógico; metodología y epistemología de las ciencias sociales.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Somos obrigados, com alguma regularidade temporal, e é sempre uma tarefa 

empreendedora e circunstancial, avaliar e reavaliar os rumos ou os ditames dos 

nossos campos de pesquisa. Empreendedora porque requer um esforço 

substancial e às vezes, até mesmo totalizante, de modo que, ao fim do nosso 

trabalho, esperamos em alguma medida poder dizer algo a respeito de onde 

estivemos, onde estamos agora e para onde ainda podemos ir. Não obstante, 

dissera ainda circunstancial por que tal tarefa é sempre empreendida sob as 

perspectivas de nosso próprio tema. Em outras palavras: nós sempre reavaliamos 

os itinerários de uma disciplina à luz dos problemas que encontramos ou que 

escolhemos enfatizar (MARSH e STOCKER, 2002).  

Nesse sentido, não é meu objetivo aqui realizar qualquer tipo de previsão 

sobre as direções e condições futuras da relação ciência, política e normatividade, 

até mesmo porque previsões a respeito de pensamentos, ações e práticas 

humanas são sempre atividades quiméricas, restringidas pela mutabilidade 

humana. A questão de fundo que orienta esta investigação trata da correlação 

entre passado, presente e futuro (embora não necessariamente seus elementos 

possivelmente preditores), começando por retratar alguns passos dados pela teoria 

política e por seus críticos nas últimas décadas. Depois, sua relação com a 

produção científica da ciência política contemporânea. E, em terceiro lugar, os 

embates hoje dentro das fileiras da nossa disciplina, a saber: a falsa oposição entre 

os ditos teóricos da política (pretensamente normativistas por exclusividade e 

pouco conectados às questões empíricas importantes) e os ditos cientistas políticos 

empíricos (ambiciosamente positivistas e crentes que assim, se imiscuem de 

questões “meramente” normativas).       

A ciência política atravessa hoje um período difícil nos principais 

departamentos das principais universidades do mundo, e o Brasil não foge à regra. 

De forma cada vez mais hostil, a cisão entre cientistas políticos ditos normativos 

(em geral, qualitativos) e os cientistas políticos ditos empíricos (ocupados com 

métodos qualitativos rigorosos) tem moldado filões rivais e criado uma espécie de 

fosso entre aqueles que se dedicam à teoria, e aqueles que se dedicam ao estudo 
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de questões empíricas. Tal situação de coisas tem tomado menos o curso de uma 

espécie de divisão de tarefas entre as partes, e mais, se transmutado numa 

espécie de diálogo de surdos, a saber: os teóricos da política parecem pouco 

preocupar-se com o que outros cientistas políticos têm a dizer sobre a 

funcionalidade, o histórico ou o comportamento de instituições reais; enquanto, aos 

cientistas políticos ditos empíricos, também, pouco interessa o que seus rivais 

teóricos têm a dizer, geralmente, cognominados pejorativamente de essencialistas, 

utópicos ou mesmo nostálgicos (COBBAN, 1953).         

Embora a idéia de um esforço sistemático de compreensão da política seja 

coisa já bem antiga e remonte, no mínimo, a Platão e a Aristóteles (os candidatos 

óbvios ao título de fundadores da reflexão sobre a política), e depois deles, a 

sucessão de outros pensadores: romanos, italianos, franceses, espanhóis, 

ingleses, etc., a ciência política, tal como a entendemos hoje, é uma invenção 

eminentemente americana. É claro que a ciência política de cada país tem um 

curso de desenvolvimento próprio, por exemplo, a história da ciência política 

brasileira não é a história da ciência política espanhola; não obstante, nas duas 

últimas décadas, a influência americana tem crescido sensivelmente entre os 

principais departamentos de ciência político em volta do mundo, inclusive, no Brasil 

(MICELI, 2000; FERES JR, 2000). Em suma, a invenção do estudo sistemático da 

política não pode ser atribuída aos americanos, mas a criação da profissão 

acadêmica e especializada no estudo da política, enquanto uma disciplina 

autônoma, institucionalmente separada do estudo da história, da filosofia, da 

antropologia, da psicologia ou da sociologia, é, inegavelmente, mérito americano. 

 A institucionalização da ciência política americana, na prática, correspondeu 

à criação de empregos, cursos, departamentos, programas, centros de pesquisa, 

revistas especializadas, associações e linhas de financiamento de pesquisa sob o 

rótulo disciplinar da ciência política. Paralelo a esse processo de desenvolvimento 

institucional ocorreu um movimento de especialização. A estrutura institucional da 

ciência política americana é hoje dividida em cinco sub-áreas: política americana, 

política comparada, relações internacionais, políticas públicas e teoria política. 

Cada uma destas sub-áreas apresenta um alto grau de autonomia disciplinar e 

endogenia.     
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 Tal nível de especialização acadêmica não foi igualado até hoje por nenhum 

outro país do mundo. Mesmo no Brasil, onde a academia caminha a passos largos 

em direção ao modelo americano, a ciência política não é muito institucionalizada. 

Muitas universidades ainda preferem ter programas de doutorado em ciências 

sociais; há ainda poucos periódicos especializados em ciência política; e a jovem 

Associação Brasileira de Ciência Política é quase 100 anos mais nova e 100 vezes 

menor que a sua irmã americana.  

 Em parte, por ter sido vanguarda na criação da ciência política, a academia 

americana tornou-se modelo para os departamentos de ciência política em outros 

países e pólo exportador de tendências teóricas e temáticas. A influência da ciência 

política americana no mundo também se dá por meio da formação de acadêmicos 

de outros países nos inúmeros programas de doutorado existentes em ciência 

política dos Estados Unidos. O fato de a maioria dos bolsistas brasileiros no 

exterior que fazem doutorado em ciência política estarem alocados em 

universidades americanas é evidência clara dessa influência. Ou seja, o 

contribuinte brasileiro tem financiado essa importação de conhecimento, logo, nada 

mais razoável do que aperfeiçoarmos nossa apreciação crítica da história e do 

papel desse produto no seu lugar de produção original. Aqui, o caminho adotado 

para isso será o da metodologia.    

 

I. O PROBLEMA 

 

Refletir de modo mais sofisticado sobre a relação entre teoria e o método, 

para além da trivialidade convencional da técnica ou do mero filosofismo, não tem 

sido tarefa fácil para muitos cientistas políticos, sejam americanos, sejam 

brasileiros. Entre nós (cientistas políticos), a partir da institucionalização da nossa 

disciplina nas principais universidades americanas, tem imperado uma espécie de 

divisão de tarefas entre aqueles que se interessam pura e exclusivamente pela 

teoria, e aqueles que se interessam por fazer uma ciência política destituída de 

teoria e calcada, unicamente, na elaboração de modelos formais (SOARES, 2005). 

Tal estado de coisas tem colocado como opostos elementos que antes eram 
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homônimos, a saber: a teoria política e a ciência política. Hoje, não só antagônicos 

para boa parcela da ciência política, mas até mesmo auto-excludentes. 

Por que considerar que a relação entre ciência política e teoria política tem 

sido, e em alguma medida, continua sendo, problemática? A hipótese principal que 

inspira este trabalho é a idéia de que os principais problemas que surgem dessa 

relação nasceram da arrogância cientificista do behaviorismo que fundamentou o 

projeto de institucionalização da ciência política nos idos de 1950. A tese de que é 

impossível construir um discurso científico sobre os valores, expulsou do terreno da 

especulação científica as perguntas clássicas que foram formuladas desde tempos 

muito remotos acerca de qual a melhor forma de governo ou como acomodar 

simultaneamente as aspirações por liberdade e o aumento da igualdade. Foi 

necessário que as críticas ao positivismo demonstrassem que o desenvolvimento 

de um conhecimento sobre a política puramente tecnocrático era uma quimera, 

para que a teoria política normativa fosse recuperada como subcampo da ciência 

política. Assim, a partir dos anos de 1970, assistiu-se a uma reabilitação da teoria 

política normativa. Todavia, apesar desta reabilitação, o certo é que mesmo na 

atualidade, esta tensão entre ciência política e teria política normativa, segue.  

A legitimidade dos estudiosos que cultivam o subcampo da teoria política 

normativa está, há várias décadas, fora de questionamento. Porém, do ponto de 

vista da docência, determinar o lugar que o estudo dos clássicos deve ocupar na 

formação das futuras gerações de cientistas políticos, segue suscitando tensões. 

Não há nenhum problema em reconhecer como colegas de profissão, aqueles 

docentes que cultivam a teoria política normativa, seja ela clássica ou 

contemporânea. Todavia, se questiona seriamente a utilidade da presença destes 

conteúdos nos planos de estudos de futuros cientistas políticos. Em poucas 

palavras, a questão que mais de uma vez se ergue aqui é: para que serve o estudo 

dos clássicos a um futuro cientista político que se dedique, por exemplo, ao estudo 

de políticas públicas? Este tipo de questionamento é um dos motivos que nos tem 

animado a pesquisar e discorrer sobre este tema. Ao fim, esperamos poder 

oferecer uma modesta contribuição ao debate, corroborando a reabilitação da 

teoria política normativa iniciada há trinta anos.  
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II. ESTRUTURA DA TESE 

 

O objetivo maior deste trabalho é oferecer um panorama das distintas formas 

com que se tem refletido sobre a política, dividindo a história desta reflexão em dois 

grandes momentos: de um lado, a etapa artesanal do conhecimento produzido 

sobre a política (pré-científico) e, do outro, a etapa dita científica do conhecimento 

político (comportamentalista), analisando a importância da tradição normativa para 

a teoria política contemporânea, bem como os principais problemas trazidos para a 

ciência política a partir da opção pelo positivismo lógico e pelo behaviorismo.  

A estratégia seguida para a organização deste trabalho consiste em partir do 

mais geral para depois, mediante aproximações sucessivas, ir decrescendo em 

níveis analíticos de modo que possamos concentrar nossa atenção no particular. 

Por isso, começamos por traçar um esquema globalizador, que proporcione, no 

primeiro capítulo, um panorama das distintas formas com que a humanidade tem 

refletido sobre a política. Este capítulo trata a partir de grandes coordenadas, 

momentos e fases da história do conhecimento sobre os fenômenos políticos. O 

lugar deste capítulo no conjunto do trabalho é indispensável, visto que estamos 

convencidos de que para compreender as distintas propostas que se tem sucedido 

acerca do que é e de como deve ser entendida a política, faz-se indispensável 

compreender o contexto histórico em que estas têm vivido seu ciclo de nascimento, 

desenvolvimento e declive. 

Não existe uma única “História” (em singular e com maiúscula) da ciência 

política: existem “histórias” (no plural e com minúscula) em função do ponto de 

vista que o narrador adota (ALMOND, 1990). Por isso mesmo, é imprescindível 

explicitar quais são os critérios que orientam nossa visão da mesma. Nesse 

sentido, optamos por dividir a história da reflexão sobre a política em dois 

momentos: de um lado, a etapa da “artesania intelectual”; do outro, a etapa 

científica. O termo “artesania intelectual” se inspira em autores como Wright Mills e 

Durkheim. O termo acredita-se acertado por várias razões: 

Em primeiro lugar, projeta uma conotação positiva, ao contrário de outras 

denominações como “etapa pré-científica”. Dado o prestígio alcançado pela ciência 

no nosso tempo, qualquer produto intelectual que apareça etiquetado de modo 
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contrário ao discurso científico (pré-científico, acientífico) evoca imediatamente 

uma imagem de falta de rigor, de inexatidão e, em definitivo, de falso. Um exemplo 

que ilustra claramente esta circunstância é a periodização da ciência política feita 

por Duverger em seu texto Métodos das Ciências Sociais. Nesta obra, o autor 

caracteriza o período anterior ao positivismo como a “pré-história” da ciência 

política. Deste modo, parece que toda a reflexão sobre os fenômenos políticos 

produzida durante a etapa “pré-histórica” padece de primitivismo e falta de 

elaboração. Por trás do uso do termo “pré-histórico” subjaz uma visão teleológica 

da evolução da disciplina: era necessário superar uma fase infantil para, através da 

acumulação de experiências, desembocar no objetivo final, isto é, o surgimento da 

ciência da política.  

Em segundo lugar, o termo “artesania intelectual” tem a utilidade de evitar 

uma definição negativa, digo: algo que não é ciência. Afirmando-se positivamente 

através do que se é, ou seja, uma reflexão “artesanal”. A conotação positiva do 

termo “artesanal” possui aqui uma vantagem, posto que, pese o prestígio 

alcançado pelo discurso científico, não é menos certo que o discurso crítico frente 

ao “cientificismo” também tem ganhado adeptos dentro e fora das ciências sociais. 

Chega-se assim a uma situação em que, bem se aceita que a ciência tem 

proporcionado altas cotas de bem estar para a humanidade, mas também se 

aponta para seus sérios perigos (a tecnologia nuclear é um bom exemplo).  

A força iconoclasta que pretende transmitir a proposta de falar em uma etapa 

de artesanato intelectual na história da ciência política consiste em uma vontade de 

não menosprezar os clássicos, nem tão pouco sobrevalorizá-los. Trata-se de 

superar as atitudes presentes em nossa disciplina que resultam perniciosas: de um 

lado, a idéia de que atrás dos clássicos, “não há nada de novo”; e por outro lado, a 

arrogância positivista, com seu desprezo por qualquer reflexão intelectual que não 

siga as regras do método científico. Aqui se aspira simplesmente a situar os 

clássicos no seu lugar apropriado. 

Durante a etapa da reflexão artesanal da política não existia uma 

estandardização em sentido taylorista das formas de refletir sobre a política. Cada 

obra de teoria política tinha características próprias e singulares. É a mesma 

diferença que se pode estabelecer entre um produto industrial e um produto 
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artesanal. Existiam algumas coincidências de caráter metodológico que permitiam 

identificar algumas certas regras de procedimento, quais as agremiações 

domésticas que regulavam os métodos de trabalho na produção artesanal. Ao 

mesmo tempo, havia uma margem de autonomia relativa para que cada artesão 

pudesse expressar sua criatividade e personalizar sua obra. De certo modo, 

ademais, era isto que se buscava e valorava: a singularidade de cada obra. A 

situação mudou com a industrialização, que introduziu a estandardização e a 

fixação de alguns parâmetros homogeneizadores da produção. Seu reflexo em 

nossa disciplina consistiu no início de uma etapa de normalização e codificação 

das regras do método científico, entendido em sua versão positivista e na 

elaboração de um cânone que permitiria distinguir o científico do que não era. 

Assim, a aplicação de um protocolo metodológico perfeitamente regulado deu 

como resultado a padronização dos produtos da ciência política.  

Uma vez detalhada a concepção da história da disciplina que aqui se 

defende, o resto do capítulo primeiro se consagra à tarefa de assinalar e destacar 

os marcos principais na evolução da reflexão sobre a política, finalizando com um 

panorama da evolução da história da ciência política nos Estados Unidos e na 

Europa.  

O segundo capítulo aborda a espinhosa questão de responder a uma 

pergunta tão direta como complexa: o que é a política? Para isto realiza uma 

viagem histórica através das distintas respostas que têm recebido esta questão em 

cada uma das etapas das pelas quais atravessou a reflexão sobre a política, de 

acordo com o esquema traçado no primeiro capítulo. O segundo capítulo ocupa-se 

ainda de uma seção dedicada à metodologia da ciência política. Nesta seção 

realiza-se uma descrição detalhada de todas as técnicas de investigação hoje mais 

utilizadas pelos cientistas políticos. Nosso interesse aqui não é relacionar diversos 

métodos e técnicas, mas pôr em destaque os pressupostos epistemológicos que se 

ocultam sob cada uma destas técnicas de investigação, os quais permitem dividir o 

campo das técnicas em dois grandes grupos: quantitativas (aquelas que buscam 

explicar os fenômenos políticos) e qualitativas (aquelas que buscam compreendê-

los). 
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 A combinação das categorias de objeto e método dá lugar, no capítulo três, à 

apresentação da pluralidade de enfoques que existem na ciência política 

contemporânea. Para isso, realizamos uma viagem cronológica pelas distintas 

“escolas”, destacando seus principais pressupostos e figuras principais, e suas 

obras canônicas.    

Uma vez apresentadas as principais tradições da chamada teoria política 

empírica, a tarefa seguinte é perguntar-se pela maneira com que a política pode 

ser conhecida e tem sido apreendida através do tempo. Esta reflexão é 

apresentada nos capítulos quatro e cinco, ambos dedicados à epistemologia. O 

capítulo quatro se centra no tratamento das concepções de ciência clássica e 

ciência moderna, a primeira (clássica) própria da etapa da “artesania intelectual” e 

a segunda (moderna) própria da etapa científica. O capítulo cinco aborda as 

críticas à concepção positivista de ciência, questionando assim o atual estatuto 

epistemológico da ciência política. Os capítulos seis e sete, em primeiro lugar, 

tratam de reconstruir a difícil relação entre a ciência política e a teoria política 

normativa durante o século XX. O capítulo seis debruça-se sobre a teoria política 

normativa, oferecendo um panorama de suas principais correntes, debates e temas 

atuais. Por último, o capítulo que encerra este trabalho busca respostas para o que 

vem merecendo uma atenção crescente de nós cientistas políticos, a saber: O que 

fazer com os clássicos dentro da ciência política? Como abordar o estudo da teoria 

política na ciência política atual? Afinal, qual o lugar que a teoria ocupa (ou deveria 

ocupar) no marco da ciência política contemporânea? Finalmente, nas conclusões, 

apresentamos as principais vulnerabilidades e dilemas metodológicos de nossa 

disciplina, apontando para algumas possibilidades heurísticas. 
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CAPÍTULO 1: 

CIÊNCIA POLÍTICA: A HISTÓRIA INTERNA DE UMA DISCIPLINA 

 

 Existe certa unanimidade dentro da disciplina na hora de considerar que a 

origem, no mundo ocidental, da reflexão e da análise acerca da política remonta 

aos gregos clássicos. Todavia, a constatação deste feito não pode concluir que a 

ciência política como atividade tem seu nascimento na Grécia, renasce com 

Maquiavel e ascende ao estado de disciplina autônoma a partir do século XIX 

(SARTORI, 1984: 204). Uma visão cumulativa da ciência política como a descrita é 

inexata, posto que, para falar de ciência política, tem-se que observar-se a 

realização de algumas premissas prévias. Em primeiro lugar, a formulação da 

concepção de ciência, feito que não se sucede antes de Kepler e Galileu (século 

XVI): a atitude científica é produto do Renascimento (ROIZ, 1990: 103).  

 Em segundo lugar, que o conceito de ciência convirja com a política, quer 

dizer, que os procedimentos, regras e usos do método científico se apliquem 

sistematicamente à reflexão e à análise sobre o âmbito da política. Os primeiros 

intentos de orientar a análise da política de acordo com as pautas científicas 

encontramos em autores como Hobbes, Hume e Spinoza. Estes autores se 

dedicaram à tarefa de tentar fundamentar o pensamento político sobre a 

metodologia científica predominante em sua época. Desta perspectiva, era 

necessário estabelecer, seguindo os padrões conceituais da geometria e da 

mecânica, as conexões necessárias com os direitos políticos. 

 Não obstante, a reconstrução da evolução história da ciência política 

constitui um problema ao tentar fixar uma data precisa, um giro,um momento antes 

do qual a política se estudara com métodos “pré-científicos” ou “artesanais” e a 

partir do qual prevaleceria o uso do método científico como critério predominante 

(PASQUINO, 1988). E, apesar de todos os intentos pioneiros, o certo é que durante 

os séculos posteriores ao nascimento do conceito de “ciência”, este particular 

método de razoamento e investigação se limitou a guiar, quase com exclusividade, 

a atividade dos estudiosos das ciências naturais. Até a segunda metade do século 

XVIII se produziu uma espetacular sucessão de avanços na física, na química e na 

biologia, enquanto a reflexão sobre a política permanecia comparativamente 
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estancada (CAZORLA, 1991: 16). Havia de se esperar até o século XIX para que o 

âmbito da reflexão sobre os fenômenos políticos e sociais, seus estudiosos se 

levantassem e reclamassem um status científico para a análise deste tipo de 

fenômenos. Saint-Simon, Fourier, Marx e Comte são representantes desta nova 

etapa, em que a reflexão dos fenômenos sociais e políticos são etiquetados sob a 

denominação de “ciências sociais”. Como parte delas apareceria, no final do 

século, a ciência política. O impulso empirista que segue o modelo das ciências 

naturais levou a empreender a busca de uma ciência da política que foi formalizada 

na segunda metade do século XIX pelo positivismo (COLOMER, 1990: 50). 

 Logo, antes do século XIX, apesar dos citados esforços pioneiros (Hobbes, 

Hume ou Spinoza), a reflexão intelectual acerca da política não poderia ser 

qualificada como uma atividade científica sensu stricto. É mais apropriado e útil 

considerar que o acervo do conhecimento produzido no período que se estende 

desde os gregos clássicos até o século XIX constitui uma atividade que tem mais 

em comum com uma espécie de “artesania intelectual”1.   

 

I.  A REFLEXÃO SOBRE A POLÍTICA COMO ATIVIDADE ARTESANAL 

 

Quais são os critérios que caracterizam a reflexão sobre a política durante 

sua “etapa artesanal”? Para Durkheim (1953) as características que permitem 

distinguir as teorias políticas artesanais pré-modernas da ciência política 

propriamente moderna seriam as seguintes: 

1) As teorias artesanais buscam uma imagem normativa da sociedade 

que os sistemas realmente existentes devem esforçar-se por alcançar. A 

teoria política moderna oferece uma abundância de feitos históricos: em 

Bodino ou em Althusser, estes, por exemplo, pululam de forma quase 

barroca. Todavia, sua função é a de ilustrar. Não se reconhecem 

antecedentes de forma sistemática. Em Maquiavel, ao contrário, por exemplo, 

se apresentam, conjuntamente e de forma acrítica, exemplos históricos e 

atuais.  

                                                           
1 Tomo aqui o conceito de “artesania intelectual” de empréstimo de Wright Mills (1959).  
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2) As teorias artesanais são inclinadas a extrair enunciados normativos 

da natureza humana: cada autor se apóia em sua própria concepção 

antropológica do homem e do social. 

3) As teorias artesanais pré-modernas têm uma relação em curto prazo 

com a práxis. A arte/artesanato requer atuação, é tanto que a ciência tem que 

sustentar-se da tentação de atuar diretamente ao qual cederam muitas 

filosofias práticas. 

Dentro desta etapa, a figura de Maquiavel emerge como uma fronteira que 

permite distinguir os momentos fundamentais na história do pensamento político 

ocidental. Antes da obra do autor florentino, as análises e reflexões que se 

formulavam acerca da política, estavam presas a argumentos morais, éticos e 

religiosos. A política era inconcebível como um âmbito de reflexão autônoma. O 

discurso político só adquiria sentido quando englobado e circunscrito dentro de 

problemáticas de ordem moral, filosófica e teológica. A indagação “pela política” 

não era pertinente por si mesma. Deste modo, a identidade e o âmbito da política 

apareciam como um campo de atividade intelectual subordinado. 

Esta situação apareceu no começo do pensamento político ocidental com 

Platão e Aristóteles, continuou no pensamento romano e alcançou o cume no 

pensamento político medieval. A novidade pleiteada no Renascimento por 

Maquiavel consistiu em conceber a política como uma realidade distinta da moral e 

da religião. Maquiavel afirma que a política tem suas leis próprias, diferente dos 

imperativos éticos e religiosos, e que o político deve reger-se por estas. Em 

definitivo, com Maquiavel, a política adquire autonomia2.  

 

1. A POLÍTICA COMO ATIVIDADE NÃO AUTÔNOMA 

 

A forma clássica do pensamento acerca da política tomou corpo em Atenas 

no século V a.C. junto a Sócrates e seus discípulos. Por conseguinte, 

consolidando-se mais tarde com Platão e Aristóteles, consistiu em sintetizar três 

                                                           
2 A divisão que, para efeitos expositivos, introduzo neste capítulo entre a política como atividade não 
autônoma e a política como atividade autônoma, se inspira e se reconhece na argumentação de 
Sartori (1984; 1992).  
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elementos: a política, a elaboração de uma teoria e a prática da filosofia. Tal 

síntese sobreviveu até o século XIX, quando a ciência começou a deslocar a 

filosofia (WOLIN, 1974). 

As primeiras reflexões sistemáticas acerca da política encontramos em Platão 

(428-348 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.). Segundo Almond (1996: 53), “a história 

da ciência política propriamente dita começa com Platão, cujas obras A República, 

A Política e As Leis são os primeiros clássicos da ciência política”. As reflexões de 

Platão acerca dos distintos tipos de governo, a justiça, a virtude e a estabilidade 

política deixaram profundas marcas no pensamento político posterior. Ele foi o 

primeiro a refletir sobre as formas mistas de governo e defender suas virtudes 

(principalmente sua estabilidade), visto que considerava que as formas puras 

(monarquia, aristocracia e democracia) abrigavam uma perigosa propensão a se 

degenerar em formas impuras (tirania, oligarquia e anarquia). De novo, segundo 

Almond (1996: 54) “esta é a primeira teoria explicativa da história da ciência política 

em que as instituições, as atitudes e as idéias se relacionam com os processos e 

os resultados. Constitui o antecedente da teoria da separação de poderes”.  

A teoria platônica foi depurada por Aristóteles, basicamente em A Política. 

Segundo Aristóteles, além dos seis tipos ideais assinalados por Platão, há quatro 

formas de governo realmente existentes: a oligarquia, a democracia, uma forma 

mista de ambas (que é a que ele considera mais adequada por conjugar a 

estabilidade com a virtude) e a tirania (que é a pior de todas). Hoje em dia, como 

bem assinalou Manin (1997), as instituições de governo representativas mesclam 

os componentes aristocráticos com os democráticos, disto resulta dizer que chega 

a ser surpreendente a lucidez e a clarividência de algumas partes das obras destes 

autores clássicos (MANIN, 1997).  

A preponderância da autoridade religiosa no pensamento medieval produziu a 

partir de Agostinho de Hipona (354-430) um milênio de esterilidade na reflexão 

sobre a política (BRECHT, 1974). Só se produziu uma revitalização parcial quando 

o pensamento aristotélico foi readmitido como fonte complementar de 

conhecimento na medida em que não entrasse em contradição com a verdade 

religiosa revelada, fato que se produziu junto a Tomás de Aquino (1225-1274).  
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2. A POLÍTICA COMO ATIVIDADE AUTÔNOMA 

Podemos datar do começo da Idade Moderna o intento de estabelecer um 

conhecimento da política de maneira autônoma em relação aos princípios morais e 

religiosos (HABERMAS, 1987: 54-59). Enquanto, como se vê assinalado, na era 

clássica o estudo da política havia estado ligado a argumentos de tipo ético e a 

busca do bem comum, a partir do Renascimento, a vida política começa a ser 

analisada a partir de perspectivas eminentemente técnicas. Deste modo, em 

Maquiavel o estudo da política está subordinado ao desenvolvimento de uma 

técnica do poder e da dominação, que rechaça os limites morais e favorece 

aqueles tipos de ação política sob as quais sua utilidade esperada seja o exercício 

do poder. Por isso mesmo, Maquiavel tem sido considerado em várias ocasiões, o 

fundador da ciência política. Não obstante, sua posição como figura de transição 

entre o pensamento político medieval e os inícios da Idade Moderna explica a 

amálgama de elementos medievais e modernos presentes em sua concepção de 

política. O que houve de fundamental em Maquiavel foi a ruptura da unidade 

medieval entre religião e política, a proclamação da autonomia da política em 

relação à moral e a concepção da política como uma atividade com técnicas 

específicas de possível aplicação universal. Apesar de suas inovações, Maquiavel 

se ocupou, fundamentalmente, das relações entre governantes e governados do 

ponto de vista da moral cívica ou virtù e utilizou uma tipologia tradicional das 

formas de governo (COLOMER, 1990: 17). Devido a sua condição de autor de 

transição entre as concepções medieval e moderna da política, não se tem 

alcançado um consenso em considerar Maquiavel o pai fundador da ciência 

política3.       

A afirmação da autonomia da política que começa com Maquiavel teve que 

percorrer um longo caminho até chegar a sua plenitude no século XIX. Neste 

sentido, o conceito de autonomia equivale a afirmar que a política é distinta. 

Todavia, distinta de quê? De que modo? Até que ponto? (SARTORI, 1992). As 

                                                           
3 Assim, a paternidade da ciência política recai em autores diferentes segundo o ponto de vista dos 
analistas que contemplamos. A título de ilustração e sem que esgotemos todas as possibilidades, 
podemos encontrar a figura dos seguintes possíveis pais fundadores em disputa: Montesquieu e 
Hume (COLOMER, 1990); Saint-Simon e Fourier (COTARELO, 1989); Hobbes (CAMINAL, 1996); 
Gumplowicz e Mosca (BOBBIO, 1981).  
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respostas a estas perguntas foram sendo produzidas ao longo do processo que 

começou no século XVI e culminou no século XIX. Como se tem visto, o primeiro 

passo foi dado por Maquiavel ao separar a política da moral e da religião. O 

segundo passo consistiu em distinguir o Estado e a sociedade, para poder reclamar 

como âmbito próprio da política a esfera do Estado.  

Segundo alguns autores, cabe atribuir a Locke a primeira formulação da idéia 

de sociedade. Locke pleiteia a idéia de um contrato que se estabelece entre 

indivíduos. Por esta via, Locke constitui a operacionalidade do conceito na noção 

de povo ao teorizar, ao final do século XVIII, sobre os direitos e a regra da maioria. 

A partir desse momento, todos os teóricos contratualistas adotaram como categoria 

central em suas análises a idéia de sociedade, não como fruto da revolta contra o 

soberano, sim de um contrato com o soberano, estipulado em nome de um 

contratante chamando “sociedade”. Por esta via, se constituiria a sociedade. 

Sartori (1984) se aproxima de outras hipóteses. A autonomia da sociedade 

em suas relações com o Estado pressupõe uma separação prévia: a da esfera 

econômica. A divisão do social e do político passa por uma diferenciação entre a 

política e a economia. Os economistas do século XVIII e XIX, com sua metáfora da 

“mão invisível” proporcionam a imagem da sociedade como sistema capaz de se 

auto-regular, sempre que o Estado não interfira na dinâmica auto-reguladora do 

mercado. Quanto mais de reduz a arbitrariedade do Estado Absoluto e mais se 

afirma o Estado limitado, mais espaço se deixa para a vida extra-estatal. Deste 

modo, a economia básica assenta as bases para que, no começo do século XIX, se 

realize o descobrimento da sociedade como uma realidade autônoma. A obra de 

Saint-Simon O Sistema Industrial, publicada entre 1821-1822, contém talvez, pela 

primeira vez, esta visão da sociedade como uma realidade sistêmica. Na segunda 

metade do século XIX, a autonomia do social culmina com a obra de Comte, que 

pleiteia a necessidade de criar uma ciência, a “sociologia”, cujo objeto de estudo 

será precisamente a sociedade.  

A síntese e o balanço dos ganhos alcançados durante o período em que a 

reflexão sobre a política se levou a cabo como uma atividade artesanal estabelece 

que existiu um paradigma clássico caracterizado pelos seguintes traços (WOLIN, 

1974): 
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1) Base racional para o pensamento e para a ação: A teoria política 

consistia em uma busca sistemática de um conhecimento fidedigno sobre os 

assuntos relacionados com a esfera pública com o objetivo de melhorar as 

condições da vida humana em associação política. Como empenho filosófico, 

a teoria buscava estabelecer uma base racional para o pensamento; como 

empresa política, tentava estabelecer uma base racional para a ação.  

2) Âmbito da política: É o conjunto de coisas que os homens compartem 

com os demais homens a par dos membros da mesma polis: res publica, 

Commonwealth.  

3) Unidade básica da análise: A teoria clássica estabeleceu como 

unidade básica de análise política a polis, por ser a unidade mais ampla que 

engloba outras unidades menores. Daqui nasceu a idéia clássica segundo a 

qual a teoria política se ocupa de totalidades políticas: uma teoria deve ser tão 

ampla quanto uma associação política. 

4) O conceito de ordem: A noção de que uma sociedade política 

constitui um todo serviu à idéia abstrata de ordem. Conceber a sociedade 

política como uma ordem supõe considerá-la possuidora de uma classe 

determinada de estruturas discerníveis, de acordo com a distribuição de 

funções, as relações entre os diversos subgrupos e associações e as formas 

institucionais vigentes. Porém, toda ordem encerra um elemento 

problemático, que tende necessariamente a privilegiar a uns e a prejudicar a 

outros. Portanto, a teoria se preocupou de analisar as fontes de conflito e de 

tratar de enunciar os princípios de justiça que deveriam presidir toda 

associação política. A teoria também se preocupou de estudar a desordem. 

5) Método comparativo: Desde o princípio, a teoria clássica insistiu na 

importância dos estudos comparativos para obter uma explicação mais ampla 

e uma gama maior de alternativas, ao tempo que elaborava conceitos que 

permitiam ao teórico comparar entre si os fenômenos. 

6) Busca pela perfeição absoluta: O que impulsionou os escritores 

clássicos a desenvolver as suas teorias foi a diversidade dos fenômenos 

postos em relevo para a comparação. A teoria se propôs a valorizar as 
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distintas formas constitucionais, determinar qual era a mais desejável e, 

sobretudo, decidir qual era a melhor considerada em absoluto. 

7) Relação entre teoria e práxis: O desenho dos Estados ideais era uma 

forma de ilustrar o elemento fundamental da teoria – a redução do mundo a 

proporções manejáveis e sua ordenação simultânea em uma nova forma, de 

modo que os outros possam ver as estreitas relações do conjunto. A 

preocupação quanto a melhor forma de governo se baseava em uma 

convicção fundamental sobre o propósito que deveria guiar toda a teoria. A 

pergunta de Platão – pode a teoria ser cabalmente levada à prática? – 

rechaça, implicitamente, a idéia de que uma teoria deve ser uma miniatura 

verbal de um estado de coisas existente, em que as declarações teóricas 

correspondam à forma em que as coisas se mostram ao observador. Pelo 

contrário, a teoria clássica esperava conseguir uma aliança entre o 

pensamento e a ação, que levaria a converter o mundo na encarnação de 

uma teoria. 

8) Amalgama de elementos: Este enfoque clássico conduz uma 

confusão entre descrição, explicação e prescrição, melhor dizendo – entre 

explicação empírica e discurso normativo. 

Por sua parte, Brecht (1974) proclama a unidade temática ao assinalar que a 

doutrina do Direito Natural constituía o núcleo da ciência política desde 1600 até 

1900. Os principais temas tratados desta perspectiva haviam sido: o Estado, 

enquanto sua natureza, origens e finalidades; a teoria do contrato social; a relação 

entre a Igreja e o Estado; a soberania; a melhor forma de governo e as implicações 

do Direito Natural sobre a política.   

 

II. A REFLEXÃO SOBRE A POLÍTICA COMO ATIVIDADE CIENTÍFICA 

 

Como afirma Sartori (1992), as categorias conceituais de “política” e “ciência” 

nem sempre têm sido compreendidas nos mesmos termos. Portanto, se queremos 

entender o que significa em toda a sua complexidade a ciência política, é 

necessário abordar as relações entre ambos os conceitos, de uma perspectiva 

diacrônica e até mesmo histórica. 
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Desde o século XVIII, encontramos distintos autores que, como Hobbes, se 

lamentam do atraso comparativo em que se encontra o conhecimento científico da 

política em comparação ao avanço registrado no conhecimento dos fenômenos 

naturais (WOLIN, 1974). Esta situação se atribuía a falta de emprego do método 

científico na investigação da esfera da política. Assim, Hobbes realiza o primeiro 

intento de incorporar à política uma explicação científica que abarque a matéria, o 

homem e a sociedade. Baseando-se nas leis do movimento, proporia uma ciência 

política dedutiva que procederia desde as formas mais simples até as mais 

complexas do movimento social. O conceito de “estado de natureza” desenhava as 

condições imaginarias em que se poderiam observar melhor as leis da psicologia 

humana; desta forma, era possível estabelecer a estrutura da sociedade política 

que melhor se ajusta às leis psicológicas que presidem o comportamento humano. 

No século XVIII, a popularização das doutrinas de Newton significou um novo 

impulso na tarefa de encontrar as leis que governam a sociedade e a política. Estas 

leis se situariam mais além da contingência histórica, expressando a verdadeira 

natureza imutável e permanente dos fenômenos sociopolíticos. 

No século da Ilustração, a preocupação em elaborar uma ciência política de 

acordo com as normas do método científico foi reconhecida por Montesquieu. 

Contudo, teve escasso êxito e assim, durante a segunda metade do século XVIII, 

os teóricos tenderam a seguir um caminho diferente para o desenvolvimento da 

ciência política. Recorrendo à natureza do homem e não à das coisas, encontraram 

leis psicológicas do comportamento humano que, no geral, implicavam um princípio 

de atração e reação ou de dor e prazer, enrijecendo sobre estas bases teorias 

pretensamente empíricas e universais.    

No século XIX, mais precisamente no culminar do século, assistimos ao 

triunfo da tendência de fazer da política uma disciplina científica. Não obstante, a 

hegemonia com a qual finalmente se alcançará a concepção positivista comteana 

da ciência tenderá a desprezar outras concepções e maneiras de entender a 

ciência. Assim, para os darwinistas sociais, a ciência viria a ser uma classificação 

dos fenômenos de acordo com as categorias de evolução e luta que Darwin havia 

feito populares na academia. Para os marxistas, a ciência significava o 

descobrimento de leis “necessárias” da história, que eram as leis do 
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desenvolvimento econômico, para explicar o passado, o presente e predizer o 

futuro. 

Ao final do século XIX, Durkheim e Weber, superando estas discrepâncias de 

primeira hora, assentaram algumas idéias básicas do que deveria ser uma teoria 

da política. Durkheim rompe com toda a metafísica e rechaça a teoria geral do 

desenvolvimento, afirmando que a sociologia não pode basear-se no método 

dedutivo, visto que deve proceder indutivamente formulando leis concretas. Por sua 

parte, Weber não busca construir uma “física social”, todavia, se mantém em um 

princípio de reflexão científica que somente anuncia juízos de fato, e propõe a 

vontade de sintetizar, metodologicamente, o fato social de caráter significativo 

(Verstehen) e o fato social de caráter empírico. Ademais, elaborando determinadas 

categorias como tipos ideais, que explicariam os modos da dominação política. Em 

ambos os autores, se manifesta um claro esforço de renovação metodológica.       

A revolução científica das ciências físicas no último quartel do século XIX e 

começos do século XX favoreceu o desenvolvimento das ciências sociais como 

novas disciplinas científicas. Tomando como modelo as ciências da natureza, as 

ciências sociais e a ciência política vão orientar suas atividades em direção à 

elaboração de explicações e generalizações causais com força de leis. Assim, a 

ciência política não somente vai descobrir a realidade política como objeto de 

análise, assim como buscará predizer os comportamentos políticos de acordo com 

as leis gerais estabelecidas. 

Ao fim da última metade do século XIX já é possível falar da ciência política 

como disciplina. Seu contínuo crescimento havia criado umas condições 

progressivamente favoráveis, das quais se podiam extrair critérios suficientes para 

circunscrever uma comunidade científica e um terreno próprio de investigação. 

Favre (1985: 4) enumera os seguintes critérios que identificam a ciência política 

como disciplina: 

1) Existe uma denominação reclamada em comum. 

2) Há acordo sobre a série de objetos de estudo que constituem o 

conteúdo mais específico da disciplina. 

3) Existem instituições de ensino e investigação asseguradas, 

consideradas e legítimas.   
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4) Existem mecanismos próprios para a difusão e reprodução dos 

resultados da investigação (revistas, manuais, colóquios). 

Este mesmo autor destaca três circunstâncias principais que favoreceram o 

nascimento da ciência política como disciplina: a primeira circunstância se refere ao 

processo de autonomia em relação às demais ciências sociais, que por sua vez, 

reforça a delimitação de seu objeto de estudo; a segunda se encontra na aparição 

de uma administração moderna e no crescimento de equipes administrativas a 

serviço do Estado, que supõem o desenvolvimento do Direito Administrativo e da 

ciência política; a terceira circunstância se apóia na laicização e, sobretudo, na 

democratização da política, que outorga normalidade aos estudos políticos e 

entende que está justificada a existência de especialistas consagrados em um 

objeto cujo conhecimento ajuda a realização do bem comum.  

Favre (1985: 3-4) observa que no último quartel do século XIX se deu a 

primeira e indiscutível afirmação institucional e intelectual na nossa disciplina, com 

assombrosa simultaneidade nos principais países ocidentais, o que nos leva a 

considerar que está plenamente justificado situar a aparição da ciência política 

como disciplina entre 1870 e 1900. Assim, em 1871 se funda a École Libre de 

Sciencies Politiques em Paris; quatro anos mais tarde, seguindo o mesmo modelo, 

se cria a Scuola Cesare Alfieri di Scienze Sociali de Florença; em 1880 se publicam 

as primeiras revistas especializadas: a revista norte-americana Political Science 

Quarterly e a revista francesa Annales de l’École Libre de Sciences Politiques. 

Anos mais tarde, em 1895, se cria a London School of Economics and Political 

Science e em 1903 se funda a American Political Science Association.    

Estes dados têm de ser considerados como mera orientação no fio condutor 

da evolução da disciplina, sobretudo levando em conta a diversidade de critérios 

aplicáveis e a polêmica que os mesmos encerram. Ademais, a confluência inicial 

mencionada não significa seu prolongamento no tempo: após esse primeiro 

momento, as distintas histórias nacionais da ciência política condicionam em 

grande medida sua evolução; de uma parte, pela flutuação dos possíveis dados 

iniciais, e de outra, pela própria configuração de conteúdos, conceitos e tipos de 

análise. Em todo caso, e seguindo Favre (1985: 17) as etapas que sintetizam a 

evolução da ciência política seriam as seguintes: 
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1) Pode-se partir de uma “quase simultaneidade” na aparição da ciência 

política nos países ocidentais. 

2) Esta simultaneidade inicial não implica uma identidade e um 

desenvolvimento posterior similares. Mas bem ocorre o contrário, visto que 

entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, a ciência política 

de cada país está muito definida pelos seus próprios problemas científicos e 

pelos estudos que cultivam, que às vezes são mais bem limitados. 

3) O campo atual da ciência política não se abarca sistematicamente até 

depois da segunda guerra mundial, exercício que desenvolveram em primeiro 

lugar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.  

4) Finalizada a guerra, a ciência política praticada nos diferentes países 

tendem a se homogeneizar. As anteriores especificidades e problemáticas 

nacionais se limitam e deixam de ser incompatíveis.  

Contudo, a pretensão científica das ciências sociais e seu desenvolvimento se 

truncaram como consequência da situação política da Europa no começo do século 

XX. A partir de 1914 a hegemonia da cultura e do pensamento alemão é 

substituída pela atividade dos estudiosos norte-americanos e seu esforço por 

consolidar uma ciência política empírica.  

 

1. A CIÊNCIA POLÍTICA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA   

 

A ciência política contemporânea é um produto acadêmico cujas origens se 

situam nos Estados Unidos. A partir deste nascimento, sua influência tem sido de 

tal magnitude que tem modelado o horizonte da ciência política em todo o mundo 

ocidental.  

De acordo com Easton (1991: 275), a ciência política norte-americana tem 

atravessado quatro etapas: formal (legal), tradicional (informal e pré-behaviorista), 

behaviorista e pós-behaviorista.  

 

1.1. FORMAL (LEGAL) 

 



31 

 

O desenvolvimento das ciências sociais no último quartel do século XIX, 

estimulado pelos êxitos das ciências naturais e seu rápido desenvolvimento, 

propiciou a aparição nos Estados Unidos da primeira geração de cientistas 

políticos. Isto não quer dizer que não houvera antes um interesse pela política na 

Academia norte-americana, todavia, somente a partir do século XIX se procedeu a 

aparição da ciência política como disciplina diferenciada da filosofia, da história e 

da economia. O nascimento se procedeu em 1880, quando John W. Burguess, 

depois de estudar na École Libre de Sciencies Politiques de Paris cria a School of 

Political Science na Universidade de Columbia (New York), de onde, seis anos 

mais tarde, começaria a ser publicada a revista Political Science Quarterly. O 

processo de crescimento institucional continuou desenvolvendo-se com a criação 

de mais faculdades de ciência política e o surgimento de uma instância de 

coordenação da comunidade científica de politólogos – a American Political 

Science Association, em 1903, que publicaria, a partir do ano de 1906, a American 

Political Science Review. Porém, durante o primeiro quarto do século XX, a ciência 

política norte-americana não havia desenvolvido uma personalidade própria e se 

encontrava muito influenciada ainda pelas tradições européias (fundamentalmente 

a Teoria do Estado Alemã) de caráter formalista e institucionalista. O ponto de 

partida desta primeira geração de cientistas políticos norte-americanos era a 

convicção de que, uma vez descritas as leis que regulam a distribuição do poder 

em um sistema político, se obteria uma compreensão acertada de como funcionam 

as instituições4. Todavia, ainda que esta fosse uma corrente majoritária, não 

faltaram vozes que neste primeiro momento, mesmo ocupando posições 

minoritárias, que reclamaram outra orientação para a ciência política. Estes 

primeiros cientistas políticos norte-americanos, Woodrow Wilson e Frank Goodnow, 

profundamente influenciados por Charles Darwin, sustentaram que a ciência 

política norte-americana deveria abandonar o estudo das instituições estáticas e, 

                                                           
4 Algumas das obras mais representativas deste período são: D. Woolsey (1878), Political Science; 
W. W. Crane e B. Moses B. (1884), Politics: Na introduction to the Study of Comparative 
Constitutional Law; W. Wilson (1889), The State; J. W. Burguess (1890), Political Science and 
Comparative Constitutional Law; W. W. Willoughby (1896), An Examination of the Nature of the 
State: a study in Political Philosophy.   



32 

 

seguindo o exemplo do biólogo inglês, ocupar-se do estudo dos feitos sociais, 

embebendo-se do caráter positivista e afastando-se da tradição analítica.       

   

1.2. TRADICIONAL (INFORMAL E PRÉ-BEHAVIORISTA) 

 

Ao final do século XIX, Walter Bagehot na Grã-Bretanha, seguido por 

Woodrow Wilson nos Estados Unidos, descobriram que ao redor da estrutura 

formal das instituições políticas havia toda uma ordem de comportamentos e 

organizações informais nas qual, na realidade, repousa o poder da tomada de 

decisão. Estes descobrimentos introduziram uma nova etapa na ciência política, 

deslocando o interesse dos investigadores do estudo das instituições legal-formais 

para as práticas informais que as rodeiam. Esta troca tomou força a partir da 

década de 1920 e se estendeu até a década de 1940.  

No sentido de representar um interesse maior pelas dinâmicas de grupos, foi 

pioneira a obra de Arthur F. Bentley. Sua obra The Process of Government (1908), 

não passou despercebida à época de sua publicação, exercendo nas décadas 

seguintes uma enorme influência. Seu caráter pioneiro fundamentou-se em sua 

capacidade de prefigurar alguns dos pontos de interesse da agenda da ciência 

política após a segunda guerra mundial: 

1) Rejeição a toda formulação metafísico-normativa e ênfase na 

relevância dos feitos observáveis para os fenômenos políticos, à imagem e 

semelhança das ciências naturais. 

2)  Deslocamento do objeto de estudo da ciência política do “Estado” 

para o “grupo”. 

3) A substância da vida política repousava na atividade dos indivíduos e 

nos processos através dos quais esta atividade se convertia em legislação, 

administração e adjudicação.  

Deste modo, os conceitos novos, “comportamento” (behavior) e “processo”, se 

introduzem na ciência política norte-americana. Com o tempo, como se assinalará 

mais adiante, ambos os conceitos foram as bases sobre as quais se apoiou o giro 

que a ciência política norte-americana imprimiu ao estudo mundial da política a 

partir da segunda guerra mundial. O mérito de Bentley reside em haver traçado o 
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caminho pelo qual se transitaria a ciência política pelas décadas seguintes. Além 

disso, o próprio Bentley se encarregou de explicar que havia desenvolvido este 

novo horizonte a partir dos estudos do sociólogo polaco Ludwig Gumplowicz, que 

havia sido o primeiro a atribuir aos processos grupais, antes que ao indivíduo, a 

causalidade na sociedade, afirmando que os movimentos sociais são produzidos 

pela interação dos grupos. 

Contudo, a consolidação do giro pleiteado por Bentley não seria possível sem 

a constituição, em meados da década de 1920, do que posteriormente seria 

chamado de Escola de Chicago. A figura principal deste movimento foi Charles E. 

Merriam, que em 1925, publicou New Aspects of Politics, obra que se constituía 

numa reconstrução do método de análise da política, advogando um maior 

emprego da estatística em apoio à observação e às mensurações empíricas, 

postulando que da convergência de interesses da política, da medicina, da 

psiquiatria e da psicologia, poderia surgir “o controle social inteligente”. O dado 

básico para Merriam era a “atitude/ação”, daí seu interesse pela psicologia para 

uma melhor compreensão da política. Na realidade, estas idéias não eram novas. 

O inglês Graham Wallas já havia assinalado em Human Nature in Politics (1908) 

que uma nova ciência política deveria estar fundamentada em métodos 

quantitativos e haveria de prestar uma maior atenção nos elementos psicológicos 

(“a natureza humana”) presente na atividade política, incluindo os atos racionais e a 

exploração na vida política das inferências irracionais do inconsciente. O cientista 

político Walter Lippmann também expressou, à época, uma opinião bastante 

parecida em seu livro Public Opinion (1922). E de fato, esta constatação teve 

enorme impacto na filosofia política, como pode ser visto no livro de John Dewey 

The Public and its Problems (1927). Dentro da Escola de Chicago, quem chegou 

mais longe com a conexão entre ciência política e psicologia foi Harold Lasswell, 

com sua Psycopathology and Politics (1930).  

O problema do poder adquiriu um lugar proeminente nas obras das principais 

figuras da Escola de Chicago. Merriam e Laswell publicaram quase 

simultaneamente duas obras que assinalaram o lugar central que o estudo do 

poder deveria ocupar na ciência política empírica. Merriam publicou Political Power 

em 1934 e Laswell, Politics: Who Gets Waht, When, How em 1936. Merriam se 
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dedicou a mostrar como surge o poder, descrevendo o que denominou de os 

“instrumentos”, “alvos” e “agenda” da autoridade (que é equiparada ao poder), as 

técnicas dos detentores do poder, as defesas ao alcance dos que sofreram o poder 

e a forma em que desaparece o poder. O livro de Laswell era uma descrição 

naturalista da “influência” e do “influente”. Embora ambos tivessem fortes 

pretensões empíricas, o segundo ainda obteve, neste sentido, mais sucesso, tendo 

em vista que o primeiro caia com frequência no abstrato e no retórico. 

O primeiro livro verdadeiramente empírico da Escola de Chicago, que teve um 

significado considerável no desenvolvimento da ciência política como disciplina 

acadêmica foi o de Charles F. Merriam e Harold F. Gosnell, publicado em 1924, 

Non Voting, Causes and Methods of Control, que utiliza dados tabulados e surveys.         

Metodologicamente, este período tradicional, se caracterizou pela descrição e 

compilação de informações acerca dos processos políticos. Não somente esforços 

dirigidos na construção de uma teoria que explicasse como operavam estes 

processos políticos, nem uma preocupação exclusiva com os métodos de 

investigação: fatos e valores aqui, na verdade, apareciam mesclados. 

Assim, pois, a etapa tradicional da ciência política descobriu o rico conjunto 

das atividades informais com as quais se formulam as políticas públicas. Foi um 

período em que a distinção entre a descrição e os valores constituiu uma tarefa 

difícil. A teoria não estava à altura das promessas implícitas em seu nome e o 

método não foi uma questão problemática. 

 

1.3. BEHAVIORISTA 

 

A partir da segunda guerra mundial as tendências minoritárias que, como 

temos visto, haviam emergido na etapa anterior, experimentam um processo de 

maturação que leva a transformá-las em corrente hegemônica dentro da ciência 

política norte-americana. Esta nova forma de entender e praticar a ciência política 

significou uma ruptura radical com os usos que até aquele momento haviam 

prevalecido na disciplina. É por isso que o giro foi prontamente conhecido como a 

“revolução behaviorista”. Um de seus mais conhecidos protagonistas, David Easton 

(1991: 247), sintetiza em seis aspectos esse movimento: 
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1) Existem regularidades no comportamento humano que podem ser 

descobertas. 

2) Estas regularidades podem ser confirmadas por provas empíricas. 

3) Rigor metodológico para a compilação de dados e suas análises. A 

quantificação adquiriu um papel central na disciplina. 

4) A teoria behaviorista estaria orientada empiricamente. Buscaria 

explicar, compreender e, se possível, predizer o comportamento político dos 

seres humanos e o funcionamento das instituições políticas. 

5) Separação de fatos e valores: O behaviorismo assumiu as teses 

positivistas do Círculo de Viena sobre a possibilidade de uma investigação 

livre de valores.  

6) Defesa da ciência pura frente à investigação aplicada: A tarefa 

fundamental do cientista social era a compreensão e a explicação. Somente 

depois de obter um conhecimento exato de como funcionam as instituições 

políticas e como se comportam politicamente os seres humanos, seria 

possível aplicar este conhecimento para a solução de problemas sociais. 

O behaviorismo sustentou que o objeto de estuda da ciência política não 

podia ser outro senão o comportamento observável (exclusivamente observável) 

dos seres humanos, posto que este seria suscetível de verificação empírica. Os 

métodos e técnicas de investigação para a apreensão do comportamento político 

deviam ser os mesmos que empregam as ciências naturais. Em definitivo, o 

behaviorismo significou “uma autêntica ruptura metodológica, visto que a aplicação 

dos princípios fundamentais do comportamentalismo parecia empurrar a ciência 

política em direção a uma ‘cientificidade’ desconhecida para os anteriores 

cultivadores da análise política” (PASQUINO, 1988: 20). 

Qual é o contexto em que foi possível a revolução behaviorista? De acordo 

com Easton (1991: 248), esta foi o produto de várias tendências complexas. Em 

primeiro lugar, foi parte da evolução natural da disciplina. Em sentido comum, como 

era próprio da etapa tradicional, a dependência da descrição histórica e suas 

análises impressionistas, simplesmente haviam se esgotado nos últimos tempos. 

Uma insurgente sociedade de massas industrializada em desenvolvimento não 

podia mais enfrentar seus problemas com as explicações proporcionadas pela 
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ciência política tradicional. Vários problemas e dificuldades permaneciam sem 

solução. O êxito epistemológico das ciências naturais e de outras ciências sociais 

como a psicologia e a economia, baseadas na utilização de métodos rigorosos, 

tiveram seu impacto dentro da Academia e mostraram-se como um caminho 

possível a ser trilhado agora pela ciência política.  

A estes fatores se somaram forças sociais que se coadjuvaram à introdução 

da ciência no estudo da política. Assim, durante a guerra fria, especialmente 

durante a guerra da Coréia (1950-1953), o senador McCarthy inaugurou e liderou 

um reinado de terror contra os progressistas. Os pesquisadores foram 

selecionados segundo seu grau de distanciamento em relação ao comunismo. O 

resultado foi que o macarthismo provocou uma retirada do interesse dos 

pesquisadores pela reforma social e/ou pela teoria política. Esta perspectiva 

behaviorista da investigação, neutra, livre de valores, representou uma posição 

protetora para os pesquisadores. O Estado lhes oferecia legitimação intelectual e 

os protegia das controvérsias políticas.  

A prosperidade da sociedade norte-americana depois da segunda guerra 

mundial, unida ao conservadorismo dos anos cinquenta e primeiros sessenta, levou 

a um clima de opinião que considerava que a ideologia havia chegado ao seu fim. 

O rápido crescimento econômico ofereceu benefícios materiais a todos os 

segmentos da população, incluindo os mais pobres. O pensamento social crítico, 

incluindo o liberalismo progressista, desapareceu, e com ele, todo o rastro do 

conflito ideológico. Uma boa imagem do que acontecia àquele momento temos em 

um dos livros mais lidos à época, a obra de Bell intitulada The End of Ideology 

(1960). A falta de desafios à ideologia liberal-conservadora hegemônica apartou as 

ciências sociais dos problemas sociais como objeto de investigação e deslocou seu 

interesse para os critérios internos da teoria social: o lugar da teoria na 

investigação social, a necessidade de rigorosos métodos de investigação e o 

refinamento de técnicas para a aquisição e análise de dados. 

 

1.4. PÓS-BEHAVIORISTA  
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Esta etapa começou no final da década de 1960 e tem continuado até a 

atualidade. Seu ponto de partida foi uma profunda insatisfação com os resultados 

do behaviorismo, que não levou ao abandono do método científico, mas sim a uma 

profunda reflexão sobre a natureza da ciência. Seria o próprio David Easton, um 

dos responsáveis pela “revolução behaviorista” quando em 1969, sendo então 

presidente da American Political Science Association, anuncia a chegada de uma 

revolução pós-behaviorista como resultado das crises sociais e políticas da época, 

e assinala que suas máximas eram a relevância e a ação. Esta revolução estava 

liderada pelos jovens acadêmicos que, formados no behaviorismo, denunciavam 

sua pretensa neutralidade e suposta ausência de valores. Estes jovens, dirigidos a 

princípio por Surkin e Wolfe, constituíram a Caucus for a New Political Science 

(CNPS), como grupo dentro da American Political Science Association, e exigiram 

uma reforma da ciência política para transformá-la “em uma disciplina a serviço do 

social e não um instrumento das elites. A democracia deveria também se estender 

a APSA, onde as eleições disputadas eram desconhecidas” (MONTERO, 1981: 

82)5.            

A crítica ao método científico, tal como havia se entendido na etapa anterior, 

se baseou em vários argumentos: 

1) Os seres humanos constituem um objeto de conhecimento diferente 

dos objetos de conhecimento das ciências naturais. 

2) A neutralidade valorativa e o “fim da ideologia” ocultavam uma 

ideologia conservadora legitimadora do status quo6. 

3) Ataque às bases epistemológicas da investigação social positivista: 

Thomas Kuhn e A Estrutura das Revoluções Científicas. 

4) Carência de sentido de enunciados que não são definições nem tem 

caráter empírico. 

5) Excessivo empirismo e hiperfactualismo.    

6) Interdependência entre teoria e observação.  

                                                           
5 Para uma exposição do programa básico dos pós-behavioristas Cf. MONTERO (1981: 82-83).   
6  Hoffman (1988) identifica os céticos com a possibilidade de uma Ciência Social exata e oposta à 
separação de fatos e valores sob a denominação de “filósofos”, contraposto ao grupo dos 
“científicos”, partidários da aproximação às Ciências Naturais e da irrelevância das reflexões de tipo 
moral para o desenvolvimento da Ciência Política.  
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De sua parte, Haas (1992) agrupa os críticos do behaviorismo em três 

categorias: 

1) Convencionalistas: defendem que o behaviorismo tem relegado a um 

segundo plano áreas essenciais da política, deixando que áreas fundamentais 

do estudo da política caiam no vazio. 

2) Críticos do establishment: o conceito essencial da disciplina é o poder 

e não se devem buscar outros enfoques até que este não esgote todo o seu 

potencial. 

3) Populistas: criticam o conservadorismo dos modelos “pré-fabricados” 

e a exportação dos “pacotes institucionais” e defendem o progressivo 

aumento da democracia de forma quase espontânea.  

A este último grupo cabe incorporar a presença de outras duas correntes 

críticas do behaviorismo: a) os tradicionalistas7: defensores do valor dos elementos 

históricos e filosóficos no estudo da política; e b) a nova esquerda: insatisfeita com 

a irrelevância do behaviorismo e sua defesa do status quo, porém, partidária do 

pós-behaviorismo.  

 O contexto histórico em que surge o pós-behaviorismo é a contracultura do 

final dos anos 1960 do século XX. Na América do Norte, a contracultura teve sua 

origem no movimento por Direitos Civis, especialmente depois da decisão da 

Suprema Corte (1954-1955) em contrapartida à segregação dos negros no sistema 

educativo. Isto impulsionou as demandas por melhoras nas condições dos negros e 

outras minorias étnicas. O cenário se completou com a extensão do movimento de 

protesto contra a guerra do Vietnã durante as administrações Johnson e Nixon. 

Nesses anos eclodiram novas formas expressões artísticas, novas formas de 

conduta sexual, a modificação do lugar que ocupavam as mulheres e as minorias 

na sociedade, o respeito pelo meio ambiente e o combate às desigualdades 

sociais. Em sentido amplo, podemos dizer que a contracultura significou o 

despertar do mundo moderno aos perigos aparelhados à industrialização moderna, 

a discriminação étnica e sexual, a extensão da pobreza no mundo e a guerra 

nuclear. O impacto da contracultura sobre a ciência política consistiu em dispor de 

                                                           
7 Os principais argumentos dos tradicionalistas têm sido sintetizados por Somit e Tanenhaus 
(MONTERO, 1981: 75-77).  
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forma manifesta a incapacidade da ciência na hora de prever os problemas 

anteriormente mencionados. Trouxe-se à tona a idéia de que a ciência política 

havia permanecido exilada em uma torre de marfim, distante dos verdadeiros e 

emergenciais problemas do mundo real.           

Por trás desta segunda revolução, segundo Easton, a separação entre os 

valores e os direitos não seria assim tão rígida, e a ciência política passaria a 

ocupar-se, ao menos em boa medida, com os problemas políticos do momento e 

das implicações práticas da disciplina. Sob estes princípios se daria um impulso 

fundamental aos chamados “estudos de políticas públicas” (GUNNELL, 1983). 

Easton (1997) tem descrito a situação atual identificando três correntes distintas 

dentro do pós-behaviorismo: o “intencionalismo” weberiano, o “modelo do ator 

racional” e o “modelo do ator estatal”. Os primeiros partem de posições weberianas 

para recuperar o interesse pela subjetividade dos atores, e incorporar suas 

intenções e propósitos na análise política. Os segundos reivindicam o método 

dedutivo frente ao indutivismo dos behavioristas e enfatizam o papel do indivíduo 

frente ao determinismo estrutural de outras tendências. Em terceiro lugar, figuram 

aqueles partidários da reorientação do foco de atenção do Estado, frente às teorias 

baseadas, de forma preponderante, quando não exclusivamente, na sociedade.   

 

2. A CIÊNCIA POLÍTICA NA EUROPA 

 

Entre os séculos XIX e XX se inicia uma autêntica revolução científica no 

mundo europeu que com a física (Einstein), a psicanálise (Freud) e a filosofia 

analítica (Wittgenstein e o Círculo de Viena) influenciou as ciências sociais em 

geral e, especialmente, a ciência política. Nas ciências sociais, como se tem visto 

anteriormente, aparece a ambição de imitar as ciências naturais, de copiar suas 

técnicas de investigação, de produzir explicações e generalizações sob a forma de 

causa e efeito, com a forma de leis. Max Weber participa deste movimento de 

renovação metodológica e elabora originais perspectivas de análise. 

 Este impulso renovador foi bloqueado durante o período entre guerras. O 

fascismo e o nazismo paralisaram na Europa as ciências sociais, fazendo-as 

retroceder. Os cientistas políticos europeus (fundamentalmente alemães) se 
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exilaram nos Estados Unidos, dando um novo impulso às ciências sociais norte-

americanas em detrimento das ciências sociais na Europa. 

 No que diz respeito à Inglaterra, cabe destacar, de acordo com Hayward 

(1991: 93) o estilo “socrático” que caracteriza a ciência política britânica. Este estilo 

põe mais acento no questionamento e no debate sobre certos conceitos-chaves no 

processo de construção de uma ciência sistemática e compreensiva. Tal inclinação 

tem provocado um sentimento de ceticismo acerca das possibilidades da ciência 

política que se tem enraizado na tradição intelectual britânica.  

 Em 1895, foi criada a London School of Economics and Political Science, 

tendo como modelo a Ecole Libre de Science Politique de Paris. A motivação 

fundamental por trás desta criação consistia em construir um centro dedicado à 

formação de elites democráticas e reformistas que pudessem encabeçar um 

programa progressista de transformação da sociedade inglesa. Durante o período 

do entre guerras, assistimos a um processo de consolidação institucional da ciência 

política inglesa, manifestado na publicação de revistas como Internationals Affairs 

(1922), Public Administration (1923), Political Quaterly (1930) e Politics (1934). 

 Institucionalmente, na década de 1930, se assiste à criação do Nuffield 

College na Universidade de Oxford, fundado por Sandie Lindsay. Depois da 

segunda guerra mundial, o Nuffield College, se configurou como um núcleo de 

investigação centrado nos problemas da “reconstrução” nacional. 

 Na década de 1950, sob a inspiração da UNESCO, se cria a Political Studies 

Association (1950) que organizou a ciência política britânica em torno das 

seguintes áreas: 

1) Teoria política e instituições. 

2) Governo e administração pública. 

3) Leis constitucional e administrativa. 

4) Relações internacionais. 

5) Lei internacional.  

Ao final da década de 1950, a influência da ciência política norte-americana 

era ímpar, e a ciência política britânica não podia seguir como estava até então, 

ignorando os desenvolvimentos que se havia produzido na disciplina do outro lado 

do Atlântico. Assim, em 1959, Bernard Cricks publicou The American Science of 
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Politics. O texto constituía uma defesa do tradicional enfoque histórico-filosófico no 

sentido que era próprio à ciência política produzida na Inglaterra, em clara 

desqualificação da revolução behaviorista norte-americana. No entanto, apesar 

desta primeira resposta negativa, o certo é que, progressivamente, ao longo da 

década de 1950, a ciência política britânica se foi impregnando do desenvolvimento 

da ciência política norte-americana de tal modo que, o enfoque tradicional histórico-

filosófico foi perdendo aos poucos terreno e presença no seio das universidades e 

institutos de pesquisa em termos relativos, todavia, sem desaparecer totalmente. 

Um impulso importante para a pesquisa em ciência política na Inglaterra foi a 

fundação em 1965 do Social Science Research Council8. Embora tenha atingido 

seu esgotamento ao final da década de 1970, esta instituição apoiou 

financeiramente, com quantidades importantes, o desenvolvimento de pesquisas 

em ciência política na Inglaterra. Isto se traduziu em um incremento massivo de 

publicações, tanto em artigos como no surgimento de novas revistas 

especializadas. Deste modo, desde meado da década de 1970, o número de livros 

publicados aumentou significativamente.  

 Na Alemanha, a ciência política como disciplina acadêmica tem uma história 

relativamente curta. Durante a República de Weimar (1919-1933) houve iniciativas 

precursoras, todavia, o fato é que a disciplina não obteve nenhuma áurea 

acadêmica até a década de 19509. Na Alemanha ocidental, o surgimento e a 

institucionalização da ciência política levaram vinte anos, desde a fundação das 

primeiras cátedras universitárias em 1948 até sua consolidação e extensão à 

prática totalidade das universidades alemãs na década de 1960 (KASTENDIEK, 

1991: 108).  

Este desenvolvimento tardio da ciência política na Alemanha se explica, em 

primeiro lugar, pela existência de uma larga e rica tradição de análise e 

pensamento sobre questões políticas de forte inspiração holística e totalizadora. 

Foi precisamente a existência de uma forte identidade entre as ciências sociais na 

                                                           
8 Em 1983, o governo conservador tratou de eliminá-lo, pois finalmente optou por alterar sua 
denominação passando a ser Economic and Social Research Council, que omite, deliberadamente, 
a palavra Science.  
9 Refiro-me aqui à República Federal Alemã. Na República Democrática Alemã, devido sua 
orientação socialista, a Ciência Política era rechaçada como ciência burguesa e, portanto, não foi 
cultivada.  
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Alemanha, digo: entre a história, o direito e a economia, por exemplo, que durante 

muito tempo estabeleceram com êxito questões relacionadas à política e inibiram, 

durante algum tempo, o desenvolvimento da nova disciplina. A ciência política 

alemã surge da necessidade do estudo de temas que se entendiam fora do 

“guarda-chuva holístico” das disciplinas existentes. No que se refere à política, 

durante o século XIX, o estudo artesanal da política evolui para o estudo do papel 

do Estado e suas relações com a sociedade. Como o Estado se entendia até então 

em sentido fundamentalmente legal-formal e burocrático, o direito público passou a 

ser o núcleo da disciplina. A hegemonia da ciência do Estado se manteve até 1933-

1945. Autores como G. Jellinek, R. Schmidt e H. Kelsen representam o que há de 

mais seleto nesta tradição. 

Em segundo lugar, o advento do nazismo, a partir de 1933, introduziu um 

parêntese no desenvolvimento da ciência política alemã. Numerosos cientistas 

sociais se viram obrigados a emigrar, especialmente para os Estados Unidos, onde 

contribuíram significativamente para o desenvolvimento da ciência política norte-

americana. 

A partir de 1945, com o fim da segunda guerra mundial, o desenvolvimento da 

ciência política alemã foi um processo indissoluvelmente ligado às autoridades de 

ocupação. Particularmente relevante no impulso da nova disciplina foram 

instituições norte-americanas que, como a Fundação Ford, promoveu muito 

ativamente a implantação e a institucionalização da ciência política alemã durante 

os primeiros anos da década de 1950. A emergência da disciplina se promoveu em 

um contexto definido pelas seguintes variáveis: o fracasso da República de 

Weimar, a experiência do nazismo e a segunda guerra mundial, o colapso do 

Estado alemão e o desenvolvimento político em uma nação dividida e envolta em 

uma competição mundial entre sistemas antagônicos de organização social. Estas 

circunstâncias, e se acrescente, a necessidade de construção de um sistema 

político democrático, requeriam novos enfoques no tratamento acadêmico da 

política. Para a maioria dos cientistas sociais da época, a construção da 

democracia e a emersão de uma nova forma de entender a ciência política eram 

necessidades relacionadas entre si. Sem dúvida, a introdução de uma nova 

maneira de conceber a ciência política tropeçou com a resistência dos setores 
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tradicionalistas da comunidade intelectual, defensores da ciência do Estado. 

Devido a estas resistências, o nascimento da nova ciência política a partir de 1945 

foi incentivado, menos pela comunidade científica e mais pelas agências 

governamentais apoiadas pelas autoridades de ocupação. 

O início institucional deste processo se inicia em 1948, com a fundação da 

Deutsche Hochschule für Politik, seguida em 1951 da criação da Associação Alemã 

de Ciência Política. Do mesmo modo, em 1950, é fundado na Universidade Livre 

de Berlin o primeiro departamento universitário de ciência política. O processo de 

criação de departamentos universitários de ciência política continuou a entender-se 

por todo o país, de maneira que, no começo da década de 1960, o processo de 

institucionalização da disciplina havia se completado. O processo de expansão 

seguiu ao longo da década de 1960, anos em que o crescimento do número de 

profissionais de ciência política sofreu um contínuo aumento. Em paralelo ao seu 

crescimento, a área experimentou um processo de fragmentação e rupturas 

internas, produzidas em um contexto em que, a partir de meados da década e do 

impulso experimentado pela economia alemã durante o período de reconstrução 

que se abriu em 1945, começou a mostrar sintomas de exaustão.    

No começo da década de 1960 era possível identificar duas tendências no 

interior da ciência política alemã: por um lado, o enfoque normativo, por outro, os 

estudos de caráter empírico. O enfoque normativo teve como objetivo primordial a 

fundamentação filosófica da tradição normativa anterior, lançando-se a uma 

reconstrução da tradição do pensamento político que se havia interrompido no 

século XX. O enfoque empírico centrou seu interesse nas instituições e nos 

processos do sistema democrático, assim como em todo o relativo à intermediação 

pluralista de interesses. Ambos os enfoques, embora possuam perspectivas 

distintas, coincidiram na necessidade de abordar o estudo da política a partir de um 

ponto de vista teórico. O enfoque normativo se caracterizou por seu viés 

conservador e sua tendência a identificar a teoria política com a filosofia política. 

Esta forma de entender a teoria política não teve capacidade para orientar e 

sistematizar os resultados dos estudos empíricos. Esta situação provocou a 

“americanização” da ciência política alemã (VON BEYME, 1982). 
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A estas duas tendências se somou no começo da década de 1970 a 

reemergência das análises políticas marxistas. Depois do segundo pós-guerra 

mundial, o marxismo havia sido execrado pela maior parte das ciências sociais 

alemãs. A teoria marxista havia sobrevivido fora dos ambientes universitários, em 

círculos de estudo pertencentes a partidos políticos e sindicatos. O movimento 

estudantil de finais da década de 1960 e começo da década seguinte recuperou a 

reflexão da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Esta fragmentação entre 

tradicionalistas, modernistas e neomarxistas se projetou até a década de 1980, 

configurando a ciência política alemã como a mais plural dentro do panorama 

europeu.       

Na Itália, o crescimento da ciência política se deveu à interação de quatro 

fatores que se manifestaram no final da década de 1950 e nos anos sessenta 

(GRAZIANO, 1991: 128): 

1) O esforço consciente de alguns acadêmicos (Bobbio, Sartori, Leoni) 

de resgatar a ciência política do esquecimento e restabelecer seu status de 

campo de estudo autônomo e distinto de outras disciplinas mais antigas como 

o direito público, a história e a filosofia política. 

2) O desenvolvimento e a modernização que experimentou a Itália e o 

contexto democrático que o fez possível. O realismo científico da ciência 

política de orientação positivista foi percebido como funcional tanto para a 

reforma como para a modernização política. 

3) O impulso exterior, especialmente o impacto da ciência política norte-

americana. 

4) As reformas no sistema universitário, que possibilitaram o 

desenvolvimento de faculdades de ciência política.   

Os fundadores da ciência política italiana, Mosca e Pareto, não tiveram 

seguidores. O regime fascista suprimiu o Instituto Cesare Alfieri e criou faculdades 

de ciência política novas sob a sua orientação. Após o fim da segunda guerra 

mundial, o panorama estava dominado por estudos políticos orientados em sentido 

tradicional. O estudo da política estava homogeneizado por disciplinas tradicionais 

como o direito público, a história e a filosofia política. Não existia uma “ciência 

política” no singular e sim, “ciências políticas” no plural. 
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O estabelecimento da ciência política na Itália se produziu em duas fases: a 

primeira começou no final da década de 1950 e ocupou toda a década seguinte. 

Consistiu no estabelecimento do estatuto científico das ciências sociais e, dentro 

destas, o lugar da ciência política frente à história, à filosofia e ao direito. Esta 

tarefa foi realizada por Bobbio. A segunda fase se desenvolveu durante a década 

de 1970 e consistiu no estabelecimento da autonomia da ciência política, tanto 

frente à sociologia (a ciência social de mais rápido crescimento) como frente à 

tradição anti-empirista da filosofia italiana. Nesta etapa, foi essencial o trabalho de 

Sartori, especialmente na obra Antologia di Scienza Politica (1970), a primeira 

apresentação sistemática da ciência política norte-americana ao público italiano.    

Na França, as duas correntes, a ciência política da Ecole Libre e do Direito 

Constitucional e a ciência política das Faculdades de Direito, confluíram ao final da 

década de 1950 para a criação de uma nova comunidade científica, mais autônoma 

e menos heterogênea. Esta evolução foi prefigurada pela criação desde 1949 da 

Associação Francesa de Ciência Política, e a criação de cursos de ciência política 

nas Faculdades de Direito em 1955. 

Como assinala Favre (1985), a ciência política francesa da década de 1980 

tinha três características: 

1) Estavam divididas em correntes irreconciliáveis. 

2) Eram mais ciências de Estado do que ciência política. Estavam 

dirigidas essencialmente para a formação de funcionários públicos e, 

portanto, reuniam materiais que tinham haver com a economia, a política, as 

finanças e, em geral, todos aqueles conhecimentos necessários para que os 

funcionários pudessem exercer suas tarefas adequadamente.  

3) Estavam imersas no debate de idéias. 

Na Europa central e oriental, os antecedentes mais remotos dos estudos 

políticos se encontravam em dois países, a Hungria e a Polônia, ao final do século 

XIX. Filosofia política, teoria do Estado e do direito, se encontram entre aquelas 

áreas temáticas que constituíam estes antecedentes, e estavam com frequência 

ligadas à “questão nacional” (KLINGEMANN, 2002: 18).  A institucionalização da 

ciência política se produziu no período do entre guerras, com a criação das 

primeiras cátedras universitárias, sobretudo, naqueles países que haviam formado 
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parte do Império Austro-Húngaro. Ao final da segunda guerra mundial, a entrada da 

hegemonia soviética na região representou uma brusca ruptura no processo de 

crescimento e institucionalização da ciência política. Em efeito, de acordo com a 

ortodoxia do marxismo soviético, a política era considerada como epifenômeno e, 

portanto, a ciência política era catalogada como “ciência burguesa”. De acordo com 

Klingemann (2002: 18-19), durante o comunismo, a ciência política se reduziu ao 

estudo do Marxismo-Leninismo histórico e dialético. As leituras sobre estes 

conteúdos eram obrigatórias para todos os estudantes e, fundamentalmente, se 

concretizavam no estudo da “teoria e filosofia marxista”, da “economia política” e do 

“comunismo científico”. 

O controle que exerceu o Partido Comunista Soviético esteve em função de 

dois critérios: o momento histórico e o país de que se tratava. Assim, a época mais 

dura, no qual o controle foi mais ferrenho, constituiu o período stalinista, enquanto 

a época da perestroika significou um relaxamento mais significativo. Quanto às 

diferenças entre países, Klingemann (2002) estabelece uma tipologia que distingue 

três grupos de países: 

1) Países com alto grau de controle ideológico: Estônia, Letônia, 

Lituânia, Checoslováquia, Bulgária e Romênia. 

2) Países com um grau moderado de controle ideológico: Hungria e 

Polônia. 

3) Países com baixo grau de controle ideológico: Eslovênia. 

Assim, os primeiros sinais de estabelecimento de uma ciência política 

independente da doutrina oficial Marxista-Leninista se encontram em países como 

a Hungria e a Polônia. Com a subida ao poder de Kádár, a ciência política começou 

a desenvolver-se na Hungria. Na Polônia, durante os anos cinquenta e sessenta do 

século passado e, apesar das severas restrições se criaram os primeiros centros e 

departamentos de ciência política, embora a disciplina não obtenha 

reconhecimento oficial antes de 1989. Porém, a situação mais aberta para o 

desenvolvimento da ciência política se produziu na antiga Federação Iugoslava. 

Assim, Eslovênia e nesse momento parte da Iugoslávia, pode instituir em 1968 a 

ciência política como disciplina acadêmica autônoma, em um ambiente 

relativamente livre das pressões do poder político. 
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Estas diferenças no grau de controle ideológico tiveram seu efeito quando, a 

partir de 1989-1990, se abriu o período de transição pós-comunista para a 

democracia: aqueles países em que o controle ideológico havia sido mais relaxado 

desenvolveram com mais facilidade e impulsionaram a institucionalização da 

ciência política. O panorama atual exibe as seguintes cifras: 42 departamentos 

universitários ofertando graduações e pós-graduações em ciência política na 

Europa pós-comunista, contando com 16.000 alunos e 550 docentes. A 

desagregação destes dados mostra uma distribuição desigual relacionada, como é 

óbvio, com o número de habitantes do país, assim como com seu potencial 

econômico. No extremo interior se encontram Letônia, Eslovênia e Estônia que 

contam com um ou dois departamentos; no extremo superior se situam países 

como Polônia, Eslováquia, Hungria, a República Checa e a Romênia com quatro ou 

mais departamentos. Polônia e Hungria são os países que contam com uma 

comunidade maior de cientistas políticos: concentram mais da metade dos 

estudantes e 37% dos docentes10. 

De um ponto de vista qualitativo, Klingemann (2002: 17-19) assinala que são 

duas as tendências que têm estruturado a ciência política na Europa central e 

oriental a partir de 1990: 

1) Uma profunda necessidade de construção teórica. 

2) A necessidade de realizar contribuições relevantes para os problemas 

da agenda política da transição para a democracia. 

Por isso, uma das áreas fundamentais de estudo têm sido os problemas 

derivados da integração em organizações internacionais como a OTAN e a UE. 

Outros problemas mais específicos e particulares de cada país também têm 

merecido atenção, por exemplo, a diáspora no caso da Hungria, as análises sobre 

as causas da desintegração da antiga Iugoslávia, no caso da Eslovênia. Em todos 

os países três subáreas da ciência política têm merecido uma maior consideração: 

política comparada, teorias e métodos e filosofia política. Quanto aos enfoques 

predominantes, estes têm sido o enfoque histórico, a teoria dos sistemas, o 

funcionalismo e o novo institucionalismo. Estas características sugerem como 

                                                           
10 Os dados que aqui foram apresentados foram tomados de Klingemann et al. (2002).  
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conclusão a existência de uma progressiva “normalização” da ciência política nos 

países da Europa central e oriental.      
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CAPÍTULO 2: 

DEFININDO O OBJETO E O MÉTODO DA CIÊNCIA POLÍTICA 

 

I. PODER, ESTADO E SISTEMA DE GOVERNO 

 

Tratarei nesta seção de um ponto no qual há um consenso quase total entre 

os cientistas políticos: a dificuldade de definir o objeto de estudo da ciência política. 

Não se espere, todavia, que este trabalho pretenda dar uma resposta definitiva e 

clarificadora da pergunta “o que é a política?” Dado que também comungo da 

constatação da extrema dificuldade de definição do objeto de estudo da ciência 

política, ademais, minhas pretensões neste texto são mais modestas do que 

responder tal questão. Simplesmente, se pretende dar conta do estado desta 

discussão aqui.  

 Parece evidente que o objeto de estudo da ciência política é “a política”. 

Todavia, uma resposta deste tipo, ao invés de solucionar a questão, simplesmente 

a recolhe para debaixo do tapete. Em primeiro lugar, por que a definição e a 

cotação do que se pode e se deve entender por “política” é uma tarefa muito 

complexa. É esta complicação radical que encontramos quando nos deparamos 

com um termo polissêmico. A multiplicidade dos significados do termo se percebe 

melhor se analisarmos os vocábulos que em inglês, por exemplo, se utilizam para 

fazer referência à política (GROSSER, 1984: 124-125). Por conseguinte, no idioma 

inglês é possível distinguir entre: 

1) Politics: A política como atividade relacionada com o exercício do 

poder. Em português poderia ser traduzida como “processo político” ou 

“articulação política” – os atores interagem entre eles quando têm interesses 

conflitivos ou visões divergentes sobre temas/questões sociais que estes não 

podem resolver por si mesmos.  

2) Policy: As políticas como as decisões ordenadas tendo em vista a 

consecução de um fim político. Em português poderia ser traduzida como 

“políticas públicas” – as opções elegidas para resolver um problema. 

3) Polity: A dimensão institucional da política. A política como o universo 

formado pelas ações e constructos humanos nos quais a política se 
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desenrola. Em português poderia ser traduzida para “politeia” ou 

“institucionalidade política” – o conjunto de instituições e regras desenhadas 

para modelar a interação política.   

Uma fonte adicional que agrega complexidade à tarefa de compreender e 

definir “a política” apóia-se no fato deste ser um conceito carregado de história. A 

identidade da política tem sido transformada ao longo da história, de tal modo que 

o que se tem entendido por “a política” varia em função das coordenadas temporais 

em que nos encontramos. O campo da política é um âmbito produzido e criado pela 

atividade humana. Neste sentido, a tarefa do cientista da política difere, 

sensivelmente, da tarefa do cientista da natureza. Para este último, não é seu 

objeto de estudo o que muda, sim, sua maneira de percebê-lo. Assim se evidencia, 

por exemplo, as distintas perspectivas da física tradicional newtoniana à física 

quântica de começos do século XX. Contudo, para o cientista da política, mudam-

se tanto os modos de percepção do objeto de estudo, quanto o próprio objeto de 

estudo em si: basta comparar a polis grega, o Império Romano, a monarquia 

feudal, o Estado liberal clássico, o Estado social e democrático (WOLIN, 1973: 14-

15).   

O vocábulo “política” procede de uma família de palavras gregas relacionadas 

com a polis ou Cidade-Estado: politeia (constituição), polites (cidadão) e politikos 

(estadista). Todas elas denotam um significado relativo aos assuntos públicos em 

contraste com o que se consideravam assuntos privados. A consideração 

aristotélica do homem como um animal político remete ao homem que vivia na 

polis, e esta não era uma dimensão de sua vida entre outras possíveis, visto que, 

pelo contrário, representava a totalidade da vida do zoon politikon. O cidadão 

(polites) é um ser para o qual a política constitui uma atividade social natural, 

inseparável do resto da sua vida (DAHL, 1992: 27). No mundo grego da 

antiguidade clássica, portanto, o âmbito da política compreendia todas aquelas 

atividades que os homens compartilhavam, contanto que membros da mesma 

polis. Uma definição deste tipo implica uma restrição considerável sobre o número 

de indivíduos que possuíam a qualidade de cidadãos. O conceito grego de política 

possuía uma dimensão horizontal, de tal maneira que englobava em seu interior, 

também, a esfera do social. Dito de outra maneira: o social não era um âmbito que 
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pudesse ser diferenciado do político. Todavia, esta definição da política em sentido 

amplo, abarcadora de qualquer manifestação de fenômenos coletivos, se esgotaria 

com a civilização grega. A partir de então, começou um largo e complexo processo 

no qual o significado e o espaço da política se restringiu progressivamente, mas 

não inexoravelmente (SARTORI, 1992). Na época do Império Romano, se 

aumentou a comunidade política com a inclusão dos campesinos nascidos 

cidadãos romanos e dos escravos emancipados, a política se erigiu mais 

juridicamente e se circunscreveu mais aos aspectos legais e institucionais. Trata-se 

da redução da política à politeia, em inglês, a identificação da política, 

exclusivamente, com policy.          

A partir da Idade Média a política se “teologizou”, impregnando-se da visão 

cristã do mundo: o homo politicus é substituído pelo homo credens (HELD, 1991: 

53). A política começa a ser considerada e, portanto, a definir-se através de 

categorias como o pecado e a graça. A ordem política se transforma em uma dupla 

direção: 

1) O espaço político passa a ser considerado em termos universais (a 

Cristandade), frente às unidades políticas próprias da antiguidade clássica, 

como as Cidades-Estados, as Monarquias e os Impérios. 

2) A percepção do tempo passa a ser providencialista e apocalíptica, ao 

invés de cíclica (WOLIN, 1974: 295). 

A concepção helênica do homem como ser concebido para viver em uma 

cidade foi substituída pela preocupação com a forma pela qual os homens podiam 

viver em comunhão com Deus (POCOCK, 1975: 84). Os efeitos desta nova 

concepção da política, restringida e “teologizada”, caracterizaram o enfrentamento 

entre o Papado e o Império e, posteriormente, a ruptura da unidade religiosa do 

Ocidente com o enfrentamento entre católicos e protestantes. 

Tomás de Aquino representa o primeiro grande intento de revisão do conceito 

medieval da política, ao tratar de integrar o pensamento grego e, em particular, 

com a obra de Aristóteles, com a visão cristã da política. Todavia, havia de se 

esperar Maquiavel para que se pudesse, de fato, assistir a erupção de uma nova 

maneira de conceber a política. A obra do autor florentino tornou-se significativa no 

que diz respeito à autonomia da política frente à ética e à religião. Interessa 
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ressaltar aqui que não se pode separar esta nova concepção da política do 

conjunto dos acontecimentos que se produziram na Europa nos princípios da Idade 

Moderna. Especialmente, o surgimento de uma nova forma de organização política: 

o Estado. A consolidação das monarquias absolutas na Inglaterra, França e 

Espanha, a fragmentação política da Itália e o predomínio da Igreja sobre os fatos 

que conformam o contexto em que se deve situar a contribuição de Maquiavel. A 

partir de sua obra, a transformação da política em esfera autônoma tem como 

consequência a progressiva circunspecção do objeto de estudo da política ao 

fenômeno do Estado. Boa parte disso por não assumir a totalidade da observação 

sobre a política como fenômeno autônomo durante o período que temos 

caracterizado como “reflexão artesanal”, o qual tem como objeto de estudo 

primordial o Estado. 

O Estado aparece como produto das lutas contra o feudalismo e a 

sobredeterminação religiosa em que se estavam baseadas as relações políticas até 

então, ao largo de um processo caracterizado pelo desaparecimento da unidade 

espiritual da comunidade cristã medieval e o progressivo avanço da secularização. 

O Renascimento conduziu a uma troca de mentalidade que acabou com o 

fundamento religioso da ordem “natural”: 

 

(...) as leis naturais vão deixar de ser aquela parte integrante da 
ordem da criação estruturado pela lei eterna, para converter-se em 
uma pura construção da razão, a partir da natureza instintiva e 
impulsiva do ser humano (VALLESPÌN, 1990: 9).  

 

A Reforma rompe o universalismo representado pela autoridade papal, o qual 

supõe a perda de uma ordem política e moral até então considerada um referente 

comum. Deste modo, a Reforma contribuiu para definir definitivamente um espaço 

político específico, o do Estado emergente cujas características serão objeto de 

análises e justificação no seio de uma nova sociedade, a renascentista, construída 

no trânsito do feudalismo para o capitalismo (GARCÍA PELAYO, 1983: 116-117). 

Com o Estado surge uma idéia vigorosa que constitui um dos eixos sobre os quais 

se apóia boa parte do pensamento político moderno: o conceito de “razão de 
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Estado”, introduzido na reflexão acerca da política por autores como Guicciardini e 

Botero11.        

Meinecke assinala as fontes nas quais se pode situar as origens das 

chamadas “razões de Estado”: 

 

Na tendência ao poder do soberano e na necessidade do povo que 
obedece, o qual se deseja dominar por que recebe em troca 
contraprestações, enquanto que, por sua vez, alimenta com seus 
próprios impulsos vitais o poder do soberano. Dominador e 
dominado se encontram enlaçados aqui por um vínculo comum, 
pela necessidade humana primária de viver em comunidade. É a 
essência do poder adquirido sobre o povo que se quer cultivado se 
se quer conservá-lo. Para que subsista, tem que ser organizado e, 
como é organizado, se converte em algo independente, supra-
individual, que a de se cuidar, e a que servir, sobretudo para 
aqueles que o busca e que têm buscado sua proteção. O soberano 
se converte em um servidor de seu próprio poder e, quando os fins 
desse último começam a limitar seu arbítrio pessoal, é a hora em 
que nasce a razão do Estado (MEINECKE, 1983: 11).       

 

A razão de Estado constitui o nervo de construção e consolidação das 

estruturas políticas modernas, o elemento definidor das estratégias que configuram 

as relações entre Estado e sociedade, que podem moldar-se mediante as normas 

jurídicas, e as relações entre os Estados que logo não admitem, salvo em aspectos 

marginais, a regulação jurídica. Aqui o direito cede frente à força, considerada 

como núcleo básico do poder político. 

Como afirma Caminal (1996), o Estado é o objeto central em torno do qual 

gira todo o pensamento político moderno: 

1) O príncipe como sujeito constituinte do Estado (Maquiavel). 

2) A república e o governo justo com poder soberano (Bodino). 

3) O Estado instituído por convênio ou pacto entre uma multidão de 

homens, como unidade do poder absoluto em representação da coletividade 

(Hobbes).  

                                                           
11 Em 1509, Giovanni Botero em seu tratado Della ragion di stato. Para o estudo do Estado como 
categoria central do pensamento político moderno Cf. Guicciardini (1988), Gilbert (1970) e Skinner 
(1985).  
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4) A compatibilidade entre o Estado, como unidade de poder, e a 

pluralidade das instituições de governo reunidas sob a supremacia do poder 

legislativo (Locke). 

5) O Estado concebido como unidade e equilíbrio de poderes 

(Montesquieu). 

6) A criação de um Estado democrático (Tocqueville). 

7) O Direito como conciliação entre o Estado e a sociedade (Kant). 

8) O Estado como superação da sociedade dividida (Hegel). 

9) O Estado como instrumento de dominação de uma classe social 

(Marx). 

10) O Estado como mecanismo capaz de assegurar um compromisso 

entre as classes sociais (Kelsen). 

11) O Estado apto para governar sob emergência (Schmitt).  

A culminação deste processo que tem configurado o Estado como objeto de 

estudo se produziu no século XIX, com o surgimento da “teoria do Estado” como 

produto intelectual. A reflexão sobre a política é percebida e praticada como 

“ciência do Estado”. É recorrido que, ao longo dos séculos, o conceito de política, 

desde sua aparição na Grécia clássica até o século XIX merece ser recordado. 

Como vimos se partia de um contexto, a polis, onde as dimensões horizontais e 

verticais se encontravam presentes no conceito de “política”12. Através dos séculos, 

o conceito de política foi evoluindo e despojando-se progressivamente da dimensão 

horizontal para designar, exclusivamente, os aspectos relacionados à dimensão 

vertical. À medida que historicamente nos afastamos do formato da polis helênica 

clássica, as comunidades políticas que se sucedem vão adquirindo uma maior 

estruturação vertical (SARTORI, 1992). O percurso que vai desde as monarquias 

feudais ao Estado liberal burguês, passando pelas etapas das monarquias 

absolutas e o despotismo ilustrado, podem ser contemplados como um processo 

no qual a centralização do poder político e sua concentração proporcional ao 

Estado moderno representa uma crescente capacidade de domínio e controle 

                                                           
12 Por “dimensão horizontal” entendemos os aspectos societários, no sentido de relações de 
comunicação entre indivíduos iguais. A “dimensão vertical” se refere à autoridade, as relações de 
poder que se estabelecem  no seio da polis e que, portanto, introduzem hierarquias dentro da 
coletividade.  
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sobre os cidadãos. A consequência deste processo é a radical separação entre o 

social (dimensão horizontal) e o político (dimensão vertical). O processo culmina 

com a separação que Hegel realiza no século XIX entre o Estado e a sociedade 

civil. Deste modo, a política permanece circunscrita à esfera do Estado. Assim, o 

Estado se converte em objeto privilegiado da reflexão intelectual acerca da política 

e, a sociedade, em objeto de estudo da sociologia.  

Esta situação corresponde às capacidades e características que possuía o 

Estado liberal burguês e sua capacidade para concentrar em seu interior todas as 

manifestações da política. Todavia, à medida que se vai deixando para trás o 

século XIX e adentramos o século XX, esta situação vai se transformar. 

Progressivamente, o Estado vai se vendo impotente para se esgotar dentro dos 

limites da política. Esta transformação tem a ver com a democratização do Estado 

liberal e sua transmutação em um Estado liberal-democrático, através de 

fenômenos tais como (CAMINAL, 1996). 

1) A ampliação do direito de participação política e o reconhecimento do 

sufrágio universal masculino, com independência da condição social.      

2) O reconhecimento do pluralismo político e da possibilidade de 

impulsionar, canalizar e organizar concepções políticas distintas, com igual 

legitimidade para ascender ao governo do Estado. 

3) A integração das classes sociais no sistema político, que põe fim à 

exclusão política da classe operária. 

4) A configuração do Estado como sistema político cujos atores 

fundamentais são os partidos políticos. 

A erupção das massas na arena política significa que a política começa a 

transbordar os limites do Estado, o qual se via como uma instituição demasiado 

estreita para aspirar, como no passado, a abarcar dentro dos seus limites todas as 

manifestações da esfera política. Os Estados ocidentais, conforme avança o século 

XX, vai conformando-se em sentido pluralista, de tal maneira que o poder aparece 

repartido entre distintas instituições estatais e sociais. A antiga divisão de poderes 

que reclamava como monopólio estatal as tarefas de “governo, legislação e 

jurisdição”, não pode mais acomodar de forma adequada a nova divisão do poder. 

Estas transformações afetaram o discurso intelectual e a reflexão acadêmica sobre 
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a política. Precisamente, é nos Estados Unidos, um dos países onde mais 

prematuramente se opera esta transformação no sentido de massificação da 

política, donde se estabelece uma ruptura com a tradicional maneira de se abordar 

o estudo acadêmico dos fenômenos políticos: 

 

O estudo do funcionamento real das instituições americanas 
significou, em definitivo e prontamente, a substituição do Estado 
como objeto da ciência política pelo poder. O que os americanos 
viram no funcionamento real das suas instituições foi um complexo 
fenômeno de poder. Era agora sobre o poder e não sobre o Estado 
que se deveria fundamentar a ciência política (OLLERO, 1955: 
166). 

 

Assim, a observação da política centrada em uma dimensão 

fundamentalmente vertical, onde o Estado constituía o centro e mediante a 

Constituição se criavam as instituições de governo, deixava tal perspectiva para 

aderir a uma nova na qual predominava uma visão mais horizontal e procedimental, 

centrada nos diversos tipos de atores políticos (institucionais ou não) e nos 

resultados do processo político.  

Nesta nova perspectiva, a qual alguns autores situam como o momento 

fundacional da ciência política13, se produziram mudanças tanto no objeto de 

estudo como no método de estudo da política: “O campo da ciência política é uma 

luta pelo poder social entre grupos organizados de homens” (BURNHAM, 1941: 

58). A ampliação de horizontes que resulta desta mudança é evidente sobre o 

objeto de estudo da disciplina. Com efeito, desde a perspectiva anterior, o estudo 

da política parecia restringir-se àqueles âmbitos em que se estavam presentes 

apenas as estruturas legais e formais. Sem dúvidas, adotando como objeto de 

estudo um fenômeno grupal como o poder, as áreas suscetíveis de serem 

investigadas se ampliaram em um duplo sentido: em primeiro lugar, se podiam 

abarcar todos os níveis possíveis na investigação política empírica (micropolítica, 

mesopolítica, macropolítica e megapolítica). Em segundo lugar, a onipresença do 

poder atravessando as mais distintas unidades sociais (grupos pequenos, partidos, 

                                                           
13 Trata-se de estabelecer aqui o momento em que nasce a Ciência Política como produto 
intelectual distinto dos estudos políticos. Se assim se quer, este seria o momento em que se encerra 
o período da “reflexão artesanal” da política e começa a “etapa científica” do estudo da política.   
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cidades, países, etc.) colocava sob a mira da ciência política âmbitos até aquele 

momento ainda não submetidos à exploração/investigação (ROIZ, 1980: 41). 

Na realidade, a conceituação do poder como substância da vida política não 

foi um descobrimento do século XX, nem da ciência política americana. Desde 

Políbio, passando por Aristóteles e continuando com Bodino, Hobbes, Locke, e um 

largo elenco de autores clássicos, a reflexão sobre o poder havia sido uma 

constante. A novidade veio na maneira de focar o fenômeno do poder. Para os 

autores clássicos, a dificuldade de apreender o poder havia os levado a privilegiar 

como objeto de estudo sua objetivação em formas institucionais: o Estado. Como 

temos visto anteriormente, antes da aparição do Estado moderno, a polis, a 

monarquia medieval e o Império consumiram/ocuparam boa parte do fazer 

intelectual destes autores. Com o advento da modernidade, seria o Estado, como 

forma política, o tema que se constituiria no objeto fundamental e caso único de 

reflexão. Donde se diferencia então o novo enfoque dos politólogos de finais do 

século XIX e começos do século XX? 

 As diferenças entre o estudo do poder por parte dos autores clássicos e o 

novo enfoque começam pela importância relativa que um e outro concedem ao 

fenômeno do poder. Assim, para os autores clássicos, o poder é mais uma 

característica da política, porém, não é a única. Para os autores que se situam 

cronologicamente na etapa do que chamamos de “reflexão artesanal”, aqueles que 

não concebem a política como um âmbito autônomo, as reflexões sobre o poder 

aparecem em pé de igualdade com questões de tipo moral, estético, etc. Em 

qualquer caso, para aqueles autores nos quais a política é autônoma, ela não pode 

ser reduzida ao estudo do poder. No que se refere aos autores posteriores a 

Maquiavel, enquadrados no período em que a política se torna autônoma, estes 

concebem as relações de poder como uma característica a mais da política, não a 

sua única. Pelo contrário, para os cientistas políticos empíricos, o poder é o 

fenômeno que distingue a política de qualquer outra atividade humana: “a ciência 

política, como uma disciplina empírica, é o estudo da configuração e repartição do 

poder” (LASWELL e KAPLAN, 1950: 14). Portanto, o poder é elevado a categoria 

de objeto de estudo próprio da ciência política.  
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 Em segundo lugar, nos autores clássicos, a análise do poder aparece 

recheada de juízos de valor. Suas análises se centravam em problemáticas tais 

como as condições que permitem autorizar/qualificar o exercício do poder de 

maneira moralmente aceitável, quais são as condições nas quais o poder pode 

reclamar legitimidade/obediência ou se é desejável que o poder esteja em mãos de 

muitos ou concentrado nas mãos de poucos indivíduos. Em definitivo, o estudo do 

poder que os autores clássicos realizam é uma análise de caráter normativo. Pelo 

contrário, os cientistas políticos empíricos, imbuídos do positivismo dominante na 

ciência social da segunda metade do século XIX, vão propor um tratamento dos 

fenômenos do poder a partir de uma perspectiva dita neutra (princípio da 

neutralidade axiológica). O que importa agora é a compreensão científica do poder 

e não sua moralidade ou imoralidade. 

 Em terceiro lugar, é também a influência do positivismo que nos explica as 

diferenças metodológicas com as quais o poder é abordado em um e noutro caso. 

Assim, os autores clássicos abordam o poder, como o resto dos temas políticos 

objetos de sua reflexão, com uma metodologia analítica, construindo suas análises 

sem constatação empírica. Pelo contrário, o estudo do poder que a ciência política 

contemporânea propõe e realiza se fundamenta em técnicas de investigação 

inspiradas no modelo das ciências naturais e, portanto, de caráter empírico. A 

pretensão de rigor metodológico, característica da ciência política contemporânea, 

é aplicada ao estudo do poder. 

 Por último, ao abordar o estudo do poder, os autores clássicos necessitaram 

substancializá-lo em alguma instituição. Assim, contemplando-o em um sentido 

estrito, realizaram a análise sobre as distintas formas políticas pelas quais o poder 

se institucionaliza. Sem dúvidas, a proposta da ciência política contemporânea 

consiste em estudar o poder em si como substância da política, e não em analisar 

suas manifestações fenomenológicas ou realização em formas políticas.    

 A ciência política contemporânea tenta abordar e compreender o poder em 

si sem empregar o recurso metodológico de objetivá-lo em algum mecanismo, 

dispositivo ou forma institucional. Busca-se estudar o poder, mas o poder em si. 

Por isso, o primeiro passo consiste em buscar uma definição do poder que permita 
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sua operacionalização, isto é, que seja válida para a investigação empírica14. Nesta 

busca por uma definição operacional, se abandonará a perspectiva clássica que 

definia o poder em um sentido essencialista e se substituirá por um conceito 

“relacional”, melhor dito: como um fenômeno que envolve a interação entre ao 

menos dois sujeitos. 

 O primeiro teórico que propôs uma definição relacional do poder em que 

depois se inspirarão outros tantos autores, foi Weber. Weber definiu o poder como 

a “probabilidade de impor a própria vontade, dentro de uma relação social, contra 

toda a resistência e qualquer que seja o fundamento desta probabilidade” (WEBER, 

1964: 43). Não obstante, o papel desempenhado por Weber neste processo de 

deslocamento do objeto de estudo da ciência política, do Estado para o poder, não 

se limita somente a uma redefinição do poder. É conveniente recordar que Weber 

dá uma definição de Estado no qual a característica fundamental do mesmo é o 

monopólio da violência e a coerção legítima. Trata-se de uma definição que, em 

última instância, reduz o Estado a uma forma particular e concreta de exercer o 

poder: exercício legítimo da violência. Deste modo, o Estado aparece como um 

fenômeno enquadrado como uma espécie dentro do gênero do poder. Para tanto, o 

estudo da política em seu sentido mais geral não é outra coisa se não o estudo do 

poder.  

Junto com Weber, outros autores europeus se interessam por um dos 

fenômenos relacionados com a presença do poder na vida política: a existência de 

elites. Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto e Roberto Michels conformaram uma 

corrente de reflexão dentro da ciência política que, como o tempo, será etiquetada 

de “teoria das elites”. O italiano Gaetano Mosca publica sua obra mais influente em 

1896, sob o significativo título A Classe Dirigente: Elementos de Ciência Política, 

onde defende sua tese principal: a vida política gera poder e este cai sempre em 

mãos de uma classe dirigente. Roberto Michels, autor suíço-italiano, escreve em 

1915 um texto que veio a transformar-se em um clássico contemporâneo da ciência 

política: Os partidos políticos. A preocupação central deste autor é o fundamento 

                                                           
14 A primeira ruptura consiste na transformação do objeto de estudo, como já analisado na seção “A 
Ciência Política nos Estados Unidos”, uma segunda ruptura refere-se à metodologia realizada no 
auge da investigação empírica, de acordo com a inspiração no modelo das Ciências Naturais.   
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em que se apóia o princípio da representação política, isto é, que as massas não 

podem governar a si mesmas e, portanto, necessitam de uma minoria governante 

que as represente e as dirija. Estas minorias, inevitavelmente, tendem a suplantar 

as massas que a representam transformando-se em uma autocracia de caráter 

conservador: é a lei de ferro da oligarquia. Wilfredo Pareto, nascido em Paris, dá a 

luz em 1916 a seu Tratado de Sociologia Geral. Seu interesse pelas elites o leva a 

uma definição dinâmica do poder, pelo qual sua preocupação fundamental 

consistirá em tratar de estabelecer quais são as condições necessárias para que 

uma elite se mantenha e conserve o poder que tem conquistado. Sua conclusão é 

que as elites ou têm sucesso na hora de incorporar novas elites rivais ou acabam 

perdendo poder.  

Como acabamos de ver, são os autores europeus que começaram a assentar 

as bases do enfoque moderno do fenômeno do poder, o certo é que as análises 

destes pioneiros foram importadas pela ciência política norte-americana e foi nos 

Estados Unidos onde estes novos delineamentos teóricos tiveram continuidade. 

Apareceu assim toda uma série de autores e textos que constituíram uma corrente 

perfeitamente identificável no começo da ciência política empírica norte-americana. 

Nos Estados Unidos surgiram tentativas de desenvolver teorias sistemáticas e 

totalizadoras da política, centrando-se em relações de poder, com os trabalhos de 

Catlin (1927; 1930), Goldhamer e Shils (1939) e os textos de autores da “Escola de 

Chicago” como Merriam (1934) e Laswell (1936). As análises baseadas no poder 

transpassaram as fronteiras da política nacional, aplicando-se ao conhecimento e 

entendimento da política internacional; este foi o caso das análises de Morgenthau 

(1948). Após a segunda guerra mundial, os novos contornos teóricos e 

metodológicos da Escola de Chicago se difundiram muito rapidamente na ciência 

política norte-americana.   

A partir de Weber e inspirando-se em maior ou em menor medida em sua 

definição de poder, os cientistas políticos se lançaram à tarefa de encontrar uma 

definição operativa que servisse de guia para a investigação. Foram muitas as 

definições propostas, porém em um esforço de síntese, podemos afirmar que os 

cientistas políticos behavioristas definiram o poder como segue: 
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(...) e exercício de poder é uma relação na qual um ator C tem a 
intenção manifesta de que o ator R aja da forma como C pretende 
que ele aja, de modo que R faça o que ele não faria sob outras 
circunstâncias. Se a “intenção de poder” de C alcança seu objetivo, 
então, supõe-se que C tem poder sobre R na “área em questão” em 
que eles divergem abertamente15 (MILLER, 1989: 515). 

 

Sem dúvidas, a tarefa de encontrar uma definição operacionalizável do poder, 

se revelou mais difícil do que parecia. A proposta pluralista anterior se viu 

merecedora de críticas devido ao seu caráter “unidimensional” (LUKES, 1974): não 

contemplava a cara oculta do poder. Em efeitos, alguns autores puseram em relevo 

que sob certas ocasiões o poder é exercido de maneira dissimulada. Um exemplo 

pode ser a capacidade que tem C de decidir quais são os assuntos que integram a 

ordem do dia e, dessa maneira, limitar o debate e a tomada de decisões somente 

aos aspectos favoráveis ao seu interesse. Este trabalho revela que uma aparente 

ausência de atividade não implica necessariamente déficit de poder, visto que pode 

corresponder exatamente ao contrário, pois pode se tratar de um exercício de 

poder de um modo oculto, todavia, não menos efetivo. 

Não foi esta a única dificuldade com que se tropeçou ao converter o poder no 

único objeto de estudo da ciência política. Um segundo grupo de problemas 

derivou das dificuldades encontradas na hora de estabelecer mecanismos para 

medir e contabilizar o poder. As distintas respostas que se formularam16 – as quais 

não há espaço para que possamos entrar em detalhes aqui – mostram a total 

ausência de consenso acerca dos instrumentos mais poderosos e confiáveis para a 

mensuração do poder.    

Pouco a pouco, estas e outras dificuldades17 foram pondo em relevo que a 

pretensão de converter o poder em objeto de estudo único da ciência política não 

constituía uma base tão sólida como se acreditava para fundamentar o estudo 

científico da política. Assim, a realidade foi rebatendo as aspirações originais dos 

                                                           
15 A maioria dos estudos behavioristas do poder se utilizam desta nomenclatura que corresponde a 
controle/resposta (control C/ reply R).  
16  Uma síntese das distintas propostas de mecanismos para a mensuração do poder se encontra 
em Dahl (1974: 300-301).  
17  Às dificuldades aqui referidas podemos citar, brevemente, a necessidade de diferenciar 
claramente a manifestação de poder político de outras manifestações de poder, não 
necessariamente políticas e a dificuldade de empreender investigações empíricas de fenômenos 
políticos concretos (DAHL, 1974: 297-301).   
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autores anteriores à segunda guerra mundial e, deixando manifesto que seu 

delineamento era um simples delineamento de investigação, e não uma teoria de 

alcance geral (ROIZ, 1980: 51).    

Depois da segunda guerra mundial, concretamente na primeira metade da 

década de 1950, a manifestação com as insuficiências da pretensão de erigir o 

poder como unidade de análise e objeto de estudo da ciência política induziu 

alguns autores norte-americanos a lançar o conceito de sistema político como 

alternativa18. O movimento começou quase de maneira simultânea no âmbito da 

sociologia e da ciência política. Seus protagonistas foram Talcott Parsons na teoria 

social e David Easton na teoria política. Segundo a formulação de Parsons (1968), 

a sociedade se concebe como um sistema composto por quatro subsistemas 

funcionais, um dos quais era o subsistema político. A função própria do subsistema 

político consistia na “consecução dos fins”, isto é, na capacidade para dar eficácia 

aos objetivos coletivos. Desta perspectiva, o poder se transforma no “médio 

circulante” político, análogo à moeda na economia, e está apoiado por um lado, na 

institucionalização e na legitimação da autoridade, e por outro, na possibilidade 

efetiva de recorrer à ameaça e incluir, como recurso extremo, o uso da violência. 

Estes são os aspectos que interessam resgatar da concepção parsoniana da 

política. Em primeiro lugar, segundo Parsons, o poder é o elemento que dota de 

conteúdo o subsistema de governo. Deste modo, Parsons resgata e incorpora o 

acervo dos estudos anteriores que, como vimos, haviam transformado o poder no 

principal objeto de estudo e unidade de análise da política. Em segundo lugar, a 

política, que havia conquistado sua autonomia como uma parcela de saber em um 

processo que durou décadas, voltava a ser rebaixada, passando a ser de novo 

apenas mais uma das partes integrantes dentro de uma categoria de fenômenos de 

ordem hierárquica superior: os fenômenos sociais. Neste sentido, o esforço de 

Easton se dirigiu para um duplo objetivo: por um lado, separar a política como um 

campo com identidade própria, como um sistema que se diferencia do resto da 

sociedade e, por outro, elaborar uma teoria geral da política (MITCHELL, 1974). 

                                                           
18 Os antecedentes da concepção sistêmica da política se situam fora dos limites da disciplina. 
Concretamente, procedem da obra do biólogo Von Bertalanffy.  
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David Easton publica em 1953 The Political System. An Inquiry into the State 

of Political Science. Tal como sugere a segunda parte de seu título, a motivação 

subjacente a esta obra era a profunda insatisfação com a situação em que se 

encontrava a disciplina. Depois de várias décadas de esforço paciente e sustenido 

para desenvolver um tratamento científico da política, seguindo o modelo traçado 

pelas ciências “duras”, o balanço da disciplina àquele momento era pobre. Os 

estudos realizados segundo a orientação que considerava que o poder era a 

unidade central de análise havia conduzido a uma situação em que, no auge do 

rigor, se havia sacrificado a relevância dos temas tratados. Assim, os estudos 

sobre partidos políticos, elites ou grupos de pressão se haviam caracterizado por 

serem descrições empiristas e quantitativistas, que aportavam pouca ou nenhuma 

luz sobre o comportamento político e não contribuíam para o grande objetivo de 

construir uma teoria científica da política (URBANI, 1989: 89). Tanto o 

funcionalismo parsoniano como a teoria dos sistemas eastoniana foram reações 

ante a frustração das expectativas que haviam sido despertadas pela sociologia e a 

e pela ciência política norte-americanas. Sem dúvidas, a motivação de Easton era 

a busca por um fio condutor que o permitisse relacionar “estudos empíricos de 

alcance médio com os estudos de partidos, grupos de pressão e das elites, centrais 

e locais” (MACKENZIE, 1972: 89).  

O caminho percorrido por Easton propôs a categoria de “sistema político” 

como objeto de estudo e unidade de análise da ciência política. No texto de 1953 

The Political System, partindo de uma revisão do estado em que se encontrava a 

ciência política e do marco de resistência do sociologismo de Parsons, Easton 

busca encontrar os fenômenos e os elementos estritamente políticos do sistema 

social. Posteriormente, em 1965, publica mais duas obras: A Framework for 

Political Analysis e A System Analysis of Political Life. Na primeira, formula a 

necessidade de um novo enfoque teórico de caráter sistêmico, para abordar a 

construção de uma teoria geral da política. Na segunda, busca detalhar e 

concretizar seu modelo sistêmico (ROIZ, 1980: 141, 162).  

Para Easton, o sistema político é “um instrumento analítico desenhado para 

identificar aqueles aspectos integralmente relacionados da atividade social 

concreta que podem ser chamados políticos” (EASTON, 1953: 61). A definição e o 
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conceito de esfera política aqui lhe leva a afirmar que “a vida política pode ser 

considerada um sistema de conduta, e o sistema político será sua principal unidade 

de análise” (EASTON, 1965: 46). Por fim, o sistema político é definido como “uma 

série de interações extraídas da totalidade da conduta social mediante a qual se 

assinalam os valores de uma sociedade” (Ibid: 47-50). O conjunto de interações 

políticas é o que confere ao conceito sua operacionalidade posto que permite 

referir-se a praticamente todos os aspectos e dimensões da vida política: o 

processo de tomada de decisões, os mecanismos que tornam efetivas estas 

decisões (o poder, o Estado) e os meios para legitimar as decisões (ideologias e 

valores hegemônicos). Assim como se sucedeu com Parsons, Easton incorporou o 

elemento “poder” em sua concepção, que tem no sistema político o objeto de 

estudo central da ciência política: um dos componentes fundamentais da definição 

de sistema político é a obrigatoriedade da concessão de valores e sua força 

coercitiva, a qual remete em última instância ao poder. 

Depois da definição de Easton, a segunda contribuição no campo da ciência 

política para o conceito de sistema político, foi formulada por Gabriel Almond. De 

uma perspectiva funcionalista e alinhada aos delineamentos de Talcott Parsons, a 

definição de sistema político de Almond integra o conceito de ação social. Assim, o 

sistema político é entendido como um conjunto de interações sociais orientadas 

para a formulação e execução dos objetivos coletivos de uma sociedade ou dos 

grupos dentro dela (ALMOND, 1956). 

O êxito da proposta de Easton foi enorme. Durante os anos de 1960 e os 

primeiros anos da década seguinte, o enfoque sistêmico de Easton chegou a 

converter-se no paradigma hegemônico da ciência política. Naturalmente, junto a 

esta conceituação majoritária também apareceram críticas. A objeção mais 

generalizada foi quanto ao tratamento que Easton deu ao Estado dentro do 

modelo. Nas palavras do próprio Easton “essa espécie de sistema político 

societário que conviemos a chamar de Estado. Nela, o uso legítimo da força está 

nas mãos de quem atua em nome de toda a sociedade” (EASTON, 1965: 85). Não 

estava, pois, delimitado com clareza quais eram as diferenças existentes entre os 

conceitos de “Estado” e “sistema político”. Esta será precisamente a crítica 

formulada por Duverger (1962: 81): na prática, a proposta de Easton supõe o 
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retorno à concepção da ciência política como ciência do Estado, na medida em que 

seu objeto de estudo e análise, o sistema político, não é mais do que uma 

denominação diferente para referir-se ao Estado. Expressado de uma forma mais 

contundente: 

 

Para Easton não há fenômenos! O “sistema político” não existe 
além do que na sua cabeça; sua aproximação empírica mais 
acertada, sem dúvidas, é o Estado nacional soberano (MEEHAN, 
1973: 158).  

 

Não obstante estas variações críticas e apesar destas expectativas de 

converter-se no paradigma dominante na disciplina finalmente não se concretizar, a 

proposta de Easton de converter o sistema político em unidade de análise básico 

da ciência política teve êxito. Na atualidade, podemos afirmar que o conceito de 

sistema político e outros elementos da reflexão eastoniana têm-se incorporado ao 

acervo comum e ao discurso da disciplina. Sem dúvidas, também é certo que esta 

generalização do uso do conceito de sistema político tem levado a um 

distanciamento, mais ou menos prenunciado segundo alguns autores, da 

conceituação original de Easton. Com frequência, quando se usa o conceito de 

sistema político, se tenta pôr em destaque a idéia de um conjunto de elementos 

que interagem entre si, todavia, é difícil reconhecer o resto dos atributos que 

definem o sistema político em sua versão eastoniana. Os motivos que explicam 

esta generalização no uso do conceito, de acordo com Morlino (1989: 74), pode 

sintetizar-se em: 

1) O conceito de sistema político proporciona autonomia tanto à política 

como à ciência política. 

2) Chama a atenção acerca da importância do estudo das interações 

entre diferentes sistemas. 

3) Proporciona uma noção geral que ordena, integra e guia a 

investigação empírica. 

Junto com a presença do conceito de sistema político como objeto de estudo 

e análise, desde o começo dos anos oitenta do século XX se observa no panorama 

da ciência política norte-americana uma tendência pela recuperação do Estado 
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como objeto de estudo. De fato, o próprio Easton em 1981 publicou um trabalho 

com o significativo título de The Political System Beseiged by the State. Este 

assédio se vinha preparando, como pudemos ver, desde o momento em que, com 

bastante frequência, o conceito de sistema político se havia tornado indistinguível 

do conceito de Estado. Ademais, o retorno do interesse da ciência política pela 

dimensão estatal dos fenômenos políticos recebeu respaldo quando, no mesmo 

ano de 1981, o Social Science Research Council adotou como lema da reunião 

anual da American Political Science Association (APSA) “Restoring the State to 

Political Science”. Parecia que o ciclo inaugurado em meados da década de 1950 

dava sinais de esgotamento. Todavia, a revolução behaviorista não haveria de 

passar incólume: a nova ênfase sobre o Estado e a recuperação do interesse pela 

dimensão institucional da política não significava de modo algum um retorno ao 

enfoque legal-formal, frente ao qual se havia levantado o protesto behaviorista. 

O que se buscava agora era a necessidade de uma nova compreensão 

teórica dos Estados em relação ás estruturas sociais, mediante o emprego de uma 

metodologia de investigação de tipo comparado: 

 

Não necessitamos de uma grande teoria, nova ou restaurada, do 
“Estado”, mas sim interpretações solidamente fundamentadas e 
analiticamente profundas das regularidades causais que subjazem 
nas histórias dos Estados, as estruturas sociais e as relações 
transnacionais no mundo moderno (SCKOCPOL, 1985). 

 

O texto chave deste novo enfoque centrado no Estado (state-centered 

approach) foi publicado em 1985 por P. Evans, D. Rueschemeyer e T. Sckocpol 

com o título de Bringing the State Back in. Posteriormente se somaria à lista dos 

livros orientados por este novo enfoque as obras de autores como S. Hagard 

(1986) e A. Kohli (1987). Os elementos principais desta nova proposta centrada no 

Estado podem sintetizar-se em: 

1) Afirmação do papel decisivo desempenhado pelo Estado na 

industrialização e no desenvolvimento econômico, tanto em países 

industrializados como naqueles com menor grau de desenvolvimento. 

2) Afirmação da margem de autonomia relativa do Estado atual frente 

aos distintos interesses sociais. 
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3) A burocracia possui um conjunto de interesses próprios que se 

mascaram sob o argumento da defesa do “interesse nacional”. 

4) O Estado é concebido como uma entidade complexa, composta por 

uma pluralidade de instituições e de áreas, cada uma das quais, guiada por 

uma lógica própria, com objetivos também próprios e possuidores de um 

interesse peculiar que difere do interesse social de qualquer outro grupo.                         

5) Interesse pelas políticas públicas como tema de investigação, 

tratando de decifrar a complexidade de fatores que intervêm em sua 

formulação, tais como as opções ideológicas nelas implícitas ou os conflitos 

que mantêm distintos grupos sociais próximos ou distantes dos benefícios 

outorgados pelo Estado.  

 

II. USOS DA METODOLOGIA PELA CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Segundo Bartolini (1988: 39), na bibliografia acerca das questões 

metodológicas nas ciências sociais, é possível encontrar três usos diferentes do 

conceito de “metodologia”: 

1) Um uso em “largo alcance”, no qual a metodologia se ocupa de 

questões que têm a ver com a possibilidade de alcançar conhecimento sobre 

os fenômenos políticos e sociais, assim como o tipo de certezas que as 

ciências sociais podem arrojar sobre estes fenômenos. Neste sentido, a 

metodologia se faz equivalente à epistemologia posto que os problemas 

abordados são mais próprios de ser tratados por uma teoria do conhecimento. 

2) Um uso “restrito”, no qual a metodologia se ocupa do estudo das 

técnicas de investigação empregadas pelos cientistas sociais. Dentro desta 

concepção, a metodologia encara questões como o grau de adequação de 

um dado instrumento técnico para o estudo dos fenômenos políticos e sociais. 

3) Um uso de “alcance intermediário”, situado entre as primeiras 

posições descritas acima. Desta perspectiva, o interesse da metodologia se 

situa em questões como os objetivos que se pretende alcançar com o 

emprego de determinados métodos de investigação e interesse de seus 

usuários. 
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Sobre as questões objeto de atenção na aceitação de “largo alcance” iremos 

dedicar maior atenção nos capítulos 4 e 5. Quanto ao seu uso “restrito”, cremos 

que a descrição e avaliação das principais técnicas de investigação que se 

emprega na ciência política atual escapam aos objetivos do presente estudo. 

Portanto, o objetivo desta seção é identificar quais são os métodos à disposição 

dos cientistas políticos em sua área de investigação, tratando de explicar a lógica e 

os pressupostos que subjazem a cada um destes métodos. 

 

1. O INTERESSE PELA METODOLOGIA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

A conexão entre a preocupação por construir um conhecimento científico 

acerca dos fenômenos políticos e o desenho de métodos rigorosos para a 

obtenção de um conhecimento deste tipo é evidente na história da reflexão sobre a 

política. Assim, durante a etapa que se tem denominado de “reflexão artesanal” da 

política, a concepção epistemológica então vigente se traduzia em um escasso 

interesse por metodologia. Como se tem assinalado nas páginas anteriores, do 

trânsito do pensamento como interpretação da realidade (na Antiguidade e na 

Idade Média) ao pensamento como justificação da realidade (na Modernidade), se 

produziu uma profunda mutação epistemológica. Primeiro, predominou o interesse 

por uma natureza que, em seu desenfreamento necessário e lúdico, buscava 

esconder-se e desvelar-se em um duplo movimento que alternava fases de 

aparência e de verdade. Com a Modernidade, surge o desejo de controlar o acaso, 

de demarcar a novidade, de homogeneizar o heterogêneo, de regularizar o 

irregular, de decretar que é certo o que é verificável empiricamente e é falso ou 

inexistente aquilo que não é verificado sob critérios empíricos. Esta mutação, no 

que se refere ao estudo dos fenômenos políticos, significou a emergência da 

tradição positivista, com a intenção de construir um conhecimento da política em 

consonância com os cânones do modelo científico aplicado às ciências naturais. 

Um dos sinais da dita “revolução behaviorista” na ciência política contemporânea 

consistiu precisamente no desenho e uso de técnicas de investigação rigorosas e 

sofisticadas. A preocupação com a metodologia chegou a ser tal que, durante o 

auge do behaviorismo se caiu no que poderíamos chamar de “fetichismo do 
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método”, isto é, uma verdadeira obsessão que provocou a transformação dos 

métodos e técnicas de investigação em um fim em si mesmo, não mais em 

meios19.   

Embora o positivismo tenha se convertido na principal e mais hegemônica 

corrente da ciência política, ainda assim, surgiram outros tipos de propostas e 

contracorrentes que se oporiam à pretensão positivista de lograr um conhecimento 

dos fenômenos políticos de acordo com o modelo instaurado pelas ciências 

“duras”. O debate entre positivistas e antipositivistas pode ser contemplado como a 

contraposição entre dois objetivos, explicação versus compreensão. Ambos os 

objetivos deram lugar a duas posturas epistemológicas diferentes, que também 

tiveram seu correlato no âmbito da metodologia. Neste sentido, ambos os objetivos 

oferecem dois critérios com os quais se classifica e ordena o repertório de métodos 

atualmente à disposição dos cientistas políticos à hora de realizar suas 

investigações. A pergunta pelo método não pode dissipar-se no abstrato. Afinal de 

contas, o método é um meio (ferramenta) para a obtenção de um fim 

(conhecimento). Para tanto, dependerá de opções metodológicas sobre o tipo de 

conhecimento mais apropriado para o fenômeno político que se quer investigar, o 

desenho e a eleição dos métodos e técnicas de investigação. Em função da opção 

que se faça, seja “explicar” ou “compreender”, nos encontraremos com métodos e 

técnicas de investigação diferentes. As correntes não-positivistas têm desenvolvido 

métodos e técnicas de investigação de tipo “qualitativo”, cujo objetivo é 

compreender a realidade dos fenômenos políticos em termos da captação do seu 

significado. Por outro lado, a corrente positivista tem desenvolvido métodos e 

técnicas de investigação de tipo “quantitativo”, desenhadas para explicar os 

fenômenos políticos em termos causais.  

 

2. A EXPLICAÇÃO DOS FENÔMENOS POLÍTICOS: OS MÉTODOS 

QUANTITATIVOS 

                                                           
19 Um dos fundadores do behaviorismo, David Easton, ao referir-se ao pós-behaviorismo como 
reação aos excessos do behaviorismo, assinalou o seguinte: “Substance must precede technique. If 
one must be sacrificed for the other – and this need not always be so – it is more important to be 
relevant and meaningful for contemporany urgent social problems than to be sophisticated in the 
tools of investigation” (EASTON, 1969: 152).   
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De acordo com a epistemologia positivista, o conhecimento científico da 

realidade possui uma série de características que o diferencia de outras vias de 

conhecimento, como o senso comum, a magia ou a religião. Estas características 

podem assim ser resumidas: 

1) O conhecimento científico se embasa na observação sistemática de 

uma parte da realidade. 

2) Tenta inferir descrições e explicações válidas, mas para além do que 

é observado.  

3) É incerto e provisório. 

4) É público e transmissível (ANDUIZA, CRESPO E MÉNDEZ, 1999: 7). 

A formulação de hipóteses cumpre um papel central na explicação e predição 

de fenômenos. As hipóteses são enunciados que põem em relação aquilo que se 

quer explicar (variáveis dependentes) com os fatores que se presume sejam os 

responsáveis causais do fenômeno que se quer explicar (variáveis 

independentes)20. Na ciência política, os fenômenos são sempre o resultado de um 

conjunto de fatores mais ou menos complexos que se geram sob uma situação de 

multicausalidade. Neste sentido, uma das tarefas que a investigação empírica tem 

que realizar para poder estabelecer uma explicação rigorosa dos fenômenos 

consiste em delimitar qual é a responsabilidade de cada um dos fatores que 

intervêm na matriz de causalidade. Portanto, a relação entre variáveis dependentes 

e variáveis independentes apresenta dois tipos de problemas: 

1) Isolar as diferentes variáveis independentes, de modo que seja 

possível estabelecer qual é o peso causal de cada variável. 

2) Comprovar se existem outras variáveis distintas além das 

contempladas nas hipóteses que tenham alguma relação causal com o 

fenômeno estudado, e estabelecer como estas influem no comportamento da 

variável dependente (BARTOLINI, 1988: 63).  

                                                           
20 Sobre o comportamento da variável dependente influem dois tipos de variáveis: independentes e 
intervenientes. Por isso, há autores que preferem falar que o comportamento da variável 
independente se vê influenciado por dois tipos de variáveis: variáveis operativas internas (ou 
variáveis independentes) e variáveis operativas externas (ou variáveis intervenientes). Sem dúvidas, 
por razões de simplicidade, é preferível manter no corpo deste texto uma classificação de tipo 
dicotômica, limitada à presença de variáveis dependentes e independentes.  
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Para dar uma resposta satisfatória aos problemas anteriores, se tem 

desenvolvido uma série de métodos de contrastar hipóteses que, além de suas 

características específicas, compartem uma mesma lógica subjacente. Trata-se de 

introduzir um delineamento de tipo caeteris paribus que busca converter em 

constante os valores de determinadas variáveis independentes. Deste modo, ao 

manter neutralizada a influência de determinadas variáveis independentes, é 

possível determinar o peso e a responsabilidade daquelas outras variáveis 

independentes que se deseja manipular livremente. Em síntese, os métodos de 

contrastar hipóteses consistem em exilar e selecionar algumas das variáveis 

independentes presentes na matriz de causalidade. As variáveis independentes 

selecionadas se transformam em parâmetros, quer dizer, seus valores se mantêm 

constantes para eliminar sua influência sobre o comportamento da variável 

independente. Ao repetir uma operação deste tipo para cada uma das variáveis 

que constituem a matriz de causalidade, se consegue uma explicação do 

fenômeno, logo que se obtém uma idéia clara de qual é o peso específico de cada 

variável independente na produção do fenômeno estudado. As distintas respostas 

à questão central – como ponderar a responsabilidade de cada uma das variáveis 

da matriz de causalidade no comportamento da variável dependente – é o que 

distingue entre si os métodos de controlar e contrastar as hipóteses que serão 

abordadas à frente: o método experimental, o método estatístico, o método 

comparado e o estudo de caso.  

 

2.1. O MÉTODO EXPERIMENTAL  

 

De todas as técnicas desenvolvidas para estabelecer as relações de 

causalidade entre variáveis, o método experimental é o que assegura o maior grau 

de potência e confiabilidade. O núcleo central deste método é o experimento. No 

experimento, o investigador introduz uma manipulação perfeitamente controlada 

sobre determinadas variáveis independentes, enquanto deixa o restante das 

variáveis explicativas evoluírem livremente. Deste modo, a capacidade para avaliar 

e quantificar o grau de responsabilidade causal de cada uma das variáveis que 

integram a matriz de causalidade é muito alto.  



72 

 

O procedimento padrão do método experimental consiste em dividir os 

sujeitos sob estudo em grupos de características idênticas, denominados grupo 

experimental e grupo de controle. O investigador aplicará um determinado estímulo 

(variável independente) ao grupo experimental, enquanto se absterá de influir na 

dinâmica própria do grupo de controle. Mediante a comparação dos resultados 

obtidos em um e noutro grupo, o investigador se encontrará em disposição de 

estabelecer qual é o grau de responsabilidade do estímulo na modificação do 

comportamento do grupo experimental. Assim, o grupo de controle é o que permite 

ao investigador controlar se a modificação que sofre a variável dependente é de 

responsabilidade exclusiva do estímulo introduzido por ele ou se esta responde ao 

estímulo por parte de outro tipo de variável explicativa (ANDUIZA, CRESPO E 

MÉNDEZ, 1999: 110). 

A aplicação do método experimental na ciência política é muito difícil. As 

dificuldades derivam do objeto de estudo. Pensemos em câmaras parlamentares, 

partidos políticos, sindicatos ou golpes de Estado. Em primeiro lugar, a capacidade 

para poder reproduzir fenômenos como os anteriormente citados em um laboratório 

é inexistente. Em segundo lugar, o cientista político não tem praticamente nenhuma 

possibilidade de introduzir estímulos ou modificações nos fenômenos políticos que 

se produzem na vida real. Ademais, cogitando-se a hipótese de que as situações 

anteriores fossem possíveis, isto é, a manipulação e/ou reprodução dos fenômenos 

políticos, nós enfrentaríamos ainda um dilema ético acerca de sua legitimidade. 

Portanto, a utilidade prática do método experimental para contrastar hipóteses em 

ciência política é muito escassa. Só é possível encontrar desenhos deste tipo na 

ciência política empírica quando nos movemos em um nível micropolítico. O estudo 

das relações de poder em grupos pequenos é um dos escassos exemplos que 

podemos encontrar da presença do método experimental na ciência política. 

Precisamente em função das dificuldades que se tem encontrado dentro da ciência 

política em reproduzir o método experimental tradicional, se tem tentado desenhar 

outros métodos de investigação nos quais se busca replicar a lógica do método 

experimental através de técnicas não experimentais. Estas tentativas têm levado 

ao desenvolvimento do método estatístico e do método comparado.               
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2.2. O MÉTODO ESTATÍSTICO  

 

Basicamente, a estatística se utiliza do estudo dos fenômenos políticos com 

três funções:  

1) Conhecer como se distribuem as variáveis que caracterizam um 

determinado fenômeno. Trata-se de quantificar (contar, pesar e medir) o 

fenômeno, com o fim de contribuir para o seu conhecimento. 

2) Explicar o fenômeno através da determinação do peso específico que 

cada variável explicativa tem no comportamento da variável independente. 

3) Avaliar o grau de confiabilidade que as conclusões obtidas com estas 

amostras têm quando se aplicam à população.  

Da primeira das funções se ocupa a estatística descritiva, a qual se pode 

definir como o conjunto de instrumentos e temas relacionados com a descrição de 

coleções de observações estatísticas. A segunda e a terceira das funções são 

objeto de estudo da estatística inferencial ou indutiva, que se ocupa da lógica e dos 

procedimentos para a inferência ou indução de propriedades de uma população, 

baseando-se nos resultados obtidos de uma amostra conhecida. A estatística 

inferencial emprega um raciocínio muito mais complexo que a estatística descritiva, 

baseando-se na técnica matemática do cálculo de probabilidades. Produz-se 

assim, uma combinação de dedução e indução, enquanto uma disciplina dedutiva, 

a matemática, proporciona o fundamento sobre o qual se constrói o raciocínio 

indutivo próprio da estatística inferencial (GARCÍA FERRANDO, 1997: 28).     

Em termos estatísticos, a existência de relações entre variáveis se mede 

através de um conjunto de técnicas conhecidas como “medidas de associação”. As 

medidas de associação pretendem estabelecer quando, entre um conjunto de 

variáveis, existe uma associação ou relação que permite assegurar que a conduta 

de cada uma delas se explica em função das outras. Neste sentido, pode-se dizer 

que as medidas de associação pretendem estabelecer se existe algum tipo de 

relação causal entre grupos de variáveis. Com as medidas de associação, se quer 

obter a corroboração matemática das hipóteses de investigação que estabelecem 

nexos causais entre variáveis. Convém reputar que as distintas técnicas 

estatísticas destinadas a medir a associação entre variáveis, só permitem ao 
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investigador descobrir o grau de relação que existe entre grupos de variáveis. A 

noção de causalidade deduz-se da existência da associação matemática entre 

relações variáveis de tipo causa/efeito, trata-se de uma relação que pertence ao 

âmbito da teoria com a qual se tem desenhado o conjunto de hipóteses que guiam 

a investigação e se querem contrastar. Em definitivo, a estatística aporta um 

conjunto de ferramentas úteis, porém, sem um marco teórico que dote de sentido e 

interprete os dados arrojados por estas técnicas, sua utilidade é irrelevante. 

Existem distintas medidas de associação em função do nível de medição com o 

qual as variáveis têm sido operacionalizadas, isto é, dependendo se o nível de 

medição é nominal, ordinal ou de intervalo, a manipulação matemática dos dados 

poderá ser mais ou menos sofisticada. Para o caso das variáveis medidas em grau 

de intervalo, o nível de sofisticação é o máximo, abrindo-se a possibilidade de 

aplicar os procedimentos mais potentes e que permitem manipular matrizes 

multicausais nas quais o comportamento da variável dependente é atribuído a um 

conjunto de variáveis independentes. Procedimentos de regressão e correlação 

múltiplas, como as análises de tipo path analysis são exemplos de nível de 

sofisticação que estas técnicas podem chegar a alcançar21. 

Uma vez que, através de análises de correlação e regressão múltiplas, se tem 

posto de modo manifesto o peso específico que cada variável independente tem no 

comportamento do fenômeno estudado (variável dependente), se abre uma 

segunda questão ao investigador: estas relações causais que se observam na 

amostra se reproduziriam também na população ou universo? Os pesquisadores 

muito raramente estudam a totalidade dos casos que constituem a manifestação 

global do fenômeno estudado. O procedimento de investigação constitui em 

selecionar dentro do conjunto de casos que integram o fenômeno a ser estudado 

(população ou universo) um subconjunto denominado amostra. Para selecionar os 

casos que integram a amostra se emprega uma série de técnicas matemáticas 

probabilísticas, destinadas a tornar a amostra suficientemente representativa, isto 

é, que o comportamento da amostra não difira substancialmente do comportamento 

                                                           
21 Existem múltiplos manuais que contêm uma descrição detalhada destas técnicas. Entre outros, 
podemos citar: Blalock (1972), Manheim e Rich (1988), Marsh e Stoker (1995), García Ferrando 
(1997), Anduzia, Crespo e Méndez (1999).  
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real da população ou universo. Uma vez dado este passo, a estatística inferencial 

tem desenvolvido um conjunto de técnicas conhecidas como provas de decisão 

estatística ou provas de hipóteses, cujo objetivo é avaliar o grau de erro com que 

as conclusões que se obtém da amostra possam ser aplicadas ao conjunto da 

população. Do que se trata, em definitivo, é de conhecer as possibilidades de 

acertar quando as conclusões obtidas da amostra extrapolam a população. 

A sequência dos procedimentos nas provas de hipóteses é a seguinte 

(GARCÍA FERRANDO, 1997): 

1) Formulação das hipóteses estatísticas, isto é, das hipóteses nulas e 

das hipóteses alternativas.  

2) Eleição de uma prova estatística para contrastar a hipótese nula. 

3) Especificação de um nível de significação e da magnitude da 

amostra. 

4) Encontrar a distribuição demonstrada da prova estatística no suposto 

da hipótese nula. 

5) Baseando-se nos pontos anteriores se define a região de rechaço da 

hipótese nula. 

6) Cálculo de valor da prova estatística, utilizando os dados obtidos a 

partir da amostra. Se o dito valor se encontra dentro da região de rechaço, se 

opta por refutar a hipótese nula; se, ao contrário, o dito valor se encontra fora 

da região de rechaço, não se pode rejeitar a hipótese nula ao nível de 

significação elegida.   

Em definitivo, as manipulações de variáveis independentes que 

encontrávamos no método experimental são substituídas no método estatístico 

pela aplicação de técnicas matemáticas que perseguem o mesmo objetivo: manter 

constantes os valores de certas variáveis, embora outras se desejem flutuar 

livremente com o objetivo de estabelecer relações de causalidade entre as 

variáveis que constituem um fenômeno. A aplicação do método estatístico 

necessita apoiar-se em um grande número de casos para resultar confiável ou, dito 

de outra maneira, necessita que o tamanho da amostra seja suficientemente 

grande para que se converta em representativa da população. Precisamente é este 

um dos problemas com os quais tropeça este método em sua aplicação na ciência 
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política, visto que, em bastantes casos, os cientistas político dispõem de um 

número de casos insuficientes, que não satisfazem o critério da representatividade 

e da confiabilidade. Daí que se tem desenvolvido o método comparado, que 

necessita de um número se casos sensivelmente menor para sua aplicação. 

 

2.3. O MÉTODO COMPARADO 

 

Antes de descrever as estratégias comparadas para o controle das hipóteses, 

é preciso abordar uma questão prévia assinalada por autores como Bartolini 

(1988), Sartori (1984) ou Lijphart (1971): tem sentido falar de um método 

comparado com entidade distintiva própria ou, pelo contrário, a comparação é uma 

operação cognitiva que está presente em todo momento no pensamento dos seres 

humanos?      

Em um sentido amplo, é evidente que a comparação é uma atividade mental 

presente em qualquer forma de conhecimento, seja científico ou não. Pelo 

exercício da comparação, desde um uso não científico, implica que esta se exerça 

de forma implícita e sim sistemática. Por isso, quando no âmbito da ciência política 

se faz referência ao uso do método comparado, estamos estabelecendo uma 

distância com respeito ao uso cotidiano da comparação. Esta distância permite 

afirmar a existência de um método comparado com entidade própria dentro do 

repertório metodológico à disposição do investigador. Em definitivo, a metodologia 

comparada se impõe à tarefa mínima de subtrair a atividade da comparação do 

reino do implícito e do não sistemático, para fazê-la explícita e sistemática. Este 

processo identifica pontos de força e de debilidade e, portanto, as tarefas e os 

casos de aplicação e validez (BARTOLINI, 1988: 66). 

Como se tem assinalado, a lógica que subjaz o método comparado é a 

mesma que encontramos nos métodos experimental e estatístico: se trata de 

manter sob controle o comportamento de determinadas variáveis, para tratar de 

descobrir quais são as relações causais que explicam o comportamento da variável 

dependente. Neste sentido, o papel que cumpre o experimento (no método 

experimental) ou as técnicas probabilísticas matemáticas (no método estatístico), 

no método comparado é substituído pela comparação entre distintos casos. Assim, 
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situando em um continuum que ordena os métodos até agora examinados, 

seguindo um critério que mede o grau de potência explicativa e de capacidade para 

estabelecer generalizações de tipo causal, a sequência desta ordem, da maior para 

a menor, seria a seguinte (SARTORI, 1984: 262): 

1) Método Experimental. 

2) Método Estatístico. 

3) Método Comparado. 

A primeira operação para a aplicação do método comparado consiste na 

classificação. É preciso identificar o que é suscetível de comparação (seja por sua 

semelhança) e o que é incomparável (por sua diferença). Antes de responder a 

estas perguntas, tem-se que agrupar os casos em estudo em função dos critérios 

que permitem sua ordenação em classes mutuamente excludentes e 

conjuntamente exaustivas: os casos que estão dentro de uma classe guardam 

maior similitude entre eles do que entre os incluídos em outras classes (SARTORI, 

1994: 17). A classificação é uma operação que permite reduzir a diversidade 

mediante o agrupamento. O que se pretende mediante a classificação é lograr que 

determinadas variáveis permaneçam constantes, devido ao agrupamento daqueles 

casos em que seu comportamento é similar. Deste modo, se pode manter sob 

controle determinadas fontes de variação e avaliar a responsabilidade que aqueles 

aspectos que não se controlam mediante o agrupamento e a classificação, têm na 

evolução da variável dependente. Definitivamente, a classificação dentro da lógica 

do método comparado é o procedimento pelo qual as variáveis se transformam em 

parâmetros, isto é, em valores constantes (SMELSER, 1976: 168; BARTOLINI, 

1988: 67; MURRAY, 1994). 

Uma vez realizada a classificação, pode-se proceder a comparação, o que é o 

mesmo, o estabelecimento de critérios com os quais se pode estabelecer 

diferenças e semelhanças. A lógica da comparação foi estabelecida por John 

Stuart Mill. Em sua obra de 1843, A System of Logic, Mill tratou de estabelecer a 

fundamentação lógica do método indutivo na investigação científica (RAGIN, 1987: 

36), fixando quatro cânones da indução destinados a descobrir as relações de 

causalidade: concordância, diferença, resíduos e variações concomitantes. 
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Inspirando-se nas propostas se Stuart Mill, se têm desenvolvido três métodos de 

comparação utilizados na investigação empírica:             

2.4. O MÉTODO DA CONCORDÂNCIA 

 

Parte da seleção de casos que tem em comum a presença de variável 

dependente, porém diferem nas características que os conformam. Em outros 

termos, os casos se parecem entre si por que compartem a existência do 

fenômeno que se quer explicar, porém diferem na presença e combinação das 

variáveis explicativas. Portanto, se compararmos as presenças e ausências de 

determinadas variáveis explicativas, poder-se-á estabelecer responsabilidades de 

tipo causal, identificando deste modo o conjunto de variáveis independentes que 

nos explicam o comportamento da variável dependente no fenômeno sob 

observação. Este método é denominado “desenho de sistemas mais diferentes” 

(Most Differents Systems Designs) (PRZEWORSKI e TUNE, 1970: 34-43). O que 

se pretende com a comparação de sistemas diferentes é a sucessiva eliminação de 

fatores sistêmicos que não são relevantes para a explicação do fenômeno. Os 

fatores sistêmicos permanecem neutralizados, posto que se considera que os 

casos são uma amostra representativa do universo (CAÏS, 1997).      

 

2.5. O MÉTODO DA DIFERENÇA 

 

Consiste na seleção de casos em que se reproduz o fenômeno que se quer 

explicar e casos em que este fenômeno não se processa. A partir daqui se 

identificam as variáveis explicativas que estão presentes em um e noutro caso. 

Deste modo, se descartam como variáveis relevantes as que estão presentes em 

um e noutro caso, e se atribui a responsabilidade causal somente àquelas variáveis 

presentes tão somente no caso no qual o fenômeno que se quer explicar sucede. 

Este método é denominado “desenho de sistemas mais similares (Most Similar 

System Designs) (PZREWORSKI E TUNE, 1970: 32-34). A aplicação deste 

desenho de investigação apresenta ao menos dois inconvenientes: 

1) A situação mais habitual é que o comportamento da variável 

dependente seja devido a várias variáveis independentes. Em uma situação 
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deste tipo, o método é incapaz de estabelecer relações de ponderação entre 

as variáveis independentes, que atribuem distintos graus de responsabilidade 

na produção do fenômeno (PZREWORSKI e TUNE, 1970: 33-34; MURRAY, 

1994: 312). 

2) A capacidade de gerar generalizações indutivas mediante estes 

métodos é escassa. A seleção de um número reduzido de casos similares 

limita a aplicação das conclusões somente àqueles casos que comportam 

características contextuais gerais (PENNINGS et al. 1999: 45).  

    

2.6. O MÉTODO INDIRETO DA DIFERENÇA 

 

Consiste em comparar diversos casos em que o fenômeno objeto de estudo 

ocorre, com outros casos em que ele não ocorre. Trata-se de exilar as 

características que são comuns à produção do fenômeno. Uma estratégia deste 

tipo põe em destaque as situações em que as características comuns aos casos 

onde se dá o fenômeno analisado, sem estes, não haveria lugar para a produção 

do dito fenômeno. A utilidade do método apóia-se em pôr à luz as combinações 

específicas de circunstâncias que antecedem a produção de tal fenômeno e 

descartar uma responsabilidade determinante sobre fatores facilitadores do 

desenvolvimento dos fenômenos observados sem que sejam condição nem 

necessária nem suficiente dos mesmos (LLAMAZARES, 1995: 284). 

O método indireto da diferença consiste em uma dupla aplicação do método 

da concordância, onde os casos negativos reforçam as conclusões dos casos 

positivos. Este se procede em uma sequência de três fases: 

1) São analisados os casos concordantes em causa e efeito. 

2) São estudados os casos que não concordam em causa e efeito. 

3) As comparações duais permitem rechaçar explicações alternativas. 

De todos os métodos de comparação, o método indireto da diferença é o de 

maior potência explicativa, posto que permite evitar generalizações causais 

espúrias e mostrar a combinação singular de fatores que causam o efeito 

investigado (LLAMAZARES, 1995: 284).    
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2.7. O ESTUDO DE CASO 

 

Apesar do escasso tratamento que tem recebido em termos metodológicos, o 

estudo de caso é um dos métodos que com maior profusão tem sido utilizado pelos 

cientistas políticos em suas investigações empíricas. As razões da escassa 

atenção à reflexão metodológica do estudo de caso apóiam-se nas dificuldades 

que este apresenta para o estabelecimento de generalizações. Em efeito, o estudo 

de um só caso (sistema político, partido, sindicato, sistema eleitoral), é uma 

evidência muito débil quando se pretende que os achados postos em destaque na 

investigação tenham validez para além do objeto particular e concreto sobre o qual 

tem recaído o trabalho de campo. Ainda que com o estudo de vários casos se 

delineie o “paradoxo da indução”, é evidente que com a restrição da investigação a 

um só caso, é difícil estabelecer generalizações causais. Logo, por que sua 

utilização é tão frequente? Os motivos da grande utilização do estudo de caso 

como estratégia de investigação são de índole paradigmática. Em primeiro lugar, 

um desenho deste tipo significa uma redução de custos se comparado a outras 

técnicas de investigação, visto que, ao concentrar esforços em um único objeto de 

estudo, a coleta e a análise dos dados são enormemente facilitados. Em segundo 

lugar, ao concentrar os esforços sobre um único caso, o conhecimento que se 

produz é exaustivo, visto que permite levar em consideração uma grande 

quantidade de propriedades do caso e avaliar sua importância no interior da rede 

de interações da qual todo fenômeno político-social toma parte (BARTOLINI, 1988: 

70-71). 

É possível distinguir cinco tipos de estudos de caso (BARTOLINI, 1988: 71-

72; LIJPHART, 1971: 691-693): 

1) Descritivo a-teórico: O objetivo consiste em reconstruir analiticamente 

o fenômeno estudado, sem pretender estabelecer hipóteses explicativas de 

caráter geral. 

2) Interpretativo gerador de hipóteses: O objetivo é estudar as relações 

entre as propriedades do caso suscetíveis de generalização. Deste modo, se 

abre a possibilidade de formular hipóteses interpretativas. 
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3) Explicativo: Pretende explicar o fenômeno através da aplicação de 

teorias existentes por meio de uma análise dedutiva-monológica.  

4) Controlador de teorias: Se distingue do anterior unicamente na 

aplicação de uma teoria a um determinado fenômeno e se realiza com o 

objetivo de pôr à prova a potência explicativa da dita teoria. 

5) Caso desviante: Este tipo de investigação se realiza sempre em 

relação a outras investigações. Seu objetivo é a aplicação de uma teoria a um 

caso que se desvia das pautas gerais estabelecidas pela dita teoria. Neste 

sentido, guarda uma estreita relação com a lógica do método comparado, 

posto que trata de comparar um caso que se desvia do modelo geral com o 

restante dos casos que seguem o modelo de comportamento previamente 

definido pela teoria. O objetivo é a identificação de variáveis novas em relação 

as já conhecidas.             

O enquadramento do estudo de caso nesta classificação dicotômica dos ditos 

métodos (quantitativos e qualitativos), dependerá do tipo de estudo de caso ao qual 

estamos nos referindo. Assim, se recordarmos que os métodos quantitativos teriam 

como sinal de identidade o objetivo de compreender a realidade, os dos primeiros 

tipos, isto é, o “descritivo a-teórico” e o “interpretativo gerador de hipóteses” 

pertenceriam à categoria dos métodos qualitativos. O restante, os do tipo 

“explicativo”, “controlador de teorias” e o “caso desviante”, por terem pretensões 

explicativas, pertenceriam à categoria dos métodos quantitativos. Visto que é maior 

o número dos tipos de estudos de caso que têm como objetivo a lógica da 

explicação, aqui se tem optado por englobá-los dentro do repertório dos métodos 

quantitativos. Além do mais, a cunhagem do termo “estudo de caso” se deve a 

autores que podemos identificar como integrantes do paradigma positivista. A 

própria classificação dos distintos tipos de “estudos de caso” se formula com o 

claro objetivo de distinguir quais são os tipos de “estudos de caso” que operam 

desde a lógica explicativa do método científico para distingui-los daqueles que, 

desta posição positivista, não produzem conhecimento. Assim, autores como 

Lijphart (1971) e Eckstein (1992) defendem que a estratégia da investigação 

baseada em um estudo de caso, utilizada com o objetivo de gerar hipóteses ou 

para verificar teorias, se relaciona estreitamente com o método comparado. Nesta 
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linha, King et al. (1994: 45) afirma que os estudos de caso são mais proveitosos em 

sua capacidade descritiva quando o contexto no qual se englobam contém uma 

pergunta de caráter explicativo.    

 

3. A COMPREENSÃO DOS FENÔMENOS POLÍTICOS: OS MÉTODOS 

QUALITATIVOS22 

 

Entre as principais críticas formuladas ao positivismo, destaca-se a negação 

da idéia de que existe uma única realidade externa. Na verdade, para os críticos do 

positivismo, só existiria uma realidade socialmente construída, na qual os 

indivíduos atribuem significados subjetivos às suas ações e interpretam suas 

próprias ações e as dos demais. São os atores sociais e políticos que conformam o 

mundo e são conformados por este. O universo de significados socialmente 

construídos seria frágil e sempre cambiante (KEAT e URRY, 1975: 205). Partindo 

destas premissas, para a epistemologia antipositivista, o objetivo não é a realização 

de predições sobre o comportamento dos atores, mas sim capturar a singularidade 

das experiências humanas (HENWOOD e PIEDGEON, 1993: 16). Portanto, os 

métodos de investigação qualitativos pretendem esclarecer três dimensões: 

1) Significado: explorar as experiências subjetivas das pessoas e os 

significados que estas atribuem às suas experiências. 

2) Processo: compreender a lógica da argumentação dos atores, assim 

como os pensamentos associativos que os têm levado a esta conclusão. 

3) Contexto: situar as atitudes e a conduta do ator no contexto de sua 

biografia pessoal e situação social (BRYMAN, 1988: 62; ROSE, 1982). 

As influências da psicanálise e da semiótica nos métodos qualitativos são 

palpáveis. A presença do “giro linguístico” é evidente quando se delineia o 

problema da “renúncia à ilusão da transparência da linguagem e sua consideração 

como objeto, e não somente como instrumento da investigação social” (IBÁÑEZ, 

                                                           
22 Além das técnicas que aqui serão expostas, existem outras técnicas qualitativas, como a 
observação participante e as histórias de vida, que não serão contempladas nesta seção porque 
sua utilização na ciência política é realmente escassa e pouco relevante. É este critério de utilização 
e relevância para a ciência política que tem sido levado em conta na seleção das três técnicas que 
serão examinadas mais à frente: o método histórico, a entrevista em profundidade e o grupo de 
discussão.  
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1979: 19). Ao negar à linguagem sua condição de “realidade dada”, transforma-se 

o próprio discurso, constituindo-o objeto privilegiado da investigação. A 

característica fundamental da metodologia qualitativa, que deriva de sua vontade 

de captar a significado das ações social e política, consiste em sua condição de 

técnica de observação direta, que entranha uma interação pessoal do investigador 

com os sujeitos e/ou grupos investigados sob condições controladas. As técnicas 

qualitativas se orientam por captar, analisar e interpretar a conduta das 

representações. Por isso, o enfoque qualitativo desenha técnicas que propiciam a 

livre manifestação das lembranças espontâneas, das crenças e dos desejos dos 

sujeitos submetidos à investigação. Os discursos espontâneos assim produzidos 

pelos sujeitos são submetidos a uma dupla operação: redução semiológica e 

análises. Com esta manipulação se pretende fazer aflorar relações de sentido 

complexas, difusas e mais ou menos ocultas (ORTÍ, 1994: 213). 

As origens dos métodos qualitativos nas ciências sociais estão na sociologia e 

na antropologia. Sua aplicação e extensão à ciência política empírica têm sido mais 

tardias do que no caso dos métodos quantitativos, especialmente no que se refere 

à entrevista em profundidade e aos grupos de discussão. Em qualquer caso, os 

métodos qualitativos têm sido utilizados para a investigação de diferentes 

dimensões da vida política, fundamentalmente em nível micropolítico, destacando-

se no estudo de grupos de pressão, quadros de partidos políticos, parlamentares, 

candidatos, política local (especialmente na Inglaterra), política urbana 

(especialmente nos Estados Unidos) e ideologias. Sem dúvidas, sua presença é 

escassa nas investigações de nível macropolítico, por exemplo, as que se referem 

a governos centrais e estudos eleitorais (DEVINE, 1995: 138-139). 

 

3.1. O MÉTODO HISTÓRICO 

 

Faz-se uso do método histórico, seja de uma perspectiva quantitativa, seja de 

uma perspectiva qualitativa23. Os autores quantitativistas se referem ao método 

                                                           
23 O método histórico se tem aplicado tradicionalmente desde os clássicos gregos e ao longo da 
“etapa artesanal” da reflexão sobre a política, ou seja, antes da emergência da ciência política em 
seu sentido contemporâneo.  
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histórico como um método de controle de suas hipóteses. Estes fazem uso da 

história como substitutivo do laboratório, para tratar de contrastar as hipóteses com 

a evidência histórica. Neste sentido, autores como Sartori (1984: 261-267) ou 

Bartolini (1988: 67-68) assinalam a debilidade do método histórico quando o 

comparado a outros métodos de controle das hipóteses, como o comparado e o 

estatístico. 

Todavia, este mesmo método histórico, dentro da perspectiva qualitativa, 

admite uma segunda utilização, enquanto uma fonte de geração de hipóteses. 

Nesta segunda concepção, o método histórico é compatível com a utilização que 

se faz da História de uma perspectiva mais qualitativa, no sentido de que o 

contexto histórico aporta elementos fundamentais para compreender os fenômenos 

políticos. Assim, a necessidade de certa dose de erudição histórica para abordar 

tanto os estudos de caso como os de política comparada é inegável, como 

reconhecem: Gabriel Almond ao elogiar os trabalhos de Harry Eckstein (ALMOND, 

1996: 74), Mattei Dogan ao falar de Arend Lijphart (DOGAN, 1996: 122-3) e Hans 

Daalder ao referir-se a Stein Rokkan (DAALDER, 1987: 26-39).        

Para Carr (1978: 23) o presente não tem existência para além da puramente 

conceitual linha divisória imaginária entre o passado e o futuro. Por isso, o cientista 

político tem de interrogar-se acerca de como aquilo que ele estuda tem chegado a 

ser como é. Quer dizer, tem de considerar a variável tempo e tê-la sempre presente 

no estudo da realidade social e política (BELTRÁN, 1994: 21). 

Na década de 1980, como já fora dito nas páginas anteriores, duas correntes 

concentraram o interesse da comunidade acadêmica na ciência política norte-

americana: a que se propunha recuperar o protagonismo do Estado para o estudo 

da política e a neo-institucionalista. Pois bem, em ambas, a tradição histórica está 

muito presente (KAVANAGH, 1997: 18). Como assinalam Goodin e Klingemann 

(1996: 17), o neo-institucionalismo produziu uma renovada apreciação da história; 

ao insistir no papel desempenhado nos legados históricos, que constrangem a 

ação política. Autores como Katzenstein (1985) cunharam expressões como 

“rastreamento de processos” (Process Tracing), para destacar o papel 

desempenhado pela análise histórica no emaranhado institucional que condiciona a 

capacidade dos atores políticos.      
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Nesta mesma linha, Kavanagh, em um trabalho dedicado a avaliar a 

importância da história para a ciência política que leva o significativo título de Why 

Political Science needs History?, defende que a história tem servido para 

enriquecer os estudos políticos de diversas formas: como uma fonte de 

investigação; como demonstração dos vínculos existentes entre o presente e o 

passado; como um campo de conhecimento no qual se põe à prova as teorias; 

como um meio para analisar os conceitos políticos e como fonte de lições 

(KAVANAGH, 1991: 417).  

 

3.2. A ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

Consiste em um diálogo entre o entrevistado e o investigador cara a cara, 

direto e espontâneo e de certa concentração e intensidade. O investigador orienta 

o discurso lógico e afetivo da entrevista de forma mais ou menos “direta”. Em 

função das circunstâncias de referência de cada investigação, este diálogo pode 

servir-se de certo aparato técnico, submetendo o sujeito a testes planejados, 

escalas de atitudes ou incluindo situações psicodramáticas.  

A entrevista em profundidade desempenha várias funções. Em primeiro lugar, 

de um ponto de vista semântico, pode contribuir para a análise dos significados, 

precisando mediante a colaboração do próprio sujeito entrevistado as cadeias 

associativas de significantes inerentes à chamada “polissemia do signo”. Em 

segundo lugar, a entrevista em profundidade tende a ser muito produtiva para o 

estudo de casos típicos ou extremos, onde a atitude de certos indivíduos encarna 

em toda a sua riqueza o modelo ideal de uma determinada tendência que aparece 

muito menos cristalizada na média do coletivo de referência.  

 

3.3. O GRUPO DE DISCUSSÃO  

 

O grupo de discussão é uma técnica de simples tomada de contato com a 

realidade, ou melhor, uma reprodução teatral da mesma sob condições mais ou 

menos controladas. Os membros do grupo colaboram na definição e no texto de 

seus próprios papéis, semi-orientados por um diretor, moderador ou líder formal. 
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Com esta orientação, um pequeno grupo (em torno de cinco ou dez pessoas), 

cujos componentes têm sido selecionados de forma anônima, de acordo com 

características sociais determinadas e preferencialmente sem conhecimento entre 

si, vão elaborando com a maior liberdade possível seu discurso sobre o tópico que 

vão investigar. Mediante esta técnica, se aspira reproduzir o discurso ideológico 

cotidiano sobre a realidade social da classe social, representada pelos sujeitos 

reunidos, para melhor interpretar em seu contexto a valorização motivacional 

afetiva do tópico investigado pelo grupo, as crenças e expectativas sobre o mesmo, 

assim como a projeção de seus desejos, resistências e temores conscientes e 

inconscientes. O discurso completo do grupo é gravado, transcrito, analisado e 

interpretado pela equipe de investigadores. A informação assim recolhida é 

submetida, primeiro, a uma análise semiológica orientada a saturar suas 

possibilidades significativas e, posteriormente, é interpretada teoricamente.       

 

4. PLURALISMO COGNITIVO E METODOLÓGICO: O CONHECIMENTO DA 

REALIDADE POLÍTICA COMO EXPLICAÇÃO E COMPREENSÃO  

 

O enfrentamento que mantiveram os enfoques quantitativo e qualitativo, ou se 

se quiser, o enfoque positivista frente ao enfoque crítico, se esgotou na década de 

1970. A partir deste momento começou a abrir espaço uma linha de consenso, 

característica do pós-behaviorismo dominante na atualidade. Os elementos básicos 

deste consenso podem ser sintetizados assim: 

Em primeiro lugar, não existe um método científico (no singular), porque a 

prática da ciência deixa de ser unânime. Em segundo lugar, as ciências sociais não 

devem mirar-se no espelho das ciências físico-naturais, por que a peculiaridade de 

seu objeto assim as impede. Trata-se de um objeto no qual está incluído o próprio 

estudioso e que está dotado de subjetividade e reflexividade próprias. Não é um 

objeto de estudo natural, mas sim produzido pela história. Em terceiro lugar, desta 

complexidade se deriva a necessidade de uma epistemologia pluralista e a este 

pluralismo cognitivo não se pode condizer um só método, este desejo talvez ajuste-

se apenas às ciências físico-naturais. Resulta ser preferível, para as ciências 

sociais, o pluralismo metodológico. 
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Alinhado aos argumentos anti-positivistas que sedimentam esta posição 

pluralista quanto ao método, defende-se a consciência de que a realidade social é 

suficientemente complexa a ponto de afirmar-se que o conhecimento em 

profundidade desta realidade requer, necessariamente,  tanto sua explicação como 

sua compreensão: 

 

Para serem explicados, os fatos sociais se registrados, 
correlacionados, quantificados e estruturados (...) para serem 
compreendidos os discursos, se interpretam e analisam, a partir de 
qualquer texto (por exemplo: documentos históricos, declarações 
nos meios de comunicação social, textos literários, etc.), bem – na 
atual investigação sociológica – mediante a produção dos próprios 
discursos em situações de comunicação interpessoal mais ou 
menos controladas, como as que supõem as entrevistas abertas ou 
semi-diretas e as discussões de grupo... [GRIFO DO AUTOR] 
(ORTÍ, 1994: 189).  
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CAPÍTULO 3: 

PRINCIPAIS ENFOQUES DA CIÊNCIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA 
 

 Existe unanimidade entre todos os autores em considerar a ciência política 

como uma disciplina plural na qual convivem distintos enfoques. A situação é de tal 

fluidez, que este consenso inicial se rompe quando se acomete a tarefa de elaborar 

o repertório dos ditos enfoques. A primeira quebra na unidade se produz na hora 

de eleger o termo para qualificar cada uma destas perspectivas, que são 

denominadas segundo os autores como enfoques, teorias, correntes, escolas e, até 

mesmo, seitas. O título da obra de Gabriel Almond (1990) Uma disciplina dividida. 

Escolas e Seitas na Ciência Política ilustra de modo muito pictórico esta situação 

de segmentação. 

 Levando em conta esta diversidade de classificações, aqui se tem preferido 

optar pelo termo “enfoque”, deixando de lado os demais. Em primeiro lugar, a 

palavra “seita” destila toda uma série de conotações negativas e pejorativas que, 

além do mais, não se ajustam a real situação da ciência política contemporânea, na 

qual, o ecletismo e a comunicação entre as distintas perspectivas de análises é a 

atitude dominante. Por outra parte, a denominação “escola” evoca a presença do 

binômio “mestre/discípulo”, com sua consequente carga de relações hierárquicas, 

concepção que parece ainda pouco adequada para descrever o panorama atual do 

campo. Enquanto o termo “teoria” resulta suficiente, visto que a teoria é um 

elemento constitutivo dos diferentes enfoques, porém, não é seu único 

componente: referir-se aos enfoques apenas como teorias seria como tomar o todo 

pela parte. Finalmente, o termo “corrente” projeta uma imagem de debilidade, 

fluidez e inconsistência que não faz justiça ao arranjo constituído hoje pelas 

distintas perspectivas de análise no seio da ciência política contemporânea. 

 Como defende Roiz (1980: 7), o conceito de enfoque encerra uma dupla 

idéia de “caminho à realidade”, mais “estratégica”24. O conceito de enfoque se 

                                                           
24 De acordo com Roiz (1980:17) o termo “enfoque” é uma tradução do inglês approach, que implica 
acercar-se a, aproximar-se, abordar. Por tanto, apesar da conotação visual, a tradução portuguesa 
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constitui em um modelo referencial para nosso objeto de estudo: as hipóteses 

epistemológicas e metodológicas, ou uma combinação destes elementos. Dele 

deriva um interesse específico por determinados temas ou âmbitos de 

investigação. 

 O pluralismo da ciência política é tal, que não existe coincidência entre os 

distintos autores na hora de contabilizar o número destes enfoques. Alguns 

manuais assinalam cinco enfoques: behaviorismo, funcionalismo, teoria dos 

sistemas, teoria da escolha pública e teoria dos jogos (CAÑEQUE, 1994). Roiz, por 

sua vez, em um primeiro trabalho, identifica cinco enfoques: legalismo formalista ou 

formalismo, enfoque de poder, enfoque de cultura política, enfoque sistêmico e 

enfoque racionalista (ROIZ, 1980). Posteriormente, em um segundo trabalho 

(ROIZ, 1997) reforça a denominação destes cinco enfoques e acrescenta um sexto: 

a política de grupos. Cotarelo, de outra perspectiva, eleva a cifra para oito 

enfoques: behaviorismo, funcionalismo, teoria dos jogos, racionalismo, teoria geral 

dos sistemas, marxismo, cibernética e teoria da escolha pública (COTARELO, 

1989). Finalmente, Marsh e Stoker (1995) identificam seis enfoques: teoria 

normativa, institucionalismo, análises comportamentais, teoria da escolha racional, 

feminismo e análise do discurso.           

 A lista de classificações poderia ser ainda mais exaustiva, pois seria 

possível seguir adicionando outros autores que aportariam distintas variações 

sobre estas classificações. Porém, uma vez superado o desconhecimento inicial, 

uma análise mais repousada nos revela que as diferenças encontradas nas 

distintas taxonomias obedecem com frequência a discrepâncias terminológicas ao 

denominar os enfoques. Assim, pois, nas páginas seguintes se tem optado por 

oferecer uma síntese dos principais enfoques, expondo-os por ordem cronológica 

de aparição. 

 

I. ENFOQUE JURÍDICO-FORMAL (FORMALISMO INSTITUCIONALISTA) 

 

                                                                                                                                                                                   

para “enfoque” também visa incorporar seu conteúdo de ação, de atividade motora, enquanto um 
movimento de idéias.  
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Ao longo do século XIX e começos do século XX, coincidindo com a 

institucionalização acadêmica da ciência política, a perspectiva jurídica foi 

dominante na análise política e determinou uma aproximação com a esfera do 

direito que marcou, sensivelmente, em alguns países, a institucionalização 

universitária da nossa disciplina a partir das Faculdades de Direito. 

Por trás dos estudos legal-formais não existe nenhuma teoria política que nos 

esclareça quais são suas conjecturas de trabalho ou hipóteses metodológicas 

(RHODES, 1997:53; ROIZ, 1990:105). A razão desta ausência se deve ao fato de 

que o enfoque legal-formal surgiu na época pré-behaviorista, na qual, a 

preocupação com o método estava ausente da agenda dos cientistas políticos. Não 

obstante, a partir da análise das obras de autores que cultivaram este enfoque, é 

possível extrair aquelas que são suas principais características: 

1) Objeto de estudo: As instituições políticas. O interesse pelos 

trabalhos legal-formais se circunscreve em um duplo âmbito: 1) Leis 

constitucionais, leis orgânicas ou equiparáveis e suas interpretações na 

prática política, e 2) Organizações governamentais formais e o Direito Público 

que delas emanam (ROIZ, 1980; 1990). 

2) Método: O método dos estudos institucionalistas desta geração é 

descritivo, formal-legal e histórico-comparativo. Em primeiro lugar, é descritivo 

por que emprega as técnicas do historiador para analisar instituições 

específicas a partir de uma perspectiva “hiperfactualista”. Partindo destas 

observações emprega a indução para extrair as consequências das mesmas. 

Em segundo lugar, é formal-legal por que privilegia o estudo do direito público 

(componente legal) e das organizações de administração pública 

(componente formal). Por último, a comparação se faz também presente, visto 

que este enfoque defende que somente se pode chegar a um conhecimento 

em profundidade das instituições a partir da comparação entre distintas 

formas de governo, com o fim de preencher as distintas experiências acerca 

da sua utilidade, rendimento e funcionamento em diferentes contextos. 

3) Teoria: Os autores deste enfoque assumem que o funcionamento da 

democracia e da vida política de um país (variáveis dependentes) se explica a 

partir de suas estruturas legal-formais, de suas leis, regulamentos e 
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instituições (variável independente) (ROIZ, 1990:108). Nestes termos, 

enquanto um valor subjacente, o enfoque jurídico-formal assume a defesa da 

democracia liberal como ideal normativo. 

Em síntese, o enfoque legal-formal “se ocupa das regras, procedimentos e 

organizações formais do governo, utiliza os instrumentos, tanto do jurista, como do 

historiador, para explicar os condicionantes que existem sobre o comportamento 

político e sobre a eficácia da democracia, e promove a democracia liberal, 

especialmente o modelo representativo chamando de Westminster” (RHODES, 

1997:58). 

 O direito público e mais modernamente (como se tem assinalado nas páginas 

anteriores) o direito constitucional, se converteram em objeto de estudo da política. 

Assim, “a maior parte dos autores da ciência política do século XX – época do 

regime constitucional de cunho liberal –, como parte dos autores contemporâneos, 

enfocam os problemas políticos a partir de um ângulo político. Trata-se, 

fundamentalmente, daqueles que conceituam a ciência política como a ciência do 

Estado”. (FERRANDO, 1995:28). É que, para os defensores deste enfoque, o 

Estado é uma forma política que possui características únicas e singulares. É a 

única organização formal em que ninguém pode entrar ou sair à vontade. Seu 

âmbito é único e também o é sua função, visto que as demais organizações 

formais permanecem submersas nela.  O Estado possui um status moral e ético 

que se traduz em sua capacidade de coerção moral. As regras legal-formais 

garantem o funcionamento do Estado (ROIZ, 1980:23). 

Como tem assinalado Apter (1991:487), o enfoque institucional que dominou 

nessa época foi “virtualmente um sinônimo de ciência política, que procurava 

resolver o insolúvel dilema entre inovação e estabilidade, mediante um equilíbrio 

dinâmico e uma política aberta”. A opção global desta tendência era a democracia 

e suas regras de funcionamento. Porém, suas explicações se detinham mais na 

descrição do que na análise propriamente dita, especialmente, quando se 

enfrentavam fenômenos não formalizados. Em efeito, sua perspectiva estudava 

como os direitos, os princípios e os fins se combinavam em instituições, sendo 

partes integrantes de certos sistemas políticos. Considerava que certos princípios 

fundamentais eram direitos “inalienáveis”, reconhecendo que somente estes 
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podiam ser autenticamente inalienáveis se não permaneciam inalienáveis pelo 

sistema político, na verdade, era necessário preservá-los na lei e na Constituição. 

Por isso mesmo, tanto a lei Como a constituição deveriam ser sólidas (APTER, 

1991:489). 

Sendo a democracia seu objeto de estudo, o universo de interesse da 

disciplina era limitado, etnocêntrico: as democracias européias, os Estados Unidos 

e, extensivamente, os domínios britânicos. Porém, visto que as análises da 

sociedade permaneciam muito distantes de suas preocupações intelectuais25, a 

profundidade dos movimentos sociais e as complexas relações entre a sociedade 

política e a sociedade civil permaneciam, salvo raras exceções, desvalorizadas. 

Não é estranho observar que a Constituição de Weimar e as leis surgidas a partir 

do desmembramento do Império Austro-Húngaro constituíam um ponto de 

referência fundamental para compreender os objetos deste enfoque. Ao mesmo 

tempo, a destruição daqueles conglomerados legais e do universo político que se 

tentava estruturar com eles, evidenciou de forma característica sua debilidade e 

seus limites. A revolução bolchevique e a ascensão dos fascismos, que marcaram 

as crises dos regimes liberais, constituíam realidades que escapavam dos 

parâmetros do formalismo institucionalista.  

 

II. BEHAVIORISMO 

 

Tal como já se adiantou no capítulo dedicado ao objeto de estudo da ciência 

política (capítulo 2), as insuficiências do enfoque institucional formal deram a base 

para a formulação de novos postulados, mais centrados na consideração do poder 

como centro das análises da ciência política, mais abertos a uma visão ampla e 

globalizadora dos fenômenos sociais que constituem o entorno da realidade política 

e mais sensível às inter-relações entre os fenômenos sociais e a realidade política. 
                                                           
25 O institucionalismo “combinava ao menos quarto grandes problemas inter-relacionados de 
política: o direito, os legisladores e a legislação; a índole da magistratura e a soberania; as relações 
entre as nações (uma entidade primordial) e o Estado (uma entidade jurídica e contratual), onde a 
filosofia política constituía o marco lógico e normativo. Recapitulando: o institucionalismo legal-
formal era um enfoque desenhado para abordar o problema de como exigir responsabilidade do 
poder, e como determinar políticas mediante leis formuladas e aplicadas pelo setor eficiente do 
Estado e apoiadas pelo setor cerimonial, constituindo ambos os setores uma obrigação para o 
cidadão e para o Estado” (APTER, 1991:493).  
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Depois da primeira guerra mundial, no marco da tradição cultural anglo-saxã e, 

especialmente, norte-americana, tomaram corpo novas percepções da atividade 

política, afastada, definitivamente, do formalismo jurídico, e tendente a aprofundar-

se ainda mais no realismo. Isto significou – tanto nos Estados Unidos como logo, 

por extensão, na Europa – certa concessão da ciência política ante a sociologia 

(BENEDICTO E MORÁN, 1995). Esta situação não teve o mesmo significado na 

Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde a organização da cultura 

tem contornos mais informais, a relação entre ciência política e sociologia foi desde 

o princípio muito fluida e, por outra parte, não estava tão fortemente condicionada 

como na Europa pelo peso que na estrutura escolar exercia o predomínio das 

orientações jurídicas.  

No que se refere à tradição européia, convém recordar que uma boa parte 

das novas orientações surge a partir da vinculação das ciências sociais com as 

instituições políticas e administrativas, que em alguns países passam a integrar os 

planos de estudo e as matérias distribuídas nos estabelecimentos de ensino 

superior. Na tradição americana, a proximidade entre ciência política e a 

administração pública tem outras consequências, visto que, com frequência, a 

administração atua como motor da demanda de “produtos” da comunidade 

intelectual, e por esta via se exerce uma relativa influência das linhas da 

administração sobre a ciência política: 

 

A nova ciência da sociedade (sociologia) tende a reabsorver em 
seu próprio âmbito a ciência política, e, portanto, a política mesmo. 
O “reducionismo sociológico” ou a “sociologização” da política 
segue, indubitavelmente, unida à democratização da política e 
encontra nesta referência, tanto sua força, como seu limite 
(SARTORI, 1984:222).  

  

A ênfase se situa então na análise do processo político em contraposição às 

estruturas, tão apreciadas pelos adeptos do formalismo institucional. O processo 

político é concebido como um conjunto de inter-relações entre as instituições 

públicas e os grupos sociais e desembocam finalmente, em direção à 

“psicologização” das ciências sociais em geral, na análise do comportamento 

político, dando lugar a um debate entre formalistas e behavioristas. Tal como ficou 
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entronizada, a chamada “revolução behaviorista” trouxe para os membros dessa 

tendência a pedra angular da fundação de uma nova ciência política. Na realidade, 

tratava-se de uma proposta alternativa à limitação dos velhos métodos e um 

esforço em aprofundar as estratégias científicas e a ampliação dos campos de 

observação.       

A primeira guerra mundial provocou um autêntico abalo intelectual entre os 

estudiosos da ciência política: crises de identidade e de legitimidade, novos 

problemas em uma nova escala de dimensão para enfrentar a reconstrução pós-

bélica, perda da confiança nos parâmetros mantidos desde a Ilustração a respeito 

do progresso social. Todos estes fatores configuraram uma paisagem que 

propiciou uma troca radical de perspectiva, ao passar das análises voltadas para a 

história, a filosofia política e as instituições, para as indagações sobre as 

expectativas do futuro. Robert Dahl (1964:85-109) destaca “seis poderosos 

estímulos inter-relacionados de caráter específico”, que conduziram à implantação 

do enfoque behaviorista: 

1) A influência de Charles E. Merriam. 

2) A influência de especialistas europeus, chegados nos Estados Unidos 

entre 1930 e 1940, especialmente, refugiados alemães. 

3) A experiência administrativa e política adquirida pelos especialistas 

norte-americanos durante a segunda guerra mundial. 

4) O alento do Social Science Research Council e de seu Comittee on 

Political Behavior. 

5) Os métodos de pesquisa e os resultados das investigações 

empreendidas. 

6) As grandes fundações: Carnegie, Rockefeller e Ford. 

Convencionou-se denominar que Charles Merriam foi a primeira grande figura 

da corrente behaviorista. Quem utilizou pela primeira vez o conceito political 

behavior em um trabalho científico foi o cientista político sueco, Herbert Tigsten, em 

um estudo considerado precursor sobre as eleições na Europa26. Merriam, 

instalado no departamento de ciência política de Chicago, convocou em 1923, 1924 

                                                           
26 Previamente, em 1928, o conceito foi utilizado por um periodista norte-americano, Frank Kent, em 
um trabalho sobre os modos de atuar dos políticos americanos (DAHL, 1964:86).  
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e 1925 três conferências às quais convidou uma seleta representação de seus 

colegas norte-americanos, com a pretensão de enfrentar os novos problemas 

suscitados pela amplitude da irracionalidade bélica. O resultado desses encontros 

foi a troca de rumo que adotou, a partir de então, uma boa parte da disciplina. 

O impacto da psicologia social e a eclosão das ciências do comportamento 

marcaram este salto, cujas chaves reconheceria o próprio Merriam em um texto 

que se considera referência obrigatória do enfoque behaviorista. Merriam trabalhou 

sobre alguns dos temas discutidos em sua obra New Aspects of Politics (1925), 

que se converteu no ponto de partida que a partir da Escola de Chicago, orientando 

com seus argumentos a atividade do Social Science Research Council, presidido 

pelo mesmo. Desprezada a história como método de trabalho, as interpretações 

psicológicas, as psicobiografias, as análises fatoriais, a estatística e as análises 

quantitativas se converteram nos novos instrumentos de indagação no período do 

entre guerras, alcançado plena vigência imediatamente após a segunda guerra 

mundial. Frente a outras orientações, seus cultivadores proclamaram a 

exclusividade do seu método científico. O modelo do “investigador de biblioteca” 

devia ser superado e substituído pelo modelo do investigador centrado no trabalho 

de campo prático, ao modo dos antropólogos, sociólogos ou geógrafos, e ocupado 

também com a experimentação, própria dos psicólogos (LASSWELL, 1971:31-78). 

Junto com Merriam, as outras figuras que protagonizaram a fundação do 

enfoque behaviorista foram George Catlin e Harold Lasswell, os quais já foram 

referendados no capítulo 1. Basta recordar que o ponto em comum na obra destes 

três autores consiste na caracterização da ciência política como a ciência do poder. 

A perspectiva destes pioneiros irá se impor a partir da década de 1930, ocupando 

as décadas centrais do século XX (JEREZ, 1999:152-153). 

Quais são as características do behaviorismo? De acordo com Easton 

(1969:24-25), estas podem ser sintetizadas no denominado “credo” do 

behaviorismo: 

1) Regularidades: Na conduta política se podem descobrir uniformidades 

que podem ser expressas em teorias. 

2) Verificação: A validez de suas verificações deve ser verificável. 
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3) Técnicas: Os meios para reconhecer e interpretar dados deve ser 

rigoroso. 

4) Quantificação: Para que o registro de dados e a formulação dos 

achados sejam precisos é necessário medir e quantificar. 

5) Valores: A avaliação ética e a explicação empírica requerem que as 

classes de proposições devam distinguir-se analiticamente. 

6) Sistematização: A investigação deve ser sistemática: a investigação 

não respaldada por teoria pode resultar trivial e a teoria que não se apóia em 

dados, é vã. 

7) Ciência pura: A compreensão e a explicação da conduta política são, 

logicamente, anteriores aos esforços por aplicar o conhecimento político dos 

problemas práticos. 

8) Integração: Se a investigação política prescinde das achados de 

outras disciplinas, corre o perigo de reduzir a validez de seus resultados e 

solapar a sua generalidade. 

Como assinala Sanders (1997:69), a pergunta central do enfoque behaviorista 

é: por que a gente se comporta assim? Desta questão se derivam as 

características básicas do movimento: 

1) O comportamento observável, seja a nível individual, seja a nível 

agregado, deve ser o centro de análise. 

2) Qualquer explicação deve poder submeter-se a uma comprovação 

empírica. 

Esta orientação, com sua preocupação pelo método, condicionou também a 

expulsão dos grandes temas e a dedicação a objetos muito concretos e facilmente 

abordáveis (ROIZ, 1980:31). Começava assim o cultivo empírico da 

micropolitologia ou análise dos comportamentos individuais. Posto que o estudo 

das normas e das instituições era incapaz de explicar o funcionamento “real” dos 

movimentos políticos e, em especial, dos fenômenos de troca, o behaviorismo 

tentou aprofundar os métodos, de modo que, pelo menos estes, fossem 

incontestáveis, analisando todos aqueles fenômenos suscetíveis de serem 

quantificados. Isto produziu avanços muito importantes no conhecimento, por 

exemplo, dos mecanismos de participação eleitoral, o qual abriu uma linha fecunda 
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de trabalho: a sociologia eleitoral. O recurso às técnicas de pesquisa permitiu 

progredir também no estudo da opinião pública e da mecânica da tomada de 

decisões políticas. 

Por outro lado, o cultivo da ciência não impediu os behavioristas de se 

vincularem – não somente por meios técnicos – com o fazer políticos. A 

administração Roosevelt se serviu destes na edificação do New Deal e durante a 

segunda guerra mundial, o qual marcou o início de uma cooperação crescente 

entre a academia e a administração pública, fenômeno que se converteu em uma 

característica da ciência política estadunidense, à despeito da pretensão 

behaviorista de realizar uma atividade científica neutra e livre de valores. Depois da 

segunda guerra mundial, com o estalar da guerra fria e as perseguições de 

MacCarthy, se produziu um clima de “terror moral” nas instituições acadêmicas, o 

qual amorteceu sensivelmente as propostas de reforma social e o desenvolvimento 

da teoria crítica. Nestas condições, o behaviorismo significou em alguns casos a 

cooperação com o sistema e a defesa da Pax Americana (HALL E IKENBERRY, 

1993:9). Este impasse ideológico conduziu a uma situação na qual “as ciências 

sociais ocidentais se acomodavam para manter seu sentido de visão apartado, em 

grande medida, do fundamental papel explicativo dos Estados como atores 

organizativos potentes e autônomos” (SKOCPOL, 1989:81). Em todo caso, a 

investigação objetiva, neutra ou desvinculada das opções de valor representou 

uma espécie de zona franca, que garantiria aos estudiosos um terreno útil e 

intelectualmente legitimado para fugir do perigo de uma aberta confrontação 

política. Daniel Bell (1977:52) caracterizou a época como “um período de 

conservadorismo político e desconcerto cultural. Politicamente, foi um período de 

desilusão”. 

 

III. AS ANÁLISES SISTÊMICAS 

 

As críticas de Easton à ortodoxia behaviorista, resenhadas já nas páginas 

precedentes, o conduziram a defender a necessidade de um novo enfoque do 

estudo da política que, embora fosse marcado pelas grandes coordenadas do 

behaviorismo, tentava aumentar a capacidade explicativa e compreensiva das 
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análises políticas. Neste sentido, a figura de Easton pode comparar-se a de 

Popper. Em efeito, se Popper submeteu à revisão o positivismo clássico, Easton 

realizou idêntica operação com o behaviorismo. E da mesma maneira que a obra 

de Popper, embora revise aspectos substanciais do positivismo clássico, não pode 

situar-se fora do positivismo, também a obra de Easton intenta superar as escolhas 

e insuficiências do behaviorismo originário, ainda que, situando-se dentro do 

mesmo. De certo modo, a obra de ambos os autores responde ao esquema de 

Kuhn, segundo o qual quando um paradigma entre em crises, surge do interior do 

próprio paradigma praticantes da ciência normal, que elaboram reformas e ajustes 

no paradigma para que este possa afrontar os novos desafios. Realmente, Easton 

não formulou uma nova teoria, visto que seu esquema era uma aplicação da teoria 

geral dos sistemas no âmbito da política, porém seu argumento permitiu uma 

reordenação do fragmentado universo behaviorista da etapa anterior27.   

A obra de um biólogo, Ludwig von Bertalanffy, exerceu uma grande influência 

não somente sobre Easton, mas também sobre Gabriel Almond, com sua 

formulação da política comparada de um ponto de vista funcionalista, e sobre Karl 

Deutsch, que encontrou em Bertalanffy um referente inicial para sua proposta 

cibernética. Bertalanffy, que desde a década de 1920 vinha trabalhando com esta 

linha, depois da segunda guerra mundial propôs um corpo de doutrina global: ao 

elaborar a sua teoria geral dos sistemas pretendia unificar a ciência mediante a 

aplicação às ciências sociais de algumas contribuições procedentes do campo da 

física e da biologia. Easton fez eco a esta orientação ao afirmar que “a vida política 

pode ser considerada como um sistema de conduta e o sistema político será sua 

principal unidade de análise” (EASTON, 1965:46). A partir daí, desenvolveu seu 

esquema sobre quatro conceitos principais: Sistema, Entorno, Resposta e 

Retroalimentação (IDEM:24-25): 

                                                           
27 O próprio Easton, como já foi reconhecido em páginas anteriores, ao estabelecer as etapas da 
história da ciência política norte-americana, denomina o período que transcorre entre 1940 e a 
década de 1950 como “etapa behaviorista”. As obras clássicas de Easton, publicadas no período 
que transcorre entre 1953, ano de publicação de The Political System, e 1965, ano de publicação de 
A Framework for Political Analysis e A System Analysis for Political Life, permanecem plenamente 
incluídas dentro desta etapa. Portanto, o próprio Easton tendia a perceber ele mesmo como parte 
integrante do behaviorismo.   
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1) Sistema: É útil considerar a vida política como um sistema de 

comportamento. 

2) Entorno: Um sistema pode ser distinto do meio onde este existe e 

também está aberto às influências provenientes do mesmo. 

3) Resposta: As variações nas estruturas e processos dentro de um 

sistema podem ser interpretadas corretamente como esforços alternativos 

construtivos ou positivos, realizados pelos membros do sistema para regular 

ou fazer frente à tensão imanente das forças, tanto circundantes como 

internas. 

4) Retroalimentação: A capacidade de um sistema para manter-se 

fazendo frente à tensão é uma função da presença e da natureza da 

informação, assim como de outras influências que recaem sobre seus atores 

e sobre os que são responsáveis pelas decisões. 

Nas palavras de Easton (1965: 48): 

 

Tal como eu o concebo, a análise sistêmica arranca em geral da 
concepção de vida política como um conjunto delimitado de inter-
relações, encravado em outros sistemas sociais e rodeados por 
eles, e cuja influência está continuamente exposta. Neste sentido, 
resulta útil interpretar os fenômenos políticos como constitutivos de 
um sistema aberto, que deve abordar os problemas gerados por 
sua exposição às influências precedentes destes sistemas 
ambientes. Para que subsista é necessário que o processo consiga 
se retroalimentar em grau suficiente as suas realizações passadas 
e que possa tomar medidas para regular sua conduta futura. A 
regulação exigirá talvez a adaptação simples a um meio cambiante 
segundo as metas fixadas, porém também, modificar metas antigas 
ou transformá-las por inteiro. Ou seja, não basta a adaptação 
simples, é necessário que o sistema conte com a capacidade de 
transformar sua própria estrutura e processos internos. 

 

A partir destas premissas, Easton desenvolverá sua concepção de sistema 

político, que identificará como uma série de inter-relações abstraídas da totalidade 

da conduta social mediante as quais se vinculam autoritariamente valores em uma 

sociedade28. No interior das sociedades, Easton reconhece a existência de 

                                                           
28 Reitero aqui a seguinte observação de Cotorelo (1979:120): “Por certo que este termo 
‘autoritariamente’ é uma tradução infeliz do inglês authoritatively; se trata, melhor dizendo, de uma 
distribuição que se faz ‘com autoridade’ e que não implica a idéia de rigor ou de ordenamento que 
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membros, alguns dos quais exercem autoridade com capacidade para impor 

sanções, e embora não possa evitar a referência ao Estado, o dominará com certa 

displicência “essa espécie de sistema político societário a que conviemos chamar 

de Estado. Neste, o uso legítimo da força está nas mãos daqueles que atuam em 

nome de toda a sociedade” (EASTON, 1965: 85).       

O conceito de “limites sistêmicos” permite a Easton separar o sistema de seu 

entorno e, em consequência, discernir os intercâmbios entre sistema e entorno. 

Uma vez conhecidos os limites, será possível despejar as categorias de variáveis: 

as “variáveis dependentes principais”, que se produzem no interior do próprio 

sistema, e as “variáveis externas”, produzidas pelo entorno. O entorno do sistema 

político ou constituem os outros sistemas da sociedade (sistemas intra-sociais) e os 

sistemas extra-sociais, que na terminologia de Easton se corresponde com o 

sistema político internacional. O critério para a determinação destes é bastante 

frouxo. Assim, Easton distingue os seguintes sistemas intra-sociais: o sistema 

ecológico, o sistema biológico, os sistemas de personalidade e os sistemas sociais. 

Entre estes últimos destacam-se, particularmente, o sistema cultural, a estrutura 

social, o sistema econômico e o sistema demográfico.  

Sendo o sistema político um sistema “aberto”, está submetido ao influxo das 

relações com o seu entorno, tanto como as que se produzem no seu interior. Estas 

relações concebidas em termos de processos estão submetidas a perturbações 

que geram tensões (stress). Ou, melhor dizendo, expressam em si mesmas a 

existência de tensões (“internas” se procedem do entorno intra-societal, “externas”, 

se procedem do entorno extra-societal), é frente a elas que o sistema reage 

buscando o equilíbrio entre estabilidade e troca, com o objetivo de assegurar sua 

persistência mediante a “consignação autoritária de valores”. Persistência não 

significa paralisia e, em consequência, a garantia do sistema consiste na 

adaptação ao entorno e a incorporação de alterações substanciais e significativas. 

A noção de equilíbrio é essencialmente dinâmica e suas distintas trocas de 

situação dependem do funcionamento dos mecanismos de auto-regulação.    

                                                                                                                                                                                   

emana da conceituação convencional de autoritarismo (a correspondência inglesa aqui seria 
authoritarianism)”.    
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Para analisar as relações entre o entorno e o sistema, Easton recorrerá aos 

conceitos de imput e output, que podem ser traduzidos como “insumos” e 

“produtos”. Os insumos procedentes do entorno se transformam em produtos no 

sistema, e mediante o procedimento de retroalimentação são devolvidos ao 

entorno, de modo que este processo revela que um sistema político não é senão 

um meio para converter em produtos certas classes de insumos. Por sua vez, os 

insumos podem ser classificados em dois tipos: demandas e apoios. As demandas 

são “afirmações articuladas, dirigidas às autoridades, propondo que se estabeleça 

algum tipo de adjudicação autoritariamente” (EASTON, 1965: 120). Os apoios 

“estarão em relação diretamente proporcional à quantidade de demandas 

satisfeitas e serão uma boa radiografia da atividade geral dos sistemas. Os apoios, 

por outro lado, significam uma denominação de relativa modéstia funcional do 

princípio de legitimidade” (COTARELO, 1979:123).  

O sistema político funciona do seguinte modo: as demandas e apoios são 

transmitidos ao sistema por atores tais como partidos políticos, grupos de pressão, 

sindicatos e outros canais previamente estabelecidos. Estas organizações atuam 

por sua vez como canais transmissores e como filtros, selecionando do conjunto de 

demandas dos indivíduos, aquelas que consideram que devem ser transladadas ao 

sistema. Esta função é importante para evitar uma sobrecarga de demandas, que 

ameacem com colapso o sistema. No interior do sistema político, as demandas e 

apoios são processados e transformados em produtos: leis, decisões, normas e, 

definitivamente, valores adjudicados com autoridade, para utilizarmos a 

terminologia eastoniana. Por último, o mecanismo de retroalimentação informa às 

autoridades do sistema político como têm sido recebidos seus produtos pelo meio. 

Esta informação permite às autoridades do sistema avaliar o acertado de sua 

atuação, e provocará que do meio surjam tanto apoios como demandas que 

possam ser atendidas. 

As críticas que o modelo de Easton tem merecido podem ser resumidas em 

três principais (COTARELO, 1979:126-132): 

1) Representa um modelo de comportamento mecânico, que ignora a 

realidade política enquanto um campo de iniciativas: em várias ocasiões, são 

as próprias autoridades do sistema político as que tomam iniciativas com o 
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objetivo de desencadear um processo de insumos (demandas e apoios) que 

vise à continuidade do poder político. 

2) A representação do sistema político no conjunto do sistema social 

não está muito bem delimitada: o meio do sistema político em sentido estrito 

(poderes públicos) é a cidadania, porém ao mesmo tempo, resulta que o 

conjunto formado pela cidadania e os poderes públicos constituem o sistema 

político. Qual é então o meio do sistema político? 

3) O esquema manifesta uma incapacidade para dar conta das trocas: a 

troca sempre é uma resposta do sistema frente a um estímulo que provêm do 

exterior. Porém, dado que não há possibilidade de distinguir adequadamente 

até onde chegam as fronteiras do sistema e até onde chegam as do seu meio, 

esta inconsistência se traduz em um insatisfatório tratamento das 

trocas/câmbio.      

 

IV. A CULTURA POLÍTICA 

 

O enfoque da cultura política aparece ligado às figuras dos cientistas políticos 

norte-americanos Gabriel Almond e Sydney Verba, que em 1963, com sua obra A 

Cultura Cívica, assentam as premissas fundamentais do enfoque. As bases 

teóricas sobre as quais se edificam as hipóteses centrais do enfoque são duas: a 

teoria sociológica da ação social (Parsons) e a teoria psicológica comportamental 

do aprendizado. A estes empréstimos teóricos, há de se assinalar ainda a adoção 

do conceito de sistema político eastoniano29.   

O enfoque da cultura política trata de estabelecer uma conexão entre dois 

níveis de análise: a micro-política (por isso a inclusão e a presença de conceitos 

psicológicos) e a macro-política (que justifica a presença de conceitos politológicos 

como o de sistema político) (TORCAL, 1997:231). Como ponto de partida, Almond 

e Verba consideram que os indivíduos têm uma série de atitudes ante os 

                                                           
29 Esta presence das teorias de Talcott Parsons vincula o enfoque de Almond com o funcionalismo. 
Porém não é de se estranhar que certos autores, ao invés de falar em “enfoque da cultura política”, 
prefiram falar em “enfoque funcionalista”. Deste modo, a obra de Almond viria a ser considerada 
como a tradução na ciência política do funcionalismo parsoniano, que tantos vestígios deixou na 
teoria sociológica.  
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elementos da realidade política. O conjunto destas atitudes – orientações, em sua 

terminologia – configura a cultura política de um determinado país. Baseando-se 

nos argumentos de Parsons e Shils, Almond e Verba distinguem três tipos de 

orientações básicas: cognições, afetos e avaliações. As orientações cognitivas ou 

cognições consistem nos conhecimentos que os indivíduos têm acerca do sistema 

político em que vivem. Os afetos ou orientações afetivas se referem aos 

sentimentos que o sistema político os provoca. Por último, as avaliações ou 

orientações avaliativas são juízos que o sistema político obtém dos indivíduos. 

Estes juízos se compõem de uma mescla entre o racional (o conhecimento) e o 

irracional (os sentimentos). As orientações constituem um conjunto coerente de 

atitudes que configuram a cultura política de um país, e se referem a três 

dimensões do sistema político: 

1) O sistema político global. 

2) Os mecanismos institucionais que proporcionam os insumos ao 

sistema político (por exemplo, partidos políticos). 

3) Os produtos do sistema político (por exemplo, políticas públicas). 

Para Almond e Verba, existem três tipos ideais de cultura política: 

1) Cultura paroquial: Caracteriza-se pelo fato de seus integrantes não 

reconhecerem a existência de posições de autoridade política ou papéis de 

poder para além do âmbito mais próximo e familiar. Não se espera que o 

sistema político tenha que proporcionar produtos.  

2) Cultura súdita: Os indivíduos mostram um grande interesse pelos 

produtos do sistema, isto é, aquilo que podem obter dele, porém muito pouco 

ou nenhum interesse pelos insumos, isto é, pelos aspectos da participação 

política. 

3) Cultura participativa: Seus membros mostram um grande interesse 

por todos os aspectos do sistema político (insumos e produtos), destacando-

se um profundo grau de interesse por participar ativamente na vida política.    

Estas três formas de cultura política são tipos ideais que não existem na 

realidade em estado puro. Na verdade, as culturas política reais são híbridos, nos 

quais se mesclam componentes de todos os tipos ideais. A “cultura cívica” é um 

destes tipos híbridos. Está caracterizada por ser uma mescla de elementos 
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presentes na cultura súdita e na cultura participante, mescla que dá como resultado 

uma cultura altamente operativa para o funcionamento a todo vapor do sistema 

político democrático. Para Almond e Verba, a cultura cívica se encontra presente 

em países como Estados Unidos e Inglaterra: a democracia liberal funciona melhor 

e é mais estável se os cidadãos participam (porém não demasiadamente) e 

obedecem (porém não de forma passiva) (TORCAL, 1997:234):   

 

Os indivíduos são seres complexos nos quais sempre coexistem os 
três tipos de orientação: cognitiva, afetiva e avaliativa; nações 
também o são ao seu modo, coexistindo nesse caso os três tipos 
de cultura política básicas: paroquial, subjetiva e participativa. Se 
um indivíduo equilibrado é aquele que sabe integrar as distintas 
partes constitutivas do seu eu, uma nação estável e produtiva é a 
que possui seus componentes culturais políticos em forma 
equilibrada e congruente (ROIZ, 1980:90).  

  

As orientações dos indivíduos acerca dos sistemas políticos se formam 

durante a adolescência e a juventude, como consequência dos processos de 

socialização. Por tanto, uma vez que a personalidade tem se cristalizado, a cultura 

política dos indivíduos resulta extremamente estável. Assim, embora o sistema 

político tenha capacidade para influir no tipo de orientação predominante entre 

seus cidadãos, o certo é que a estabilidade e persistência das orientações que 

constituem a cultura política limitam as possibilidades reais que um sistema político 

tem de modificar a cultura política de seus cidadãos; a transformação das 

orientações se revela como um processo lento e difícil. 

De acordo com Torcal (1997:235-240), as críticas aos argumentos de Almond 

e Verba podem ser resumidas como segue: 

1) O conceito de cultura política: Trata-se de um conceito etnocêntrico e 

ideologicamente orientado, o qual assume que as democracias mais estáveis 

e eficazes se encontram no entorno anglo-saxão (Estados Unidos e 

Inglaterra), considerando que uma mescla equilibrada de participação e 

autonomia das elites é a fórmula ideal para atingir um ótimo rendimento nas 

democracias liberais. Ambos os aspectos do conceito de cultura política 

contribuíram para estimar que a cultura cívica é um enfoque conservador.  
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2) A relação entre cultura política e o comportamento dos cidadãos: A 

partir do enfoque da teoria da escolha racional se defende que o 

comportamento dos cidadãos obedece ao cálculo racional dos indivíduos 

baseados em seus interesses. Nesse sentido, os cidadãos atuam como 

maximizadores do seu benefício em função de seus interesses individuais, 

não sendo relevante a cultura política para explicar o comportamento político 

dos indivíduos. 

3) As relações entre sistema político e cultura política: Questiona o 

modelo de causalidade de Almond e Verba, estimando que a cultura política 

não é a variável independente que explica o comportamento político dos 

cidadãos (variável dependente). Argumenta-se, pelo contrário, que as atitudes 

que os cidadãos têm frente ao seu sistema político, em boa medida, se 

constitui como resposta à experiência que esses indivíduos têm de 

funcionamento do sistema. Deste modo, se inverte a direção de causalidade: 

seria a experiência dos cidadãos com o sistema político que explicaria suas 

atitudes frente ao mesmo.   

Estas críticas provocaram uma revisão do paradigma, levada a cabo pelo 

próprio Almond em The Civic Culture Revisited (1989). Junto com esta revisão, as 

obras de autores como Robert Putnam têm propiciado um renascimento deste 

enfoque, que nos últimos anos tem se revelado como um dos mais influentes na 

ciência política.  

A retomada de estudos sobre cultura política30 pode ser atribuída ao colapso 

do marxismo e ao ressurgimento do nacionalismo, por um lado, e às deficiências 

explicativas das abordagens institucionais, por outro, estimulando o interesse de 

sociólogos e cientistas políticos sobre como os regimes políticos legitimam-se e 

como os cidadãos posicionam-se frente a esses elementos. Nas últimas duas 

décadas tem-se institucionalizado o axioma de que os regimes democráticos 

dependem, para sua sobrevivência, do apoio dos cidadãos bem como de sua 

confiança nas instituições e nos governantes. Isso se aplica, sobretudo, aos 

                                                           
30 A cultura também tem sido um outro foco muito enfatizado pelo Banco Mundial. Quando se diz 
que capital social e cultura política são hoje as “chaves para o desenvolvimento” denota-se a 
necessidade de que cada projeto aprovado e financiado pelo Banco leve em consideração os 
valores culturais do meio onde ele será desenvolvido. (FONTE Banco Mundial).   
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regimes que estão em processo de amadurecimento e estabilização democrática. 

Embora não seja possível estabelecer categoricamente o quanto de legitimidade é 

necessário para fortalecer a estabilidade política, impera certo consenso de que, 

sem tal legitimidade os regimes políticos são ineficientes e pouco críveis, ainda que 

eleitos pelo voto popular e funcionando dentro dos pré-requisitos poliárquicos31.    

 Ainda que a materialização empírica da relação entre legitimidade popular e 

estabilidade democrática seja recente (remonta no máximo aos trabalhos 

inaugurais de David Easton em meados da década de 6032), o pressuposto teórico 

que correlaciona o apoio popular à estabilidade democrática, bem como a 

importância atribuída à cultura política e à sociedade civil, não são novos e estão 

presente em quase todos os clássicos da democracia (Tocqueville, Rousseau, 

Aristóteles, Platão). Tais hipóteses têm ressurgido ainda nas reflexões 

contemporâneas sobre a importância de trazer de volta o cidadão para a esfera 

política (Habermas, Mouffe, Giddens, Touraine)33. Do ponto de vista destas 

perspectivas, a cultura é vista como dinâmica e não mais estática e evoluindo 

constantemente sob a influência de fatores externos e internos. Sua base, no 

entanto, se constituiria de fatores duradouros que a tornam diferente de outras 

culturas. Tal síntese materializa-se em crenças, predisposições, motivações, 

normas e maneiras de fazer as coisas de um povo34.  

 Para a nova tradição culturalista da política, junto com valores positivos são 

construídos outros valores que influenciam a forma como as pessoas fazem e 

vêem as coisas em um determinado contexto. Assim, mesmo que conceitos como 

atraso, miséria, fome, clientelismo, personalismo, mandonismo, patrimonialismo, 

não possam ser considerados como valores culturais, eles são assimilados pela 

cultura e naturalizados, gerando, na esfera pública, uma cultura passiva, 

                                                           
31 Quanto aos pré-requisitos que constituem um regime dito poliárquico Cf. DAHL, Robert. 2005. 
Poliarquia. São Paulo: Edusp. 
32 Cf. EASTON, D. 1965. A Framework for Political Analysis. New Joersey: Prentice Hall. 
33 Sobre o ressurgimento da participação e da deliberação na teoria democrática contemporânea Cf. 
COELHO, Vera Schattan P e NOBRE, Marcos (orgs.). 2004. Participação e Deliberação: Teoria 
democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34.   
34 Para uma interessante análise do ressurgimento da variável cultura nos estudos contemporâneos 
sobre política e desenvolvimento econômico, bem como uma significativa discussão sobre os seus 
avanços, perspectivas e limites Cf. HUNTINGTON, Samuel P. e HARRISON, E. (orgs.). 2002. A 
cultura importa. Rio de Janeiro: Record; DIAMOND, Larry (org.). 1994. Political Culture & 
Democracy in Developing Countries. Boulder: Lynne Reinner.  
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permissiva, silenciosa e pouco participativa. São esses fatores históricos e 

estruturais que possibilitam a subordinação política dois cidadãos a determinados 

candidatos em troca de favores do Estado que, em princípio, e segundo o marco 

jurídico, deveriam estar disponíveis para todos. Não é, entretanto, o que ocorre. Via 

de regra, o comum é que o político aproprie-se de recursos públicos 

(patrimonialismo) para conseguir a subordinação política, pois desse mecanismo 

depende sua reeleição – mas os que se subordinam obtêm, de modo privilegiado, o 

que deveriam ser bens de acesso público, e não privativo. Dessa forma, o 

clientelismo, por exemplo, consegue ressurgir entre os atores políticos 

contemporâneos não porque isso faz parte de qualquer projeto de mera 

reafirmação de elites políticas, mas, principalmente, porque o clientelismo funciona 

como um espelho, pois ao particularismo dos políticos corresponde o particularismo 

dos eleitores. Neste cenário o tipo de cultura política que surge permite que o 

assistencialismo atue como um mecanismo poderoso de cooptação e controle dos 

cidadãos. O mais paradoxal disso tudo é que essa prática funciona em virtude das 

deficiências e incapacidades do Estado em responder às demandas da população. 

 Foram essas preocupações que fizeram que ressurgisse o interesse sobre a 

cultura política – a crise da democracia representativa, com sua ênfase no mercado 

e na racionalidade dos atores como enfoque predominante, não consegue explicar 

o crescente descontentamento dos cidadãos com as instituições políticas e sociais. 

Tal situação acabou estimulando a ciência política a um redirecionamento para 

pesquisas sobre cultura política, que assumem o posicionamento ontológico claro 

de que a cultura importa para a compreensão dos fenômenos políticos. Não se 

trata mais de uma defesa monolítica acerca da supremacia da cultura sobre outras 

variáveis (ainda que algum culturalista contemporâneo chegue mesmo a beirar tais 

fundamentalismos), mas sim a adoção de abordagens do tipo cultura política vis-à-

vis outras tantas perspectivas teóricas, de modo a desenvolver uma abordagem 

compreensiva (em sentido weberiano) da política, sem desprezar até mesmo 

explicações institucionais ou do tipo rational choice35. A esse respeito vem a calhar 

                                                           
35 Sobre ontologias e epistemologias na ciência política contemporânea, bem como sobre os limites 
do paradigma da teoria da escolha racional vis-à-vis teorias culturalistas Cf. MARSH, David e 
FURLONG, Paul. 2002. “A skin not a sweater: Ontology and Epistemology in political science”. In: 
MARSH, D. e STOCKER, Gerry (orgs.). 2002. Theory and Methods in Political Science. Bnew York: 
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o argumento de Inglehart (1988: 123) de que, cada vez mais, torna-se evidente a 

precariedade de modelos que ignoram ou desconsideram os aspectos culturais. 

 Na perspectiva da cultura política são as atitudes e as expectativas em 

relação ao sistema político que mantêm a comunidade nacional integrada. Os 

valores e atitudes são analisados de modo a compreender como eles agem no 

sentido de manutenção da comunidade nacional. Nessa perspectivas, se as 

atitudes se polarizam a conseqüência imediata é a desordem, a instabilidade. 

Naturalmente, a teoria da cultura política centra-se, desde o início, no problema da 

estabilidade. Interessa a estes autores compreender o conjunto de condições sob o 

qual as democracias são estáveis e detêm uma autoridade legítima. Nesse sentido, 

pressupõe a teoria que Estado e sociedade civil são entidades separadas que são 

integradas por meio de instituições intermediárias (formais e informais36) através da 

própria socialização política dos indivíduos. 

 Ainda segundo a teoria da cultura política, a confiança interpessoal e a 

confiança nas instituições políticas são pré-condições para a formação de 

associações secundárias, que por sua vez, podem agir como promotoras da 

participação popular e, consequentemente, do aperfeiçoamento da democracia. 

Para o bom funcionamento das instituições políticas, diz a literatura especializada 

(INGLEHART, 1988; PUTNAM, 2007; 2000; COLEMAN, 1980), é imperativa a 

confiança dos cidadãos nestas instituições37. Se por um lado é mais difícil 

especificar de modo vetorial o quê causa o quê, por outro lado, de maneira mais 

compreensiva e sociologizante é inegável que a relação entre confiança e 

institucionalidade é positiva e significativa. O grande desafio está em encontrar 

mecanismos que possibilitem uma maior integração entre a sociedade civil e o 

Estado, de modo a conferir maior ingerência aos cidadãos nos negócios da vida 

pública. Sobre isso, é ilustrativo o argumento de Przeworski et all. (1999): a 

maneira ideal de gerar resultados econômicos não é simplesmente reduzindo as 
                                                                                                                                                                                   

Palgrave MacMillan; GREEN, Donald e SHAPIRO, Ian. 2004. Pathologies of rational choice theory: 
A critique of applications in political science. London: Yale University Press.  
36 Para uma extensa discussão sobre o que sejam instituições formais e instituições informais Cf. 
HELMKE, Gretchen e LEVISTSKY, Steven. 2006. Informal Institutions & Democracy. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press.  
37 Sobre a importância e o significado da confiança intersubjetiva entre os atores aqui e seu impacto 
sobre a longevidade do contrato social Cf. ROTHSTEIN, Bo. 2005. Social Trap and the Problem of 
Trust. Cambridge: Cambridge University Press.  



109 

 

funções econômicas do governo, mas sim garantir as condições necessárias para 

que a conduta do governo seja submetida a uma fiscalização atenta por parte dos 

cidadãos, seus principais interessados. Ou seja, a economia melhora quando 

melhora a qualidade da democracia. E isso se faz garantindo aos cidadãos 

condições para exigir do governo responsabilidades (accountability) pela condução 

econômica e social do país38.              

Segundo Putnam (1995; 2007), existe atualmente um processo generalizado 

de “desengajamento cívico”. Para tentar reverter esse processo, o autor argumenta 

que os graves problemas econômicos de um sistema político não podem ser 

resolvidos pela mera existência ou reforma das instituições políticas; seria 

necessário para isso sim, fortalecer as redes de solidariedade entre os cidadãos. 

Nessa mesma linha de argumentação, Mary Young (2000) defende que 

 

Até as sociedades supostamente mais democráticas do mundo na 
maior parte do tempo são democracias ‘plebiscitárias’: os 
candidatos posicionam-se vagamente sobre os assuntos políticos, 
os cidadãos apóiam-se uns aos outros e têm pouca relação com o 
processo político até a próxima eleição. (...) o espírito e a prática 
democráticos inspiram muitas organizações voluntárias, 
movimentos compostos de tais grupos algumas vezes influenciam 
as ações do governo e as ações de outras instituições poderosas 
(YOUNG, 2000, p.5).  

 

 Segundo Putnam, o conceito que enfoca a importância da promoção e do 

fortalecimento da solidariedade – capital social – também não é novo, pois tem sido 

reinventado pela teoria política e pela teoria democrática desde que apareceu, pela 

primeira vez, nos trabalhos de Hanifan (1916)39. Nos últimos tempos, o conceito de 

capital social tem sido usado de múltiplas formas e até mesmo de maneira 

interdisciplinar, levando a um consenso de que a evidência gerada por estes 

estudos permite afirmar que as características da sociedade civil afetam e muito a 
                                                           
38 Cf. PRZEWORSKI, Adam e STOKES, Susan C. e MANIN, Bernard (orgs.). 1999. Democracy, 
Accountability and Representation. New York: New York University Press.  
39 Em 1916, Lyda Judson Hanifan, um jovem educador, usou o conceito pela primeira vez no sentido 
que está sendo usado aqui para descrever centros comunitários de escolas rurais, nos quais 
detectava que a pobreza crescente se fazia acompanhar pelo decréscimo da sociabilidade e das 
relações de vizinhança entre a população local. Segundo ele, a comunidade se beneficiaria da 
cooperação de todos e quando as pessoas criam o hábito de se relacionar, por razões sociais, de 
lazer ou econômicas, esse “capital social”, ou seja, essa rede de relações pode ser dirigida para o 
bem-estar da comunidade.    
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saúde da democracia, a robustez das comunidades e o espírito de participação 

cívica das pessoas (COLEMAN, 1980; BOURDIEU, 1983). 

  

V. O NEO-INSTITUCIONALISMO 

 

O “novo institucionalismo” surgiu como uma reação aos excessos e defeitos 

da corrente até então hegemônica na ciência política: o behaviorismo40. A ênfase 

excessiva que este havia depositado no comportamento dos sujeitos, em seus 

valores e atitudes, tem marginalizado as instituições da análise política: 

 

Estamos assistindo a um retorno importante da categoria 
(instituição) como variável significativa da análise política... Neste 
sentido, o neo-institucionalismo pressupõe uma tentativa de 
superar, ou ao menos complementar, o individualismo 
metodológico, tão poderoso nos anos 70 e 80 (do século XX), 
afirmando que não existe um ator individual fadado a atuar assim 
de maneira tão incerta dentro de complexas tramas institucionais 
(MORÁN, 1998:22-23).  

 

 Não obstante, embora rejeite pressupostos básicos do behaviorismo, o neo-

institucionalismo também não deixou de absorver influências deste, tais como o 

rigor metodológico e a preocupação com a reflexão teórica. 

 O institucionalismo que emerge de novo na década de 1970 não é uma 

mera ressurreição do que havia sido dimensionado pelo behaviorismo. Em primeiro 

lugar, dentro do institucionalismo convivem correntes muito diversas. De acordo 

com Hall e Taylor (1996), devemos falar, pelo menos, em três grupos distintos: o 

histórico, o sociológico e o da escolha racional. Segundo Steinmo e Thelen (1992), 

trata-se, basicamente, de duas orientações: o institucionalismo histórico e o 

institucionalismo dos partidários da teoria da escolha racional. Em segundo lugar, o 

institucionalismo histórico não somente leva em conta os constrangimentos formais 

(institucionais) sobre a ação política, mas também destaca a importância dos 

                                                           
40 A partir do behaviorismo faz-se muito difícil explicar por que os recursos com os quais se 
constituem os grupos sociais e políticos, apesar de estarem sujeitos a desafios comuns, variam de 
um país a outro. Sua falta de rigor histórico os impedia entender “por que os grupos de interesse 
demandavam distintas políticas em países diferentes e por que os interesses de classe se 
manifestam de forma diferente em cada país” (STEINMO e THELEN, 1992:5).    
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condicionamentos informais (valores, regras, tradições). Não obstante, alguns 

autores desta corrente têm decidido, em busca de uma maior claridade conceitual, 

incluir estes últimos constrangimentos informais em suas investigações, porém sem 

chegar a considerá-los “instituições”, visto que temem que com o excessivo 

“alargamento” do conceito torne-o analiticamente inoperante. 

 Segundo os institucionalistas históricos (Hall, March, Olsen, Katzenstein, 

Berger), os conflitos políticos estão condicionados pelas tramas institucionais. 

Thelen e Steinmo (1992: 7) afirmam que as características centrais deste enfoque 

são as seguintes: “a ênfase nas instituições intermediárias que moldam as 

estratégias políticas, a forma com que as instituições estruturam as relações de 

poder entre os grupos em luta e, especialmente, a atenção prestada ao processo 

da política e a execução política dentro de parâmetros institucionais”. O certo é que 

a maioria dos institucionalistas históricos reconhece que, apesar da sua grande 

transcendência, as instituições não são os únicos elementos que explicam os 

resultados da ação política. 

 Uma das diferenças chave entre os institucionalistas históricos e os 

institucionalistas partidários da teoria da escolha racional (Shepsle, Levi, North, 

Ostrom), é que estes incorporam as instituições em suas análises como 

“características importantes de um contexto estratégico e a hora de impor 

restrições ao comportamento interessado dos indivíduos. Por exemplo, segundo o 

clássico dilema do prisioneiro, quando mudam-se as regras (instituições), mudam-

se as opções dos prisioneiros, visto que estas regras estruturam as opções que 

maximizam o comportamento interessado dos atores (STEINMO e THELEN, 

1992:7). Para os institucionalistas históricos, as instituições têm um maior 

protagonismo e além do mais, os indivíduos estão longe de comportar-se sempre 

como “maximizadores de utilidade”, se deixando levar, em muitas ocasiões, por 

tradições arraigadas na sociedade e por rotinas que formam parte de sua 

convivência cotidiana com as instituições (MARCH e OLSEN, 1989).     

 Outro dos grandes motivos de desentendimento entre ambas as correntes 

está relacionado com a chamada “formação de preferências” dos indivíduos. 

Enquanto os institucionalistas históricos investigam a origem e a constituição das 

ditas preferências, os partidários da teoria da escolha racional tomam estas como 
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previamente estabelecidas, dentro da lógica dos pressupostos que norteiam sua 

reflexão. Para os primeiros, “não somente as estratégias, mas também os objetivos 

que os atores perseguem estão modulados pelo contexto institucional” (STEINMO 

e THELEN, 1992:8).  

 Os institucionalistas históricos levam em conta o sujeito como ator político, 

porém também como objeto das decisões políticas. Por outra parte, também 

incorporam em suas investigações a inter-relação entre os condicionantes 

institucionais e outros condicionantes estruturais de tipo mais amplo (como a 

estrutura de classes de uma dada sociedade, o seu grau de desenvolvimento 

econômico). Em suas fases iniciais, esta nova corrente foi tachada de determinista. 

Também foi criticada por levar a cabo estudos de tipo estatístico, isto é, por 

analisar instituições já estabelecidas e consolidadas. Em uma segunda fase, se 

têm tentado atenuar de diversas formas estas deficiências. De um lado, se insiste 

que as infra-estruturas são relevantes para explicar a ação política, porém não 

determinam de forma absoluta as estratégias dos atores. Estes sempre conservam 

certa margem de manobra na hora de tomar suas decisões. Por outro lado, 

começaram a investigar, tanto a origem das instituições, como seus processos de 

transformação, com o fim de introduzir um dinamismo de que careciam a maior 

parte das investigações anteriores. Há de se reconhecer que, graças a estas 

modificações, os estudos institucionais melhoraram sensivelmente. 

 É certo que o institucionalismo histórico, como seus próprios defensores 

reconhecem, “carece do tipo de hierarquia universal e dos conceitos de aplicação 

igualmente universal com os quais contam as teorias de tipo dedutivo. Mais do que 

deduzir hipóteses sobre a base de pressupostos globais e prévios à análise, os 

institucionalistas históricos normalmente desenvolvem suas hipóteses de forma 

mais indutiva, ao mesmo tempo em que interpretam o próprio material empírico. De 

fato, eles reforçam a idéia de que o comportamento político pode ser analisado 

com as mesmas técnicas que podem ser úteis na economia” (STEINMO e 

THELEN, 1992:12). Em conclusão, estes teóricos argumentam que não é 

necessário recorrer a elegantes teorias dedutivas com alto grau de formalização 

matemática para levar a cabo investigações rigorosas, cujas variáveis estão bem 

definidas, e que sejam capazes de explicar “variações no comportamento político e 
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resultados ao longo do tempo e em distintos países, e construir esquemas 

interpretativos que permitam entender as origens e as consequências da mudança 

institucional” (STEINMO e THELEN, 1992:13). 

 Não obstante, outros institucionalistas têm insistido na capacidade e incluído 

na necessidade de combinar os ganhos das distintas correntes que convivem 

dentro deste paradigma, com o fim de contrastar suas respectivas desvantagens. 

Segundo Hall e Taylor (1996:55), “o comportamento de um ator pode estar influído 

tanto por um cálculo estratégico acerca das estratégias prováveis de outros atores, 

como por parte de uma série de ‘modelos’ familiares de tipo moral ou cognitivo, e 

ambos os casos dependerão da configuração das instituições existentes”. Trata-se 

de que ambas as correntes teóricas relaxem seus postulados mais rígidos, pois 

têm muito em comum. Há os que observam como as instituições influem sobre a 

ação política, estruturando as expectativas acerca das ações futuras dos demais, 

assim sua forma de desenhar as fontes a partir das quais se originam estas 

expectativas são ligeiramente diferentes. Uma proposta de fusão analítica entre 

ambas as correntes significaria atingir o consenso de que os atores históricos 

elegem novas instituições com propósitos instrumentais – como presumem as 

análises da escolha racional –, bem como a extraem de um menu de alternativas 

disponíveis por razões históricas, e mediante os mecanismos especificados pelo 

institucionalismo sociológico.  

 

VI. A TEORIA DA ESCOLHA RACIONAL41 

 

Os princípios nos quais se baseiam os estudos da teoria da escolha racional 

não resultaram, em suas origens, absolutamente distantes da ciência política. 

Autores como Platão, Hobbes ou Rousseau, para citar somente alguns, 

expressaram em seus textos um enfoque racional da política (FEREJOHN e 

PASQUINO, 2001). Incluindo-se também alguns autores como Laplace e Galton 

que no século XVIII delinearam a possibilidade de se estudar e descrever o 

                                                           
41 Também conhecida como teoria da escolha pública, teoria dos jogos ou teoria econômica da 
política.  
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comportamento político dos indivíduos através de ferramentas próprias da análise 

matemática (ROIZ, 1990:37).  

Do mesmo modo que o enfoque sistêmico de Easton era uma aplicação à 

política de uma teoria de alcance geral, a teoria geral dos sistemas, a teoria da 

escolha racional é uma aplicação ao comportamento político de uma teoria de 

alcance geral, a teoria dos jogos. 

Os precedentes que possibilitaram a formulação da teoria dos jogos por Von 

Neumann e Morgestern em 1944 estão no cálculo de probabilidades e a teoria da 

decisão coletiva. O propósito de ambos era elaborar uma “ciência da ação” que 

permitiria uma aproximação racional ao estudo das situações de conflito: 

 

Aqui, a teoria dos jogos parece especialmente pertinente, já que 
seu objetivo é o de ser uma ciência da decisão racional nas 
situações de conflito... A teoria dos jogos é uma codificação do 
pensamento estratégico e o pensamente estratégico, sobretudo nas 
situações de conflito, parece um paradigma de análise racional 
(RAPOPORT, 1969:4). 

 

 O conceito de jogo se caracteriza pelas seguintes características: 

1) O jogo é uma situação onde há pelo menos dois jogadores, cujos 

interesses estão em conflito.    

2) As estratégias são o espectro de escolhas possíveis que cada jogar 

dispõe. 

3) Uma partida consiste na escolha simultânea de uma estratégia por 

parte de cada um dos jogadores. 

4) Uma vez que cada um dos jogadores tem escolhido sua estratégia, o 

resultado está determinado. Uma matriz descreve este resultado, que 

depende da estratégia escolhida por cada um dos jogadores. 

5) O resultado significa, para cada um dos jogadores, certa perda ou 

certo ganho, aos quais os jogadores atribuem determinado valor. Este valor é 

denominado utilidade.  

Pelo que foi enumerado acima, se deduz que os jogadores se encontram em 

uma relação de interdependência. A perda ou os ganhos de cada jogador depende 

não somente da sua própria estratégia, mas da interação que se estabelece entre 
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as estratégias de todos os participantes. Nesse sentido, a teoria dos jogos 

distingue vários tipos de jogos: 

1) Os jogos de soma zero: São aqueles em que o ganho de um dos 

jogadores significa a perda total para o outro, e vice-versa. Sua denominação 

é o resultado da contabilização dos ganhos com signo positivo e as perdas 

com signo negativo. A soma total dos ganhos e perdas é igual a zero. 

2) Os jogos de motivação mista (SCHELLING, 1964): São aqueles em 

que ambos os jogadores podem ganhar algo. Pode ser que um dos jogadores 

ganhe mais do que o outro, porém se admite a possibilidade de que existam 

vários ganhadores.  

3) Os jogos de coordenação: Nestes jogos, os jogadores têm interesses 

comuns, de modo que todos resultam ser favorecidos se coordenam suas 

estratégias. 

Junto com o conceito de jogo, o outro pilar sobre o qual se constrói a teoria da 

escolha racional é a idéia de racionalidade. Esta noção não é propriamente original; 

é um préstimo tomado da teoria do homo economicus. Dois ou mais jogadores que 

tentam maximizar seus ganhos, buscam que suas decisões sejam acertadas. 

Parte-se do pressuposto que serão decisões corretas aquelas que sejam racionais, 

no sentido de satisfazer três critérios de racionalidade: 

1) Coerência: Se A é maior que B, então B é menor que A. 

2) Instrumentalidade: Dados os resultados R1 e R2, e as ações A1 e A2, 

vinculadas respectivamente a cada um dos ditos resultados, se se prefere o 

resultado R1 ao resultado R2, o comportamento se orientará no sentido da 

ação A1.     

3) Transitividade: Se A é maior que B e B é maior que C, então A é 

maior que C. 

Entre todos os jogos experimentais de motivação mista, o que maior atenção 

tem recebido é o “dilema do prisioneiro”42. Este interesse obedece ao fato de que o 

                                                           
42 A situação conhecida como “dilema do prisioneiro” é a seguinte: dois suspeitos de haver cometido 
juntos um crime são trazidos pela polícia e colocados em selas separadas. Cada suspeito pode 
escolher entre confessar ou calar, e cada um deles sabe as possíveis consequências da escolha 
que fizer. São estas: 1) se um confessa e seu companheiro não, o que confessa se converte na 
única testemunha e com seu testemunho, estará livre, ao contrário do seu companheiro que será 
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dilema do prisioneiro estabelece uma situação em que os jogadores querem 

ganhar à custa do outro, porém se vêem obrigados a colaborar. Sem dúvidas, há 

uma série de pressupostos restritivos que distanciam o dilema do prisioneiro do 

que de fato ocorre na realidade. Em primeiro lugar, ambos os jogadores têm que 

ter um conhecimento perfeito de suas preferências, assim como das do adversário. 

Já vimos que a incerteza e a troca de posições próprias e alheias são traços 

inerentes a qualquer situação da vida política. Em segundo lugar, os jogadores não 

podem comunicar-se entre si. Não é demais recordar que a comunicação entre os 

antagonistas ocupa um papel central na vida real. Por último, há que se assinalar 

que o dilema do prisioneiro, como qualquer outro jogo experimental misto, 

exemplifica uma situação fechada, da qual os jogadores não podem escapar até 

atingirem um desfecho/acordo.  

A primeira aplicação dos pressupostos da racionalidade microeconômica nas 

decisões políticas veio de um economista, Anthony Downs, com a publicação em 

1957 de sua célebre obra An Economic Theory of Democracy. Downs elabora um 

modelo teórico sobre o processo de decisão política em um governo democrático, 

que parte do pressuposto que tanto os governantes como os governados atuam de 

forma racional, isto é, guiados por seus interesses egoístas. Chega a conclusão de 

que os membros do governo adotam suas decisões com o fim de conseguir seu 

objetivo principal que consiste em maximizar o número de votos de seu partido, 

visto que acredita-se que os cidadãos votam no partido que lhes têm reportado no 

passado, ou crêem que lhes reportará no futuro, algum tipo de utilidade esperada. 

Downs introduz em sua análise a incerteza, entendida como falta de 

conhecimento seguro acerca do curso dos acontecimentos. A intensidade da 

incerteza incide sobre o grau de confiança dos votantes e dos partidos na hora de 

                                                                                                                                                                                   

condenado por vinte anos de prisão; 2) se ambos os suspeitos confessam, ambos irão para o 
cárcere por um ano, boa a acusação menor de porte de armas. Suponha-se que não exista a honra 
entre os “criminosos” e que a única preocupação de cada suspeito seja com seu próprio interesse: 
O que eles farão? O quadro de opções é o seguinte: 
 
Suspeitos/Escolhas Suspeito 2 
Suspeito 1 Confessar Não confessar 
Confessar 5 anos/5 anos Livre/20 anos 
Não confessar 20 anos/Livre 1 ano/1 ano 
Fonte: Davis (1970).    
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adotar suas decisões. Porém, a incerteza não afeta a todos por igual, visto que 

depende do custo que se eleva para a obtenção da informação e do acesso que 

tem cada indivíduo das fontes informativas. Os indivíduos melhor informados 

seriam os mais influentes; por isso constituiriam o foco de atenção dos partidos 

políticos. Ambos os fatores, o acesso desigual à informação e o custo derivado de 

sua obtenção, resultam cruciais na hora de analisar como funcionam as 

democracias, e servem para entender por que os cidadãos pior situados na escala 

social são mais predispostos a abster-se nas eleições. Downs acentua, além do 

mais, a racionalidade do comportamento abstencionista, dado o custo em termos 

de tempo e esforço que implica ir e votar, e o conhecimento, por parte do votante, 

do ínfimo impacto que seu voto terá sobre o resultado final das eleições. 

As teorias de Downs produziram um grande rebuliço no seio da ciência 

política. Por uma parte, a lógica da argumentação deixava de ser indutiva, como 

havia sido o behaviorismo, para passar a ser dedutiva. Ademais, se havia 

procedido a uma importação de uma série de pressupostos acerca do 

comportamento econômico dos indivíduos. Por outra parte, resultava inquietante 

imaginar os indivíduos guiados unicamente por impulsos egoístas, carentes de 

sentimentos de solidariedade e motivações altruístas. Finalmente, para muitos 

parecia moralmente reprovável este comportamento dito “racional”. 

Em 1965 apareceu publicado o trabalho de outro economista que haveria de 

revolucionar a ciência política, Mancur Olson. Olson partia em The Logic of 

Collective Action dos mesmos pressupostos que Downs, só que agora tratava de 

dar conta do comportamento dos indivíduos em grupos. Segundo Olson, os 

indivíduos, de acordo com a lógica racional, não participariam em grupos grandes 

em que a visibilidade de suas ações fossem mínimas e nos que sua contribuição 

individual, sendo custosa, fosse insignificante, visto que poderiam conseguir os 

mesmos benefícios sem nenhum custo graças à participação alheia (fenômeno 

denominado free rider ou simplesmente, carona). Segundo Olson, somente seria 

racional participar naqueles grupos em que se ofereceria aos seus membros 

“incentivos seletivos”, ou seja, benefícios que podem ser obtidos exclusivamente 

através da participação ativa no grupo em questão. O mesmo poderia dizer-se 

daqueles casos em que, para se chegar ao fim almejado (a participação), se faria 
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uso da coerção. Esta explicação, igual a de Downs, deixava sem responder o fato 

de que muitos indivíduos participassem em distintos grupos sem perceber o tipo de 

incentivos seletivos previstos por Olson, nem estar sujeitos a nenhum tipo de 

coerção. 

Pouco depois da publicação do livro de Olson, Garret Hardin (1968) escreveu 

um artigo que haveria de deixar em destaque os estudos de ação coletiva. Este 

autor centrava suas análises nos bens de uso e desfrute coletivo, como as terras 

comunais, o meio ambiente, a água, etc. (commom pool goods). Estes bens, dada 

sua peculiar natureza, tenderiam a degradar-se e, finalmente, desaparecer, por que 

os indivíduos, guiados pelos imperativos egoístas de sua racionalidade, 

procederiam à sua super-exploração. Como nos casos de Downs e de Olson, 

algumas evidências empíricas vieram a desmentir esta predição geral, pois era 

óbvio que em determinadas ocasiões, os indivíduos são capazes de negociar entre 

eles para auto-impor restrições no uso dos ditos bens coletivos, de forma que estes 

possam ser aproveitados durante mais tempo. A revisão da teoria de Garret viria 

das mãos de Elinor Ostrom (1990), que, partindo igualmente dos pressupostos da 

teoria da escolha racional, demonstrou que, em certos casos, as comunidades são 

capazes de cooperar sem intervenção de agentes externos.     

Alguns autores desta corrente decidiram abandonar o pressuposto 

comportamento “maximizador de utilidade”. Outros, a grande maioria, passou a 

centrar-se na análise dos “constrangimentos institucionais” do comportamento 

individual. O certo é que os indivíduos não adotam suas decisões no vazio, mas 

sim no contexto social do qual formam parte as instituições que condicionam as 

opções dos sujeitos. Desta forma, a ênfase passou a depositar-se nas “restrições” 

existentes ao comportamento dos indivíduos egoístas. A incorporação das 

instituições seria determinante naquelas situações onde não houvera possibilidade 

de equilíbrio, ou onde os equilíbrios fossem múltiplos. A partir deste ponto, o foco 

de interesse se deslocou para o desenho dos distintos equilíbrios institucionais que 

produzem compromissos de diversos tipos entre os atores, cujos resultados seriam 

diferentes. Estes equilíbrios, segundo os autores, poderiam conseguir-se mediante 

a “convergência espontânea” entre os interessados, através da negociação ou por 

meio da coerção. Os modelos teóricos de equilíbrio institucional se delineiam 
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tipicamente em estudar as tomadas de decisões nas comissões parlamentares, e 

nas interações entre as ditas comissões e os plenários. As instituições, portanto, 

eram consideradas elementos de equilíbrio introduzidas do exterior.      

É possível identificar quatro fontes de críticas a este enfoque (WARD, 

1997:89-100): 

1) A crítica interna proveniente daqueles autores que, de dentro do 

próprio paradigma, defendem uma posição reformista, que insiste no conceito 

de “racionalidade vinculada”. 

2) A crítica sociológica, que assinala a importância da estrutura social e 

das formas de explicação holistas à hora de explicar os comportamentos. 

3) A crítica psicológica, que estabelece que os seres humanos não 

agem racionalmente no sentido que este termo é dado pela teoria da escolha 

racional, pois as motivações que explicam o comportamento humano seriam 

muito mais complexas. 

4) A crítica politológica, que destaca o inverossímil dos pressupostos, 

assim como as falhas de predição do modelo da escolha racional.    

A conclusão de um autor simpatizante com esta corrente como Miller (1997: 174) é 

que o efeito repulsivo provocado pela teoria da escolha racional na ciência política é em si 

mesmo benéfico, dado que “como resultado do conflito se tem incrementado o nível de 

rigor argumentativo”. Ademais, “os próprios economistas têm sido forçados a repensar 

suas noções básicas de racionalidade, incentivos e equilíbrios, à luz dos paradoxos que a 

aplicação de suas teorias tem produzido no âmbito político”. Como contraste, os autores 

críticos a este enfoque se perguntam se os modelos dedutivos de explicação dos 

fenômenos políticos “têm permitido avançar nossa compreensão de como a política 

funciona no mundo real, dado que uma parte muito importante das conjunturas teóricas 

dos teóricos da ação racional não tem sido contrastada empiricamente” (GREEN e 

SHAPIRO, 1995:91). Existe uma posição intermediária, segundo a qual “a teoria da 

escolha racional não é um paradigma independente que sirva para entender a esfera 

política em sua totalidade, todavia é um prático conjunto de métodos e utensílios de 

investigação que podem ser muito proveitosos quando bem utilizados pelos cientistas 

políticos. Sua posição é similar a das técnicas estatísticas que se resultam apropriadas 

para diferentes tipos de dados.” (WARD, 1997: 101). 
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CAPÍTULO 4: 

EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA POLÍTICA I: CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA 

 

I. AS DIVERSAS CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA 

      

Até agora, abordamos a questão acerca do objeto e das tradições de estudo 

da ciência política, vimos como resposta a este desafio, a necessidade de 

introduzirmos uma perspectiva diacrônica, visto que ao longo da história, “a 

política” tem tido distintos significados. Do mesmo modo que existe uma construção 

histórica acerca do objeto de estudo da ciência política, também é necessário 

introduzir a perspectiva diacrônica quando nos interrogamos sobre a epistemologia 

da reflexão sobre a política. Como já apontamos, as distintas etapas que vêm 

construindo a identidade atual da ciência política pressupõe concepções diferentes 

sobre o que é a política, assim como sobre qual é a melhor maneira de apreendê-la 

e quais são as vias mais aptas para construir um conhecimento confiável acerca 

dos fenômenos políticos. O que se afirma aqui é que há uma estreita relação entre 

o que se entende por política (o objeto de estudo da ciência política) e como 

conhecê-la (epistemologia e metodologia). Nesse jogo, os componentes deste 

binômio tendem, necessariamente, a afetar um ao outro. Tal como temos nos 

ocupado do objeto de estudo da ciência política e de suas tradições mais 

hegemônicas, propõe-se agora, rastrear a história da disciplina para identificar 

quais têm sido os modelos de conhecimento que têm guiado a reflexão intelectual 

acerca da política ao longo da história.  

 

1. A CONCEPÇÃO CLÁSSICA DE CIÊNCIA  

 

Na antiguidade clássica Platão e Aristóteles se ocuparam da ciência, sua 

caracterização, sua origem e fundamentos, sua classificação e alcance43. Platão 

elegeu o diálogo como gênero apropriado para expressar seu pensamento e a 

                                                           
43  Para uma inserção na teoria da ciência e do conhecimento da antiguidade Cf. Jaeger (1957), 
Mondolfo (1942) e Cordero (1979).  
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figura de Sócrates como protagonista que assumia o peso das discussões. Nos 

Diálogos de Platão se conceitua a arte como um cruzamento entre a racionalidade 

e a ação; seu estilo, que faz solene o próprio cotidiano, combina metáforas e 

alegorias com a mesma contundência teórica como a que passa da ciência ao mito 

e vice-versa. 

Há grandes rasgos, pois o pensamento de Platão mostra-se uma evolução 

que se aparta da doutrina socrática e chega a elaboração de uma teoria das ideias. 

Já maduro, o filósofo se ocupou quase que exclusivamente dos problemas 

metafísicos e teóricos derivados das idéias.  

Seu problema capital é o do ser das coisas, que havia preocupado também os 

filósofos pré-socráticos. Platão percebe que as coisas do mundo sensível não 

alcançam a máxima perfeição possível. O ser em sua absoluta plenitude remete a 

uma realidade diferente da do mundo sensível, captável através dos sentidos. A 

ideia é o ser verdadeiro, que se encontra, paradoxalmente, fora das coisas e é 

distinta delas.  

Para compreender o significado da ideia em Platão, devemos despojar o 

conceito de seu significado vulgar, que entende “ideia” como “representação de 

algo”. Em grego, ideia (eidos) tem a mesma raiz que o verbo ver (eido). Ideia é “o 

visto”, o aspecto, “fachada” ou semblante que se manifesta à vista. Em Platão, a 

ideia não tem a ver com o sensível, sim com o inteligível, o aspecto da realidade 

que pode ser captado mediante o intelecto.  

Em Platão, as ideias são o real, o que as diferencia das coisas sensíveis, que 

são meras aparências ou reflexos das primeiras. As ideias e as coisas constituem 

diferentes mundos: por exemplo, enquanto a ideia de beleza contém a beleza 

absoluta e eterna, as flores são belas, porém não de modo absoluto, e o são 

somente durante algum tempo. A ordem do mundo das ideias, que são realidades 

únicas, atemporais, universais e perfeitas, é distinta e está separada da ordem do 

mundo sensível que abarca a multiplicidade das coisas tangíveis, consideradas por 

Platão fenômenos temporais, particulares e imperfeitos. Agora, Platão afirma que 

existe uma relação de cópia, imitação ou semelhança entre estas duas ordens 

diferentes, a qual requer uma explicação. O filósofo recorre a um mito que clareia a 

origem do homem e o modo pelo qual este conhece as ideias. A ciência não seria 
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se não, a reminiscência do conhecimento originário das ideias: conhecer é 

recordar. O homem parte do conhecimento das coisas sensíveis, porém não se 

restringe a elas, ele recorre ao que é visto pela sua alma e depois, ao que tem 

ouvido. Assim, o conhecimento está vinculado a ideias, por enquanto, estas 

compreendem a única realidade. O conhecimento como ciência (episteme) não se 

fundamenta em ver a coisa, mas em rememorar ou recordar a ideia que a coisa 

externa reflete. É este, segundo Platão, o súbito despertar da alma que, graças aos 

dados que os sentidos proporcionam, se eleva a recordação da própria ideia. 

Contudo, a conhecimento do homem estará sempre imperfeito, visto que, enquanto 

um ser imperfeito, este não tem acesso à revelação absoluta.  

Aristóteles quis superar a dualidade imposta pela separação dos mundos que 

estabeleceu Platão. Para ele, a realidade não pode estar no mundo imaterial 

(mundo das idéias), mas além deste. Segundo Aristóteles, a realidade está 

composta de coisas singulares e só estas seriam reais. Aristóteles se encontra 

assim, frente a uma tensão que marcará todo o pensamento epistemológico 

posterior: a evidência da contradição existente entre o caráter limitado do 

conhecimento humano, que somente é capaz de apreender o individual, e a 

constatação de que a ciência consiste por definição no conhecimento do universal. 

O que significa esta contradição? A ciência tem por objeto o universal, porém o 

universal não é real; somente o sensível, o singular, é real. A metafísica é o esforço 

para superar esta contradição. A crítica aristotélica a Platão apóia-se no fato de 

que este não explica o mecanismo pelo qual as coisas sensíveis são cópias que 

participam parcialmente das idéias. E é neste ponto que Aristóteles introduz a ideia 

de causa.  

Se por um lado, Aristóteles conserva o mesmo conceito de ciência que 

Sócrates e Platão (conhecimento certo, fixo e permanente), por outro, ao 

transformar o conceito platônico de realidade, ele transforma também seu conceito 

de ciência. Aristóteles deriva da ideia platônica do mundo supra-terreno e supra-

sensível (que para Platão era a única realidade), o mundo particular e sensível. 

Deste modo, o material, o corpóreo, não é, como é para Platão, o “sepulcro da 

alma”, mas sim uma parte substancial dos seres. Paralelamente, o conhecimento 

humano tem que recorrer, inescapavelmente, ao terreno do sensível para, a partir 
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dos sentidos e por meio das sensações, apreender as causas e os princípios que 

para Aristóteles são “o conhecimento supremo”. Séculos mais tarde, Tomás de 

Aquino, seguindo a linha de pensamento instaurada por Aristóteles, irá insistir na 

importância do conhecimento do sensível, afirmando que nada há no intelecto que 

não tenha passado pelos sentidos. 

Sabemos que o conhecimento científico não pode provir da opinião (que é 

contingente, mas não necessária), nem apenas da percepção sensível, que só 

capta a dimensão sensível de uma realidade que é sempre cambiante, visto que a 

percepção humana é incapaz de apreender a essência das coisas que dormem sob 

seu aspecto aparentemente trivial. Assim, o conhecimento científico é, em primeiro 

lugar, aquele que busca apanhar a essência das coisas e que se expressa por 

meio de definições. Em segundo lugar, o conhecimento científico consiste no 

descobrimento das causas que permanecem ocultas aos sentidos, ou como já 

dissera Aristóteles: o simples fato de ver um eclipse não significa conhecer as 

causas que o produziram. Em terceiro lugar, o conhecimento científico só pode 

versar sobre o necessário. Necessário não significa o “útil” ou o “indispensável” – 

este é o sentido vulgar do termo –, mas sim, entendido no sentido de “aquilo que 

não pode ser de outra maneira”. A necessidade está fortemente unida à 

universalidade e ao conhecimento da essência, visto que também tem a ver com a 

certeza ou a singularidade das afirmações, componente fundamental da ciência 

segundo Aristóteles. Finalmente, o conhecimento científico é o conhecimento do 

universal, entendido por tal, nem tanto a acumulação do conhecimento completo 

acerca dos seres e das coisas, mas sim, na apreensão daquilo que é fixo, eterno e 

imutável, que é e não pode ser de outra maneira.  

O capítulo 1 do Livro 1 da Metafísica é um texto chave para a compreensão 

da epistemologia aristotélica, que tem gerado desde sempre acalorados debates e 

produzido um volume extenso de reflexões e discussões durante os últimos 

séculos. No começo do mesmo, Aristóteles afirma: 

 

Todo homem, por natureza, apetece saber. Prova disso é o apego 
que temos a nossas percepções sensíveis (...). Estimamos a nossa 
percepção da vista antes do que todos demais sentidos. E a razão 
disto está no fato de que, a vista, com vantagem sobre os demais 
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sentidos, nos dá a conhecer os objetos e nos revela os muitos 
traços diferenciais das coisas. Todos os animais recebem da 
mesma natureza a faculdade do conhecimento sensitivo 
(ARISTÓTELES. Metafísica, Livro I, Cap. I). 
 

Aristóteles considera a filosofia o saber mais elevado e, portanto, divino, 

embora reconheça a existência dos outros saberes, como a empeiria ou 

experiência, a techne ou arte e a episteme ou ciência. O impulso, o desejo ou o 

apetite de saber do homem pode se satisfazer assim, por vários meios. A 

experiência, semelhante à ciência e à arte, procede da memória humana, todavia, 

não seria própria unicamente dos homens. Alguns animais como as abelhas, têm a 

faculdade de reter o que têm vivido. Esta faculdade (memória) é a organizadora 

das sensações vividas e ajusta-se a ela o saber empírico ou experiência. Graças à 

memória, se dá nos homens o que chamamos de experiência. Até aqui, o 

conhecimento admite graus – sensação, memória, experiência – que se 

reconhecem na capacidade humana e animal. Contudo, há outros graus que, 

apoiados na experiência, geram outros saberes que são exclusivos do 

conhecimento humano, como a techne. A techne, referida à produção ou à ação 

(do grego poiesis, criar), também aponta para um “saber que se tem ou produz”. A 

chave para compreender a diferença entre o conhecimento por experiência e o 

conhecimento por techne está no saber técnico que é superior ao saber empírico, 

porque demonstra certo conhecimento do geral e do causal.    

Em sua argumentação, Aristóteles afirma que algumas technai se 

multiplicaram por necessidade e utilidade – segundo a teoria que a origem das 

disciplinas sobre as bases das necessidades humanas – e outras, simplesmente 

por prazer. Depois que emergiram as técnicas ou artes, surgiram as ciências, que 

não teriam por objeto imediato nem a necessidade, nem o prazer. Seus 

cultivadores foram homens que se consagraram ao ócio – ou seja, não se 

dedicaram ao trabalho manual – e ao estudo. Portanto, a ciência – episteme ou 

sophia – tem um objeto mais amplo que a techne e se orienta para a busca pelo 

conhecimento das primeiras causas e dos primeiros princípios. O conhecimento do 

universal implica, por redução, a compreensão dos casos particulares que o 
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universal engloba. Uma ciência será tanto mais elevada e perfeita quanto mais 

próxima se encontre do conhecimento do universal.        

     

2. A CONCEPÇÃO MODERNA DE CIÊNCIA 

 

A concepção moderna de ciência44 agrega complexidade ao que tem sido 

exposto até aqui em dois sentidos diferentes: por um lado, ela critica o modelo de 

ciência da antiguidade clássica e, por outro, ela assenta as bases de um novo 

estilo de proceder na investigação científica.  

A ruptura com o modelo antigo não se procede de forma drástica, na verdade, 

é um processo que durou séculos e cuja reconstrução não pode ser abordada aqui, 

não somente por razões de espaço, mas também, porque o objetivo destas 

páginas não é elaborar uma análise histórica da ciência; mas tão somente: resgatar 

a história da ciência cujos modelos e concepções têm influído no desenvolvimento 

da ciência política como disciplina.  Neste sentido, iremos nos limitar a fazer uma 

referência muito suscita dos marcos que balizam este processo que começa no 

Renascimento e que culmina com a codificação do modelo científico moderno, 

representado pelo positivismo do século XIX. Deter-nos-emos aqui agora, na 

descrição das características do positivismo, posto que, como veremos, é este um 

dos modelos epistemológicos com maior influência dentro da ciência política 

contemporânea. 

A noção de ciência atravessa um longo caminho de transmutação da ciência 

entendida como a/o busca/conhecimento das causas primordiais (concepção 

aristotélica) à ciência entendida como o domínio do homem sobre a natureza. Os 

primeiros passos nessa direção foram estabelecidos por Kepler e Galileu ainda no 

século XVI. Neste mesmo período histórico, o Renascimento, Francis Bacon lançou 

sua proposta do método indutivo experimental. Em sua obra Novum Organum 

Scientarium (1620), o autor aspirava criticar o organon aristotélico e propor 

reformas no método clássico da indução. O seguinte passo neste processo de 

ruptura do antigo modelo epistemológico foi o enfrentamento entre o empirismo e o 

                                                           
44 Para a elaboração da síntese das propostas do positivismo clássico, do racionalismo crítico e do 
pós-positivismo estarei aqui me baseando, principalmente, no texto de Hawkesworth (1992).  
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racionalismo. Os primeiros autores a formularem a crítica ao racionalismo de 

Descartes, Spinoza e Leibniz foram Locke e Berkeley. Sem dúvidas, foi a obra do 

filósofo escocês Hume a que encarnou mais decididamente e com maior 

radicalidade um empirismo depurado de qualquer vestígio racionalista.   

A teoria de Hume pode ser considerada como a primeira formulação 

positivista desenvolvida de forma coerente e global. A epistemologia de Hume foi 

uma das fontes primordiais do positivismo do século XIX: a causação como 

sequêcia meramente regular, a unidade do método e a distinção entre valor e fato 

(MEDINA, 1989: 1-6). A filosofia do Século das Luzes representou a culminação do 

enfrentamento entre racionalismo e empirismo, e assentou as bases para que John 

Stuart Mill e Auguste Comte (que foram especialmente relevantes para as ciências 

sociais) formulassem no século XIX os princípios do positivismo como 

epistemologia.    

 

2.1.  O POSITIVISMO CLÁSSICO 

 

O empirismo deixou como legado ao positivismo do século XIX a divisão do 

mundo em dois âmbitos claramente diferenciados: o empírico e o não-empírico. O 

mundo dos fenômenos empíricos, constituído por tudo aquilo que é perceptível aos 

sentidos, seria o único âmbito em que se poderia realizar a investigação científica. 

O resto dos fenômenos, não perceptíveis pelos sentidos, constituía o mundo não-

empírico. Esta última se tratava de uma categoria residual, na qual se encontravam 

englobados a religião, a filosofia, a ética, a estética, os mitos, os dogmas e as 

superstições. Sua relevância frente ao mundo empírico era considerada marginal, 

já que os fenômenos não-empíricos não poderiam ser objeto de conhecimento 

científico. Sobre as bases desta afirmação, a reflexão acerca dos fenômenos 

políticos e sociais tinha apenas dois caminhos: ou aceitava ser relegada ao âmbito 

do não-empírico e, portanto, condenada a jamais alcançar o status de 

conhecimento científico, ou bem reformulada a concepção do que se entendia por 

“a política” e “o social”, adotava métodos de investigação semelhantes aos das 

ciências naturais. Através deste giro ou ruptura epistemológica, os fenômenos 

políticos e sociais se converteriam em componentes do mundo empírico, no qual 
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passaria a ser possível a existência da ciência política e da sociologia como 

ciências. Esta segunda opção foi defendida pelo positivismo clássico. 

Dado que o único conhecimento autêntico era o fundado na experiência 

observável, os positivistas adotaram como critério de validez a verificação: uma 

proposição contingente só é válida e significativa se pode ser verificada 

empiricamente. O papel que desempenha a verificação como critério de validez 

dentro do discurso positivista é central. Em primeiro lugar, a validez se erigiu como 

fronteira delimitadora entre o que era ciência e o que não era. Se levarmos em 

conta que o positivismo considerava que tudo o que era científico carecia de 

sentido, então, a verificação se convertia no limite que separava o que tinha sentido 

(o científico) do que não o tinha. Qualquer saber que não pudesse ser baseado na 

observação empírica (teologia, metafísica, estética) estava desprovido de validez. 

Desta maneira, o conceito de ciência foi se estreitando. A visão da ciência como 

reflexão sistemática e não coincidente com o sentido/senso comum foi laureada. A 

concepção antiga era agora substituída por uma nova, segundo a qual a ciência 

era aquela atividade cujas ferramentas exclusivas para a obtenção do 

conhecimento deviam ser a observação empírica e a indução, bases do método 

científico.  

O método científico tal como foi definido pelo positivismo, consistia no 

emprego da indução para o descobrimento das regularidades existentes na 

natureza. A investigação científica deveria neste sentido, procurar sistematizar 

estas regularidades, com o fim de facilitar a explicação e a predição. Para atingir 

estes objetivos, os positivistas criaram e utilizaram um vocabulário técnico, 

diferenciando claramente: 

1) Fatos/Fenômenos: proposições empiricamente verificadas. 

2) Hipóteses: proposições empiricamente verificadas que afirmam a 

existência de alguma relação entre fatos/fenômenos observados.  

3) Leis: proposições empiricamente confirmadas que afirmam uma 

sequência invariável ou uma associação entre fatos/fenômenos observados. 

4) Teorias: sistemas interrelacionados de leis que possuem potência 

explicativa.    
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Ademais, a lógica positivista da investigação científica criou uma sequência 

específica de atividades que definiu como “método científico”: 

1) Passo 1: observação cuidadosa e controlada dos fatos/fenômenos 

empíricos. O objetivo de uma observação deste tipo, suficientemente 

prolongada no tempo, era descobrir regularidades e padrões de relação nos 

fatos/fenômenos observados, o que propiciaria materiais indispensáveis para 

a formulação de hipóteses. 

2) Passo 2: formulação de hipóteses e comprovação empírica das 

mesmas. Aquelas hipóteses verificadas mediante um rigoroso processo de 

constatação, baseado ainda na realização de experimentos, podiam ser 

levadas a categoria de “leis científicas”. 

3) Passo 3: explicação dos fenômenos observados. As leis científicas 

proporcionariam os fundamentos que permitiriam a construção de teorias ou 

sistemas complexos de leis relacionadas entre si que explicariam os 

fatos/fenômenos observados. 

4) Passo 4: predição dos fenômenos observados. Conhecidas as leis 

que regem o comportamos dos fatos/fenômenos que são objetos de 

investigação, seria possível prever o comportamento que exibirão no futuro, 

pois este depende de certas condições iniciais e do conhecimento do seu 

funcionamento descrito pelas leis generalizadas. Deste modo, explicação e 

predição, seguiriam a mesma lógica, só o fator tempo difere – a explicação 

pertence ao passado; a predição, ao futuro.  

Em síntese, os traços mais relevantes do positivismo, de acordo com 

Kolakowski (1981) e Cohen (1980) são:  

1) Regra do fenomenalismo, que nega a diferença entre essência e 

fenômeno. 

2) Regra do nominalismo, que nega a possibilidade de que o geral 

possa ser aplicado ao particular. 

3) Negação de todo os valores cognitivos dos juízos de valor e dos 

enunciados normativos. 

4) Fé na unidade fundamental do método científico. A lógica da 

investigação científica seria a mesma para todos os campos do saber. Tanto 
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faz se o objeto de estudo é um fenômeno natural ou se se trata de um 

fenômeno social; o método para a aquisição do conhecimento e os pré-

requisitos para a explicação e predição seriam os mesmos. 

5) Princípio da demarcação, que afirma que a diferença entre metafísica 

e ciência consiste no fato de que as proposições da primeira não poderiam ser 

verificadas mediante observação empírica, enquanto a segunda poderia sê-lo.  

6) O dogma de que as proposições metafísicas são, necessariamente, 

disparatadas, dado que não poderiam ser verificadas com a observação. 

7) O estratagema de tentar criar um cálculo de probabilidades que avalie 

em uma escala gradual o nível de validação ou verificação das proposições 

científicas, de modo a criar uma espécie de rank destas proposições a partir do 

quão “científico” seriam. 

8) A crença de que a ciência descansa sobre uma base de proposições 

empíricas, conhecidas como “enunciados protocolares”, que reconhecem 

dados sensoriais elementares e são independentes de conceitos e teorias.  

9) O princípio do condutivismo, segundo o qual a psicologia e as 

ciências sociais só deveriam preocupar-se em descrever e explicar a conduta 

observável, evitando referências aos chamados “estados mentais”. O estudo 

destes últimos deveria ser eternamente abandonado. 

 

2.2. POPPER E A CRÍTICA AO POSITIVISMO CLÁSSICO: O RACIONALISMO 

CRÍTICO 

 

Os primeiros postulados do positivismo – que aqui temos denominado de 

positivismo clássico – foram submetidos a uma crítica demolidora por Popper 

(1967; 1967a; 1974). O ponto de partida da sua crítica aponta para as pedras 

angulares do edifício positivista: o método indutivo e a verificação. Popper afirma 

que o objetivo positivista de lograr um conhecimento verdadeiro e confiável não 

pode ser alcançado através destas duas vias. No que diz respeito à lógica indutiva, 

Popper faz eco dos argumentos que foram defendidos por Hume (1980; 1981), ao 

referir-se ao “problema da indução”. Os fenômenos empíricos são sempre 

contingentes e, portanto, a capacidade que tem o passado para explicar o futuro 
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seria limitada. Sendo assim, as generalizações baseadas sobre observações 

limitadas seriam, necessariamente, incompletas e altamente falíveis. Por esta 

razão, as generalizações indutivas não podem ser assumidas como verdades. Não 

podemos esperar tampouco que as referências a novos casos analisados 

simplesmente agreguem provas de sua validade universal. Posto que a noção de 

validez universal, como seu próprio nome indica, faz referência a todas as 

possibilidades, passadas, presentes e futuras; ainda que nossas experiências, 

tanto passadas como presentes, confirmem esse fenômeno, isso não significa que 

seu comportamento futuro tenha que obedecer de modo inelutável ao que já fora 

observado antes. Logo, a possibilidade de que o futuro seja diferente do observado 

esta sempre aberta. Deste modo, a demonstração da verdade de uma 

generalização empírica deve fundar-se na identificação de uma “conexão 

necessária”, que evidencie a relação causal existente entre os fenômenos 

observados.  

Não obstante, a noção de “conexão necessária” também encerra sérios 

problemas. O conceito de necessidade pode ser entendido em dois sentidos: como 

necessidade lógica e como necessidade empírica. Se se entende como 

necessidade lógica, se põe em questão a natureza empírica da ciência. Se se 

apela para uma demonstração empírica da necessidade, podemos falar em um uso 

pouco elegante do critério de validação, posto que não pode observar-se 

empiricamente a “conexão necessária” que subjaz em um laço causal e é prova de 

sua existência. Como se encarregou de assinalar Hume, a observação empírica 

mostra uma “conjunção constante” (hoje nós diríamos uma “correlação”), porém, 

isto não significa que seja uma conexão necessária. Em definitivo, a indução como 

lógica que guia a investigação científica positivista enfrenta dois sérios problemas: 

1) É incapaz de proporcionar validez para a verdade de suas 

generalizações. 

2) É internamente inconsistente, posto que qualquer intento de 

demonstrar que a validez de um laço causal reclama uma concepção de 

conexão necessária viola o próprio critério de verificação.  

Ademais, tampouco o critério de verificação é pertinente à hora de distinguir o 

significativo do irrelevante, posto que se destrói auto-referencialmente: ao rechaçar 
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tudo aquilo que não é verificável empiricamente, o critério de verificação rechaça a 

si mesmo, posto que o enunciado não é derivado da observação empírica. Isto cria 

como resultado uma tautologia. Contra os critérios positivistas clássicos, Popper 

conclui que se a maior parte do que não pode ser verificado empiricamente não 

pode ser compreendido; o próprio critério de verificação é destituído de significado 

posto que não pode ser verificado de maneira empírica e não poderia ser 

compreendido. 

A concepção positivista do método científico estava baseada ainda em uma 

defeituosa psicologia da percepção. Ao sustentar que o método científico começa 

com uma observação “neutra”, os positivistas concebem a verdade como algo 

manifesto: “os fatos falam por si”. Deste modo, confundem o critério da validez do 

conhecimento com a fonte originária deste. Um erro maior ainda consiste 

considerar que os seres humanos são meros receptores passivos das informações 

procedentes do meio exterior. Pelo contrário, a mente humana intervém ativamente 

no processo de conhecimento, o que pode ser percebido perfeitamente ao se 

observar as mediações culturais e linguísticas. A mente humana põe ordem no 

caos do mundo através de processos de seleção, interpretação e imaginação. A 

observação nunca é neutra, ela sempre contém expectativas, antecipações e 

conjecturas sobre o mundo externo. 

A observação humana está “carregada de teoria”. Ela não surge do nada, 

nem está fundada em uma percepção neutra dos dados e suas relações. O 

científico está imerso em uma determinada tradição ou escola de pensamento, que 

contém esquemas de referência e proposições que orientam, de forma às vezes 

decisiva, sua observação. A teoria, longe de ser resultado da observação, como 

pretendiam os positivistas, precede a observação. Metaforicamente, a teoria 

poderia comparar-se com uma lente através da qual o cientista foca, mira e 

percebe a realidade. A teoria tem o papel de primeira magnitude como 

estruturadora da observação científica. E mais, é a teoria que torna possível a 

identificação das regularidades dos fenômenos sujeitos ao processo de 

investigação.       

A insatisfação de Popper com a concepção de ciência do positivismo clássico 

o induziu a introduzir algumas retificações no modelo original. Não se trata de um 
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abandono total do positivismo. A proposta popperiana, o “racionalismo crítico”, 

aceitava a defesa do positivismo, propondo sua revisão e a incorporação das 

críticas sintetizadas acima. Dos conceitos chaves da revisão popperiana, foi o da 

“falsificação” como critério de validez (em substituição à verificação) e o do modelo 

de investigação “hipotético dedutivo” que mais se destacaram.  

Segundo Popper, a constatação do papel desempenhado pela teoria no 

processo de investigação aconselhava o abandono da ingenuidade positivista 

implícita no “mito da observação”. As teorias são conjecturas mentais que os 

cientistas formulam com o objetivo de imputar sentido ao mundo. As teorias 

científicas contêm proposições acerca de como se espera que a realidade se 

comporte. Trata-se de enunciados abstratos que não são observáveis. O que é 

possível contrastar é a coincidência ou discrepância entre o comportamento 

fenomênico previsto pela teoria e o que se sucede na realidade. A teoria científica 

gera predições que são incompatíveis com certos resultados possíveis de 

observação. As teorias põem o mundo à prova e procuram uma resposta: as 

predições podem colidir com o mundo real. Não se trata então, como defendia o 

positivismo clássico, de encontrar a maior quantidade possível de evidências que 

corroborem a afirmativa das hipóteses. Trata-se justamente do movimento 

contrário: encontrar a existência de comportamentos no mundo real contraditórios 

como a evolução dos fenômenos prescritos pela teoria. Basta achar uma só 

evidência que contradiga a teoria para demonstrar sua falsidade e rechaçá-la como 

inexata. Nisto consiste a substituição do princípio da verificação pelo princípio da 

falsificação como critério de validez. Nenhuma quantidade de confirmações pode 

proporcionar uma prova concludente da exatidão de uma teoria, devido ao 

problema da indução, porém uma só evidência contra, seria suficiente para 

descartar uma teoria. Para Popper, a exceção não confirma a regra, pelo contrário, 

ela a invalida. Assim, se uma teoria nega as possibilidades de que determinados 

eventos ocorram, então esta pode ser definitivamente descartadas se se verifica 

que estes fenômenos ocorrem. O critério de falsificação proporciona um 

mecanismo pelo qual os cientistas podem comprovar suas conjecturas 

enfrentando-as com a realidade e aprendendo a partir de seus erros.              
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2.3. A IDEIA DE CORROBORAÇÃO EM POPPER 

Ao se tratar da verificação de teorias, nos fala Popper, muitas já foram as 

tentativas de fugir da atribuição dos termos “verdadeiro” e “falso”, chegando mesmo 

a se aplicar o qualificativo de “mais ou menos provável”. A lógica indutiva, visando 

alcançar maior precisão neste campo, desenvolvera uma lógica onde seriam 

usados, em relação aos enunciados, não apenas os valores “verdadeiro” e “falso”, 

mas também um grau de probabilidades – a lógica das probabilidades.                   

Na verdade, tal como nos diz Popper, o método da indução tenta substituir 

enunciados metafísicos, como o princípio de uniformidade da natureza, por 

princípios de método que governariam a verificação de teorias, neste sentido, uma 

teoria estaria verificada quando se verificassem apenas certas consequências dela 

deduzidas, sendo assim, a incerteza seria totalmente desprezada. Esta tentativa de 

resolver o problema, para Popper, seria totalmente falha, devido ao princípio da 

indução ser, ele próprio, de caráter metafísico, só podendo ser introduzido como 

uma proposição primitiva, um postulado ou um axioma, ou seja, um enunciado não 

falseável. Segundo a lógica indutiva, tal princípio não poderia ser falseável porque 

uma vez considerado falseado, ver-se-ia naturalmente falseada toda teoria dele 

derivada.              

De acordo com Popper, a escolha de um princípio de indução que se 

presume não falseável, equivale a escolher a errônea concepção de um enunciado 

sintético, válido a priori, isto é, escolher um enunciado irrefutável acerca da 

realidade. Dessa forma, a lógica indutiva, ao transformar a fé metafísica na 

uniformidade da natureza e na verificabilidade das teorias em uma teoria do 

conhecimento, acaba caindo na regressão infinita ou no apriorismo. Ou seja, se a 

partir da lógica indutiva, encaramos uma teoria como “verdadeira”, esta por não 

poder ser empiricamente verificável, põe-se sempre na condição de um enunciado 

sintético verdadeiro a priori. Ou, mesmo se a partir dessa lógica, encaramos a 

teoria “como provável”, faz-se necessária sempre uma nova apreciação, cada vez 

mais profunda, o que nos envolve numa regressão infinita.                   

De acordo com a probabilidade lógica do indutivismo, uma hipótese pode ser 

considerada “provável”, caso ela seja elemento de uma sequência de ocorrências e 
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apresente certa probabilidade de se manifestar, ou seja, apresente uma definida 

frequência-verdade. Popper considera que este projeto indutivo falho, pois não 

poderíamos falar de uma frequência-verdade, simplesmente por que jamais 

podemos saber se uma hipótese é verdadeira. Se pudéssemos sabê-lo, poucas 

necessidades teríamos do conceito de probabilidade de uma hipótese. Todavia, se 

tentamos definir a probabilidade de uma hipótese recorrendo ao quociente da 

divisão do número de hipóteses não falseadas pelo número de hipóteses 

falseadas, também, para o autor, não avançamos muito, pois a probabilidade de 

toda hipótese, em toda sequência-referência infinita, será sempre igual a um. 

Assim, Popper conclui que estão esgotadas todas as possibilidades de 

fundamentar o conceito de probabilidade de uma hipótese no da frequência da 

probabilidade de eventos, ou seja, a probabilidade de hipóteses não pode ser 

reduzida à probabilidade de eventos.                 

Assim, é a partir dessa desconstrução da lógica indutiva, que Popper conclui 

que as teorias não podem ser verificadas, mas sim corroboradas. A fim de evitar 

enunciados apriorísticos, ou discussões acerca da probabilidade de uma hipótese, 

Popper considera mais prudente, em se tratando de assegurar a qualidade de uma 

hipótese, averiguar que testes, que críticas essa hipótese conseguiu superar; até 

que ponto a hipótese conseguiu manter-se incólume, resistindo aos testes a que foi 

submetida. Enfim, até que ponto ela foi corroborada.                

De acordo com Popper, a corroboração não assevera que as hipóteses sejam 

enunciados verdadeiros, mas apenas “conjecturas provisórias”. Tal apreciação é 

feita a partir de um confronto entre os enunciados básicos aceitos e a teoria em 

questão, e seus graus de compatibilidade ou incompatibilidade. Este confronto é 

feito ainda dando-se a devida consideração ao grau de testabilidade da teoria e à 

severidade dos testes a que essa teoria foi submetida até o período de tempo 

referido.                   

Contudo, para que uma teoria tenha um grau positivo de corroboração, 

segundo Popper, não basta que a teoria seja compatível com os enunciados 

básicos aceitos, pois o que determina o grau de corroboração de uma teoria não é 

tanto o número de casos corroborados, mas sim, principalmente, a severidade dos 

vários testes a que a hipótese em pauta pode ser e foi submetida. A severidade de 
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tais testes, por sua vez, depende do grau de testabilidade e, conseguintemente, da 

simplicidade das hipóteses: a hipótese falseável em maior grau ou a hipótese mais 

simples é, também, suscetível de corroboração em maior grau.                   

A partir do conceito de corroboração proposto por Popper, é possível 

evitarmos o emprego dos conceitos “verdadeiro” e “falso” ao tratarmos de teorias. 

Em seu lugar, podemos falar em relações de dedutibilidade. Neste sentido, não 

precisamos dizer que a teoria A é verdadeira, mas sim que a teoria A decorre da 

conjunção (não contraditória) dos enunciados B e C; da mesma forma, não 

precisamos dizer que a teoria D é falsa, mas, ao invés disso, dizer que ela é 

contraditada por certo número de enunciados. A tais enunciados, seguindo Popper, 

também não somos obrigados a dizer que sejam “verdadeiros” ou “falsos”, pois a 

aceitação que lhes damos é resultado de uma decisão convencional, o que implica 

que tal aceitação não pode ser vista como o resultado de uma decisão.             

Aqui, podemos perceber a distinção entre verdade e corroboração: se hoje 

consideramos como falso um enunciado que até ontem considerávamos 

verdadeiro, estamos confirmando que até ontem, estávamos enganados, pois 

teríamos tomado por verdadeiro um enunciado falso. No entanto, quando dizemos 

que tal enunciado está corroborado, não podemos dizer que ele é verdadeiro, mas 

que ele está corroborado com respeito a algum sistema de enunciados básicos – 

um sistema aceito dentro de limites temporais. Assim, a corroboração que uma 

teoria recebe até ontem, pode não ser igual à corroboração que esta teoria 

receberá amanhã.                   

Embora Popper evite falar em graus positivos ou negativos de corroboração, 

a fim de evitar qualquer semelhança entre a idéia de corroboração e qualquer 

tentativa de atribuir valores numericamente calculáveis a uma teoria, Popper nos 

dirá que, visto que o desenvolvimento histórico da ciência é condicionado por um 

processo de aproximações sucessivas, faz-se necessário estabelecer uma regra: 

não continuaremos a atribuir grau positivo de corroboração a uma teoria falseada 

por um experimento intersubjetivamente suscetível de teste, fundamentada numa 

hipótese falseadora – ou seja, devemos considerar definitiva uma falsificação 

intersubjetivamente passível de teste (metodologicamente assegurada). Neste 

sentido, uma apreciação corroboradora posterior (ou seja, uma apreciação feita 
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depois que novos enunciados básicos se juntam aos já aceitos) pode fazer com 

que o grau positivo de corroboração de uma teoria venha a ser substituído por um 

grau negativo de corroboração – mas não vice-versa. Esta seria, de acordo com 

Popper, uma forma de evitarmos rotas sem saída, infrutíferas, obrigando-nos a 

cogitar novos rumos.                    

Aqui, a maior argumentação contra o pensamento de Popper, tenta expor os 

limites dessa idéia. Ao contrário do indutivismo que prioriza hipóteses cautelosas, o 

falsificacionismo popperiano estimula sim, mais e mais, hipóteses novas e 

audaciosas. Contudo, uma hipótese científica só é nova, se suas afirmações forem 

improváveis à luz do conhecimento prévio de uma época, logo chegamos ao 

problema: como provar a validade de hipóteses ditas novas e audaciosas, se, 

paradoxalmente, nem sempre o cientista dispõe dos artifícios necessários para tal, 

visto que estaria historicamente limitado? A falsificação conclusiva de teorias de 

que nos fala Popper, não é algo realizável porque jamais dispomos de uma base 

observacional perfeitamente segura (uma observação dependerá sempre da teoria 

e, portanto, será falível). O argumento contra Popper é bastante válido, pois nos 

mostra que, de acordo com a lógica popperiana, podemos rejeitar uma dada teoria 

em nome de uma proposição de observação que pode estar errada, e assim, 

abortar prematuramente qualquer tentativa mais engenhosa de explicação da 

realidade.                  

O conceito de corroboração proposto por Popper contribui para mostrar que 

não existe algo como um conhecimento absolutamente certo e demonstrável, e que 

a não verificabilidade das teorias é, ao contrário do que alguns pensam, um 

aspecto metodológico importante que deve ser conservado. Segundo Popper, a 

objetividade científica torna inevitável que todo enunciado científico permaneça 

provisório para sempre. Pode ele ser corroborado, é claro, mas toda corroboração 

é feita com referência a outros enunciados, por sua vez provisórios. Neste sentido, 

a ciência para Popper, não seria um sistema de enunciados certos e bem 

estabelecidos, ou um sistema que avança continuamente em direção a um estado 

de finalidade. A ciência jamais pode proclamar haver atingido a verdade ou um 

substituto da verdade, como a probabilidade, pois a “certeza absoluta” seria algo 

recluso às nossas experiências subjetivas de convicção, ou à nossa fé subjetiva. 
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No entanto, com isso, Popper não quer dizer que a ciência não avance, mas que 

ela avança rumo a um objetivo remoto e atingível: sempre descobrir problemas 

novos, mais profundos e mais gerais, e sujeitar suas respostas, sempre provisórias, 

a testes sempre renovados e sempre rigorosos.                           

Para um maior arremate dos argumentos traçados, pode-se dizer, em síntese, 

que Popper partindo do problema lógico e metodológico da indução, busca resolvê-

lo apresentando duas soluções:  

1) Jamais podemos justificar racionalmente uma teoria, isto é, jamais 

podemos afirmar de forma convicta que uma teoria é verdadeira ou 

provavelmente verdadeira.  

2) É possível justificar de modo racional nossa preferência por uma 

teoria, tendo em conta o grau de corroboração que esta recebeu.   

Quanto ao grau de corroboração de uma teoria, este poderia ser entendido 

como um relato sumário, em que se registra a forma pela qual a teoria resistiu aos 

testes a que foi submetida e a severidade desses testes. Contudo, o grau de 

corroboração não seria uma medida de verossimilhança (tal medida precisaria ser 

intemporal), nem uma aproximação do conceito de verdade, mas poderia ser 

entendido, tão somente, como um relatório acerca daquilo que pudemos constatar 

dentro de um dado momento histórico, e a respeito das afirmações feitas por 

teorias rivais, a partir das quais julgamos as razões apresentadas em favor ou 

contra o “caráter provável” de uma teoria.    

  

2.4. O MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUTIVO POPPERIANO 

 

O princípio da falsificação constitui o núcleo da concepção popperiana do 

método científico. Frente à indução positivista clássica, a proposta do método 

“hipotético dedutivo” se concentra nos seguintes passos: 

1) Passo 1: O começo do processo de investigação é a formulação de 

um problema. Para resolvê-lo, os cientistas geram uma teoria, uma conjectura 

ou hipótese que pode ser comprovada deduzindo suas consequências 

empíricas e contrastando-as com a realidade.  
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2) Passo 2: Uma vez que as implicações lógicas de uma teoria têm sido 

deduzidas e convertidas em predições sobre fenômenos empíricos, a tarefa 

da ciência é a falsificação destas predições. 

3) Passo 3: Expondo as teorias à prova da experiência, os cientistas 

tratam de encontrar evidências que invalidem suas predições, única maneira 

de apreender seus próprios erros. 

4) Passo 4: Através do método de teste e erro, é possível descartar 

aquelas teorias que se mostram falsas. 

O critério da falsificação permite reconciliar dois aspectos que o positivismo 

clássico não resolvia adequadamente: a falibilidade dos seres humanos como 

sujeitos conscientes e a objetividade do conhecimento científico. A resposta do 

positivismo clássico à necessidade de garantir a validez do conhecimento científico 

resultava insuficiente, ainda mais frente à falácia de algumas presunções que 

desmoronaram por si como a suposta neutralidade dos cientistas, o autocontrole 

valorativo destes no processo de observação e a ascensão da verdade como algo 

manifesto. A proposta de Popper, por outro lado, julga a adequação das teorias 

científicas sobre a base do delineamento de problemas concretos e sua 

capacidade para resolvê-los. Ademais, a intersubjetividade do processo de 

falsificação permite controlar de modo mais eficaz a projeção dos valores do 

investigador sobre o processo de investigação e sobre os fenômenos sujeitos à 

observação. Aquelas teorias que resistem a este processo, as quais são 

submetidas a testes cada vez mais difíceis por vários investigadores diferentes, são 

identificadas como leis. Porém, na concepção de verdade popperiana sempre 

existe um elemento de incerteza, de interinidade. Em verdade, não se trata tanto de 

encontrar a verdade como que se assegurando que se está em companhia de 

teorias que estão livres de erro. A verdade não é definida a partir de uma 

categorização positiva, mas sim a partir de um ângulo negativo: a verdade como a 

ausência de erro. O racionalismo crítico professa uma atitude agnóstica diante da 

verdade, visto que defende que esta é incognoscível para o ser humano, pois a 

verdade se situaria para além do alcance humano. A verdade é sempre 

aproximativa e nunca pode ser estabelecida pela autoridade da razão. Todavia, o 

erro pode sim ser estabelecido pela autoridade da razão. Por isso, o critério de 
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falsificação constitui uma imagem da ciência entendida como um processo 

contínuo, nunca definitivamente alcançado, através de uma estratégia de correção 

e separação dos erros de tipo incrementalista. O otimismo ingênuo do positivismo 

clássico é substituído por uma atitude mais modesta.  

Qual é o legado que o empirismo, seja na sua versão positivista clássica, seja 

na reformulação do racionalismo crítico, tem legado às ciências sociais? A maior 

parte das estratégias de investigação desenvolvidas dentro da ciência política do 

século XX tem descansado sobre concepções positivistas ou popperianas do 

método científico. Sem maiores pretensões exaustivas, é possível apreciar a 

influência positivista nos seguintes âmbitos: 

1) A definição behaviorista do campo sobre o qual recai o processo de 

investigação, que enfatiza a coleta de dados, a formulação de hipóteses e sua 

verificação empírica, o uso de métodos estatísticos e o emprego de técnicas 

de investigação quantitativas. 

2) A afirmação de que a explicação e a predição são duas operações 

que correspondem a uma mesma lógica subjacente. 

3) A reivindicação de que a ciência política segue o caminho das 

ciências naturais, únicas capazes de proporcionar conhecimento válido e 

relevante. 

4) A ação não é problemática, posto que é imediatamente observável e, 

portanto, sua apreensão não requer explicação.          

5) O critério de verificação é uma ferramenta apropriada para 

estabelecer a validez do conhecimento científico. 

6) O rechaço dos valores, considerados preferências arbitrárias, crenças 

irracionais ou proposições carentes de significado, situados em um terreno 

que está além da análise racional. 

A tese do racionalismo crítico de Popper se percebe em: 

1) A afirmação da centralidade do processo de resolução de problemas 

e do incrementalismo da atividade científica, observável nos enfoques 

pluralistas e elitistas da ciência política.  

2) O reconhecimento de que a observação e a análise são orientadas 

por teoria. 
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3) O acertado de que a avaliação intersubjetiva é o melhor meio para 

manter baixo controle do senso individual nas análises políticas. 

4) A substituição do critério de verificação pelo critério de falsificação, 

considerado o único apropriado para a delimitação do caráter científico das 

hipóteses, e o recurso à falsificação e à eliminação do erro como estratégia 

para a acumulação de conhecimento. 

5) A concepção de que o sistema político existente constitui a realidade 

apropriada frente a qual se há de provar as hipóteses políticas. 

6) A crítica ao excessivo otimismo sobre a possibilidade de obter 

verdades seguras mediante à indução e as técnicas quantitativas, e sua 

substituição pela afirmação menos pretensiosa, de que se obtém 

conhecimento útil. O racionalismo crítico considera a verdade como um ideal 

que orienta a ciência política. 

7) O modelo hipotético-dedutivo é aplicável aos estudos políticos. 

8) A necessidade do desenvolvimento de atitudes críticas e não 

dogmáticas entre os cientistas políticos. 

9) A busca de estratégias para introduzir racionalidade em temas de 

caráter normativo, e a aceitação simultânea de que não pode haver uma 

justificação racional última nos preceptores de valores. 

10) Por último, as concepções de Popper acerca da tarefa científica se 

percebem no tratamento da política por parte dos pluralistas e elitistas, com a 

adoção de modelos de mercado, que focalizam a investigação sobre as 

consequências não desejadas das ações de múltiplos atores, mais que sobre 

as intenções particulares dos agentes políticos.     
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CAPÍTULO 5: 

EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA POLÍTICA II: LIMITES DO POSITIVISMO 

 

 Mesmo durante as origens do positivismo no século XIX, já se falava em 

uma linha antipositivista. O cenário onde se detectou uma primeira reação crítica às 

teses de Comte e Durkheim foi na Alemanha. Em efeito, a tradição idealista 

germânica se converteu em um fator de resistência à aplicação dos métodos 

científicos ao estudo dos fenômenos sociais e políticos. Uma explicação em 

profundida das causas desta resistência nos remeteria, necessariamente, às 

análises históricas do pensamento alemão na época moderna. Assim, para os 

efeitos da argumentação que aqui se encontram, basta dizer que ao menos dois 

fatores ajudam-nos a entender o porquê do positivismo não ter fincado raízes na 

Alemanha: 

1) A herança da Reforma Luterana, que dava especial importância à 

hermenêutica e à livre interpretação. 

2) O giro romântico do último terço do século XIX, alentado pelas 

cidades universitárias alemãs. 

Frente às teses positivistas da unidade da ciência, a Alemanha destacou a 

importância de se distinguir as ciências da natureza das ciências da cultura, assim 

como a necessidade de empregar distintos métodos de investigação em cada 

âmbito. A esfera da cultura e, especialmente, a produção de “significados sociais”, 

permaneceu protegida das explicações reducionistas do positivismo, centradas na 

conduta observável. A noção central desde que se construiu a crítica ao positivismo 

consistiu na defesa por uma compreensão interpretativa (método da Verstehen) 

enquanto ferramenta para a obtenção do conhecimento sobre os fenômenos 

sociais e políticos. Os primeiros representantes deste enfoque foram figuras como 

Wilhelm Dilthey, na história, e Max Weber, na sociologia.   

No século XX, as críticas alemãs ao positivismo avançaram um passo a mais, 

agora a partir de autores como Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, figuras 

chaves do “Instituto de Investigação Social de Frankfurt”, fundado na década de 

1920. Sua teoria crítica neo-marxista se focalizou mais nos fenômenos culturais do 

que na economia política. Enfatizaram que, posto que  o conhecimento é o produto 
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de uma atividade humana, pode e deve estar sujeito a críticas, a uma análise de 

como e por que surgiu esse conhecimento e a que interesses ele serve. Desta 

perspectiva, os cientistas sociais deveriam permanecer muito atentos às categorias 

analíticas usadas para ordenar o mundo. Nas décadas de 1950 e 1960, a Escola 

de Frankfurt dirigiu um ataque contra o racionalismo crítico popperiano. O debate 

Popper-Adorno, mais do que dar lugar à criação de uma filosofia e metodologia das 

ciências sociais, serviu para clarificar quais eram as visões que estavam em jogo: 

para Popper e os positivistas, os problemas das ciências sociais eram de ordem 

técnica, e os problemas da sociedade podiam ser resolvidos mediante o controle 

racional e as técnicas de engenharia social e política adequadas. Pelo contrário, 

para Adorno e os marxistas hegelianos, os problemas das ciências sociais eram 

manifestações da natureza contraditória e fragmentada da totalidade social, dentro 

da qual, o papel das ciências sociais consistia em contribuir para uma radical 

transformação da sociedade. 

Depois da segunda guerra mundial, a crítica ao positivismo foi se estendendo 

da Alemanha para a Inglaterra. Assim, na década de 1950, a filosofia linguística 

inspirada nos trabalhos de Wittgenstein dominou a filosofia da linguagem britânica 

e se converteu em outra das fontes de crítica ao positivismo. Proclamou o rechaço 

da hipótese empirista de que o papel fundamental da linguagem era capturar 

nossas experiências do mundo sensível. Em seu lugar, sustentou que a linguagem 

tinha múltiplas funções: a linguagem é uma atividade social guiada por regras e, 

em consequência, os usos linguísticos das distintas comunidades se converteram 

em um terreno para a investigação. A filosofia linguística desenvolveu esta nova 

perspectiva para desenvolver os problemas filosóficos tradicionais, mostrando que 

estes se dissolvem quando os usos contextuais e históricos dos conceitos que os 

sustentam são adequadamente compreendidos. Peter Winch estendeu este 

modelo de análise às ciências sociais. Defendeu que a noção de uma ciência da 

ação social se baseava em uma compreensão do conceito de ação, que falhava 

tão pronto se prestava atenção à sua característica chave: a significação. 

Argumentou que não somente a linguagem se comportava assim, visto que todas 

as atividades humanas dotadas de significação estavam socialmente 

condicionadas e, portanto, seus significados tinham que ser compreendidos tendo 
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em conta as regras próprias das ditas atividades. Este movimento pôs no centro do 

seu discurso as concepções que o ator tem de suas próprias ações: a tarefa do 

cientista social consistia em compreender e descrever estas concepções em 

termos inteligíveis para o sujeito estudado.  

No período do pós-guerra, as críticas ao positivismo por parte da sociologia 

interpretativa foram revitalizadas pelos autores europeus continentais, que 

desenvolveram suas idéias a partir da tradição hermenêutica. Habermas revisou as 

obras de Weber e outros neo-kantianos para pôr em manifesto sua atualidade, 

especialmente no que se refere à relação entre sociologia e história. Por sua parte, 

Schutz retornou a defesa da sociologia weberiana da Verstehen.   

Na década de 1960, o centro de gravidade da crítica ao positivismo se 

deslocou para os Estados Unidos, com a publicação dos trabalhos de Thomas 

Kuhn. O centro de interesse de Kuhn consistiu em elaborar uma história da ciência, 

que desprezaria boa parte das teses positivistas acerca de como avançar no 

processo de construção do discurso científico. Frente a esta visão ascética da 

ciência, concebida como uma atividade pura, não contaminada pelo poder e sem 

outros objetivos além da busca desinteressada pela verdade, se erigiu outra visão 

na qual o poder e o conflito entre paradigmas constituíam o verdadeiro motor que 

guiava o conhecimento científico. O impacto e a influência de Kuhn na evolução 

das ciências sociais e, em particular da ciência política, resultou muito evidente. As 

teses de Kuhn estão entre os fatores que explicam o trânsito da ciência política 

desde sua fase behaviorista, caracterizada pela influência positivista, até a atual 

situação pós-behaviorista e pós-positivista.     

Finalmente, nos últimos anos, se assistiu à emergência das últimas críticas ao 

positivismo, por parte do feminismo e do discurso da pós-modernidade. No que se 

refere ao discurso feminista, o ponto de partida é a afirmação de que a ciência 

expressa uma visão parcial e androcêntrica da realidade. Frente a este enfoque 

masculino, Harding (1996) identifica duas respostas no seio do feminismo. De um 

lado, o que se pode classificar como “empirismo feminista”, segundo o qual a 

distorção sexista poderia ser eliminada seguindo uma adesão estreita dos preceitos 

positivistas. De outro lado, a “epistemologia feminista”, que argumenta que o 

conhecimento baseado na experiência das mulheres é potencialmente mais 
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completo que o dos homens e, portanto, cientificamente preferível. Destas duas 

respostas, deixaremos de lado o empirismo feminista por enquanto, longe de ser 

uma crítica ao positivismo, constitui a afirmação e defesa das teses positivistas. 

Centrar-nos-emos na resposta crítica ao positivismo formulada pela epistemologia 

feminista.    

Enquanto a crítica pós-moderna parte do rechaço do que Rorty (1982) 

descreve como o descobrimento de que a linguagem tem um uso natural por si 

mesmo. A visão de que a linguagem da ciência era matemática, por que esta era a 

linguagem da natureza, é desprezada, pois não existe uma estimação coerente de 

como conectar a linguagem da ciência com a realidade. Para os autores pós-

modernos, o problema no positivismo não se apóia no fato de que o positivismo 

cometeria um erro ao estabelecer a fundamentação do conhecimento científico. O 

problema é que não há possibilidade alguma de fundamentação. A linguagem 

sempre é metafórica, ao invés de literal. O significado da linguagem não depende 

da referência a uma realidade independente, para além do uso da linguagem. Uma 

vez que a ideia de fundamentação tem sido abandonada, a verdade deve ser 

contemplada como uma construção social. O fracasso do positivismo e, em sentido 

mais geral, da modernidade, explica a pluralidade de enfoques disponíveis nas 

ciências sociais. Não é possível reivindicar para somente um deles a autoridade 

total: a erradicação do pluralismo de paradigmas analíticos é um sonho tresloucado 

e inalcançável. O mito da unidade das ciências sociais e naturais em torno de uma 

metodologia comum não é um objetivo realizável.  

Uma vez realizado este breve percurso cronológico, que apresenta o 

panorama das distintas contribuições do discurso crítico frente ao positivismo, 

vamos individualmente e com maior detalhe, analisar cada um deles.    

 

I. A FILOSOFIA ANALÍTICA 

 

Esta se trata do chamando “giro linguístico” assumido por Wittgenstein e 

Austin. Inspirando-se nestes autores, alguns cientistas sociais têm defendido que o 

novo entendimento da complexidade da linguagem, sobre toda a linguagem da 

ação, refuta os pressupostos acerca da natureza, da descrição e da explicação da 
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ação. Esta perspectiva afirma que há algo de irremediavelmente errado e 

conceitualmente confuso no esforço incessante em forçar a descrição e a 

explicação da ação humana, no marco da ciência natural empírica. 

As análises linguísticas puseram à mostra o juízo de muitas das dicotomias 

que haviam sido forjadas pela ciência social ortodoxa: o fato e o valor, a descrição 

e a avaliação, a teoria empírica frente à teoria normativa. Os filósofos analíticos 

demonstraram que a teoria empírica das ciências sociais oculta posturas 

ideológicas.            

As investigações analíticas propiciaram uma nova consciência da importância 

da interpretação em qualquer teoria social e política adequada, interpretação que 

não pode reduzir-se ou eliminar-se em favor da compilação de dados ou do estudo 

das regularidades existentes. Alguns analistas linguísticos têm pretendido 

demonstrar mesmo que a idéia de uma ciência social concebida ao estilo das 

ciências naturais se baseia em confusões conceituais, e é logicamente impossível. 

Fundamentalmente, demonstraram que a obsessão pela transformação do estudo 

da sociedade em ciências naturais obscurece, distorce e suprime a legitimidade de 

algumas questões vitais para a teorização acerca da vida política e social. 

Entre estes autores, se destaca Peter Winch, um dos primeiros exploradores 

das implicações das análises linguísticas (especialmente das investigações de 

Wittgenstein) para a avaliação crítica das ciências sociais e a explicação do 

“conceito do social”. Além disso, Winch conecta o trabalho da filosofia linguística 

com a noção de Verstehen e o conceito do “significado do comportamento”, que 

haviam sido fundamentais na tradição weberiana da sociologia interpretativa. 

Winch quis demonstrar que a idéia de uma ciência social baseada nas ciências 

naturais é um erro que repousa sobre profundas confusões conceituais, e que a 

nova forma de estudar a língua (idioma), ajudará a deixar manifestas estas 

confusões. Segundo Winch (1990: 45-47), “a noção de uma sociedade humana 

invoca um esquema de conceitos que é logicamente incompatível com as classes 

de explicação oferecidas nas ciências naturais”; “o entendimento da sociedade é 

logicamente diferente do entendimento da natureza” e “os conceitos centrais que 

correspondem ao nosso entendimento da vida social são incompatíveis com alguns 

conceitos fundamentais para o prognóstico científico”. Winch sugere como 
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alternativa que o estudo da sociedade deveria imitar os “métodos apriorísticos” da 

filosofia, e não os métodos empíricos das ciências naturais. 

Outro importante autor nesta linha é Louch. Louch defende que a filosofia 

analítica – em particular as investigações linguísticas de Wittgenstein, Ryle e Austin 

– pode iluminar a ação humana e os fenômenos sociais. Segundo suas próprias 

palavras, “aqui busco tratar demonstrar que a idéia de uma ciência do homem ou 

da sociedade é insustentável”. A postura extremamente polêmica que assume 

Louch em Explanation and Human Action (1969) está determinada por sua 

convicção de que a busca pelo entendimento científico da sociedade humana tem 

consequências morais perigosas e perniciosas. Tal atitude reforça uma “atitude 

científica ou de engenharia”, que se ocupa primordialmente das técnicas eficazes 

da manipulação. Louch utiliza diversas estratégias em seu ataque à idéia de uma 

ciência do homem e da sociedade. Demonstra que grande parte do que passa por 

conhecimento na ciência social oculta somente o vácuo, ou expressa juízos de 

sentido comuns envoltos em jargões técnicos, e que a obsessão pela busca da 

generalidade e de leis compreensivas tem desencaminhado muitos cientistas 

sociais: 

 

Temos, em efeito, um conhecimento bastante abundante da 
natureza humana que somente pode acomodar-se às explicações 
de generalidade, evocando hipóteses artificiais e torpes, acerca das 
quais nos sentimos muito menos seguros que acerca dos casos 
particulares que tratam de assegurar as generalizações (LOUCH, 
1969: 38). 

 

Contra a opinião de que há algo inadequado, deficiente ou incompleto nas 

explicações ad hoc, Louch defende que é este justamente o tipo de explicação que 

descreve as ações humanas: 

 

A concepção de que a explicação causal depende de observações 
repetidas de sucessão temporal se apóia sobre toda uma visão 
atomista do que cremos observar, uma visão que não pode 
sustentar-se inteligível (LOUCH, 1969: 50).  

      

Sua tese central é a seguinte: 
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De acordo com uma nova ortodoxia prevalecente, a observação é 
uma coisa e a avaliação é outra muito distinta. Em consequência, a 
atividade de avaliação não nos dá nenhuma informação nova 
acerca do mundo. Contra esta concepção, sustento que a 
observação, descrição e a explicação da ação humana só é 
possível mediante categorias morais. Espero demonstrar que o 
conceito de ação é mesmo um conceito moral em sentido amplo 
(LOUCH, 1969: 63). 

 

Portanto, dado que as categorias morais não são conceitos científicos e não 

podem reduzir-se ou serem substituídas por conceitos científicos, uma ciência da 

ação humana é impossível. Mas em que sentido Louch entende a palavra moral? 

No sentido que se utiliza Louch, a palavra moral se caracteriza como uma 

concepção processual da moral: 

 

Na concepção processual, um homem, cujas ações estão guiadas 
por suas avaliações, e cujo entendimento de suas próprias ações e 
das ações dos demais está guiado pelas razões que descobre para 
tais ações na situação do ator, está observando o comportamento 
de um ponto de vista moral. Enquanto descreve sua própria 
conduta e a conduta dos demais como uma realização atinada ou 
desastrosa, efetiva ou confusa, adequada ou errada, será um 
agente e um observador moral. É possível que as razões que 
descubra como os produtos finais de seu diagnóstico surpreendam 
ou ofendam as diversas sensibilidades morais; porém, é 
relativamente pouco importante. O importante é que pense segundo 
as finalidades da razão (LOUCH, 1969: 110-111).  

 

Gradualmente, se percebeu que a filosofia analítica, sobre todo o tipo de 

investigações levadas a cabo por Wittgenstein e Austin, tinha uma capacidade 

enorme para elucidar o conceito da ação humana e as formas com as quais 

descrevemos e explicamos a ação. Argumentou-se que o “giro linguístico” 

provocado pela filosofia analítica poderia ser utilizado para demonstrar a 

impossibilidade conceitual ou lógica das ciências sociais moldada segundo pautas 

das ciências naturais. Em um segundo momento, as posições se moderaram e, 

como demonstram as obras de Charles Taylor, MacIntyre, Pitkin e Ryan, se optou 

por abandonar a reivindicação da impossibilidade e sublinhar tão somente as 

limitações dos pressupostos da ciência social ortodoxa. Estes pensadores 

contribuíram para a criação de um novo universo do discurso, onde somos mais 

profundamente conscientes das formas complexas em que as práticas, os 
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conceitos e as instituições linguísticas conformam a realidade política e social. O 

novo universo do discurso e sensibilidade que emergiu a partir da tradição da 

filosofia analítica salienta que devemos tomar maior consciência de que os seres 

humanos são criaturas auto-interpretativas, e que suas interpretações acomodam o 

que somos como seres humanos.     

 

II. A FENOMENOLOGIA 

 

Foram os seguidores de Husserl os que examinaram as implicações da 

fenomenologia para a descrição e compreensão da vida social em toda sua 

complexidade: Schutz, Merleau-Ponty e Ricoeur. De todos eles, foi Schutz que se 

ocupou com maior profundidade dos fundamentos epistemológicos das ciências 

sociais. Schutz foi um dos emigrados europeus que se refugiaram nos Estados 

Unidos durante a segunda guerra mundial, o que o permitiu contrastar suas visões 

e análises com os da ciência social ortodoxa norte-americana. 

Alfred Schutz se apóia na fenomenologia e na concepção weberiana da ação 

para propor uma forma de relação entre as construções operadas pelos atores (as 

construções do sentido comum) e as construções científicas, que pertencem a um 

segundo nível; as primeiras se referem à compreensão da ação do ponto de vista 

do ator, as segundas, devem incluir uma referência à significação subjetiva. Esta 

fenomenologia do mundo social não se limita às explicações intencionalistas 

(motivações, “a fim de”), mas também se pode acompanhar de uma explicação 

“causal” (genuína motivação, “por que”): a primeira explica a ação por seu projeto, 

a segunda o projeto em termos da experiência passada pelo ator. O trabalho 

teórico deve refletir três princípios (SCHUTZ, 1972: 85). 

1) Postulado da coerência lógica: as construções inteligentes devem ser 

o mais compatível possível com a lógica formal.  

2) Postulado da interpretação subjetiva: as construções inteligentes 

devem explicar os fatos observados como o resultado da atividade de um 

modelo de ator comprometido em uma relação compreensível. 
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3) Postulado da adequação: as construções inteligentes devem poder 

ser comprometidas pelo próprio ator em termos das construções de sentido 

comum.        

Schutz parte do intento weberiano de desenhar uma Sociologia interpretativa, 

na qual detecta alguns problemas. A partir desse ponto, Schutz defende que havia 

encontrado nos trabalhos de Husserl sobre a consciência interna do tempo, os 

recursos intelectuais necessários para resolver os problemas delineados por 

Weber. Schutz (1972: 64) compartilha com os cientistas sociais ortodoxos vários 

pontos: 

1) Todo conhecimento empírico envolve processos de inferência 

controlada e o conhecimento assim alcançado deve poder ser enunciado em 

forma de proposições e ser verificado por quem queira e esteja disposto a 

realizar o esforço de observação necessário. 

2) “Teoria” significa em todas as ciências empíricas a formulação 

explícita de determinadas relações entre um conjunto de variáveis, cujo fim é 

explicar uma classe muito extensa de regularidades empíricas determináveis. 

3) Um conjunto de regras para o procedimento científico é igualmente 

válido para todas as ciências empíricas, visto que se ocupam de objetos da 

natureza ou dos assuntos humanos. 

Como se pode apreciar, Schutz se situa em uma posição moderada em seu 

enfrentamento com os cientistas sociais ortodoxos. O ponto de controvérsia estava 

no fato de que Schutz defendia ainda que: 

1) A ciência social ortodoxa tem compreendido mal o conceito 

weberiano de “interpretação subjetiva”. 

2) A meta primordial das ciências sociais é a obtenção de um 

conhecimento organizado da realidade social. Schutz defende que a 

“realidade social” como o mundo cultural intersubjetivo, onde desempenha um 

papel fundamental a intercomunicação e a linguagem.  

Pois bem, a ciência social objetiva não consegue conhecer essa realidade 

social, visto que simplesmente admite a realidade social dada como um 

fundamento pressuposto, porém não esclarecido das ciências sociais. Os cientistas 

sociais ortodoxos não levam em conta a forma como esta realidade social se 
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constitui e se mantêm, nem seus sentidos intersubjetivos ou a forma com que seus 

atores, com seu pensamento baseado no sentido comum, interpretam suas 

próprias ações e as ações dos demais. 

Segundo Schutz, a Verstehen possui um triplo sentido: 

1) Resguarda uma forma experimental de conhecimento do sentido 

comum sobre os assuntos humanos: o ator humano está interpretando 

constantemente seus próprios atos e os atos dos outros. Para entender a ação 

humana, não devemos assumir a postura de um observador externo que 

somente “vê” as manifestações físicas destes atos; mas sim, devemos 

desenvolver categorias para entender o que o ator com seu próprio ponto de 

vista quer dizer com suas ações. Para Schutz, a Verstehen é o nome de um 

processo complexo, mediante o qual todos nós interpretamos nossa vida diária, 

o significado de nossas próprias ações e as ações das pessoas com quem nos 

relacionamos.  

2) Implica um problema epistemológico: como é possível tal 

interpretação se sentido comum? 

3) Supõe um método peculiar das ciências sociais: o entendimento 

científico da realidade social requer que se elaborem e desenvolvam categorias 

e construções adequadas para a explicação de suas estruturas. 

Então, como deve proceder o cientista social? Ele observa certos fatos e 

eventos dentro da realidade social, referentes à ação humana, e constrói padrões 

de comportamento típicos ou de cursos de ação a partir do qual se observa. Logo, 

coordena com estes padrões típicos de cursos de ação certos modelos de um ator 

ideal ou de vários atores ideais, os quais se imaginam dotados de consciência. 

Assim, soma esta consciência fictícia a um conjunto de noções, propósitos e metas 

típicas, que se supõem invariáveis na consciência plausível do modelo de ator 

imaginário. Supõe-se que este ator ideal se interrelaciona segundo padrões de 

interação com outros atores ideais. Sem dúvidas – e isto é o mais importante – 

estas construções não são de modo algum arbitrárias. Estão sujeitas ao postulado 

da consciência lógica e ao postulado da adequação. Este último significa que cada 

término de modelo científico da ação humana deve construir-se de modo que um 

ato humano realizado dentro do mundo real por um ator individual indicado pela 
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construção típica seria inteligível para o próprio ator individual e para seus 

semelhantes, em termos de interpretação de sentido comum da vida diária. A 

observação do postulado da consciência lógica garante a validez objetiva dos 

objetos de pensamento construídos pelo cientista social; a observância do 

postulado da adequação garante sua compatibilidade com as construções da vida 

diária.  

Para Schutz é claro que a realidade política e social tem características 

distintivas que afetam a forma pela qual explicamos esta realidade. Uma 

interpretação desta realidade não pode limitar-se ao discernimento das 

regularidades existentes entre as variáveis dependentes e independentes. Em suas 

vidas sociais e políticas, os indivíduos são seres interpretativos. As formas pelas 

quais interpretam suas próprias ações e as ações dos outros não se relacionam 

externamente com tais ações que formam parte constitutiva delas. É suposto que a 

realidade social e política é simplesmente um dado que constitui o ponto de partida 

de uma ciência correlacional da sociedade e da política. 

Em síntese, ao explorar os fundamentos de uma fenomenologia do mundo 

social, Schutz tratou de desenvolver um esquema conceitual rico e suficientemente 

específico para obter um conhecimento organizado da realidade social. Não se 

conformou em deixar em um vago nível intuitivo conceitos como “significado 

subjetivo”, “interpretação” e “intersubjetividade”, tratando de precisá-los e integrá-

los em um esquema que busca o reconhecimento objetivo da realidade social.  

 

III. A NOVA IMAGEM DA CIÊNCIA: KUHN E A FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 

A publicação dos primeiros textos de Thomas Kuhn ao final da década de 

1950 e começo da década seguinte provocou um impacto de grande magnitude 

dentro da imagem que o positivismo havia construído sobre a ciência45. Em efeito, 

boa parte das afirmações positivistas sobre como se avançava o conhecimento 

científico foi questionada radicalmente pelos argumentos de Kuhn. Foge aos 

                                                           
45 Quando emprego o termo “positivismo clássico”, faço referências diretamente às teses positivistas 
anteriores às modificações introduzidas por Popper. Quando emprego o termo “positivismo” 
somente, faço referência ao positivismo tal como estabelecido depois da revisão crítica a que foi 
submetido por Popper.    



152 

 

nossos propósitos iniciais entrar em detalhes aqui acerca das teses contidas em A 

Estrutura das Revoluções Científicas. Todavia, convém aqui recordar e destacar 

alguns elementos que ajudam a compreender o tremendo impacto que provocaram 

à época.  

A imagem da ciência que Kuhn construiu está em contraposição à concepção 

positivista. A ciência não avança como um processo único e exclusivamente 

racional. A comunidade científica não é um coletivo movido exclusivamente pelo 

puro afã racional do conhecimento. Kuhn deixou manifesto que elementos alheios 

ao método científico, como o poder e o contexto social, são variáveis que explicam 

como se constrói e como avança o conhecimento científico de maneira mais 

eficiente do que a busca pela verdade ou a depuração de erros. 

 

1. AS IDEIAS DE REVOLUÇÃO E PROGRESSO CIENTÍFICO EM KUHN 

 

Inicialmente, tentaremos recompor duas discussões que Kuhn estabelece 

dentro da suas descrições esquemática do desenvolvimento científico. São essas:  

1) Como se dá a substituição de um paradigma dentro da ciência? 

2) As revoluções científicas caminham em direção a algum objetivo 

preestabelecido?  

Para Kuhn, os relatos tradicionais da ciência apresentados pelo indutivismo e 

pelo falsificacionismo não suportam uma comparação com o testemunho histórico. 

Para os indutivistas, a ciência é vista como parte de um processo progressivo e 

acumulativo - assim, mais observações acarretariam mais conceitos, que levam ao 

refinamentos dos conceitos já existentes e à descoberta de novas relações entre 

eles. Já para o falsificacionismo a ciência é vista como que dentro de um processo 

de “revolução permanente”, já que as teorias precisariam ser constantemente 

testadas e corroboradas.              

Segundo Kuhn, nenhum dos dois modelos de ciência corresponde aos fatos. 

A ciência não poderia ser entendida nem como um repositório de conhecimentos 

acumulados, como quer os indutivistas, nem como uma instância 

permanentemente em crise, tal como quer os falsificacionistas. À propósito, visto 

que, segundo Kuhn, o que definiria o caráter científico de uma determinada área do 
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conhecimento seria exatamente a possibilidade de estabelecer um paradigma 

consensual, a própria idéia de falseabilidade seria, segundo a lógica kuhniana, 

simplesmente inaplicável, pois a própria dificuldade dos falsificacionistas em 

concordar a respeito de certas premissas básicas de substância e método de 

investigação bloqueariam o desenvolvimento do conhecimento, visto que, os 

cientistas nunca poderiam concentrar seus esforços na soluções dos quebra-

cabeças da ciência normal, pois estariam permanentemente preocupados com a 

falseabilidade de suas teorias – neste contexto, Kuhn refere-se também aos limites 

da lógica popperiana.                 

Assim, se o indutivismo e o falsificacionismo não dão conta do testemunho 

histórico, se a idéia de desenvolvimento científico que estes modelos trazem não 

corresponde aos fatos, ou seja, se não oferecem uma interpretação satisfatória da 

evolução do conhecimento e da técnica científicos, como este processo é operado 

de fato? Segundo Kuhn, a partir de um modelo-padrão básico: pré-ciência – ciência 

normal – crise-revolução – nova ciência normal – nova crise. 

Como Kuhn chegaria a uma nova imagem da ciência que não mais a 

convencionalmente apresentada pelo indutivismo e pelo falsificacionismo? Através 

de uma nova concepção do desenvolvimento científico pautada em aspectos de 

natureza histórica, sociológica e psicológica e também, a partir de uma 

preocupação especial do autor com o contraste entre as ciências naturais e sociais, 

e a variação de sentido de paradigmas entre ambas. O novo exercício de reflexão 

empreendido por Kuhn, a partir destas referências, não buscará mais estipular as 

contribuições de uma ciência antiga ao nosso tempo, tal como fizeram os 

indutivistas e falsificacionistas. Seu objetivo será descrever a conduta real da 

ciência, respeitando e contextualizando historicamente esta ciência.   

Como um novo paradigma substitui seu antecessor? Como se dá a conversão 

dos membros da comunidade científica a uma nova maneira de ver a ciência e o 

mundo? O que leva um grupo a abandonar uma tradição de pesquisa normal por 

outra? De acordo com Kuhn, a evolução científica se dá por meio das revoluções, 

as quais acabam por trazer um novo paradigma que irá substituir o seu antecessor. 

Mas o que é um paradigma? Para Kuhn, um paradigma pode ser entendido como 

um arcabouço conceitual específico através do qual o mundo é visto, e no qual ele 
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é descrito, e um conjunto específico de técnicas experimentais e teóricas para fazer 

corresponder o paradigma à natureza. Neste sentido, o papel da ciência normal 

seria apenas solucionar quebra-cabeças a partir de algum paradigma 

consensualmente aceito, enquanto que a função das revoluções científicas seria 

testar estes paradigmas. Para Kuhn, o teste de um paradigma só ocorre depois de 

um fracasso persistente para resolver quebra-cabeças importantes da ciência 

normal, o que provocaria uma crise dentro da comunidade científica, a qual 

acabará por invocar um candidato alternativo ao paradigma. Assim, o teste de um 

paradigma representa a competição entre dois paradigmas rivais que lutam pela 

adesão da comunidade científica, ou seja, é o típico problema científico da 

verificação. 

Segundo Kuhn, haveria duas teorias principais da verificação. Uma requer 

que comparemos a teoria científica em questão com todas as outras teorias 

imagináveis que se adaptam ao mesmo conjunto de dados observados 

(indutivismo); e a outra, exige que construamos imaginariamente todos os testes 

que possam ser concebidos para testar determinadas teorias (falsificacionismo). A 

primeira, de natureza probabilística, dissimularia mais do que iluminaria a situação 

de verificação, visto que pauta-se em um sistema de conceitos que se quer 

científica e empiricamente neutros, o qual para Kuhn é absolutamente impossível já 

que qualquer sistema de linguagem ou conceitos seria determinado por um 

paradigma. Embora Popper negue a verificação, é a ele que Kuhn refere-se 

enquanto um segundo modelo de verificação científica. Para Kuhn, a ênfase de 

Popper na falsificação enquanto critério para rejeitar uma determinada teoria deve 

ser rejeitado, pois não descreveria fielmente a relação entre teoria e dados, uma 

vez que “nenhuma teoria resolve todos os quebra-cabeças com os quais se 

defronta em um dado momento. Por sua vez, as soluções encontradas nem 

sempre são perfeitas. Ao contrário: é precisamente a adequação incompleta e 

imperfeita entre a teoria e os dados que define, em qualquer momento, muito dos 

quebra-cabeças que caracterizam a ciência normal” (KUHN, 1962:186). Assim, 

para Kuhn, se, seguindo a lógica popperiana, todo fracasso na tentativa de adaptar 

teoria e dados fosse motivo para a rejeição de teorias, todas as teorias deveriam 

ser sempre rejeitadas.   



155 

 

De acordo com Kuhn, o maior problema destas duas lógicas científicas 

(indutivista-probabilística e falsificacionista-popperiana), é o fato de que elas tentam 

comprimir em uma só vez, dois processos distintos: a crise e a verificação (teste de 

paradigmas). Contudo, segundo Kuhn, não podemos nos dar por satisfeitos por 

formular o processo em dois níveis. Isto por si só não esclarece muito a transição 

de um paradigma para outro, ou seja, não há um meio tão rotineiro ou um único 

conjunto de padrões científicos para solucionar a competição de paradigmas. Na 

verdade, tais condições inexistem, pois os que propõem os paradigmas estão 

sempre em competição e desentendimento. “Nenhuma das partes aceitará todos 

os pressupostos não-empíricos de que o adversário necessita para defender sua 

posição” (KUHN, 1962: 187), ou seja, “a competição entre paradigmas não é o tipo 

de batalha que possa ser resolvido por meio de provas” (KUHN, 1962: 188).   

Esta incompatibilidade entre os paradigmas é resultado da dita 

incomensurabilidade das tradições científicas normais, pré e pós-científicas, sendo 

estas:  

1) Paradigmas competidores discordam seguidamente quanto à lista de 

problemas que qualquer candidato a paradigma deve resolver; 

2) Há um “mal-entendido” entre as duas escolas competidoras, visto 

que, dentro do novo paradigma, termos, conceitos e experiências antigos 

estabelecem novas relações entre si;  

3) Paradigmas diferentes resultam em caracterizações diferentes do 

mundo. Neste sentido, é por isso que não se pode estabelecer comunicações 

ou acordos entre grupos de cientistas que defendem paradigmas rivais – 

“ambos olham para o mundo, e o que olham não mudou. Mas em algumas 

áreas vêem coisas diferentes, que são visualizadas mantendo relações 

diferentes entre si” (KUHN, 1962: 190). É por isso que uma mudança de 

paradigmas não pode ser uma mudança passo a passo ou por meios lógicos, 

mas sempre como uma ruptura.  

Mas como se dá de fato a transição de um paradigma? De acordo com Kuhn, 

um novo paradigma tem, inicialmente, poucos adeptos. Neste sentido, a aceitação 

de um novo paradigma depende mais do futuro do que do passado, visto que sua 

base de aceitação está, na maioria das vezes, a cargo dos novos cientistas, mas 
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isto não quer dizer que os velhos cientistas não podem converter-se ao novo 

paradigma, mas apenas que estes resistem mais por que sua carreira produtiva 

está intimamente comprometida com uma tradição mais antiga da ciência normal. 

Contudo, afirmar que esta primeira resistência a um novo paradigma é 

perfeitamente legítima, não é o mesmo que afirmar que não existem argumentos 

relevantes que possam persuadir os cientistas a mudar de idéia.  

De acordo com Kuhn, a conversão de um cientista a um novo paradigma se 

dá tanto por técnicas de persuasão (argumentos e contra-argumentos), como por 

aspectos sociológicos, estéticos e psicológicos (idiossincrasias de natureza 

autobiográfica, personalidade, nacionalidade, reputação prévia do inovador, 

influência dos mestres). No que diz respeito aos argumentos persuasivos, a 

primeira alegação apresentada pelos adeptos de um novo paradigma é a de que 

eles são capazes de resolver os problemas que conduziram o antigo paradigma a 

uma crise. Tal argumento tem chances de ser bem aceito se, somado a uma nova 

explicação, apresentar uma precisão quantitativa superior à do paradigma anterior. 

Contudo, nem sempre, uma pesquisa extraordinária produz um candidato a 

paradigma que possa desde então, contribuir imediatamente para a solução dos 

problemas que provocaram a crise.  

Todavia, a proficiência de um novo paradigma, como nos diria Kuhn, não 

repousa exatamente sobre a sua habilidade para resolver problemas, pois se assim 

o fosse, dificilmente poderíamos experimentar revoluções científicas de qualquer 

espécie, uma vez que na sua grande maioria, um novo paradigma nasce em 

posição desfavorável em relação ao seu antecessor, muito mais refinado e 

articulado. Ou seja, para citarmos Kuhn, “um velho paradigma, mesmo em crise, 

ainda é um pouco superior ao seu novo rival (KUHN, 1962: 197)”.  

Então, se, inicialmente, não podemos justificar um novo paradigma por meios 

racionais, como se dá a vitória de um paradigma rival sobre um paradigma 

tradicional? Que motivos levam um cientista a adotar um novo paradigma em seu 

estágio inicial, sabendo que este é ainda uma versão grosseira, a qual pode 

oferecer respostas sugestivas, mas não menos lacunares aos problemas? Kuhn 

nos dirá que só a fé justificará a adesão deste cientista ao novo paradigma, pois o 

cientista que assim o faz, despreza as limitações iniciais do novo paradigma e 
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pauta-se mais nas suas promessas futuras (fertilidade) do que nas suas 

realizações passadas.  Assim, a adesão do cientista a um novo paradigma seria 

menos justificável por meios racionais e argumentativos (nunca existirá um 

argumento capaz de arrebatar toda a comunidade científica em direção a um novo 

paradigma), e mais fundamentada sobre condições subjetivas. Contudo, com isso, 

Kuhn não quer dizer que o desenvolvimento argumentativo de um paradigma não 

seja importante, mas apenas que tal desenvolvimento corresponde a um estágio 

posterior, quando a teoria já tem conquistado alguns adeptos.    

Agora, trataremos aqui da segunda discussão a qual enumeramos no 

começo: as relações entre a idéia de ciência e progresso. Tal como nos fala Kuhn, 

o termo ciência quase sempre esteve reservado às áreas de conhecimento que 

progrediriam de maneira óbvia. Isto acabou por alimentar discussões pouco úteis 

sobre a natureza científica ou não-científica das mais variadas áreas do 

conhecimento, tal como se disputassem um critério de reconhecimento pela 

comunidade científica. Contudo, Kuhn perguntará: “Uma definição de ciência 

possui tal importância? Pode uma definição indicar-nos se um homem é ou não um 

cientista? Um campo de estudos progride por que é uma ciência ou é uma ciência 

por que progride?” (KUHN, 1962: 204).    

Kuhn considera que todas as áreas de conhecimento, todas as comunidades, 

científicas ou não-científicas, são passíveis de progresso, o qual poderíamos 

entender como “o resultado do trabalho criador bem sucedido” (KUHN, 1962: 204). 

Neste sentido, seguindo Kuhn, as áreas de conhecimento ditas pré-paradigmáticas 

(ciências sociais), ou seja, que usam mais de um paradigma concorrencial, embora 

possam progredir, tal progresso restringe-se ao interior das escolas. Assim, um 

filósofo que aperfeiçoa os imperativos kantianos, segundo Kuhn, contribui para o 

progresso, mas apenas do grupo que compartilha de suas premissas. Desta forma, 

a distinção entre ciências naturais e sociais é marcada, principalmente, pelo fato de 

que entre as primeiras é possível conceber um consenso dentro da comunidade 

científica acerca de um dado paradigma, a partir do qual os cientistas podem 

repousar suas pesquisas e concentrar seus esforços sobre problemas claramente 

definidos. Enquanto que, nas ciências sociais, a impossibilidade de aceitação de 

um paradigma comum, descentraliza os esforços dos cientistas para paradigmas e 
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agendas de problemas diferentes, o que barraria o desenvolvimento do 

conhecimento como concebido em sua forma acabada pelas ciências naturais.    

Desta forma, o progresso para Kuhn, só “parece óbvio e assegurado somente 

durante aqueles períodos em que predominam a ciência normal (...) [quando] a 

comunidade científica está impossibilitada de conceber os frutos do seu trabalho de 

outra maneira” (KUHN, 1962: 205). Ou seja, o pressuposto para o progresso, de 

acordo com Kuhn, é a aceitação de um paradigma comum que possa libertar o 

cientista da permanente necessidade de reexaminar constantemente seus 

fundamentos, e assim, concentrarem-se exclusivamente nos fenômenos que lhes 

interessa. Isto para Kuhn aumentaria a competência e a eficiência do grupo para 

resolver novos problemas. Uma marca do aumento desta eficácia e desta 

competência seria ainda: 

1) O progressivo isolamento deste grupo frente às exigências dos não-

especialistas e da vida cotidiana (especialização): cada vez mais o trabalho 

do cientista está endereçado a outros membros da mesma comunidade de 

maneira exclusiva (quanto mais frágil o controle que a humanidade exercer 

sobre uma comunidade científica, maior suas chances de sobreviver e 

crescer);  

2) O grau de rapidez e precisão das soluções que os cientistas 

apresentam aos problemas.  

Contudo, até aqui, só falamos do progresso da ciência normal ou voltada para 

resolver problemas definidos por seu paradigma. Desta forma, falta-nos falar ainda 

da posição que ocupa o progresso da ciência extraordinária (revolução científica) 

dentro do pensamento de Kuhn. Estamos acostumados a pensar que uma 

revolução científica, a crise de um paradigma e sua substituição por um paradigma 

novo e rival equivaleria a admitir que os defensores do paradigma perdedor 

estivessem errados. Kuhn nos dirá que esta é uma interpretação unilateral e 

distorcida do desenvolvimento científico, pois veria o passado de uma dada 

disciplina como orientado para o progresso. Através de um balanço histórico das 

revoluções científicas e de um débito reconhecido para com o conceito darwiniano 

de evolução biológica, Kuhn conclui que as revoluções científicas revelam a 
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existência de perdas como de ganhos no seu intercurso, ainda que os cientistas 

sejam particularmente cegos no que diz respeito ao reconhecimento das perdas.  

Seguindo por esse caminho, Kuhn quer nos dizer que o progresso talvez não 

seja o que acreditávamos que fosse, mas que também algum tipo de progresso 

deve caracterizar o empreendimento científico. Dessa forma, primeiramente, Kuhn 

desconstrói a idéia de que a mudança de paradigmas leva os cientistas a uma 

maior proximidade da verdade, e em seguida, desenvolve a sua ideia própria de 

progresso científico enquanto um processo de desenvolvimento evolutivo a partir 

de um início primitivo, o qual não tem como meta chegar a algo, mas sim, 

sucessivamente, refinar uma compreensão cada vez mais detalhada da natureza. 

Segundo Kuhn, a ideia é substituirmos a “evolução-a-partir-do-que-sabemos” pela 

“evolução-em-direção-ao-que-queremos-saber” – a partir desta concepção 

alternativa do progresso científico, Kuhn nos liberta dos problemas aflitivos da 

verdade. Nosso problema é que estaríamos acostumados a ver o progresso pelo 

prisma dos resultados: a perfeição, o divino ou a verdade. O que Kuhn nos pede é 

que vejamos a evolução em direção ao que queremos saber, neste sentido, o 

progresso deixa de ser uma evolução teleológica e passa a ser uma compreensão 

mais refinada e detalhada da natureza, e não, um processo em direção a algo, ou 

para citar Kuhn mais uma vez, “é preciso que aprendamos a reconhecer como 

causas o que em geral temos considerado como efeitos” (KUHN, 1962: 206).          

 

2. KUHN E SEU IMPACTO SOBRE AS CIÊNCIAS SOCIAIS    

 

Convém mais uma vez destacar que Kuhn escreveu sua obra pensando nas 

ciências naturais. Kuhn defendeu que no âmbito da rigorosidade e da solidez 

metodológica das ciências “duras” o avanço do conhecimento científico não poderia 

explicar-se na verdade a partir, exclusivamente, de fatores puramente racionais, 

pois seria preciso dar vazão a variáveis “brandas” ou “moderadas”. Esta mesma 

situação se daria, e com maior razão, no âmbito das ciências sociais. A imagem 

projetada por Kuhn sobre a ciência contribuiu poderosamente para mitigar o 

complexo de inferioridade que os cientistas políticos arrastavam desde que se 

impuseram a tarefa de construir um conhecimento científico sobre a política, 



160 

 

seguindo o caminho metodológico das ciências naturais. Embora pese o fato de 

que Kuhn escreveu sua obra pensando e referindo-se exclusivamente às ciências 

naturais – como já fora dito acima –, suas teses foram rapidamente projetadas e 

aplicadas às ciências sociais: 

Empiristas e positivistas acabaram impondo condições não realistas às 

ciências naturais, e se estas condições foram demasiado restritivas em geral, foram 

fatais para as ciências sociais. Talvez não nos preocupemos tanto com o status 

científico das ciências sociais porque, as ciências naturais contêm uma tão 

complexa problemática irracional, alógica e metafísica ligada a valores e interesses 

humanos, que não há razões suficientes para pensar que as ciências sociais, 

sejam quais forem suas orientações, não podem satisfazer os critérios exigidos 

para serem consideradas como ciências (MEDINA, 1989: 184).  

O entusiasmo que provocou os argumentos de Kuhn fez com que suas teses 

fossem aplicadas ao caso das ciências sociais, incluindo a ciência política, a 

sociologia, a antropologia, a psicologia e a economia. A influência da obra de Kuhn 

alcançou tamanha magnitude que alguns autores chegaram mesmo a falar em 

“usos e abusos de Thomas Kuhn” (BERNSTEIN, 1983: 127). Por razões de espaço 

e interesse, nos referiremos unicamente ao impacto que a concepção de ciência 

trazida por Kuhn teve no seio da ciência política, e mais especificamente, dentro da 

ciência política norte-americana.  

A recepção entusiasta e acrítica das teses kuhnianas por parte dos cientistas 

políticos estadunidenses provocou um resultado contraditório e paradoxal: alguns 

autores se apoiaram em sua argumentação para sustentar a defesa do 

behaviorismo; todavia, também usaram sua argumentação autores críticos da 

tradição behavioral. Como representantes do setor ortodoxo, exploraram à sua 

maneira os conceitos de Kuhn os presidentes da APSA, David Truman e Gabriel 

Almond. Como representante das posturas críticas ao behaviorismo, pode-se fazer 

referência à argumentação defendida por Sheldon Wolin46.   

Truman, em um discurso de 1965, começa afirmando que o conceito de 

paradigma de Kuhn é pertinente para explicar o desenvolvimento da ciência política 

contemporânea. Defende que, na gênese da ciência política norte-americana, ao 
                                                           
46 Para uma síntese pontual das posições de Truman, Almond e Wolin, Cf. Bernstein (1983).  
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final do século XIX e começo do século XX, esse campo não tinha um paradigma, 

nem tão pouco havia adquirido qualquer um desde então, todavia, agora seria 

possível traçar uma evolução da disciplina e afirmar que algo vagamente análogo a 

um paradigma caracterizou a ciência política norte-americana entre 1880 e 1930. 

Este paradigma, tal como entendido por Truman, consistiu em um acordo implícito 

e bastante geral sobre o que se deveria fazer e como se deveria proceder no 

campo da ciência política. Porém, os temas aceitos resultavam muito imprecisos, 

de modo que geravam um produto desigual em qualidade e conteúdo. O consenso 

originário se rompeu a partir dos fatos ocorridos após a segunda guerra mundial: a 

drástica modificação da política mundial no segundo pós-guerra e o processo de 

descolonização. Ambos os acontecimentos puseram em destaque que o paradigma 

vigente era inadequado, devido ao seu caráter paroquial e sua incapacidade de 

explicar adequadamente as trocas políticas. A partir desse momento, a ciência 

política norte-americana viveu uma eclosão de proposições insurgentes que 

rivalizavam por oferecer respostas às questões não suficientemente tratadas ou 

respondidas pelo paradigma anterior. 

Um ano depois, em 1966, Gabriel Almond aplicou os argumentos de Kuhn à 

história e evolução da ciência política norte-americana, chegando a três 

conclusões: 

1) Existia uma formulação teórica coerente na teoria política norte-

americana nos séculos XVIII e XIX. 

2) O desenvolvimento da ciência política profissional nos Estados 

Unidos, desde princípios do século XX até o decênio de 1950, se guiou 

segundo este paradigma. A especulação e a investigação mais importante e 

característica destes decênios produziu resultados anômalos que de modo 

crescente acabaram por refutar a sua validez. 

3) Desde finais da década de 1950 se manifestam rapidamente os 

elementos de um novo paradigma mais claramente científico. O conceito 

central deste novo enfoque é o sistema político. 

Sheldon Wolin empregou de forma radicalmente diferente as idéias de Kuhn 

ao aplicá-las ao estudo da evolução da teoria política. Enquanto o propósito de 

Truman e Almond consistia em utilizar Kuhn para demonstrar que o behaviorismo 



162 

 

significava a entrada do estudo da política na etapa científica, a intenção de Wolin 

era justamente a contrária: realizar uma crítica ao behaviorismo, e especialmente à 

concepção que se tinha da teoria política dentro da ciência política. Wolin defende 

que as teorias políticas podem ser entendidas como paradigmas e o estudo 

científico da política é uma forma de investigação inspirada por paradigmas. 

Segundo Wolin, quando aplicamos a história da teoria política, à noção que tem 

Kuhn (1962: 13) de um paradigma, entendido como “realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante certo tempo proporcionam modelos de 

problemas e soluções a uma comunidade científica”, nos é possível considerar 

Platão, Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Locke e Marx como figuras que na teoria 

política correspondem as de Galileu, Harvey, Newton, Laplace, Faraday e Einstein. 

Cada um dos autores do primeiro grupo inspirou uma nova visão do mundo político; 

em cada caso, suas teorias propuseram uma definição nova de visão de mundo 

político; em cada caso, suas teorias propuseram uma definição nova do que era 

importante para o entendimento desse mundo; cada um deles especificou métodos 

peculiares para a investigação; e cada uma de suas teorias contém uma 

enunciação explícita ou implícita do que se deve considerar ser resposta a certas 

questões básicas. Em resumo, de acordo com as teses de Wolin, as teorias dos 

grandes pensadores políticos devem ser entendidas como paradigmas. Destes 

paradigmas, alguns autores menores extraíram materiais para a sua reflexão, 

adquirindo a condição de trabalhadores paradigmáticos, que enquadram seu 

trabalho dentro do que se poderia considerar como ciência normal: aplicam o 

repertório de técnicas proporcionadas pelo paradigma para a resolução de 

“enigmas” inesperados. 

As analogias traçadas por Wolin entre os argumentos de Kuhn e a evolução 

da teoria política o levam, por último, a defender que não somente devemos pensar 

nas grandes construções intelectuais dos teóricos políticos clássicos como 

paradigmas, mas também devemos pensar a sociedade política mesmo como um 

paradigma. Deste ponto de vista, se contemplaria a sociedade como um todo 

coerente que contem práticas políticas regulares, instituições, leis, estruturas de 

autoridade e cidadania, e crenças operativas que se organizam e se inter-

relacionam. Pois bem, este encaixe de práticas e crenças formaria um paradigma, 
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no sentido de que a sociedade trataria de desenvolver sua vida política de acordo 

com elas.              

Por que Kuhn foi usado de formas tão opostas? O breve panorama acima das 

visões de Truman, Almond e Wolin nos permite detectar alguns elementos que 

explicam esta disparidade. Em primeiro lugar, do exposto anteriormente se deduz 

que o conceito de paradigma é central nas argumentações de cada um deles. O 

problema está no fato de que estes autores diferem diametralmente em suas 

respectivas compreensões do conceito de paradigma. Não obstante, este uso lasso 

e pouco rigoroso do conceito tem suas raízes no próprio Kuhn. Um exame atento 

do conceito revela que Kuhn o utiliza com uma extrema frouxidão, pois é possível 

apreciar mais de vinte sentidos diferentes da noção de paradigma em sua obra 

(MASTERMANN, 1970). O próprio Kuhn reconheceu o tratamento confuso da peça 

central do seu argumento teórico (KUHN, 1970). Portanto, a ambiguidade e a falta 

de rigor com a noção de paradigma é formulada pelo próprio Kuhn, daí a sua 

utilização em apoio a posições tão díspares como as que se tem resenhado acima. 

Em segundo lugar, não se pode deixar de ressaltar mais uma vez que, como 

o próprio Kuhn se encarrega de recordar reiteradamente (1962; 1970), sua 

proposta foi formulada, pensada e concebida para explicar a história das ciências 

naturais. Não é de se estranhar, portanto, que se produza certa distorção quando 

ferramentas conceituais que têm sido desenhadas para ser aplicadas às ciências 

naturais, sejam utilizadas em um contexto como o das ciências sociais, com uma 

história e um modelo de evolução diferente do das ciências “duras”. 

Por último, a imagem desmistificadora da ciência que traz Kuhn resulta 

funcional tanto para os interesses dos cientistas políticos identificados com a 

tradição behaviorista, como para aqueles que se situam em posições críticas e 

contrárias. Aos primeiros, as teses de Kuhn lhes proporcionaram a tranqüilidade de 

estar no caminho certo: era só uma questão de tempo para que a ciência política 

chegasse a ser uma ciência de fato. Como o modelo de Kuhn se encarregava de 

demonstrar, a proliferação e a sucessão de paradigmas não era senão um sinal de 

debilidade epistemológica, a forma como a ciência se havia construído 

historicamente. Por outro lado, a partir do modelo de Kuhn, a corrente behaviorista 

pode perceber a si mesma como protagonista de uma “revolução científica”, que 
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inauguraria uma época paradigmática nas ciências sociais frente à situação pré-

científica e paradigmática anterior. A tarefa das próximas gerações de cientistas 

políticos consistia em realizar “ciência normal”, para pôr à prova o paradigma 

behaviorista em termos de sua capacidade explicativa dos fenômenos políticos. 

Para aqueles setores da disciplina que assistiam ao triunfo do behaviorismo 

de uma perspectiva crítica e antipositivista – a exemplo de Wolin –, a imagem da 

evolução da ciência traçada por Kuhn lhes resultava atrativa, sobretudo, por que 

era legitimadora da teoria política clássica ou normativa. Em efeito, a idéia de que a 

única maneira de fazer ciência era através da confrontação entre paradigmas, que 

se enfrentavam entre si para disputar qual lograva maior êxito na explicação do 

mundo, demonstrava o quanto a luta mantida ao largo da história do pensamento 

político entre as distintas escolas e correntes não estava muito distante do que se 

processava no âmbito das ciências “duras”. Dito de outra maneira: a pressão e o 

prestígio do cientificismo behaviorista sobre a ciência política foi de tal magnitude 

que, para os defensores da teoria política clássica como Wolin, as teses de Kuhn 

representaram até mesmo um alívio. Deste modo, abria-se a possibilidade de 

legitimar a tradição do pensamento político no mesmo terreno e com as mesmas 

ferramentas conceituais daqueles que, em nome da revolução behaviorista, lhes 

relegavam a obscuridade de uma época pré-científica digna de esquecimento.  

 

IV. A ESCOLA DE FRANKFURT 

 

A expressão “Escola de Frankfurt” se popularizou depois da segunda guerra 

mundial para referir-se ao grupo de intelectuais associados ao Instituto de 

Investigação Social, fundado em Frankfurt em 1923. Obrigado a sair da Alemanha 

no princípio dos anos trinta, o Instituto manteve sua identidade intelectual sob a 

sólida direção de Max Horkheimer. Durante os anos trinta do século XX, o Instituto 

foi transladado para Nova York. Depois da segunda guerra mundial se registrou o 

extenso impacto dos escritos da Escola de Frankfurt. Redescobertos primeiro pelos 

jovens estudantes radicais da Alemanha, tais escritos exerceram mesmo uma 

influência internacional. Ao final da década de 1940, o Instituto foi oficialmente 

convidado a regressar para Frankfurt. Durante as décadas seguintes, muitos jovens 
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intelectuais alemães receberam com entusiasmo e leram com avidez estes 

intelectuais. Porém, quando os estudantes radicais alemães se voltaram mais 

agressivos, ao final da década de 1960, os pensadores de Frankfurt se 

converteram em alguns dos principais alvos dos seus ataques.  

Em 1937, Horkheimer assinalava em um conhecido artigo que “as várias 

escolas da sociologia têm uma idêntica concepção da teoria e esta é a das ciências 

naturais (...). Nesta concepção da teoria, (...) a função social realmente cumprida 

pela ciência não se faz manifesta; não se explica o que a teoria significa para a 

vida humana” (HORKHEIMER, 1976: 209-212). O autor rechaça a concepção 

positivista da função dos cientistas sociais, que consistiria na dedicação a 

atividades meramente classificatórias, considerando a realidade social como 

extrínseca e enfrentando-a como cientistas e não como cidadãos. 

Consequentemente, para os cientistas sociais a realidade consistiria somente em 

dados que têm de ser verificados, sem que exista maior implicação da atividade 

científica na organização racional da atividade humana e na construção de um 

mundo que satisfaça as necessidades dos homens. A esta concepção positivista 

da função do cientista, Horkheimer (1976: 224) opõe a teoria crítica, que “nunca 

busca simplesmente um incremento do conhecimento apenas: seu objetivo é a 

emancipação do homem da escravidão”. O mesmo autor defendeu em 1947 que o 

positivismo científico implicava consagrar o que se chamava “razão subjetiva ou 

instrumental” e rechaçar a razão objetiva: o positivismo considera que a tarefa da 

razão “consiste em encontrar meios para atingir os objetivos propostos em cada 

caso” (HORKHEIMER, 1973: 7). Sem reparar em que consiste em cada caso o 

objetivo específico proposto, a razão assim se relaciona tão somente “com a 

adequação dos modos de procedimentos afins que são mais ou menos aceitos e 

que, presumivelmente, se subentende” (HORKHEIMER, 1973: 15). Os fins não são 

manejados pela razão instrumental, isto é, pela ciência positivista: constituem algo 

dado, subentendido; a ciência se ocupa de classificar e deduzir, de adequar meios 

e fins. 

Em contraste com este argumento positivista, a ciência articulada com a razão 

objetiva deve focar na “idéia do bem supremo, do problema dos desígnios 

humanos e da maneira como se realizam as metas supremas” (HORKHEIMER, 
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1973: 17). Do contrário, resulta que “não existe nenhuma meta racional em si, e 

não faz sentido, portanto, discutir a superioridade de uma meta frente a outras, com 

referência à razão” (HORKHEIMER: 17-18). Este desenlace presumia a abdicação 

da ciência do que constitui seu objetivo mais importante: cooperar com a filosofia 

na determinação das metas do homem. Se tal abdicação se produz (e se produziria 

na ciência social positivista, destituída de valores), então “o pensar não serve para 

determinar se algum objetivo é por si desejável... os princípios condutores da ética 

e da política... chegam a depender de outros fatores que não são a razão. Há de 

ser assunto de eleição e de predileção, e perde sentido falar da verdade quando 

tudo de trata de decisões práticas. Os fins, logo, não se determinam à luz da 

razão... nossas metas, sejam quais forem, dependem de predileções e aversões 

que, por si, carecem de sentido” (HORKHEIMER: 42-47). O que a teoria crítica 

reivindica é a restituição dos fins do homem no âmbito da racionalidade, isto é, da 

ciência. 

Em definitivo, na teoria crítica se concede importância ao papel da ciência, a 

negociação de uma ciência de corte positivista que se suponha livre de valores, 

pela afirmação de uma ciência que se ocupe racionalmente (racionalidade objetiva 

e não-instrumental) dos fins: a coincidência deste aspecto em Horkheimer, 

Marcuse, Adorno e Habermas, com todas as suas diferenças, é verdadeiramente 

notável (BELTRÁN, 1994: 30). 

No que se refere a Habermas, um dos principais aspectos de sua obra 

consiste na exploração das deficiências e dos fundamentos epistemológicos da 

teoria tradicional para, a partir destas críticas, justificar a adoção da teoria crítica. 

Habermas tem elaborado uma síntese dialética que abarca o que é considerado 

legítimo no enfoque naturalista e no enfoque fenomenológico. Centrando-se em 

Aristóteles e Hobbes, Habermas contrasta a concepção clássica com a concepção 

moderna da política. As antigas doutrinas da política têm se distanciado de nós em 

três sentidos: 

1) A política era continuação da ética. 

2) A política se orientava pela práxis e não pela techne. 

3) A política não proporcionava um conhecimento científico, mas sim um 

entendimento prudente da situação ou phronesis.  



167 

 

Frente a isto, na obra de Hobbes encontramos: 

1) Uma filosofia social de base científica e validez universal. 

2) Um conhecimento aplicado como conhecimento técnico: geração 

corretamente calculada de regras, relações e instituições.    

3) Separação entre política e moral.  

Habermas tem analisado em várias obras a tendência atual pela redução de 

todos os problemas de “ação” aos problemas de controle e manipulação técnicos: 

uma tendência que leva a uma despolitização da massa da população e ao declive 

do campo político como instituição política. Quando se elimina ou reprime o 

discurso prático, o campo público perde sua função política (no sentido clássico da 

política). O problema se tem mostrado urgente em nossa época, não somente por 

que a ciência e a tecnologia são as forças produtivas mais importantes nas 

sociedades industriais avançadas, pois a consciência tecnológica afeta 

crescentemente todos os campos da vida humana e funciona como uma ideologia, 

dotada de poder e legitimação. Grande parte da obra de Habermas expõe e critica 

esta consciência ideológica, que tenta reprimir a distinção existente entre o prático 

e o técnico, e trata como problemas técnicos todos os problemas da ação: “tenho 

empreendido um esforço historicamente orientado de reconstrução da pré-história 

do positivismo moderno, com a intenção sistemática de analisar a conexão 

existente entre o conhecimento e os interesses humanos” (HABERMAS, 1985: 74). 

Habermas chama de “dissolução da epistemologia”, o abandono da reflexão 

crítica praticada por Kant quando a filosofia ainda desempenhava um papel 

soberano na relação com a ciência, e era base do entendimento e da avaliação das 

diversas formas de conhecimento. A crítica do conhecimento se tem reduzido a 

uma preocupação metodológica típica da natureza das ciências positivas, “por que 

a filosofia da ciência, surgida desde meados do século XIX como herdeira da teoria 

do conhecimento, é uma metodologia aplicada com uma noção cientificista das 

ciências. Cientificismo significa a crença da ciência em si mesma, é a convicção de 

que não podemos entender a ciência como uma forma de conhecimento possível, 

mas sim que devemos identificar o conhecimento com a ciência” (HABERMAS, 

1985: 90).       
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Habermas distingue três interesses cognitivos primários: o técnico, o prático e 

o emancipatório. A estes três interesses cognitivos irredutíveis correspondem três 

tipos de ciências ou disciplinas. O enfoque das ciências empírico-analíticas 

incorpora um interesse cognitivo técnico; o das ciências histórico-hermenêuticas 

incorpora um interesse cognitivo prático; e o enfoque das ciências orientadas para 

a crítica incorpora o interesse cognitivo emancipatório. Cada um destes interesses 

cognitivos se baseia em uma dimensão da existência social humana: trabalho, 

interação e poder. O trabalho corresponde ao interesse técnico que guia as 

ciências empírico-analíticas; a interação corresponde ao interesse prático que guia 

as disciplinas histórico-hermenêuticas; o poder corresponde ao interesse 

emancipatório que guia as disciplinas críticas: as ciências sociais críticas. 

As ciências empírico-analíticas requerem a transformação de objetos e 

eventos em variáveis dependentes e independentes, e a investigação de 

regularidades entre elas. Este tipo de conhecimento se baseia em um modelo de 

alimentação retroalimentação negativo, de onde se pode confirmar ou refutar as 

hipóteses. A busca por teorias hipotético-dedutivas, que permitam a dedução de 

generalizações empíricas a partir de hipóteses semelhantes a leis, e o 

requerimento da observação e a experimentação controladas, indica que as teorias 

das ciências empíricas ao revelar a realidade estão sujeitas a um interesse 

constitutivo pela possível obtenção e expansão, através da informação, da ação 

vigiada pela retroalimentação. Este é o interesse cognitivo pelo controle técnico de 

processos objetivados.  

Habermas não está denegrindo este tipo de conhecimento. O alvo primordial 

do ataque de Habermas é a pretensão ideológica de que este é o único tipo de 

conhecimento legítimo ou o critério pelo qual se deve medir todo tipo de 

conhecimento. Segundo Habermas, o nível da ação humana caracterizada como 

trabalho e o interesse técnico que guia as disciplinas que se ocupam de tal ação, 

devem distinguir-se clara e cuidadosamente da ação que é chamada “interação” ou 

“ação comunicativa”, e dos interesses práticos que orientam as disciplinas 

relacionadas a ela: 

Por interação entendo a ação comunicativa, a interação simbólica. Tal 

interação está governada por normas consensuais obrigatórias que definem 



169 

 

expectativas recíprocas acerca do comportamento, e que devem entender-se e 

reconhecer-se por pelo menos, dois sujeitos atuantes. As normas sociais se 

impõem mediante sanções. Seu significado se objetiva na comunicação da 

linguagem habitual. Enquanto a validez das regras e estratégias técnicas depende 

da validez das proposições empíricas certas ou analiticamente corretas, a validez 

das normas sociais se baseia somente na intersubjetividade do entendimento 

mútuo das intenções e se assegura pelo reconhecimento geral das obrigações 

(HABERMAS, 1970: 276).  

Segundo Habermas, a interação é um tipo de ação irredutível que requer um 

conjunto distintivo de categorias para a sua descrição, explicação e entendimento. 

Os indivíduos não se configuram e determinam somente através do seu trabalho, 

mas também através da ação comunicativa e da linguagem. As disciplinas que se 

ocupam da interação simbólica exibida em uma comunidade científica de 

investigadores, e em termos mais gerais, da ação comunicativa em todos os 

aspectos da vida humana, são as disciplinas histórico-hermenêuticas: 

As ciências histórico-hermenêuticas obtêm o conhecimento através de um 

marco metodológico diferente. Aqui o significado de validez das proposições não se 

constitui no marco de referência do controle técnico... Por que as teorias não se 

constituem dedutivamente e a experiência não se organiza com respeito ao êxito 

das operações. O acesso aos fatos deriva do entendimento do significado, não da 

observação. A verificação de hipóteses semelhantes a leis nas ciências empírico-

analíticas têm aqui em sua contrapartida, a interpretação de textos. Assim, pois, as 

regras da hermenêutica determinam o possível significado da validez dos 

enunciados das ciências culturais (HABERMAS, 1985: 325). 

Estas disciplinas estão guiadas e configuradas por um interesse prático e 

constitutivo do conhecimento, um interesse cujo objetivo não é o controle e a 

manipulação técnicos, mas sim a explicação das condições necessárias para a 

comunicação e a intersubjetividade. 

Habermas critica acertadamente as tendências monopolísticas do 

entendimento positivista das ciências empírico-analíticas, porém, critica igualmente 

a afirmação de que as disciplinas histórico-hermenêuticas dispõem de um 

conhecimento mais fundamental do homem e do mundo. Este é o sentido de sua 
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observação de que “o historicismo tem se convertido no positivismo das ciências 

culturais e sociais” (HABERMAS, 1985: 327). Cada uma destas formas de 

conhecer, erradamente, toma a si mesma (apenas uma fração dessa realidade), 

como o todo. E não há porque não admitir que haja uma pluralidade irredutível de 

interesses cognitivos fundamentais entre os homens. 

O terceiro tipo, o interesse emancipatório, é um interesse derivado, porém é o 

mais essencial dos interesses cognitivos. Um entendimento consistente e 

adequado das críticas empírico-analíticas exige a existência de uma comunidade 

aberta e autocrítica de investigadores. E o interesse prático que governa as 

disciplinas histórico-hermenêuticas trata de promover tal comunicação aberta, sem 

distorções. No conhecimento guiado pelos interesses técnicos e práticos está 

implícita a demanda de condições intelectuais e materiais para a emancipação. 

Este interesse cognitivo emancipatório oferece a base epistemológica para a 

concepção que Habermas tem da crítica, e proporciona uma meta às ciências 

sociais críticas. As ciências sistemáticas da ação social – a economia, a sociologia 

e a ciência política – têm como objetivo a produção de conhecimento monológico, 

tais quais as ciências empírico-analíticas. Porém uma ciência social crítica não se 

conformará com isso. Tratará de ir mais além desta meta, para determinar quando 

os enunciados teóricos captam regularidades invariáveis de ação social, e quando 

expressam relações de dependência ideologicamente congeladas, que em 

princípio podem ser transformadas. À medida que assim ocorra, a crítica da 

ideologia, tal qual a psicanálise, leva em conta que a informação referente às 

conexões similares às leis, desata um processo de reflexão na consciência 

daqueles a quem se referem às leis. Assim, pois, pode transformar-se o nível da 

consciência (não reflexiva), que é uma das condições iniciais de tais leis. 

 

V. A EPISTEMOLOGIA FEMINISTA 

 

A literatura feminista considera que a ciência é uma atividade social, mas 

como qualquer atividade social em um mundo sexista, está sujeita ao sexo 

masculino. A suposta neutralidade da ciência oculta que o acervo de conhecimento 

gerado pela investigação contém uma carga androcêntrica. E este androcentrismo 
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se acha presente tanto nas ciências naturais quanto nas ciências sociais 

(HARDING, 1996). 

No que se refere às ciências naturais, as historiadoras feministas têm se 

centrado no fenômeno das metáforas de violação e tortura que aparecem nos 

escritos de Bacon, Maquiavel e outros entusiastas do método científico do 

Renascimento. As metáforas de gênero foram utilizaram para fazer atrativas, dos 

pontos de vista moral e político, as novas concepções da natureza e da 

investigação requeridas pelo método experimental e as nascentes tecnologias da 

época. A concepção organicista da natureza, popular durante o período medieval, 

não resultavam adequadas para os novos métodos experimentais da ciência, nem 

para as aplicações tecnológicas dos resultados das investigações. 

Como exemplo destas metáforas sexistas, e sem exaustividade, destacamos 

as seguintes: 

 

A fortuna é uma mulher e, se queres dominá-la, é necessário que a 
conquistes à força; e podes observar que ela se deixar persuadir 
mais ante os fortes do que aos que procedem com frigidez e, como 
uma mulher, portanto, ela sempre é amiga dos jovens porque são 
menos cautelosos, mais enérgicos e a dominam com maior audácia 
(MAQUIAVEL).  
 
Por que tens que seguir, é como se disséssemos, persegue a 
natureza em seu delírio, serás capaz quando quiseres levá-la à 
dianteira e conduzi-la depois ao mesmo lugar de novo. (...) Um 
homem não deve ter escrúpulos de entrar e penetrar estes buracos 
e cantos, quando averiguar a verdade é seu único objetivo 
(BACON, explicando ao rei Jayme I as características do método 
experimental). 

 

Todavia, pode parecer que o uso de tais metáforas pertence a uma época 

pretérita, pelo contrário, o exemplo destas metáforas se prolonga até os nossos 

dias: 

Esse desenvolvimento, longe de ser indesejável, converte a ciência 
de uma senhora sem graça e exigente em uma atrativa e 
complacente cortesã que trata de prever todos os desejos de seu 
amante. Por exemplo, a nós compete escolher a companhia de um 
dragão ou de gatinho. Não creio que seja necessário explicar 
minhas próprias referências (FEYERABEND [1970] explicando 
porque sua proposta de reconstrução racional da história da ciência 
é preferível a de Popper).  
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Quanto ao androcentrismo presente nas ciências sociais, Marcia Millman e 

Rosabeth Moss Kanther (1975) identificam cinco origens do mesmo: 

1) Definição do campo de investigação: tem-se passado por alto em 

importantes áreas de investigação social a causa do uso de certos modelos 

convencionais de definição dos campos de investigação. Por exemplo, a 

função da emoção na vida e a estrutura social tendem a fazer-se invisíveis 

nas análises sociológicas, que se concentram exclusivamente na função da 

racionalidade weberiana. As imagens sociológicas do ator social somente 

apresentam dois tipos humanos, para nenhum dos quais a consciência de 

sentimentos e emoções constitui um elemento fundamental de suas crenças e 

condutas: o ator consciente e cognitivo, e o ator inconsciente, emocional, 

“impelido pelos seus sentimentos”. Em nenhum caso se considera 

significativa a consciência do sentimento e da emoção entre as causas das 

ações e crenças das pessoas, nem como elemento da estrutura social e, sem 

dúvidas, essa consciência dos sentimentos é um fator de evidente 

importância em nossas próprias crenças e condutas e nas dos demais. Esta 

tendência excludente responde a um estereótipo cultural: a motivação guiada 

por sentimentos e emoções conscientes corresponderia, com exclusividade, 

às mulheres, enquanto os homens apareceriam motivados pelo cálculo 

racional instrumental e outras considerações racionais. 

2) Critério de relevância: a sociologia tem se concentrado em definições 

e personagens públicos, oficiais, visíveis, espetaculares; sem dúvidas, as 

esferas não oficiais, de apoio, menos espetaculares, privadas e invisíveis da 

vida e da organização social podem ter a mesma importância que as 

primeiras. Estas restrições do campo de ação social podem obscurecer nossa 

compreensão da vida social. Por exemplo, tendem a deixar na sombra os 

canais através dos quais as mulheres conseguem o poder informal. Ocultam o 

sistema informal patriarcal e mercenário dos homens, que garantem um 

invejável progresso laboral para os profissionais varões e, ao mesmo tempo, 

isolam as mulheres profissionais.  

3) A sociedade única: a sociologia assume com frequência a existência 

de uma sociedade única, não diferenciada em homens e mulheres, sobre a 
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qual podem fazer-se generalizações acerca de todos os participantes. 

Embora em verdade os homens e as mulheres habitem mundos sociais 

diferentes, nem sempre se leva em conta esta diferença. Isto gera 

consequências na hora de desenhar as ferramentas conceituais da sociologia. 

Deste modo, se produz uma coerência entre a estrutura conceitual da 

sociologia e os modelos administrativos da estrutura social, os cargos e os 

interesses aos que, em nossa cultura, os homens aspiram. O aparato 

conceitual da sociologia forma parte do aparato conceitual da direção nas 

sociedades, cujos dirigentes, primordialmente, são homens e administrativos. 

Assim, por exemplo, a categoria sociológica “trabalho de casa” se tem 

incluído em um esquema conceitual em que toda a atividade humana consiste 

em trabalho ou em atividade de ócio, dicotomia que descreve com mais 

precisão a vida dos homens do que a das mulheres. 

4) Desprezo do gênero como variável explicativa: em diversos campos 

de estudo não se leva em conta o gênero como um fator da conduta, embora 

este esteja, certamente, entre as variáveis explicativas mais importantes. 

5) Influência do gênero do pesquisador: quando os cientistas sociais 

homens se dedicam a estudar mundos nos quais estão envoltas as mulheres, 

se pode impedir sistematicamente a manifestação de determinados tipos de 

informação. Geralmente, esta pequena informação não desvelada é a mais 

importante para o estudo. 

Neste momento, a literatura feminista não tem se limitado somente a criticar e 

denunciar o sexismo presente na ciência. Atrás deste primeiro passo, é possível 

identificar um segundo momento, no qual as preocupações se centram na 

elaboração de uma proposta positiva que fundamente uma epistemologia não 

sexista. De acordo com Harding (1996) é possível distinguir dentro do feminismo 

três respostas no sentido de construir uma epistemologia feminista:  

1) Empirismo feminista: defende que o sexismo e o androcentrismo 

constituem abismos sociais corrigíveis mediante a estrita adesão às normas 

metodológicas vigentes da investigação científica. Estas fendas se introduzem 

sobre toda a investigação, na fase de identificação e definição dos problemas 

científicos, também no desenho da investigação e na coleta e interpretação 
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dos dados. Os movimentos de liberação social fazem com que as pessoas 

vejam o mundo de uma perspectiva ampla, porque retiram os obstáculos e as 

vendas que obscurecem o conhecimento e a observação. O movimento 

feminista não somente oferece a oportunidade de ampliar, desse modo, a 

perspectiva; como também promove o aumento do número de mulheres 

cientistas, e é mais provável que sejam elas (e não os homens) que se 

responsabilizarão por superar o tal abismo androcêntrico. O empirismo 

feminista questiona três supostas incoerências do empirismo tradicional 

relacionadas entre si. Em primeiro lugar, põe em dúvida a pressuposição de 

que a identidade social do observador é irrelevante para a “neutralidade” dos 

resultados da investigação, afirmando que o androcentrismo da ciência é, por 

sua vez, muito visível e prejudicial e que sua origem mais fecunda está na 

seleção dos problemas científicos. Defende ainda que as mulheres enquanto 

grupo social tem uma tendência menor que os homens como grupo social a 

selecionar problemas de investigação que deformam a experiência social 

humana. Em segundo lugar, o empirismo feminista questiona a potência das 

normas metodológicas e sociológicas da ciência à hora de eliminar as 

características androcêntricas; considera incluso que as mesmas normas 

estão ocultas, visto que não têm sido capazes de detectar o androcentrismo. 

Em terceiro lugar, questiona a crença de que a ciência deve proteger-se da 

política. Argumenta que certa política – a dos movimentos para a troca social 

emancipadora – pode aumentar a objetividade da ciência.        

2) O “ponto de vista” feminista: tem sua origem no pensamento de Hegel 

sobre a relação entre o amo e o escravo na elaboração desta análise que 

aparece nos escritos de Marx, Engels e Lukács. Esta proposta defende que a 

posição dominante dos homens na vida social se traduz em um conhecimento 

parcial e perverso, enquanto a posição subordinada das mulheres abre a 

possibilidade de um conhecimento mais completo e menos perverso. O 

feminismo e o movimento da mulher aportam uma teoria e uma motivação 

para a investigação e a luta política que pode transformar a perspectiva das 

mulheres, aportando-lhes um “ponto de vista” ou um fundamento moral e 

cientificamente preferível para suas interpretações da natureza da vida social. 
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As críticas feministas feitas às ciências naturais e sociais com a 

independência de quem as expressem se mulheres ou homens, se baseiam 

nas características universais da experiência das mulheres segundo a 

interpretação feminista da mesma. A lógica da epistemologia do “ponto de 

vista” se funda no conhecimento de que em qualquer conjunto de relações 

sociais de dominação, a “posição de amo” tende a produzir visões 

deformadas das regularidades reais e das tendências causais subjacentes às 

relações sociais, incluindo as interações humanas com a natureza. As 

epistemologias feministas do “ponto de vista” apóiam que, visto que os 

homens ocupam a posição de amo frente às mulheres, a experiência social 

destas, percebida através das lentes da teoria feminista, pode aduzir as bases 

de uma compreensão menos deformada do mundo que nos rodeia.               

3) Feminismo pós-moderno: nega os pressupostos em que se baseiam 

o empirismo feminista e o “ponto de vista” feminista. Alinhadas com o pós-

modernismo, estas autoras compartilham um profundo ceticismo a respeito 

dos enunciados universais (ou universalizadores) sobre a existência, a 

natureza, as forças da razão, o progresso, a ciência, a linguagem e o 

sujeito/eu. Este enfoque exige utilizar um fundamento adequado para 

investigar as identidades fragmentadas que criam a vida moderna: feminista-

negra, socialista-feminista, etc. Insiste na necessidade de gerar uma 

solidariedade na oposição da perigosa ficção do exclusivamente “humano” 

(leia-se “masculino”) naturalizado e tornado essencial, e a deformação e 

exploração perpetradas em nome dessa ficção. Este exercício pode exigir que 

nos oponhamos a todo retorno fantasioso à totalidade primordial de nossa 

infância, das sociedades anteriores às classes sociais ou à idéia de 

“consciência unitária”, anterior ao gênero e à espécie, que tem motivado as 

epistemologias do “ponto de vista”. Desta perspectiva, as reivindicações 

feministas somente são aceitáveis e menos deformantes se se baseiam na 

solidariedade entre estas identidades fragmentadas modernas e entre as 

políticas que as criaram.                
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VI. CRÍTICA PÓS-MODERNA 

 

Rorty (1982: 355) afirma que as idéias ontológicas e epistemológicas 

tradicionais, baseadas em “uma concepção absoluta (objetiva) da realidade do 

método científico” não são mais claras ou úteis. Portanto, perguntas como: qual 

deveria ser o método das ciências sociais? E, quais são os critérios de uma teoria 

moral objetiva? Estão mal delineadas. Rorty recomenda um enfoque baseado em 

Dewey, tanto para as ciências sociais como para a moralidade, um enfoque que 

ponha ênfase na utilidade das narrativas e dos vocabulários, mais que na 

objetividade das leis e teorias. 

Para Rorty, o debate que dentro das ciências sociais tem enfrentado os 

positivistas e os críticos do positivismo, ou para usar suas próprias palavras, os 

partidários de uma ciência social “livre de valores” frente aos partidários de uma 

ciência social hermenêutica, tem sido mal colocado. A miúda, o ponto crítico em 

torno do qual se tem construído o enfrentamento tem consistido no contraste entre 

“explicação” e “compreensão” como objetivos excludentes do conhecimento nas 

ciências sociais. Para Rorty, esta oposição é um mau planejamento do problema, 

visto que ambas as operações estão presentes no trabalho cotidiano dos cientistas 

sociais. A questão se reduz a duas operações que não são mutuamente 

excludentes entre si, mas sim, perfeitamente compatíveis. O problema se reduz à 

eleição de um determinado tipo de discurso em função do objetivo que se quer 

alcançar. De fato, para Rorty, existem dois tipos diferentes de requisitos no 

discurso das ciências sociais: 

1) Deve conter descrições dos fenômenos que permitam sua predição e 

controle. 

2) Deve conter descrições que nos sejam úteis para dizer o que fazer.   

Neste sentido, a ciência social behaviorista tem construído uma linguagem 

mais apropriada para expressar e canalizar a pretensão de controle e predição. 

Sem dúvidas, esta mesma linguagem não é em absoluto, apropriada para 

expressar a reflexão moral e normativa acerca do que se deve fazer. Pelo 

contrário, a ênfase posta na ciência social hermenêutica é na importância do 

significado e do sentido que os próprios atores atribuem a sua práxis, o que lhes 
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tem permitido desenvolver um discurso muito apropriado para expressar os 

problemas normativos e nada útil para alcançar o controle e a predição. 

O segundo erro criticado por Rorty consiste na distinção a priori segundo a 

qual a natureza e o homem são objetos de classes distintas. Esta distinção implica 

uma confusão entre a ontologia e a moral. Existem exemplos de discursos onde as 

distinções entre humano/não-humano ou objetos/personas não são relevantes nem 

constituem discursos úteis. Sem dúvidas, há ao menos um discurso para o qual 

este tipo de distinção é básico: o discurso moral. Os seres humanos não são 

descritos de modo “mais objetivo” em função de que utilizamos um discurso 

científico ou normativo. Os discursos são úteis ou inúteis, bons ou maus, 

sofisticados ou vulgares, porém não “mais objetivos” ou “menos objetivos”, nem tão 

pouco mais ou menos “científicos”.    
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CAPÍTULO 6: 

CORRENTES E TEMAS ATUAIS NA TEORIA POLÍTICA NORMATIVA 

 

I. O DEBATE ENTRE LIBERAIS E COMUNITARISTAS 

 

Trata-se de um dos debates que, sem dúvidas, tem dominado o panorama da 

teoria política normativa dos últimos trinta anos. A polêmica entre liberais e 

comunitaristas tem constituído a controvérsia que mais atenção tem suscitado47 

tanto nos Estados Unidos como na Europa. Sem dúvidas, enquanto na América do 

Norte a polêmica despertou um grande interesse e, em boa medida homogeneizou 

a teoria política estadunidense, os cientistas políticos europeus participaram no 

debate como “observadores com certa perplexidade” (PAREKH, 1996:511). 

As origens do debate remontam à publicação das obras de Rawls Teoria da 

Justiça (1971) e de Nozick Anarquia, Estado e Utopia (1974). Ambos os autores 

representam a posição liberal, embora, como veremos, com importantes diferenças 

entre eles. De acordo com Vallespín (1985:13), conhecedor em profundidade de 

ambos os autores, Rawls e Nozick podem enquadrar-se dentro de uma corrente 

neo-contratualista que persegue a atualização da teoria clássica do contrato social: 

 

(...) trata-se de uma obra capaz de carregar sobre seus ombros a 
saída para a crise da legitimação que vinha afligindo a Teoria 
Política liberal moderna. Aqui, oferece Rawls uma autêntica 
resposta e abre caminho para uma verdadeira saída. Presta-se a 
esta tarefa com assombrosa eficácia, apoiando-se tanto em 
elementos conceituais clássicos como a teoria do contrato social, 
como os dotando de um novo verniz cientificista como 
consequência de sua assimilação da teoria da escolha racional e 
dos jogos e um novo delineamento do discurso a partir de uma 
perspectiva de diálogo interdisciplinar. 

  

A grande preocupação de Rawls é tratar de compatibilizar a liberdade com a 

igualdade nas sociedades industriais avançadas. Neste sentido, o texto de Rawls 

                                                           
47 Alguns autores como Miller (1990:428) desprezam a etiqueta “liberais” e propõe substituí-la pela 
expressão “individualistas”. Embora estando de acordo com os motivos que o levam a preferir este 
segundo termo, tem-se optado por manter a denominação de “liberais”, visto que a grande maioria 
da bibliografia especializada emprega este termo e o uso de um novo termo implicaria introduzir 
desnecessárias dificuldades para a adequada compreensão do leitor.   
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pode ser lido como um produto do entorno político que viveu a sociedade norte-

americana na década de 1960. Como é bem sabido, nesses anos, a sociedade 

norte-americana conheceu a emergência do movimento de luta pelos direitos civis 

dos negros, que situou em primeiro plano as preocupações acerca da liberdade, da 

igualdade e da justiça social (YOUNG, 1996:479).      

 A tese fundamental de Rawls é a defesa de um Estado intervencionista, que 

promova simultaneamente a liberdade e a igualdade. A defesa do papel do Estado 

como redistribuidor dos recursos se sustenta na estratégia argumentativa 

denominada “posição original”. O autor imagina os fundadores de um novo Estado 

tratando de encontrar os princípios de justiça que regulam o status quo que se 

pretende criar. Estes “pais fundadores” carecem do conhecimento acerca das suas 

capacidades e dos recursos que definirão sua posição na nova ordem social: se 

diz, portanto, que estão submetidos a um “véu de ignorância” sobre o qual será a 

sorte que vai decidir no futuro. Nesta situação, tratarão de desenhar um sistema 

baseado em princípios que são suficientemente neutros como para assegurar seu 

próprio bem-estar futuro como membros desse coletivo. O objetivo é encontrar os 

princípios que regulam a distribuição dos bens sociais de tal maneira que 

favoreçam e protejam a posição destes “pais fundadores”, dada a incerteza a 

respeito da sua própria sorte dentro deste novo ordenamento. Nestas condições, 

Rawls argumenta que os “pais fundadores” elegeriam dois princípios sobre os 

quais descansaria o critério de justiça no novo Estado: 

1) A igualdade e as liberdades como princípios dominantes. 

2) Permitem-se unicamente aquelas desigualdades na distribuição dos 

bens que beneficiam aos mais desfavorecidos.  

A posição de Robert Nozick difere das teses do Estado intervencionista de 

Rawls. Em sua teoria dá primazia à liberdade sobre qualquer intento de diminuir a 

desigualdade distributiva através da ação do Estado. Segundo Nozick, as únicas 

funções que cabe desempenhar ao Estado são as derivadas da manutenção da lei 

e da ordem. Qualquer tipo de intervenção que signifique incrementar as 

competências do “Estado mínimo” é rechaçada por resultar contrária à autonomia 

individual. A defesa da autonomia individual frente ao Estado ressuscita ecos de 

Kant. A posição kantiana consistia em conceber o indivíduo sempre como um fim e 
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nunca como um meio. De acordo com esta posição, a intervenção do Estado sem o 

consentimento dos indivíduos, embora seja para conseguir uma redistribuição mais 

equitativa dos bens, significa transformar os indivíduos de fins em meios. Além de 

Kant, Nozick se apóia em outro clássico, Locke, para fundamentar suas teses. 

Explicitamente reconhece seu débito para com a teoria da propriedade de Locke, 

como justificação para seu rechaço a qualquer possibilidade de que o Estado 

realize intervenções que possam afetar as propriedades dos indivíduos sem seu 

consentimento prévio. Segundo Locke, a propriedade se fundamenta na aplicação 

do trabalho aos bens naturais, o que implica a aquisição originária destes bens por 

um indivíduo. Esta aquisição originária é justa sempre que não vá em detrimento 

da condição dos demais indivíduos. A partir daí, as sucessivas diferenças de 

propriedades que se vão produzindo serão legítimas, visto que procedem de uma 

apropriação originária justa.     

Uma vez assinalados os principais argumentos da posição liberal de Rawls e 

Nozick, passaremos a ocuparmo-nos da segunda grande corrente na teoria política 

normativa dos últimos trinta anos: o comunitarismo. 

O comunitarismo alcançou sua maioridade na década de 1982, com a 

publicação de Liberalism and the Limits of Justice de Michael Sandel, texto que 

recolhe, sintetiza e ordena as críticas que distintos autores vinham formulando 

acerca das posições liberais. A esta primeira obra se seguiu o texto de Michael 

Walzer Spheres of Justice, publicado um ano depois e considerado um dos 

trabalhos mais representativos desta corrente. A tese fundamental do 

comunitarismo consiste em proclamar que valores como a justiça, os direitos e a 

liberdade só podem ser adequadamente tratados e compreendidos se se leva em 

conta seu enquadramento em contextos sociais e culturais determinados. Desta 

posição de partida, as críticas comunitaristas ao discurso liberal podem ser 

sintetizadas em duas linhas: o conceito liberal do eu e o conceito liberal da justiça.    

Sandel argumenta que a teoria da justiça de Rawls pressupõe 

equivocadamente a existência de um eu moral prévio às relações sociais, guiado 

por princípios de justiça: um eu despojado da cultura. Assim, o eu liberal “não tem 

travas” e é capaz de situar-se fora da comunidade sem que lhe afetem a hierarquia 

dos valores culturais próprios do coletivo a que pertence e no qual se tem 
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socializado. Os direitos e deveres do eu liberal se definem de forma abstrata e 

universal, sem levar em conta as obrigações nascidas das relações sociais e 

pessoais. De acordo com Sandel, os princípios da justiça gerados por uma noção 

abstrata do eu deste tipo, somente podem servir para regular as relações públicas 

com os estrangeiros, ou naquelas situações que dão coesão à comunidade se têm 

distendido e, portanto, os indivíduos se encontram numa situação anômala. Sandel 

sugere que a justiça deve ser complementada pelo raciocínio das relações e 

compromissos que constituem o eu individual. E frente ao eu liberal, os 

comunitaristas constituem uma noção do seu “situado”, profundamente vinculado à 

comunidade a qual pertence e definido por duas características: os próprios 

vínculos e a interpretação compartida que se tem do mesmo. A relação entre o eu 

individual e a comunidade que está previamente definida por direitos e deveres que 

configuram a moralidade dos indivíduos e, ao mesmo tempo, os indivíduos que se 

implicam e compartem dos fins e propósitos da comunidade a que pertencem.     

É precisamente aqui onde encontramos um choque frontal entre o liberalismo 

e o comunitarismo: a concepção dos direitos e deveres definidos por cada 

comunidade esbarra com a concepção da universalidade dos direitos definida pelo 

discurso liberal, e a concepção dos fins e propósitos como elementos 

compartilhados por todos os membros da comunidade se choca com a definição 

dos fins por cada indivíduo, própria dos liberais. O comunitarismo se opõe à tese 

liberal de que o direito deve ser uma garantia frente às pretensões do Estado de 

impor aos cidadãos a busca pelo bem coletivo. Os liberais afirmam que, dada a 

impossibilidade que cada eu experimenta de entender em sua totalidade e, 

portanto, compartilhar os fins de outros indivíduos, qualquer definição de fins e 

objetivos por parte da comunidade significa uma submissão inaceitável às vontades 

individuais. A resposta comunitarista consiste em afirmar que a vida em comum 

reduz os níveis de compreensão entre os indivíduos que formam parte de uma 

comunidade, até conseguir que surjam interpretações do eu comuns e com elos 

afins e com objetivos verdadeiramente compartilhados e não impostos. 

Walzer assinala que a não-universalidade dos critérios de justiça não somente 

se dá entre comunidades de diferentes culturas. Na verdade, no interior de uma 

comunidade, é possível distinguir distintas “esferas de justiça”, que operam com 



182 

 

critérios de justiça não idênticos. Uma vez constatada a fragmentação de cada 

comunidade, o autor defende uma “igualdade complexa” na qual se assegure a 

compatibilidade entre os distintos critérios de justiça distributiva próprios de cada 

esfera. Trata-se, em definitivo, de que a pluralidade das regras do jogo que 

regulam as relações em cada esfera e não colidem entre si. Em uma sociedade de 

mercado, por exemplo, isto quer dizer que se devem arbitrar medidas para impedir 

que aqueles indivíduos com recursos monetários possam empregar tais recursos 

para comprar cargos públicos: as regras do jogo da esfera do mercado não devem 

ser utilizadas na esfera do sistema político. 

Em resposta às críticas comunitaristas, alguns escritores liberais têm 

respondido que o comunitarismo implica um relativismo inaceitável. Se a cultura 

estabelece as normas e não há possibilidade de submeter a um juízo estas normas 

para articular princípios de razão liberal, então não podemos avaliar, nem moral, 

nem politicamente, diferentes contextos sociais. Os comunitaristas respondem que 

os liberais apontam para um perigoso e abstrato conceito de universalidade 

(YOUNG, 1996: 495).  

Em meados dos anos oitenta do século XX, o debate liberalismo versus 

comunitarismo inundou as páginas dos livros e revistas de ciência política. Porém 

se tratava de um debate demasiado abstrato e embasado em uma falsa dicotomia. 

Embora o objetivo dos comunitaristas fosse situar as normas políticas e morais em 

seus contextos sociais e culturais, o certo é que raramente desceram ao estudo de 

caso de comunidades particulares. Ademais, era difícil encontrar algum 

comunitarista que pudesse rechaçar os valores liberais de igualdade, respeito e 

tolerância. Por outro lado, poucos liberais negavam o peso dos compromissos 

culturais na vida dos indivíduos, ainda que estivessem em desacordo com os 

comunitaristas a respeito da significação normativa destes feitos.  

O debate liberalismo versus comunitarismo pôs em manifesto até que ponto a 

teoria política liberal contemporânea se havia afastado dos grupos sociais, e 

considerado as pessoas exclusivamente como indivíduos. Este debate significou 

um importante desafio ao delinear se a teoria política deveria ou não considerar o 

reconhecimento do contexto e as diferenças culturais entre grupos. 
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O texto de Will Kymlicka Liberalism, Community and Culture (1989) 

representa um giro neste debate. O autor discute as situações políticas e culturais 

dos indígenas canadenses a respeito do Estado liberal do Canadá. Seu argumento 

é que os valores do moderno liberalismo econômico requerem a constituição de 

direitos culturais, os quais podem traduzir-se em direitos especiais para as minorias 

oprimidas culturalmente. A chave de sua argumentação é que tais direitos culturais 

se deduzem do liberalismo, já que em sua construção de direitos universais se 

inclui o direito individual ao pertencimento cultural e a conservação da cultura da 

qual faz parte. 

Existe um conjunto de trabalhos surgidos na década dos anos noventa do 

século XX que tratam de reconciliar as posições liberais e comunitaristas 

(MACEDO, 1990; GALSTON, 1991). Estes autores criticam a visão comunitarista 

de que o liberalismo não se preocupa com os fins e as virtudes, e afirmam que o 

liberalismo considera valores culturais, fins normativos e virtudes de conduta. O 

texto de Rawls Political Liberalism (1993) pode inscrever-se dentro desta atitude de 

superação do debate. Rawls se move em direção oposta a Kymlicka e alguns 

outros escritores que tentam reconciliar os valores do liberalismo com o 

reconhecimento público de normas particulares e estilos de vida. A liberdade e o 

respeito pelas “doutrinas compreensivas”, como ele mesmo as denomina, 

requerem um acordo de todos com um conjunto de princípios que guiam a 

interação de distintas comunidades, porém transcendendo-as. O multiculturalismo 

é possível em uma sociedade liberal somente se redesenharmos uma clara 

fronteira entre o que é propriamente público – as normas e leis constitucionais que 

governam a totalidade da sociedade – e o privado, que abarca os assuntos 

individuais, a consciência de comunidade e o compromisso com ela. 

A importância do debate entre liberais e comunitaristas, apesar de haver 

dominado a teoria política normativa durante os anos setenta e oitenta do século 

XX, não tem chegado a eclipsar outras temáticas dentro da teoria política 

contemporânea. Neste sentido, outras correntes ou subcampos que podemos 

encontrar nos últimos trinta anos na teoria política normativa seriam os seguintes48: 

1) Teoria democrática. 
                                                           
48 Esta classificação foi inicialmente proposta por Young (1996).  
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2) Teoria feminista. 

3) Teoria crítica. 

4) Pós-modernismo. 

5) Novos movimentos sociais. 

 

II. A TEORIA DEMOCRÁTICA 

 

A efervescência dos movimentos sociais dos anos sessenta e setenta do 

século XX a favor de uma democracia participativa tem convertido a participação 

cidadã em um valor central da teoria política normativa nos últimos vinte anos. 

Carole Pateman em Participation and Democratic Theory (1970) estabeleceu a 

agenda da discussão sobre a teoria da participação democrática contemporânea. 

Neste texto, se criticava a concepção pluralista da democracia, intergrupal e 

plebiscitária, e se rearticulava um ideal de democracia que compreendia a 

discussão ativa e a tomada de decisões por parte dos cidadãos. Argumentava-se 

que a igualdade social é uma condição da participação democrática e a 

participação democrática ajuda a preservar e desenvolver a igualdade social. Isto 

significa que o lugar da participação democrática deve incluir as instituições sociais 

para além do Estado e, particularmente, no lugar de trabalho.   

C. B. Macpherson (1973; 1978) articulou um esquema que criticava a 

passividade e o utilitarismo da concepção dominante da democracia liberal, 

formulando uma concepção alternativa e mais ativa da democracia liberal. Este 

autor distinguia em suas análises da teoria política dois tipos de concepções da 

natureza humana: consumidores de bens e promotores de atitudes e habilidades. A 

perspectiva do individualismo possessivo, inevitavelmente, considera o processo 

político como uma competição por bens escassos onde o desejo de acumulação 

não conhece limites. Sem dúvidas, se se redefine a natureza humana como a 

promoção e o desenvolvimento de habilidades e talentos, então a teoria política da 

democracia transforma-se. Assim, a justiça distributiva se transforma em um 

significado, entre outros possíveis, de uma concepção mais ampla da liberdade 

positiva, que é em si mesma um bem social por que se realiza em cooperação com 

outros. A liberdade é a oportunidade de desenvolver e exercitar as habilidades e 
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talentos pessoais. Uma democracia ativamente comprometida com a cidadania é, 

por conseguinte, condição e expressão dessa liberdade.     

Vários autores tomam como um valor básico esta noção expandida de 

liberdade: ausência de dominação e capacidade positiva de auto-realização e 

autodeterminação. Compreendida neste sentido, a igualdade resulta mais 

compatível com a liberdade, que empregando a estreita e habitual concepção 

baseada na propriedade e na liberação das interferências. Outra das vantagens da 

teoria democrática contemporânea se ocupa com as condições da autêntica 

cidadania democrática. Dos indivíduos que estão severamente privados de 

liberdade não se pode esperar que exerçam as virtudes da participação 

democrática, e são mais altamente vulneráveis às ameaças e à coerção no 

processo político. As desigualdades econômicas geram desigualdades nas 

oportunidades, nas relações de poder e na influência e capacidade de estabelecer 

seus próprios fins. Por isso, o compromisso com a democracia requer medidas 

sociais que limitem o grau de desigualdade social e garantam que todos os 

cidadãos tenham suas necessidades atendidas (BAY, 1981; GREEN, 1985; 

CUNNINGHAM, 1987; COHEN e ROGERS, 1983). A maioria dos teóricos que 

tratam da relação entre a desigualdade política e social se concentra na temática 

de classe. Somente uns poucos, influenciados pelas análises feministas, também 

põem em manifesto a influência do gênero na divisão do trabalho, para provar a 

relação entre igualdade política e a participação (GREEN, 1985; WALZER, 1982; 

MANSBRIDGE, 1991). 

No começo da década de 1970 a teoria política da democracia estava 

dominada pelo enfoque pluralista baseado em grupos de interesse. Ao longo da 

década seguinte, se desenvolveu um movimento de crítica que elaborou uma 

concepção alternativa de democracia. Em Beyond Adversary Democracy (1980), 

Jane Mansbridge argumenta que a conceituação do processo democrático como 

uma competição de interesses é demasiado estreita. Em seu lugar, propõe um 

modelo de democracia unitária consistente em que os participantes dirigem seus 

esforços no sentido de alcançarem o bem comum através da discussão e do 

debate. Prudentemente, argumenta também que a democracia unitária tem seus 
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limites, e sugere que tanto a democracia de confrontação como a chamada 

democracia unitária são necessárias na política.        

Benjamin Barber em Strong Democracy (1984) se soma a esta corrente de 

crítica da concepção pluralista de democracia e propõe um modelo alternativo no 

qual os cidadãos formam junto um compromisso público com o bem comum, 

embora a pluralidade de interesses não seja diluída. Nesta linha, nos últimos anos, 

se tem assistido a uma proliferação de textos sobre a democracia concebida como 

forma de realização da razão prática. As práticas e ideais da tomada de decisões 

democráticas que enfatizam um embate dialógico tem recebido importante atenção 

e desenvolvimento (COHEN, 1989; SPRAGENS, 1990; SUSTEIN, 1988; 

MICHELMAN, 1986; DRYZECK, 1990; HABERMAS, 1998; FISHKIN, 1991; 

BOHMAN, 1996). O núcleo central destes autores representantes da concepção de 

democracia deliberativa e participativa é a “representação”. Este conceito que tem 

sido trabalhado por distintos autores (BURNHEIM, 1985; BEITZ, 1989; BOBBIO, 

1985; GRADY, 1993), destacando entre estes, a última grande obra de Dahl 

(1989).      

 

III. O FEMINISMO49 

 

O feminismo é, a princípio, político na medida em que realça e problematiza 

as relações fundamentalmente políticas entre gênero e poder (HÖJER e ASE, 

1999: 73). Por isso mesmo, talvez ainda tenha muito a dizer à ciência política, 

embora nos pareça que o dito mainstream da ciência política tenha pouca 

predisposição para ouvir tais reivindicações e objeções por parte do movimento 

feminista.  

O feminismo, entretanto, não é uma corrente que tenha crescido dentro dos 

confins das ciências sociais, muito pelo contrário. Ele se originou fora da academia 

como uma ideologia crítica e um disruptivo movimento social. Sua absorção pelas 

                                                           
49 Parte desta seção foi apresentada, inicialmente, como artigo à parte intitulado “Feminismo e 
Teoria Política: Elementos para uma Reflexão Crítica” no GT de Teoria Política do IV Seminário de 
Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE (2009). Agradeço aqui aos comentários dos 
demais integrantes do GT e à leitura e crítica inicial do texto pelo professor Assis Brandão, 
coordenador do GT à época.  
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ciências sociais, não exclusivamente pela ciência política, tem sido parcial e 

seletiva, de modo que ainda permanece uma espécie de abismo entre o feminismo 

“de fora” e a ciência política feminista propriamente dita. Na discussão que segue, 

é imprescindível, por isso mesmo, primeiro, uma diferenciação da caracterização 

do feminismo como uma perspectiva e, depois, suas implicações para a análise 

política e as atuais preocupações e realizações da ciência política feminista.  

Além disso, tem surgido um conjunto de perspectivas dentro da própria 

perspectiva feminista, o que se por um lado tem acirrado o debate dentro das 

fileiras feministas, por outro, também tem levado alguns a se questionarem se o 

feminismo ainda existe como um único projeto coerente. Muitas autoras feministas 

preferem mesmo falar em perspectivas feministas no plural (CORRIN, 1999; 

BEASLEY, 1999). Estas variadas perspectivas têm diferentes e até mesmo 

conflitivos influxos sobre a análise política. Antes do que afirmar que o feminismo 

oferece uma coerente e única narrativa ou uma mata-teoria de si próprio, faz-se 

mais coerente vê-lo como um tipo de diálogo desenvolvido a partir de uma agenda 

comum50 ou de um conjunto coeso de premissas que lhe garante um núcleo teórico 

razoavelmente unificado51.    

 

1. A TEORIA POLÍTICA FEMINISTA 

 

O feminismo, em seu objetivo de chegar à raiz do problema da opressão 

feminina, parte da crítica à predominância do masculino desde os próprios 

delineamentos e pressupostos epistemológicos52. Neste sentido, o feminismo é um 

                                                           
50 Aqui pode nos ser especialmente interessante interpretar a perspectiva feminista sob a ótica de 
um paradigma teórico nos moldes de que nos fala Thomas Kuhn, ou seja, “paradigmas seriam 
concepções de mundo... [mais precisamente] seriam realizações científicas universalmente 
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 
comunidade de praticantes de uma ciência”. Cf. KUHN, Thomas. 1998. A Estrutura das Revoluções 
Científicas. São Paulo: Editora Perspectiva.   
51 A analogia e a referência aqui a um núcleo duro de premissas a partir do qual se estrutura um 
paradigma teórico tomamos de empréstimo de Imre Lakatos. Cf. LAKATOS, Imre. 1971. 
“Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes”. In: LAKATOS, I. e 
MUSGRAVE, A. (Eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University 
Press.    
52 Um sinal da sujeição feminina pelos homens e da predominância masculina sobre as questões de 
método e epistemologia dentro das ciências sócias é o fato de que poucas mulheres tiveram 
destaque na história inicial da sociologia. As demandas colocadas sobre elas pela família do século 
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movimento, uma corrente de pensamento, um enfoque, que transcende os limites 

da política, precisamente em nome desta pretensão holística. Não obstante, nosso 

objetivo aqui não é dar conta da totalidade dos aspectos tratados pelo feminismo, 

mas, tão somente, contemplar quais têm sido as reflexões que nos últimos anos 

tem se produzido dentro da ciência política a partir da perspectiva feminista. 

Durante esse período têm-se assistido, fundamentalmente, no âmbito do período 

descrito, a um crescimento importante da área de estudos sobre a mulher, contexto 

no qual tem ganhado lugar de destaque a produção da teoria política feminista. 

Apesar da agitação inicial, o pensamento feminista teve relativamente pouco 

impacto sobre a ciência política até a década de 1960, quando o surgimento do 

movimento feminista moderno chamou a atenção para muitas das desigualdades 

que ainda existiam entre homens e mulheres. Em virtude da grande influência que 

a teoria feminista vem exercendo sobre a ciência política a partir daí, é possível 

considerá-la hoje como a quarta grande tradição teórica no pensamento social 

contemporâneo, ao lado do funcionalismo, do interacionismo e das teorias 

centradas no conflito53. O feminismo moderno tem muitas variantes, no entanto, as 

diversas correntes da teoria feminista tendem a compartilhar as seguintes 

características (BRYAM et al, 2006): 

1) A teoria feminista se concentra nos diversos aspectos do 

patriarcalismo, isto é, o sistema de dominação masculina na sociedade. O 

patriarcalismo, conforme as feministas argumentam, é tão ou mais 

importante do que as desigualdades de classe na determinação das 

oportunidades que uma pessoa tem na vida. 

                                                                                                                                                                                   

19 e a falta de oportunidades na sociedade como um todo impediram que a maioria das mulheres 
tivesse algum tipo de formação superior e contribuísse de maneira mais efetiva para a sociologia. 
As mulheres que deixaram sua marca na sociologia em seus primórdios, normalmente, tinham 
biografias pouco comuns. Algumas dessas mulheres excepcionais trouxeram à tona questões de 
gênero ignoradas por Marx, Durkheim, Weber, Mead e outros sociólogos clássicos, a exemplo de 
Harriet Martineau. Não obstante, ainda que timidamente, o reconhecimento das contribuições 
sociológicas destas mulheres pioneiras tem aumentado nos últimos anos porque a preocupação 
com questões de gênero tem se tornado parte substancial da sociologia e da ciência política 
contemporâneas. Cf. MARTINEAU, Harriet. 1985. Harriet Martineau on Women. YATES, Gayle 
Graham (Ed.). Nova Jersey: Rutgers University Press.   
53 Para uma análise comparativa entre teoria feminista, funcionalismo, interacionismo simbólico e 
teorias do conflito Cf. BRYM, Robert et all. 2006. Sociologia: Sua Bússola para um Novo Mundo. 
São Paulo: Thomson Learning.   
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2) A teoria feminista sustenta que a dominação masculina e a 

subordinação feminina não são determinadas biologicamente, mas decorrem 

de estruturas de poder e de convenções sociais. A partir desse ponto de 

vista, as mulheres são subordinadas aos homens apenas porque os homens 

desfrutam de mais direitos legais, econômicos, políticos e culturais. 

3) A teoria feminista examina como o patriarcalismo funciona nos níveis 

micro e macrossociais. 

4) A teoria feminista argumenta que os padrões existentes de 

desigualdade de gênero podem e devem ser mudados para o benefício de 

todos os membros da sociedade. As principais fontes de desigualdade de 

gênero incluem as maneiras como meninos e meninas são educados, 

barreiras em relação a oportunidades iguais de educação, trabalho 

remunerado e política, assim como uma divisão desigual de 

responsabilidades domésticas entre homens e mulheres.  

Para nos orientar e classificar a recente produção da teoria política feminista, 

Castells (1996: 10-30)54 propõe um “mapa” construído sobre a base de dois 

critérios: os núcleos temáticos principais e o enfoque filosófico-político com o qual 

se aborda os ditos temas, a saber: a orientação ideológica. O primeiro dos critérios 

permite distinguir as seguintes áreas fundamentais de interesse da teoria política 

feminista: 

1) Estudo crítico das obras clássicas do pensamento político; 

2) Crítica e reavaliação das noções supostamente universais da filosofia 

e da teoria política; 

3) Intervenções explícitas no debate contemporâneo da teoria política. 

Quanto às várias orientações ideológicas que se fazem presentes dentro da 

perspectiva feminista, podemos deduzi-las a partir de uma análise dos 

pressupostos que subjazem à percepção que estes ramos fazem da política, da 

                                                           
54  A proposta de Castells (1996), além das três áreas temáticas a que se propõe contemplar, 
enfatizaria ainda, uma quarta área dedicada à ética feminista. Dado que nosso objetivo aqui é dar 
conta das contribuições da teoria política feminista dentro da produção contemporânea da ciência 
política, optamos por não contemplar aqui os aspectos da chamada ética feminista, o que não 
significa desconhecer a importância da mesma. Cf. CASTELLS, C. 1996. Perspectivas feministas en 
teoria política. Barcelona: Paidós. 
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relação entre os gêneros e das suas estratégias de ação política. Nesse sentido é 

possível encontrarmos ou enumerarmos os seguintes enfoques ou correntes55: 

1) Feminismo liberal; 

2) Feminismo socialista (marxista e não-marxista); 

3) Feminismo radical. 

 

1.1. O ESTUDO CRÍTICO DAS OBRAS CLÁSSICAS DO PENSAMENTO 

POLÍTICO 

 

Desde o início da teoria política feminista, o estudo crítico da obra dos 

clássicos do pensamento político tem sido a área de trabalho mais frequentada. 

Neste sentido, a teoria política feminista não difere de outros campos (como se vê, 

por exemplo, no caso da epistemologia feminista), nos quais a aplicação do 

enfoque de gênero começa por uma crítica ou uma espécie de “ajuste de contas 

intelectual” (CASTELLS, 1996, p. 13) que consiste em deixar manifesto o substrato 

sexista presente na obra dos autores clássicos56. Este tipo de trabalho tem 

produzido grandes e fecundas contribuições: 

                                                           
55 Quanto ao segundo critério ordenador do debate – o critério ideológico – Castells (1996) retoma 
uma classificação já anteriormente proposta por Jaggar (1983), que identifica quatro tendências 
dentro da tradição feminista (liberal, marxista, socialista e radical), optando por fundir em uma só 
categoria a marxista e a socialista, visto que as fronteiras que diferencias ambas as tendências não 
têm uma definição tangente. Acreditamos que o critério do Castells, além de ser o mais objetivo, é 
ainda o mais acertado. Afim de corroborar tal entendimento, reiteramos a seguinte passagem do 
Bryson (1992, p. 2): “(...) the approaches most commonly identified are those of liberal, marxist and 
radical feminists: the term socialist feminism is also, rather confusingly, used to describe both all 
theories y that see socialist and feminist goals as related (whether or not they are based on a 
specifically Marxist analysis) and some modern attemps to synthezise the ideas of Marxist and 
radical feminism” [grifo nosso]. Cf. BRYSON, V. 1992. Feminism and Political Theory. London: 
Macmillan Press.     
56 Os textos mais conhecidos que se ocupam de analisar os autores clássicos do pensamento 
ocidental de uma perspectiva feminista são: OKIN, S. 1979. Women in Western Political Thought. 
Princenton: Princenton University Press; ELSHTAIN, J. 1981. Public Man, Private Woman, Women 
in Social and Political Thought. Princenton: Princenton University Press; LLOYD, G. 1984. The Man 
of Reason, “Male” and “Female” in Western Philosophy. London: Methuen and Co.; PITKIN, H. 1984. 
Fortune is Woman, Gender and Politics in the Thought of Niccolò Machiavelli. Berkeley: University of 
California Press; KENNEDY, E. & MENDUS, S. (Eds.). 1987. Woman in Western Political 
Philosophy: Kant to Nietzche. Brigthton: Wheatsheaf Books; COOLE, D. 1988. Women in Political 
Theory. Brighton: Wheatsheaf Books; PATEMAN, C. 1995. El Contrato Sexual. Barcelona: 
Anthropos; FALUDI, Susan. 1999. Stiffed: The Betrayal of the Modern Man. London: Chatto and 
Windus; YOUNG, M. 1990. Teoria Feminista e Teoria Crítica: Ensayos sobre la Política de Género 
em las sociedades de capitalismo tardio. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim. 
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1) Questionam a suposta neutralidade frente à questão de gênero na 

obra dos clássicos mediante a revelação do seu caráter sexista/machista.  

2) Revelam que a tradição do pensamento político ocidental se embasa 

em uma concepção da política que exclui as mulheres.  

 

1.2. CRÍTICA E REAVALIAÇÃO DAS NOÇÕES SUPOSTAMENTE 

UNIVERSAIS DA FILOSOFIA E DA TEORIA POLÍTICA 

 

O estudo dos autores clássicos pode dar ainda destaque às objeções e à 

aplicabilidade das grandes categorias da teoria política – é o caso das estudiosas 

feministas que se detém sobre a crítica e a reavaliação das noções supostamente 

universais da filosofia e da teoria políticas, realçando suas diferenças para os 

indivíduos ou mesmo grupos: 

1) A maior parte das categorias da filosofia política e da teoria política 

têm sido pensadas para serem aplicadas no âmbito da esfera pública. 

2) Esta construção inicial tem impedido que estes conceitos, a despeito 

de suas pretensões universalistas, possam ser aplicados àqueles indivíduos, 

historicamente, relegados ao âmbito da esfera privada, em especial – as 

mulheres.   

A base argumentativa de que parte a teoria feminista consiste em que, para 

superar a marginalização e a subordinação das mulheres se faz necessário que a 

reflexão sobre a política comece a abordar o âmbito do privado, visto que, de modo 

algum, se pode supor que os conceitos e princípios analíticos desenvolvidos para o 

uso na esfera pública podem aplicar-se de maneira automática à esfera privada. 

Existem dois grandes tipos de crítica e reformulações destes conceitos centrais do 

pensamento político ocidental: em primeiro lugar, as que têm por objeto os 

atributos das esferas ou dos sujeitos, como os conceitos de público/privado, 

autonomia, imparcialidade ou racionalidade; em segundo lugar, aqueles outros que 

se referem aos conceitos relativos à politeia tais como opressão, cidadania, 

democracia, poder ou contrato social. 

  A afirmação “o privado é político” foi cunhada pelo movimento feminista para 

poder demonstrar que a distinção público/privado encerra uma situação de 
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discriminação. Em efeito, enquanto todas as atividades socialmente valiosas 

preservam-se do lado do público, as mulheres são relegadas à esfera privada, 

doméstica, desde que lhe era vetada a participação nos assuntos políticos, que por 

definição, caiam para o lado dos homens, do público. Ademais, as analistas 

feministas puseram em xeque que, se os homens podiam dedicar tempo e energia 

à política e ao resto das atividades públicas, isto só era possível por que as 

mulheres se ocuparam de prover as necessidades e os serviços indispensáveis 

para a vida, fundamentalmente, as tarefas domésticas enquadradas na esfera da 

vida privada. A partir de uma perspectiva de gênero, a esfera pública é uma 

construção subordinada aos interesses masculinos, que refletiria seus interesses 

mais competitivos e menos igualitários. Isto fica evidente tanto na regulação da 

esfera privada (através de leis e costumes e do poder concedido ao varão no seio 

familiar), como na maneira como se estrutura, hierarquicamente, a posição política, 

econômica e social destes mesmos homens (CHAPMAN, 1997: 107). Uma teoria 

política reflexiva e atualizada deve levar em conta e tomar consciência que, até 

hoje, a glória da esfera pública, esteve entrelaçada à exploração e repressão do 

privado. A teoria política feminista considera que a política do começo do novo 

século deve pensar a clássica distinção público/privado e seu verdadeiro 

significado para a política (OKIN, 1979; CLARK & LANGE, 1979; ELSHTAIN, 1981; 

NICHOLSON, 1986; YOUNG, 1990; LANDES, 1988; SHANLEY & PATEMAN, 

1991; PATEMAN, 1995; FALUDI, 1999). 

Começamos este artigo tratando da conexão existente entre o feminismo e as 

profundas transformações culturais que experimentaram as sociedades ocidentais 

a partir dos idos de 1840 e, principalmente, a partir da década de 1960 do século 

passado. Pois bem, aprofundando esta linha de reflexão, é importante realçar a 

relação que se dá entre o feminismo e a dita pós-modernidade57. Concretamente, o 

                                                           
57 A pós-modernidade representa uma ruptura, pondo em questão os ideais da modernidade e 
mostrando que o projeto moderno iluminista mostrou-se um fiasco. Não obstante, 
contraditoriamente, a pós-modernidade se consistiria também em uma espécie de aprofundamento 
nos idéias da modernidade. Assim a pós-modernidade viria para realizar a promessa que a 
modernidade não cumpriu. Deste ponto de vista, a pós-modernidade política representaria uma 
radicalização da modernidade, uma modernização reflexiva. Existe uma unanimidade sobre o ponto 
decisivo que se deveria ser destacado aqui: a política pós-moderna se concebe como uma 
radicalização democrática. Mais do que sugerir o abandono dos valores modernos (por exemplo, a 
liberdade, a igualdade, a cidadania, a autonomia ou a participação pública), ela é um esforço para 
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feminismo tem procedido a desconstrução da dicotomia que se estabelece entre 

razão e natureza na cultura ocidental com o triunfo da modernidade. De acordo 

com esta distinção, a cultura como um produto da razão corresponderia ao homem, 

enquanto que a mulher e o feminino pertenceriam ao âmbito da natureza e, 

portanto, permaneceriam ao lado daquilo que está mais próximo ao 

básico/essencial e mais distante da elaboração de que preza a razão, e não, a 

natureza. Assim, o dualismo hierárquico de gênero procede de outro dualismo, o da 

consciência humana através da oposição entre o “eu” e o “outro”, procede ainda à 

construção da autoconsciência e à emergência do sujeito. Plumwood (1993) deixa 

manifesto que esta dicotomia entre razão e natureza tem provocado o surgimento 

de uma “consciência do senhor/proprietário” na sociedade ocidental que regula as 

relações entre os humanos e a natureza. Como alternativa a esta situação, se 

assinala que em determinados contextos culturais não-ocidentais, as relações com 

a natureza se constroem não de uma perspectiva guiada pelo domínio, mas sim 

pelo “mutualismo”. De um ponto de vista normativo, o movimento feminista aposta 

em uma integração, e o eco-feminismo busca uma nova “cultura democrática para 

além do dito dualismo”, junto a um “realinhamento da razão” com a riqueza cultural 

da diversidade58. Não obstante, antes de realizar uma reconciliação entre a razão e 

a natureza, diversas autoras feministas põem em relevo a necessidade de realizar 

uma profunda revisão do conceito de razão. Assim, a teoria política feminista 

assinala o sexismo presente em uma razão universal que se caracteriza pela 

exaltação de valores como o desejo de matar e os riscos de uma vida perigosa 

(HARTSOCK, 1983; BROWN, 1988). Nos textos de Maquiavel, por exemplo, já se 

encontra presente uma exaltação da coragem/virtù como a principal qualidade para 

se ter êxito na política, assim como uma defesa do paradigma do soldado, exemplo 

de como se deve construir a práxis política se se quer ter êxito (PITKIN, 1984). 

Uma parte da crítica feminista tem se dirigido a um dos núcleos centrais que 

articula boa parte da teoria política ocidental: o contratualismo. A idéia central 

                                                                                                                                                                                   

preservar esses valores através de uma nova apresentação da cultura e da política moderna. Cf. 
NICHOLSON, L. e SEIDMAN, S. (Eds.). 1995. Social Postmodernism: Beyond Identity Politics. 
Cambridge: Cambridge University Press. Sobre os elementos críticos da pós-modernidade presente 
no pensamente político feminista Cf. JAMES, Susan. 2005. Feminisms. In: BALL, Terence e 
BELLAMY, Richard. Twentieth-Century Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.        
58 Cf. CHAPMAN, 1997, p. 114.  
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consiste em revelar que o contrato social encobre uma série de pressupostos 

implícitos sobre a natureza humana, que se baseiam e se desenvolvem a partir de 

um dos lados do ser humano – o masculino. Assim, se questiona a suposta 

universalidade e neutralidade da figura fundacional do cidadão sobre a qual se 

baseia o sistema político ocidental. A teoria política feminista tem criticado a noção 

de cidadania universal, posto que, por trás dela, se esconderia uma definição de 

cidadania que, longe de ser neutra e assexuada, na verdade responde ao 

estereótipo do homem branco e proprietário (OKIN, 1979; SAXONHOUSE, 1985; 

PATEMAN, 1995). Carole Pateman, ao analisar a teoria do contrato social da 

filosofia política dos séculos XVII e XVIII, conclui que, a despeito da sua aparência 

e da sua ênfase no universalismo, o individualismo e o consentimento dos 

governados, na verdade, o próprio contrato social opera como um mecanismo de 

exclusão da mulher (GRAU, 1998: 343). O contrato originário, longe de refletir 

enquanto metáfora um pacto entre iguais, contém em seu interior uma profunda 

discriminação, visto que suas premissas ocultas pressupõem que as mulheres 

estejam submetidas “naturalmente” ao homem, sem direitos, nem 

responsabilidades civis. Na prática, o indivíduo assexuado do liberalismo clássico 

era masculino antes de ser feminino: 

 

El pacto originario es tanto um pacto sexual como um contrato 
social, es sexual em el sentido de que es patriarcal – es decir, el 
contrato establece el derecho político de los varones sobre lãs 
mujeres – y también es sexual em el sentido de que establece um 
orden de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres. El 
contrato original crea lo que denominaré, seguiendo a Adrienne 
Rich, “la ley del derecho sexual masculino”. El contrato está lejos de 
oponerse al patriarcado; el contrato es el médio a través del cual el 
patriarcado moderno se constituye (PATEMAN, 1995: 11).       

 
 Este questionamento do contrato social, pilar sobre o qual se constituem as 

democracias ocidentais, permite à teoria política feminista estender sua crítica à 

democracia liberal e à pretendida universalidade do conceito de cidadão. Devido à 

reclusão das mulheres à esfera privada e doméstica, faz sentido que entrando no 

século XX as mulheres tenham sido excluídas de uma cidadania que se enquadra 

numa esfera pública baseada em valores masculinos. Pateman explica esta 



195 

 

exclusão através do “contrato sexual” – o pacto entre os homens que formam parte 

do contrato fundacional por meio do qual estes asseguram o acesso ao corpo das 

mulheres, enquanto estas são isoladas da esfera do público, da participação 

política, e mantidas unicamente sob o papel de esposas e mães.  

                   

1.3. INTERVENÇÕES EXPLÍCITAS NO DEBATE CONTEMPORÂNEO DA 

TEORIA POLÍTICA 

 

Neste âmbito temático se enquadram as contribuições do feminismo nos 

debates que têm atraído a atenção da teoria política contemporânea. Todavia, a 

produção feminista neste meio já não é tão mais relevante quanto o fora nos 

anteriores. De todos os modos, ainda é possível encontrar posicionamentos 

feministas nos debates centrais da disciplina nos últimos anos. Os mais destacados 

são os seguintes: 

1) A polêmica e as críticas ao comunitarismo, onde sobressaem os 

trabalhos de Marylin Friedman (1996), de Susan M. Okin (1996) e Elizabeth 

Frazer e Nicola Lacey (1993). 

2) O debate com a teoria crítica habermasiana e as éticas 

comunicativas, onde se destacam as contribuições de Seyla Benhabib 

(1990) e de Nancy Fraser (1990). 

3) A crítica à teoria da justiça de Rawls e, mais em geral, ao 

pensamento liberal contemporâneo, onde se destacam as contribuições de 

Susan M. Okin (1996 e 1979). 

 

1.4. OS TRÊS ENFOQUES DA TEORIA POLÍTICA FEMINISTA: LIBERAL, 
MARXISTA-SOCIALISTA E RADICAL 

 

1.4.1. A TEORIA FEMINISTA LIBERAL 

 

 A teoria feminista liberal defende o mesmo conceito de natureza humana do 

liberalismo. A principal diferença com o liberalismo consiste na crítica aos traços 

pretensamente universais com que o liberalismo caracteriza a natureza humana, 
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porém esta realidade se baseia na experiência masculina. A causa da 

subordinação das mulheres é a discriminação injusta (legal e de outros tipos). As 

feministas liberais se mantêm no plano político e se baseiam sobre os conceitos de 

liberdade e igualdade. Suas propostas políticas buscam alcançar a igualdade com 

os homens. As autoras mais destacadas são: Betty Friedan, Karen Gregen, 

Geneviève Lloyd, Jane R. Richards e Susan M. Okin. 

 

1.4.2. A TEORIA FEMINISTA MARXISTA-SOCIALISTA 

 

 A teoria feminista marxista-socialista defende a mesma noção de natureza 

humana do socialismo. As feministas socialistas defendem que a opressão das 

mulheres procede de fatores combinados: o capitalismo e o patriarcado. As 

principais teóricas são Heidi Hartmann, Zillah Eisenstein, Juliet Mitchell, Sheila 

Rowbotham e Alison Jaggar. 

 

1.4.3. A TEORIA FEMINISTA RADICAL 

 

 O ponto de partida da teoria política feminista está na afirmação de que os 

papéis e valores do gênero não são mais que criações culturais e, como tais, 

suscetíveis de serem substituídas por outras elaborações simbólicas com um 

conteúdo menos sexista e mais igualitário. Esta tese, que alguns autores preferem 

rotular de teoria do gênero, foi elevada pelo feminismo radical dos anos de 1960 do 

século 20 à categoria de uma teoria política, ao contemplar a posição desigual da 

mulher em termos políticos, digo, sua posição de subordinação, impotência e 

opressão frente aos homens. Pode-se afirmar que o feminismo radical transformou 

a teoria do gênero em uma teoria política (CHAPMAN, 1997: 106).    

 A teoria feminista radical é um fenômeno contemporâneo com duas raízes 

imediatas: o movimento de liberação das mulheres do final da década de 1960 e a 

“nova esquerda” estadunidense, de inspiração marxista. A respeito da natureza 

humana, a teoria feminista radical assume três princípios fundamentais: 

1) A reflexão sistemática sobre a relevância política da biologia 

reprodutiva humana. 
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2) A consideração de que a biologia feminina é básica para a divisão 

social do trabalho, em que se fundamentaria a subordinação das mulheres. 

3) O papel relevante que se outorga à cultura e à socialização, visto que 

a “mulher se faz/constrói e não, apenas nasce”. 

Em síntese, a biologia é entendida ora como um problema, ora como uma 

solução. O fato é que ela desempenharia um papel chave. O feminismo radical 

considera que a causa básica das mulheres é a luta contra o patriarcado: um 

conflito transhistórico que os homens têm resolvido até o presente momento a seu 

favor, controlando os corpos, a sexualidade e os processos reprodutivos das 

mulheres. Estes elementos da identidade, básicos do feminismo radical, se 

refletiram no princípio dos anos de 1970 em livros como Sexual Politics de Kate 

Millet, onde se usava pela primeira vez a palavra “patriarcado” em um sentido 

eminentemente político, diferente do sentido habitual na antropologia ou na 

sociologia; The dialectic of Sex de Shulamit Firestone; Patriarchal Attitudes de Eva 

Figes; The Female Eunuch de Germainer Greer e Gyn/Ecology e The Metaethic of 

Radical Feminism de Mary Daly. 

As feministas radicais consideram que a opressão das mulheres não pode ser 

erradicada reformando-se as leis e fazendo com que homens e mulheres 

compartilhem responsabilidades iguais onde antes tais responsabilidades eram 

desiguais e delimitadas em função do sexo (como postulam as femininas liberais), 

nem compartilhando em pé de igualdade os espaços nas instituições políticas e 

econômicas (como defendem as marxistas-socialistas), mas tão somente, mediante 

uma reconstrução radical da sexualidade. Muitas de suas análises pretendem 

identificar os aspectos da construção social da feminilidade que servem para 

perpetuar a dominação masculina. 

Nos últimos anos têm se produzido uma aproximação entre as três 

perspectivas, de modo que, cada uma delas, tem prestado mais atenção aos 

argumentos e posições das outras correntes. O objetivo maior deste exercício de 

aproximação é evitar cair no reducionismo que faz crer que as desigualdades de 

gênero têm apenas uma única causa e uma fácil solução.  

Apesar do exercício crítico acerca dos pressupostos da teoria política 

tradicional ter concentrado a maior parte dos esforços da literatura política 
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feminista, isto não significa que não possamos citar contribuições positivas. Em 

sentido propositivo, enquanto “achados” da teoria política feminista, podemos citar 

o novo conceito de “patriarcado” e a conceituação de uma “democracia feminista”. 

A expressão “patriarcado” foi cunhada para designar o poder e a política dos 

homens. O patriarcado quer expressar a conceituação masculina da política 

baseada na hierarquia e na assimetria, pressupondo a dominação do homem sobre 

a mulher e também sobre os outros homens. A negação do feminino como parte 

integrante da política traz consequências negativas tanto para as mulheres, como 

para os homens (CHAMPMAN, 1997: 107): 

 

El patriarcado no era control masculino de la sexualidad feminina y 
nada más. Era, em su conjunto, también uma civilización o, más 
bien, uma serie de civilizaciones, com sus instituciones, sus 
religiones, sus códigos, [...] Al orden simbólico del patriarcado se 
remiten instituciones como los parlamentos, los Estados, la ley igual 
para todos, los tribunales, los ejércitos, instituciones consideradas 
modernas y que se siguen considerando indispensables, aunque 
algunas de ellas tengan ya la crisis em el horizonte (Libreria de 
Mujeres de Milán, 1996, p. 15).  

 

 O conceito de patriarcado não tem tido uma interpretação e definição 

homogênea dentro da teoria política feminista, o que é um reflexo da própria 

realidade de pluralidades dentro do movimento feminista. Assim, o conteúdo do 

que se deve entender por patriarcado oscila desde as feministas socialistas, 

interessadas em delimitar a relação existente entre capitalismo e patriarcado como 

estruturas de dominação, até àquelas feministas que têm pleiteado uma 

caracterização sociosimbólica do patriarcado, formulada a partir da diferenciação 

sexual. 

 Pelo que podemos extrair das defensoras da democracia feminista, a 

expulsão da política masculino-fálica levou a teoria política feminista a demandar a 

necessidade de construir uma nova maneira de entender e praticar a política, mais 

igualitária, mais participativa e baseada em relações horizontais. A criação e a 

defesa destes elementos é mesmo o combustível do funcionamento das próprias 

organizações feministas e do seu próprio experimentalismo institucional, com 

ênfase sobre procedimentos autogovernados de funcionamento e organização que 
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perseguem uma participação mais igualitária de todos os seus membros 

(RANDALL, 2002: 118-122). 

 

2. AS CRÍTICAS À PERSPECTIVA FEMINISTA 

O modo como a perspectiva feminista tem sido aplicada na ciência política 

tem sido de vários diferentes pontos de vista (aqui estaremos focando a ciência 

política feminista antes do que o feminismo per se, visto que desde o início, 

argumentamos que eles não são a mesma coisa). 

Visto que é grande a diversidade de pontos de vista dentro do feminismo, 

estas correntes têm sido incorporadas de modo pouco ordenado dentro dos 

estudos políticos, isto tem dado arsenal crítico aos seus detratores que atacam o 

argumento interno da própria interpretação feminista. Nesse sentido, a 

universalidade de que tratam as autoras feministas tem sido posta em xeque, visto 

que uma concepção “universalista” de mulher é cada vez mais insuficientemente 

reconhecida frente à diversidade de opiniões entre as próprias feministas. Não 

obstante, muitas vezes, os críticos do feminismo chegam mesmo a acusar suas 

interlocutoras de não reconhecerem ou negarem a sua própria diversidade, visto 

que impera no movimento um profundo conflito de interesses e percepções 

diferentes da política entre os grupos feministas (LANE, 1959: 355).    

 Argumentado da mesma maneira tem sido o ataque ao “essencialismo”. Nas 

palavras de Squire (1999), este termo seria excessivamente utilizado pela teoria 

feminista, mas ainda muito pouco claro (SQUIRE, 1999: 66). O essencialismo tem 

favorecido uma espécie de construtivismo social da identidade o que tem 

inclinando a igualar o essencialismo com algum tipo de determinismo biológico, o 

que tem sido alvo de críticas dos pós-estruturalistas que identificam o 

essencialismo com um resíduo de nível material ou simbólico. Dentro dos 

pressupostos e dos cânones do pensamento feminista, o essencialismo permanece 

um termo pronunciado ainda com um tom de desdém pelos seus críticos. Esta 

questão levanta um problema para as feministas – se elas devem ou não escapar 

de qualquer alusão ao pensamento essencialista. 
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 O pensamento feminista como um todo e, mais significativamente, os 

estudos feministas têm despertado também pouco interesse ou reflexão quanto às 

questões de método e epistemologia (SAPIRO, 1998). Esta lacuna sugere outra 

linha de críticas a serem feitas à perspectiva feminista – a idéia de que a ciência 

política feminista não tem sido suficientemente audaciosa quanto à crítica aos 

métodos. Na prática, o estabelecimento da ciência política feminista foi combinado 

a um movimento cadente e “cômodo” de adotar, sem maior rigor crítico, métodos 

tradicionalmente “masculinos”, especialmente, análises quantitativas de aspectos 

do comportamento político, que são hoje considerados mais “rigorosos” e atendem 

ao status equivocado de “mais científicos”. Uma razão para isso pode ser o fato de 

que, tendo em vista que as cientistas políticas ainda exercem um papel 

relativamente marginal dentro do nosso campo, as dificuldades experimentadas por 

estas pesquisadoras podem ter as levado a dirigir a “validação acadêmica” de suas 

pesquisas aos moldes tradicionais da metodologia do mainstream masculino 

acadêmico.         

 Se por um lado a ciência política feminista tem levantado importantes 

questões sobre a relação entre a esfera privada e a esfera pública, bem como seus 

efeitos sobre a participação e a produção de políticas públicas, por outro lado, ela 

tem concentrado sua atenção quase exclusivamente sobre o nível das atividades 

políticas convencionais. Cientistas políticas feministas têm crescentemente 

procurado fazer uso de estruturas de outras disciplinas. Esta atitude se explica em 

função das dificuldades que as cientistas políticas enfrentam para se estabelecer 

dentro da nossa disciplina. Desafortunadamente, os parâmetros tradicionais da 

ciência política refletem uma forte influência masculina sobre o conceito de política, 

o que tende a limitar os seus ponto de vista e os ângulos de análise59.   

 Mas a ciência política feminista tem sido muito criticada ainda pela sua 

incorporação tímida ou parcial dos principais insights do feminismo, esta talvez seja 

a sua principal fraqueza a ser destacada pelo mainstream da ciência política 

contemporânea. A ciência política, assim como a sociologia ou a história ainda 

                                                           
59 Sobre os aspectos epistemológicos e metodológicos do feminismo Cf. RANDALL, Vicky. 2002. 
“Feminism”. In: MARSH, David e STOKER, Gerry (Eds.). Theory and Methods in Political Science. 
New York: Palgrave MacMillan, pp. 109-130.  



201 

 

permanecem notavelmente pouco influenciadas pela perspectiva feminista. Esta 

afirmativa é verdadeira mesmo nos Estados Unidos, a despeito do tamanho da 

comunidade política feminista, e a despeito do fato de que muitos departamentos 

de ciência política agora oferecem ao menos um curso na área. Não obstante, a 

relação entre gênero e política não tem sido totalmente integrada à ciência política, 

às suas teorias ou às suas conclusões (SAPIRO, 1998: 68). Como já enfatizamos, 

a ciência política permanece uma profissão ainda dominada por homens; não 

apenas por que estes estão em vantagem numérica, mas principalmente, por que 

conseguiram subordinar a forma de pensar a política e seus instrumentos de 

análise através de um ângulo privativamente masculino60.  

  

IV. A TEORIA CRÍTICA 

 

Sob a rubrica de “teoria crítica” se agrupam um conjunto de contribuições 

diversas que compartilham uma série de traços em comum: 

1) A vinculação entre a teoria e a idéia de práxis: a política somente tem 

sentido como instrumento para alterar, modificar ou combinar as relações de 

poder. 

2) A teoria crítica está ligada ao marxismo. 

3) Uma atitude crítica frente à premissa de neutralidade valorativa que 

conduz a crítica ao paradigma positivista61 e sua tendência empirista. 

4) Concepção de ciência social como uma totalidade que se opõe a sua 

fragmentação em distintas disciplinas (economia, sociologia, ciência política). 

Daqui se desprende sua sensibilidade para a conexão entre os distintos 

âmbitos científicos e sociais, o qual se manifesta em certa 

transdisciplinaridade que combina a ciência política, por exemplo, com a 

economia política ou a psicologia, numa tentativa de produzir uma verdadeira 

ciência social marxista. 

                                                           
60 Nas palavras de A. Phillips (1998), “feminism has been less successful in challenging 
‘malestream’ politics than in the near-revolution it has achieved elsewhere. We are living through a 
time of major transformation in sexual relations… In politics, by contrast, it still seems like business 
as usual”. Cf. PHILLIPS, A. (Ed.). 1998. Feminism and Politics. Oxford: Oxford University Press.       
61 No capítulo IV dediquei uma seção à epistemologia e metodologia da Escola de Frankfurt e sua 
crítica ao positivismo.  
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 Pois bem, se analisarmos a presença e influência do marxismo dentro da 

ciência política, temos que concluir que seu impacto tem sido substancialmente 

menor do que em outras ciências sociais. Esta situação pode ser ilustrada de modo 

muito claro se repararmos no título de um artigo de um autor marxista, Umberto 

Cerroni (1979): Existe uma ciência política marxista? 

 Neste texto, Cerroni alega a ausência de uma ciência política marxista 

argumentando o déficit que há no marxismo em se tratando de uma teoria do 

estado. As razões para esta ausência são várias. Em primeiro lugar, provêm do 

tratamento que o próprio Marx deu à questão do Estado. Em efeito, como tem sido 

repetidamente assinalado (TAYLOR, 1997; HELD, 1991), dentro da obra do Marx é 

possível encontrar duas diferentes concepções no tratamento do Estado: 

1) O Estado não é mais que um instrumento nas mãos da classe 

dominante para assegurar e perpetuar seu poder: o Estado como o comitê 

central da burguesia. É a concepção que existe, por exemplo, em o Manifesto 

Comunista. 

2) O Estado é um instrumento que tem certa independência das classes 

sociais e que pode, inclusive, limitar o poder da burguesia. Este é o tipo de 

argumento que se encontra em obras como O 18 Brumário de Luís Bonaparte 

ou A Luta de Classes na França. 

 Máiz (1992: 106) prefere denominar estas concepções como “o paradigma 

da produção” e “o paradigma da luta de classes”: 

 

[No primeiro caso] a política e o Estado se derivam ou resultam das 
determinações que emanam do sistema de classes definido pelas 
relações de produção. [No segundo caso] o Estado aparece dotado 
de uma ampla margem de autonomia, dominando inclusive a 
sociedade e os agentes sociais político-ideologicamente 
constituídos. 

 

 Um segundo grupo de razões está no “reducionismo economicista”, isto é, a 

tese de que é a infra-estrutura material que contem a verdadeira chave da ordem 

social e política, considerando-se a dimensão política uma superestrutura, um 

epifenômeno. Nas palavras de Cerroni (1979: 84): 
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O reducionismo economicista do marxismo tem uma longa história 
que, no que diz respeito à teoria política, é resumida sempre nos 
seguintes termos: a crítica formulada pelo marxismo às liberdades 
formais ou políticas tem sido mal interpretada como proposta de 
substituí-la mediante a liberdade real ou social. Deste modo, a 
democracia socialista tem sido pura e simplesmente contraposta, 
por substituição, à democracia política, embora esta última tenha 
sido, em grande medida, não somente uma demanda, mas também 
uma conquista do movimento socialista de trabalhadores. Esta é a 
razão pela qual não tem existido, nas filas do movimento de 
trabalhadores e de cultura marxista, um interesse específico pela 
teoria política e pela teoria do direito. 

 

 Por último, o terceiro motivo para explicar a ausência de uma ciência política 

marxista tem se situado no seu “reducionismo político-pragmático”: a luta pelo 

socialismo e o papel fundamental da práxis dá como resultado um desprezo pela 

reflexão teórica sobre a política e sua substituição pelo voluntarismo. Não haveria 

razões para perder tempo teorizando sobre a política, haveria sim de que se 

empregar todas as energias na ação revolucionária.   

 Apesar deste déficit do marxismo, têm existido autores marxistas que são 

conscientes disto e se ocupam de construir uma teoria marxista do Estado. Nesta 

luta frente ao reducionismo economicista Taylor (1997) assinala a obra dos 

seguintes autores: Antonio Gramsci, Nicos Poulantzas, Bob Jessop, Fred Block e 

Theda Skocpol62. 

 A primeira destas tentativas encontramos na obra do italiano Antonio 

Gramsci. Foi o primeiro autor marxista a pôr em relevo a importância da 

subjetividade e a consciência humana frente aos argumentos próprios do 

determinismo econômico. Para Gramsci, a ordem política, o Estado não pode 

explicar-se exclusivamente em termos de repressão. A hegemonia de uma classe, 

conceito que constitui a palavra-chave do seu pensamento, se construiu como una 

combinação de dominação e consenso. O poder que exerce uma classe tem um 

                                                           
62 Além destes autores, Taylor assinala os movimentos sociais, o feminismo e a luta por questões 
de natureza ecológica como contribuições dentro da luta do marxismo por repelir o reducionismo 
economicista. Devido ao peso específico do feminismo e dos movimentos sociais, que possuem 
uma identidade própria, para além do marxismo, preferi tratá-los aqui separadamente. Quanto ao 
movimento ecológico, embora seja reconhecido o desenvolvimento experimentado por essa idéia 
nos últimos anos, creio que ela não pode ser considerada uma teoria política, mas sim apenas uma 
ideologia política. Para uma boa síntese das propostas do discurso do ecologismo consultar 
Valencia (2004). Por outra parte, a posição de Skocpol que, em minha opinião, deve mais a Weber 
que a Marx, motiva que não a consideremos dentro desta epígrafe.       
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componente de legitimação, de liderança moral. Portanto, a política não é somente 

e exclusivamente coerção, também é consentimento por parte dos dominados. 

Todavia, o consenso não é irremovível, pelo contrário, ele é o resultado de um 

processo de luta e enfrentamento para se alcançar a hegemonia. Por isso o 

Estado, na visão de Gramsci (1975: 200), é uma arena política, um dos cenários 

onde se dá essa luta: “O Estado consiste no emaranhado completo de atividades 

políticas e teóricas com as da classe dominante que não somente justificam e 

mantêm seu domínio, visto que as regras para se alcançar o consentimento ativo 

daqueles que são governados”.   

 As obras mais conhecidas de Nicos Poulantzas são Poder Político e Classes 

Sociais no Estado Capitalista (1978) e Estado, Poder e Socialismo (1980). Em 

ambos os textos se encontram presentes os elementos fundamentais do seu 

pensamento, isto é, a rejeição pelo economicismo, a defesa do conceito de 

autonomia relativa do Estado e a rejeição ao historicismo, entendido este último 

como a crença de que a história possui um desenvolvimento linear. Para 

Poulantzas, embora o Estado tenha um conteúdo de classe que, em longo prazo, o 

leva a beneficiar a burguesia, isto é compatível que, em curto prazo, tenha que 

exibir um comportamento de relativa autonomia frente à classe dominante. De fato, 

o Estado está comprometido com a reprodução do sistema capitalista e, portanto, 

se vê obrigado a colocar em marcha algumas medidas e políticas públicas que 

podem em curto prazo lesionar os interesses da burguesia e, por outro, favorecer 

os interesses dos trabalhadores. O Estado é o cenário da luta de classes, embora 

em longo prazo favoreça os interesses da burguesia, ele é compatível com a 

presença de classes populares no seu interior: 

 

Os aparatos do Estado consagram e reproduzem a hegemonia 
fazendo que o bloco de poder e certas classes dominantes entrem 
em um jogo variável de cessões previsíveis. Os aparatos do Estado 
organizam e unificam o bloco de poder dominante mediante a 
permanente desorganização e divisão das classes dominadas 
(POULANTZAS, 1980: 203). 

 

 A prova disso é que o cenário da luta de classes se tem deslocado desde à 

sedimentação do Estado à natureza caótica do embate por políticas públicas. Por 
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conseguinte, esta falta de racionalidade das políticas públicas se deve ao fato de 

que as instituições do Estado devem mediar os distintos grupos e classes. Por isso 

se produziu um mecanismo de seleção estrutural composto por toda uma série de 

dispositivos institucionais com o objetivo de filtrar (favorecer ou obstruir) as 

estratégias empregadas pelos diversos grupos de classes.  

 A obra de Bob Jessop também parte da crítica ao economicismo afirmando 

a necessidade de adotar modelos explicativos multicausais e negando-se 

explicitamente a privilegiar em suas análises as variáveis econômicas. Para ele, no 

debate sobre a natureza das relações entre o Estado e a sociedade civil há duas 

posições igualmente rechaçáveis: o instrumentalismo e o estruturalismo. O 

instrumentalismo concebe o Estado em termos neutros como uma estrutura política 

perfeitamente acessível por todos os grupos sociais. O estruturalismo, pelo 

contrário, assinala a correspondência entre o Estado e as estruturas fundamentais 

da economia, sublinhando que as políticas públicas têm como objetivo a 

reprodução do capital. Ambos os extremos do debate são errôneos. No caso do 

instrumentalismo, se se assume a neutralidade do Estado, então, há que explicar 

sua natureza, forma e políticas exclusivamente tendo em vista aqueles que o 

controlam. No caso do estruturalismo, Jessop estabelece que tanto os interesses 

do capital como a unidade do Estado assim como a relação entre ambos são 

problemáticos. A correspondência entre o Estado e a economia não é algo que se 

dá de modo invariável. Pelo contrário, trata-se de um processo que se constrói 

dialeticamente e seu resultado sempre é indeterminado: depende da conjuntura 

concreta que se analise. 

 O Estado, segundo Jessop, esta composto por um conjunto de instituições 

que carecem de unidade e que não estão, necessariamente relacionadas nem com 

a forma de produção, nem com a classe economicamente dominante (JESSOP, 

1982: 222). O Estado é capitalista, entretanto, “cria, mantêm ou reinstala as 

condições que se precisa para a acumulação de capital em uma situação 

determinada” (JESSOP, 1982: 221). As estruturas institucionais do Estado, assim 

como suas políticas, moldam as forças políticas e econômicas: as relações entre o 

Estado e as relações sociais de produção são sempre recíprocas e dialéticas. O 

poder do Estado é uma relação social complexa que reflete um determinado 
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equilíbrio de forças sociais. Por isso, a dominação não somente se baseia em 

classe, mas também em outras variáveis não classistas como o gênero e a etnia: 

 

O Estado é uma relação social, seu poder condensa o equilíbrio de 
forças políticas e está determinado pela forma (...) o Estado como 
tal, não tem poder, é simplesmente um conjunto de instituições: seu 
poder é das forças que atuam dentro dele (JESSOP, 1982: 149). 

 

 Block (1977) parte da distinção entre os capitalistas dedicados à 

acumulação do capital e os gestores públicos dedicados a dirigir o Estado. Os 

capitalistas estão imbuídos da lógica do benefício e, em consequência, não são 

capazes de estabelecer a reprodução do sistema. Pelo contrário, os gestores 

públicos têm uma visão a longo prazo e, portanto, são os encarregados de pôr em 

marcha políticas públicas que assegurem a reprodução do capitalismo e que 

produzam um crescimento econômico firme. Neste instante, a atuação dos 

gestores públicos se dá dentro dos constrangimentos estruturais do sistema 

capitalista. Isto significa que as políticas postas em marcha pelos gestores irão se 

mover dentro dos parâmetros da ortodoxia econômica e, portanto, vão favorecer os 

interesses da classe capitalista. Dado que o interesse dos gestores do Estado é a 

conservação do próprio poder e que, nas democracias avançadas, as eleições se 

ganham ou se perdem em função do êxito ou fracasso da política econômica, os 

interesses de gestores e capitalistas, embora sendo diferentes, encontram um 

ponto em comum: os gestores impulsionam medidas que favorecem os interesses 

dos capitalistas para, desta maneira, assegurar o crescimento econômico que, por 

sua vez, garante o interesse dos gestores de manter-se no poder.  

 A título de síntese, de acordo com Marsh (1997: 274), a atual teoria do 

Estado marxista possui as seguintes características: 

1) Refutação do economicismo, quer dizer, se opõe à idéia de que as 

relações econômicas determinam as relações de classe, as quais, por sua 

vez, determinam a forma, as funções e as ações do Estado. 

2) Refutação do determinismo, isto é, as relações entre o econômico e o 

político não são causais, mas contingentes. 
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3) Não é possível uma TEORIA DO ESTADO (única e em maiúscula). O 

marxismo oferece um repertório de ferramentas analíticas úteis para a análise 

de situações históricas concretas, porém, não uma teoria de alcance geral 

válida para qualquer situação ou momento histórico. 

4) A categoria classe social perde centralidade argumentativa. Outras 

variáveis como gênero ou a etnia são também fonte de desigualdades 

estruturais e têm uma capacidade explicativa tão importante quanto a classe 

ou, em determinadas situações, um valor até maior. 

5) Insiste na desagregação: não há unidade no Estado, nem nas classes 

sociais. A divisão e a pluralidade é a situação real, sendo a política um meio 

de tratar, sem êxito, de recompor a unidade. 

6) Embora seja importante a explicação em termos estruturais, cada vez 

mais adquire um maior protagonismo a explicação em termos de intenções. 

As estruturas podem constranger os cursos de ação, porém, não os 

determina. Os agentes tentam maximizar sua autonomia e promover seus 

interesses dentro destes condicionantes. Por isso, tende-se a enfatizar a 

valorização estratégica de sujeitos que calculam e se movem dentro de um 

cenário definido pela desigualdade estrutural.    

 

V. PÓS-MODERNIDADE E POLÍTICA 

 

 O qualificativo de “pós-moderno” tem acompanhado há pelo menos trinta 

anos toda uma série de autores que, apesar de suas divergências e seu 

pertencimento a distintas disciplinas, compartilham uma atitude de questionamento 

das premissas fundacionais e essencialistas sobre as quais se tem construído o 

conhecimento. O próprio conceito de “pós-modernidade” tem sido objeto de 

calorosos debates na hora de estabelecer sua utilidade e potência explicativa. 

Enquanto para alguns se trata de um termo impreciso e elusivo que, pela força da 

ambiguidade, carece de qualquer utilidade como ferramenta analítica, para outros, 

este conceito introduz uma profunda renovação no pensamento e na cultura 

ocidental, tornando-se indispensável para entendermos as profundas trocas que se 

operam nas sociedades ocidentais avançadas no último terço do século XX. O 
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certo é que, embora o discurso da pós-modernidade seja tachado por alguns como 

um mero modismo acadêmica e intelectual que estaria destinada a um rápido 

desaparecimento, seu maior produto – a análise do discurso – tem dado mostras 

de uma grande capacidade de sobrevivência e de grande lucidez na hora de captar 

as dinâmicas políticas e sociais do final do século XX. 

 Entre os autores pós-modernos, pode-se destacar, por seu maior grau de 

influência na teoria política, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, 

Jean Baudrillard, William Connolly, Jean-Fraçois Lyotard e Richard Rorty 

(HOWARTH, 1997: 126). Desta pequena lista se desprende uma primeira 

conclusão: estamos na presença de um fenômeno que transcende as fronteiras da 

ciência política e da teoria política, como sugere um rápido overview das biografias 

profissionais dos seus integrantes (filósofos, psicanalistas, sociólogos, cientistas 

políticos). Ainda mais, se tratamos de procurar uma definição consistente acerca do 

que consiste a pós-modernismo, nos deparamos com a pluralidade destas 

concepções. Não obstante, podemos concentrar a definição de pós-modernidade 

em torno de uma perspectiva generalizadora: 

 Pós-modernidade: Significa uma etapa de ruptura caracterizada por pôr em 

xeque os ideais da modernidade e pela reivindicação de que o projeto moderno 

tem resultado num fiasco. O grande projeto da Ilustração, longe de cumprir com as 

altas expectativas que havia gerado (a realização da “felicidade”, o império da 

“razão”, o “progresso”, etc.) tem provocado morte, destruição e dor: Hitler e Stálin 

são os produtos desta modernidade. Deste ponto de vista, a pós-modernidade 

representa uma radicalização com a modernidade, uma ruptura de natureza 

reflexiva e epistêmica: 

 

Existe unanimidade sobre um ponto decisivo que deveria ser 
subtraído: a política pós-moderna se concebe como radicalização 
democrática. Mas quer sugerir o abandono dos valores modernos 
(por exemplo, liberdade, igualdade, cidadania, autonomia, 
participação pública), é um esforço para preservar esses valores 
através de uma nova redefinição da cultura e da política moderna 
(NICHOLSON e SEIDMAN, 1995: 32)63.  

 

                                                           
63 Citado em MÁIZ e LOIS (1998: 421).  
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 Em qualquer caso, apesar da pluralidade de significados do termo “pós-

modernidade”, é possível resgatar quatro características do mesmo que tem 

exercido forte influência sobre e a teoria política (HOWARTH, 1997: 127; MÁIZ e 

LOIS, 1998: 404): 

1) Crítica das grandes narrativas: Lyotard tem traçado a falsidade e 

inutilidade das leituras da realidade baseadas em discursos que pretendem 

dotar de unidade e sentido fenômenos sócio-políticos. A concepção hegeliana 

da história como a realização do “Espírito Absoluto”, o pressuposto marxista 

da história de que esta avança através de etapas sucessivas, o ideário do 

progresso e a superação do capitalismo, constituem exemplos do afã 

moderno de construção de macro-explicações e macro-narrativas das 

sociedades ocidentais. 

2) Postura “antifundacionista”: Rorty tem assinalado que não tem sentido 

tratar de encontrar um critério de verdade que garanta a objetividade e 

exatidão do conhecimento. A razão é a historicidade e, portanto, o caráter 

cambiante do conhecimento que temos sobre a realidade. Nenhum 

observador pode escapar das tradições e crenças que dominam o momento 

histórico em que vive e que influem decisivamente em suas análises e modos 

de conhecimento. O abandono do fundacionalismo teórico e filosófico significa 

uma reivindicação da superficialidade frente às pretensões modernas de 

chegar a conhecer a fundo, o que subjaz como causa explicativa última. As 

dicotomias modernas que expressam essa busca pelo profundo têm que ser 

abandonadas: o modelo hermenêutico, o modelo interior/exterior, o modelo 

dialético da essência/aparência, o modelo freudiano do latente/manifesto e o 

modelo existencialista da autenticidade/alienação, para citar somente alguns 

exemplos. 

3) “Antiessencialismo”: Derrida, desde sua posição “desconstrucionista”, 

tem afirmado a impossibilidade de chegar a conhecer a “essência” dos 

fenômenos. Não é possível definir com absoluta precisão a identidade dos 

objetos e as palavras. Sempre existem ambiguidades e dimensões da 

realidade que resistem com êxito aos esforços dos estudiosos por conhecê-

las.  
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4) “O fim da história”: Tem-se produzido uma transição desde a 

modernidade a um novo momento histórico, inclusive para além da história. O 

impressionante desenvolvimento dos meios de comunicação e da tecnologia 

tem provocado toda uma série de trocas nas sociedades do último terço do 

século XX que são qualificadas como sociedades “pós-industriais” 

(TOURAINE, 1993) e sociedades “pós-tradicionais” (GIDDENS, 1995). A 

radicalidade das trocas acontecidas é de tal magnitude que não se trata 

somente de uma troca momentânea, visto que se trata de um salto para mais 

além ou fora da própria história. É daí que se sustenta a idéia de “o fim da 

história”, porém não no sentido que lhe é dada por Fukuyama, isto é, o triunfo 

do capitalismo na esfera econômica e do liberalismo na esfera política. Trata-

se do sentido forte com que Baudrillard (1988) dá a essa experiência: a 

verdade não existe e a realidade é um exercício de simulação. A realidade 

não possui uma racionalidade que a dote de uma unidade, visto que, pelo 

contrário, está altamente fragmentada, resultando impossível encontrar um 

sentido totalizador que explique a evolução histórica ao estilo das grandes 

macronarrativas modernas. Nem o “progresso”, nem a “superação da 

exploração do homem pelo homem”, nem qualquer outro fim teleológico é 

defensável como explicação do sentido da história. A história é um puro 

acontecer, sucessão de tempos presentes sem alfa nem ômega, sem 

princípio nem fim. 

Falar de “teoria política pós-moderna” não deixa, até certo ponto, de construir 

um paradoxo ou, pelo menos, uma expressão não isenta de tensões contraditórias. 

O motivo repousa na profunda revisão a que os pós-modernos submetem os 

conceitos de “teoria” e “política”. No caso da “teoria”, supõem sua negação como 

discurso causal e, no caso da “política”, uma reformulação que aponta novas vias 

para compreender os fenômenos políticos. 

No que se refere a crítica pós-moderna à teoria, o ponto de partida é o 

ceticismo epistemológico ao qual já nos referimos nos capítulos dedicado à 

epistemologia em ciência política. Esta atitude cética consiste no questionamento e 

relativização da possibilidade de existência de uma “Verdade” com “V” maiúsculo. 
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A realidade é fragmentária e resiste apenas ser apreendida dentro de redes de 

argumentação: 

 

Para uns, em efeito, a verdade não é monológica, mas sim, plural 
(Derrida); para outros, seguindo as pegadas de Nietzsche, cada 
regime de poder engendra seu saber correspondente (Foucault); 
para outros, a própria noção de Verdade em suas pretensões 
abusivas excluem o argumento do Outro (Lyotard); para alguns, 
enfim, a Verdade é uma espécie de terrorismo intelectual num 
mundo de meros simulacros (Baudrillard) (MÁIZ e LOIS, 1998: 
415).              

 

Deste ceticismo epistemológico se deriva uma clara conclusão: se a verdade 

é questionável, para que serve a teoria? Que sentido tem construir complexos 

sistemas de argumentação se não é possível, nem desejável, conhecer as causas 

profundas dos fenômenos? O pós-modernismo fugiu do discurso científico 

caracterizado pela busca por fundamentos, pela busca de sistematização e rigor. 

Em seu lugar, propõe como alternativa, discursos mais débeis, com pretensões 

mais modestas: 

 

Caso isso seja possível, o pós-modernismo está presidido por uma 
contumaz “resistência à teoria” (PAUL DE MAN, 1986), a “teoria” 
pós-moderna será assistemática, heterológica, descentrada, não 
representacional (pessoal ou comunitária), verdadeira, enfim, 
somente em termos de seu próprio discurso (MÁIZ e LOIS, 1998: 
417).  

 

Definitivamente, frente à “teoria”, o pós-modernismo reivindica a “narrativa”. 

Quanto ao conceito de “política”, os autores pós-modernos partem da crítica a 

este conceito em seu sentido moderno de “projeto de emancipação universal”. 

Como lógico corolário da crítica a estas metanarrativas e da perda da importância 

da variável “classe social”, se aposta no abandono da política em seu sentido forte, 

de grande projeto, e sua substituição pela micropolítica. As grandes lutas do 

passado, com essa pretensão de onipresença, de sentido globalizador e unificador 

das dinâmicas produzidas nos distintos âmbitos e dimensões da práxis dos 

indivíduos (sociedade, economia, cultura, política), já não é possível em um mundo 

que se tem fragmentado e se tem instalado em toda sua complexidade. O 
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enfrentamento entre o proletariado e a burguesia, pra citar um exemplo, é 

defendido por toda uma série de diversas lutas parciais entre pequenos grupos que 

interagem de maneira conflitiva na arena política. Os velhos mecanismos de 

participação que canalizavam a práxis política do indivíduo moderno (partidos, 

sindicatos) são substituídos por novas formas de representação e intervenção: os 

novos movimentos sociais. Frente à identidade moderna, ancorada no 

pertencimento a uma determinada classe social, os atores da pós-modernidade 

buscam a construção de sua identidade em variáveis que não têm nada em comum 

com classe, mas sim com valores pós-modernos, tais como a realização do eu, a 

defesa do meio ambiente, a reivindicação da opção sexual (INGLEHART, 1991). 

 Um dos autores com mais presença e influência no delineamento das 

análises traçadas pelos pós-modernos é, sem dúvidas, Foucault. Em resumo, a 

visão foucaultiana do poder está mais presente na teoria política pós-moderna. 

Segundo Foucault, desde o século XVIII estamos assistindo a uma emergência de 

uma nova estruturação do poder. Antes da modernidade, o poder era entendido 

como soberania: o rei e os funcionários reais se faziam obedecer através do 

mandato e da lei, mediante ordens diretas que sinalizavam a seus súditos onde 

estavam os limites entre o proibido e o permitido. Em seu lugar, a modernidade tem 

construído uma nova maneira de exercer o poder. Este novo paradigma do poder 

se apóia menos nas forças repressivas da lei e mais na criação de instituições de 

controle que permeiam e penetram toda a realidade, com o objetivo de conformar e 

socializar os indivíduos segundo as normas da razão, da ordem, do bom gosto ou 

do politicamente correto. O poder se multiplica e se entende em forma de 

instituições disciplinares que organizam e manipulam os indivíduos em uma 

completa divisão de trabalho: hospitais e clínicas, escolas, prisões, polícia 

(FOUCAULT, 1977; 1991). De acordo com Máiz (1987), a concepção foucaultiana 

do poder se caracteriza por:        

1) O poder se analisa de modo relacional e disperso. Trata-se de 

estudá-lo como poderes em conflito, convertendo em objeto de análise as 

estratégias que não possuem um cenário privilegiado ou arena política na 

qual manifestar-se (como a política ou o Estado), visto que se encontram 

dispersas no conjunto das diversas práticas sociais.  
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2) O poder se concebe de modo positivo, e não meramente repressivo: 

produzir, criar saber, identidades, tecnologias. 

3) O poder é inseparável de seu correlato de conhecimento, se 

apresenta sempre como dualidade de poder/saber. Expulsada a verdade 

como critério, as análises se voltam ao poder como substrato último dos 

saberes. 

4) Produziu-se um descolamento das análises do poder do nível macro 

(o Estado, a economia), para o nível micro (o acontecimento, o dispositivo), e 

desde então, nos remetemos às minorias, aos marginalizados, aos excluídos, 

frente aos grandes atores da modernidade como partidos, sindicatos, etc. 

 A concepção de poder como processo de produção e multiplicação das 

instituições repressivas em sido reconhecida pela teoria política contemporânea. 

Assim, a influência de Foucault é claramente perceptível na argumentação de 

autores como William Connolly (1987), que defende que as normas sempre têm 

uma dupla face e são ambíguas. Portanto, deveríamos resistir ao impulso 

burocrático de disciplinar a ambiguidade. O desejo de impor princípios reguladores 

claros na política provoca a repressão e a opressão da alteridade tanto nos outros 

quanto em nós mesmos. Uma política uniformizadora produz ressentimento nos 

indivíduos e não se abre, suficientemente, à ambiguidade (CONNOLLY, 1991).     

 A crítica pós-moderna significa uma reinterpretação do pluralismo 

democrático. A política democrática é um campo de grupos e identidades 

cambiantes que se encontram, se identificam e competem uns com os outros 

(YEATMAN, 1994). O livro de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe Hegemonia e 

Estratégia Socialista tem sido muito influente à hora de exercer estas análises. 

Estes autores argumentam que o conceito marxista da atualização revolucionária 

da classe operária é uma ficção metafísica inapropriada para o período atual, no 

que proliferam movimentos sociais radicais definidos por múltiplas identidades e 

interesses. O objetivo de ambos os autores é elaborar uma análise do discurso 

político que dá conta de como se geram os discursos que estruturam as atividades 

dos atores políticos, como funcionam e como se transformam. Laclau e Mouffe têm 

produzido no conceito marxista de ideologia combinando-o com os pressupostos 

“antifundacionais” e “antiessencialistas” de Rorty, Derrida e Lyotard.    
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 A teoria relacional do discurso que desenvolveram Laclau e Mouffe parte da 

afirmação de que os objetos e as atividades somente adquirem significado se 

formam parte de um discurso: as coisas somente são inteligíveis se existem dentro 

de um marco de significado mais amplo64. Portanto, a identidade tem um caráter 

relacional: o significado das palavras, as ações e as instituições só se entende se 

levarmos em conta sua relação com o contexto geral do qual faz parte. Como se 

constroem os discursos? Mediante a combinação de elementos que têm surgido 

nos distintos âmbitos (economia, política, sociedade, cultura) para produzir uma 

nova identidade. Estes autores atribuem um conceito ao processo de construção 

dos discursos sob a categoria de articulação do discurso. Isto significa que os 

sistemas sociais estão estruturados segundo as normas do discurso. E estes 

discursos são historicamente contingentes e politicamente construídos. Em outras 

palavras: as identidades nunca estão totalmente constituídas, porque sua 

existência depende de fatores externos à identidade. Desta forma, se as 

identidades nunca acabam por firmar-se, como não sucumbir à anomia e ao caos? 

Laclau e Mouffe resolvem este problema argumentando a importância fundamental 

das práticas políticas na conformação das identidades. A identidade de um 

discurso se cria delimitando seu espaço frente a outros discursos, através da 

construção de antagonismos entre “amigos” e “inimigos”.    

 

VI. OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 Algumas análises sobre o papel do Estado e da burocracia nas sociedades 

industriais avançadas ajudam a estabelecer um contexto para a compreensão dos 

novos movimentos sociais. A teoria da normalização de Foucault, produzida pela 

burocratização dos serviços sociais, defende que esta operação do poder social 

repressivo também gera suas próprias resistências. Nesta linha, Claus Offe (1984) 

proporciona um relato de como o moderno Estado do bem-estar social tem 

                                                           
64 Utilizemos um exemplo explorado pelos próprios autores: contemplamos uma pedra que temos 
encontrado no campo. Em função do contexto no qual nos situamos, esta pedra pode ser um 
ladrilho pra construir uma casa, um projétil bélico ou uma ferramenta rudimentar. Os diferentes 
significados ou identidades suscetíveis de ser adotados para o objeto “pedra” dependem do tipo de 
discurso concreto e das circunstâncias específicas que dão significado ao “ser”, ao objeto: a 
essência é a aparência (LACLAU e MOUFFE, 1987).    
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despolitizado os processos de controle social e gasto público. O Estado se tem 

transformado em uma arena em que os funcionários e tecnocratas conduzem seus 

assuntos sem deixar manifestos seus objetivos normativos. Os movimentos sociais 

politizam estas atividades a partir de uma posição que se situa fora das instituições 

estatais.  

 Com seu conceito de “colonização do mundo da vida”, Habermas (1987) 

oferece um contexto teórico para determinar o significado dos novos movimentos 

sociais. O Estado e as instituições corporativas têm desenvolvido sua própria 

racionalidade técnica, que chega a ser dissociado do contexto cotidiano da vida 

significativa culturalmente, e assim, o Estado e as corporações constrangem e 

distorcem o mundo cotidiano da vida. Os novos movimentos sociais podem ser 

interpretados como uma reação a esta colonização, uma tentativa de abrir grandes 

espaços de eleição coletiva sobre fins normativos e estéticos, e de limitar a 

influência dos imperativos sistêmicos de poder e benefício.    

 Se for verdade que a atividade estatal está amplamente tecnificada, então 

as instituições do Estado não podem funcionar como o lugar da política deliberativa 

nas sociedades do capitalismo avançado. Em seu lugar, a política, no sentido do 

encontro dos indivíduos para discutir conjuntamente os problemas coletivos, ocorre 

mais em esferas críticas, fora do Estado.  

 Para os propósitos de uma teorização deste tipo, tem emergido um conceito 

de sociedade civil como locus da política livre e deliberativa. Este conceito foi 

adotado nos movimentos de oposição da Europa do Leste durante os anos oitenta 

do século XX, e este uso tem influído em alguns dos seus desenvolvimentos 

teóricos. O conceito também tem influído nos movimentos de oposição no Sul da 

África e na América Latina. 

 Dentre os autores do enfoque da sociedade civil podem distinguir-se duas 

correntes: 

1) Sociedade civil como arena para o aprofundamento e radicalização 

da democracia. Isto requer um Estado liberal forte que proteja as liberdades. 

2) A sociedade civil como liberdade de mercado. É uma forma de 

liberalismo antiestatista.       
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CAPÍTULO 7: 

A NORMATIVIDADE NA CIÊNCIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA 

 

(...) Para a ciência política em seu conjunto, existe o problema da relação que 
há que se estabelecer (e alimentar) com os clássicos do pensamento político. 
De qualquer ponto de vista que se mire, esta é uma relação difícil. (...) A 
ciência política contemporânea não tem encontrado ainda um modo de 
“recuperar” a fundo o pensamento dos clássicos. Nem, por outra parte, os 
historiadores do pensamento político, nem os filósofos políticos 
contemporâneos têm conseguido reformular as contribuições dos clássicos de 
modo que os faça importantes e utilizáveis. Em lugar de um enriquecimento 
mútuo, se chega a uma rara batalha pela defesa das fronteiras das disciplinas, 
ou pela conquista de maiores espaços acadêmicos, acompanhada da retirada 
em ordem de um terreno já batido para a segurança da investigação 
restritamente disciplinar. Tudo isso favorecido pela dificuldade em dominar de 
uma só vez os clássicos, os contemporâneos, as novas técnicas de 
investigação e de análise (PASQUINO, 1988: 31-33).    
 
(...) No âmbito das relações entre ciência política e teoria política é onde se 
poderia dizer que é válida em magnitude a imagem de Otto Neurath referente à 
empresa científica. Estamos sobre uma nave em alto mar e temos que 
proceder a reparos tão frequentes como importantes, sem nos determos e sem 
voltar à terra firme (PASQUINO, 1988: 34).  
 

 As citações acima dão conta do problemático entroncamento que a teoria 

política tem desenvolvido com a ciência política contemporânea. Sem dúvidas, nem 

sempre foi assim. Se nos remontarmos à etapa da “reflexão artesanal” do estudo 

da política, o tipo de enfoque utilizado para aproximar-se das análises dos 

fenômenos políticos revestia-se das características com as quais na atualidade se 

identifica a teoria política clássica para diferenciá-la da teoria política 

contemporânea. Em linhas gerais, as características que definem a teoria política 

clássica podem ser sintetizadas em (MILLER, 1989): 

1) Uma reflexão sistemática sobre a natureza e os propósitos do 

governo; 

2) Uma compreensão das instituições políticas; 

3) Uma proposta sobre como as instituições políticas devem ser 

reformadas. 

As dificuldades da teoria política começaram na primeira metade do século 

XX, quando se produziu a troca de perspectiva e orientação intelectual que o 

positivismo significou para a reflexão sobre os fenômenos políticos. Na ciência 



217 

 

política, esta nova orientação, como já se tem assinalado, consistiu na denominada 

“revolução behaviorista”. A ruptura epistemológica proposta pelos cientistas 

políticos behavioristas trouxe consigo uma nova concepção do que deveria 

entender-se por teoria política, a qual se traduziu no rechaço ao modelo de 

teorização dos fenômenos políticos tal como até aquele momento se vinha 

realizando. O rechaço à teoria política clássica se fundamentava no nulo conteúdo 

científico da mesma e na paralela afirmação de que, sob o rótulo de “teoria 

política”, se constituía uma operação intelectual de tipo especulativo que se 

assemelhava mais à filosofia do que à ciência. Portanto, impor-se-ia uma troca 

radical que visava pôr no chão os chamados “juízos de valor” daqueles que, em 

última instância, se reduziriam ao corpus da teoria política clássica, pela nova 

construção de uma nova teoria política de caráter científico, que trataria de explicar 

os fenômenos políticos desde a formulação de enunciados empíricos, cuja validez 

fosse provada mediante processo de constatação empírica e que, finalmente, 

pudessem ser elevados à categoria de leis científicas, capazes de explicar com 

validez universal o comportamento político dos seres humanos. 

Como já fora exposto no capítulo 1, foi nos Estados Unidos onde surgiu e 

causou maior influência a “revolução behaviorista”. Para reconstruir o processo que 

conduziu esta à crítica da teoria política clássica, é indispensável nos referirmos às 

relações estabelecidas entre a Teoria Política e a Ciência Política neste país. 

 

I. TEORIA POLÍTICA E CIÊNCIA POLÍTICA NOS ESTADOS UNIDOS 

 

 Durante a segunda metade do século XX, a teoria política era entendida e 

praticada nos Estados Unidos como o estudo dos autores clássicos da filosofia 

moral e da ética, em relação com a política e o governo. Quando em 1903 se 

configurou a ciência política como uma disciplina autônoma com identidade própria, 

a teoria política foi considerada um dos seis subcampos que integravam a nova 

disciplina. A defesa científica do estudo da política, tal como se entendia no 

começo do século XX, se baseava na introdução de um enfoque evolucionista, de 

tipo histórico e comparativo, na linha de Hegel, Comte e Spencer. A aplicação 

deste modelo globalizante ao caso da teoria política levou a considerar que esta 
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consistia no estudo da história do pensamento político dos gregos até os nossos 

dias, fazendo especial insistência na evolução das idéias democráticas ao longo da 

história. Em definitivo, durante as três primeiras décadas do século XX, a teoria 

política estudava a história das idéias políticas e suas relações com as instituições 

políticas em diversos contextos históricos. O exemplo mais sobresaliente da teoria 

política assim entendida é a obra de George Sabine The History of Political Theory 

publicada no ano de 1937 e convertida a partir deste momento em um autêntico 

best-seller, que formou várias gerações de estudantes de ciência política tanto nos 

Estados Unido mo na Europa65. Sua significação como máximo expoente desta 

concepção de teoria política, assim como a notoriedade e influência que alcançou 

nos obriga a nos determos em uma descrição detalhada da figura de George 

Sabine, e seu contexto histórico.       

 Durante a década dos anos trinta do século XX se vivia nos Estados Unidos 

com uma sensação de agudo contraste com a Europa. A barbárie da primeira 

guerra mundial e a ascensão do fascismo e do comunismo eram percebidas como 

fenômenos que poriam em perigo o liberalismo. Sem dúvidas, nos Estados Unidos 

a democracia liberal não estava submetida a estes sobressaltos. Portanto, em 

meados da década de 1930, escrever e ensinar história da teoria política nos 

Estados Unidos tinha a ver, em grande medida, com uma certa maneira de 

entender e legitimar o liberalismo americano, distinguindo-o de outras ideologias e 

sistemas políticos estrangeiros. Os teóricos da política vinham desempenhando 

sua atividade profissional com um claro compromisso de defesa dos valores 

liberais e democráticos norte-americanos frente à ameaça do pensamento 

totalitário. A leitura que fazem da experiência norte-americana os leva a introduzir 

um elemento teleológico na história da teoria política, argumentando que esta 

tende ao progresso histórico, este identificado com o triunfo do discurso político 

democrático-liberal. Como exemplo desta visão, em 1937 (o mesmo ano da 

publicação do texto de Sabine), o presidente da American Political Science 

Association, Arthur N. Holcombe se referia expressamente à proximidade existente 

                                                           
65 A influência de Sabine se prolonga até a atualidade, como demonstra o fato de a última edição de 
sua History of Political Theory ser de 1999. Além do mais, esta obra é considerada um verdadeiro 
clássico dentro da bibliografia de ciência política do século XX, tendo alcançado quatro edições em 
inglês e três edições em espanhol, com várias reimpressões.   
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entre a ciência política, a história da teoria política e o liberalismo político: a história 

caminhava, segundo ele, para a consolidação das classes médias e dos ideais 

democrático-republicanos (HOLCOMBE, 1937: 1-11). A tomada de posição 

beligerante contra o fascismo e o comunismo está presente em autores como 

Catlin, Crossman ou Elliot. George Catlin, por exemplo, atacou em sua obra a 

tarefa explícita de enfrentar o comunismo e o fascismo. Para ele, escrever a 

história da teoria política era fazer uma filosofia da história política que tocava 

temas atuais (CATLIN, 1939: 10). Crossman, por sua parte, entendia a história da 

teoria política como uma “reflexão na encruzilhada”, em outras palavras: como uma 

via para poder escolher, com a devida informação, entre a democracia e o 

fascismo, como uma explicação da linha seguida pelo pensamento desde Hobbes 

até Hitler (CROSSMAN, 1940). Também para William Y. Elliot se tratava de uma 

luta entre “totalitarismo e constitucionalismo”, uma criação exclusivamente 

ocidental (ELLIOT e McDONALD, 1949).        

 Em definitivo, na década de 1930, a história da teoria política nos Estados 

Unidos se concebeu como uma forma específica de narração, articulada em torno 

da idéia de uma “grande tradição” que se estendia desde Platão até o presente. A 

posição de Sabine se movia nestas mesmas coordenadas de afirmação em defesa 

da democracia liberal e, por conseguinte, da oposição frontal ao fascismo e ao 

comunismo. Sabine define o liberalismo como uma atitude intelectual e moral. A 

base que sustenta esta atitude é a fé na inteligência como valor social supremo 

para ordenar os assuntos humanos. A consequência desta concepção de valor da 

inteligência é sua defesa do pluralismo como instrumento para a livre discussão e a 

aplicação do conhecimento para introduzir racionalidade na vida política. Esta 

atitude empática de abertura ao outro para permitir que, através deste livre debate, 

emirja a racionalidade e a resolução pacífica das diferenças de interesses é, na 

opinião de Sabine, o núcleo central do pensamento liberal. 

 As características fundamentais que configuram o modelo com o qual 

Sabine aborda o estudo da teoria política podem ser sistematizadas em quatro 

elementos: 

1) Sabine defende uma reflexão acerca do papel desempenhado pela 

teoria política dentro da ciência política norte-americana. O argumento de 
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Sabine consiste em conceber a teoria política como um tipo de filosofia cujo 

objeto de estudo é a sociedade civil e que possui um caráter basicamente 

histórico. As origens da teoria política se situam na Grécia clássica. Desde 

estas origens e apesar da sua diversidade, a teoria política tem mantido uma 

unidade através da sua história (SABINE, 1939: 2).   

2) Sabine argumenta que as teorias políticas se formulam e se 

desenvolvem como parte integral da política. A teoria política é algo como 

uma atividade acadêmica, posto que é preciso entendê-la como uma resposta 

intelectual a uma “situação específica nos interstícios das crises sociais e 

políticas”. Como exemplo destes tipos de crises cita as sucedidas na Grécia 

do século IV a.C. e as convulsões pelas quais atravessou a Inglaterra no 

século XVII. Segundo Sabine, para compreender uma teoria política é 

necessário compreender o contexto social do qual a política forma parte. As 

teorias da política constituem uma parte da política mesma, posto que não se 

refere a um objeto situado fora dos limites da política, visto que, pelo 

contrário, sua produção provém do mesmo contexto social no qual a política 

se gera. O primeiro parágrafo de History of Political Theory sintetiza esta 

concepção de teoria política: 

 

Esta história da teoria política se escreve sobre o pressuposto de 
que as teorias da política constituem uma parte da política mesma. 
Estas palavras, não se referem a uma realidade externa, visto que 
se produzem como parte normal do meio social no qual a própria 
política tem seu ser. A reflexão acerca dos fins da ação política, dos 
meios de consegui-los, das possibilidades e necessidades das 
situações políticas e das obrigações impostas pelos próprios 
políticos, constituem um elemento intrínseco de todo o processo 
político. Tal pensamento evolui, junto com as instituições, os órgãos 
de governo, as tensões morais e físicas e as que se referem a elas 
– ao menos queremos crer assim – em certo grau, controla 
(SABINE, 1999: 13).     

 

  Finalmente, Sabine está apontando para a idéia de que uma parte 

muito importante da própria atividade política é a auto-reflexão sobre a própria 

política: a pergunta pelos meios e os fins da práxis política. Neste sentido, a 

existência de problemas políticos universais, para além das conjunturas 
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históricas específicas e concretas, é o fator que permite e possibilita a 

existência da teoria política como atividade de aplicação geral.  

3) Um ponto interessante na visão de Sabine acerca da teoria política 

constitui seu tratamento sobre o mecanismo de integração dos valores dentro 

da atividade do teórico político. De acordo com seu argumento, é 

analiticamente possível distinguir dentro de cada teoria política três níveis 

distintos: 

Nível de realidade: constituído sobre os juízos sobre os fatos. 

Nível lógico: constituído pelas relações de coerência lógica. 

Nível de valores: constituído pelos juízos de valor. 

  Estes três níveis têm que permanecer separados com claridade em 

qualquer teoria política e seu tratamento deve também ser separado. Em 

outras palavras: as afirmações sobre os fatos não podem implicar valores, do 

mesmo modo que as relações lógicas que se estabeleçam sobre os fatos 

tampouco podem implicar valores. A justificação da preferência por 

determinados valores não pode fundamentar-se em critérios e argumentações 

de tipo lógico, com apelações à evidência racional ou à necessidade histórica. 

Os valores são contingentes e, portanto, sua única sustentação são as 

opiniões e preferências dos indivíduos que as professam. A partir de tais 

delineamentos, Sabine formula sua crítica a autores como Hegel e Marx, nos 

quais encontra uma confusão entre os planos da realidade, da lógica e dos 

valores. 

4) O mesmo argumento analítico da distinção entre estes três níveis é o 

que Sabine utiliza para abordar a questão da verdade das teorias políticas. 

Defendendo que, em conjunto, não se pode afirmar a verdade ou 

falseabilidade de uma teoria política. E seria assim por que o comportamento 

de cada um dos três componentes que integram a teoria política, isto é, os 

distintos tipos de juízos, é diferente quando a eles se confronta o critério da 

verdade. Assim, no que se refere ao confronto entre os juízos e os fatos, é 

sua constatação com a realidade, ou seja, ao fator tempo, o critério que 

permitirá afirmar a validez destes juízos. Da mesma forma, as relações de 

coerência lógica entre os distintos elementos que compõem a teoria também 



222 

 

seriam passíveis de verificação, demonstrando se existe coerência e em que 

grau. Por último, no que se refere aos juízos de valor, o critério de verdade 

não é operativo, visto que a fundamentação da escolha dos valores é uma 

decisão que não pode justificar-se com argumentos de tipo racional ou lógico.            

A posição de Sabine expressava o consenso generalizado em torno de uma 

postura que poderíamos caracterizar de “relativismo”: os cientistas políticos norte-

americanos do primeiro terço do século XX tenderam a identificar o liberalismo com 

o relativismo, considerando-o parte da lógica subjacente à democracia e à ciência. 

O transcendentalismo e o absolutismo epistemológico e político que se percebia na 

tradição européia, opor-se-ia aos valores da tradição norte-americana, a saber: o 

pragmatismo no terreno intelectual e a tolerância na esfera política.      

 A chegada dos exilados alemães durante as décadas de 1930 e 1940 irá 

gerar um importante debate acerca dos fundamentos relativistas da tradição 

intelectual norte-americana. Para compreender os termos em que se desenvolveu 

esta polêmica, convém ter em mente que os exilados alemães haviam recorrido 

aos Estados Unidos fugindo da barbárie e do terror do nazismo. Marcados, pois, 

por uma experiência brutalmente traumática, estes exilados perceberam no 

relativismo norte-americano uma perigosa fonte de debilidade frente ao avanço das 

forças antidemocráticas. Os primeiros exilados alemães que se destacaram no 

campo da filosofia e da ciência política dedicaram sua atenção de maneira especial 

às dimensões filosóficas e políticas do relativismo, que constituía nos Estados 

Unidos uma tradição aceita, de cujas consequências traumáticas possíveis não 

existia nenhuma consciência. A relação entre o relativismo e a ascensão do 

totalitarismo concentrou o debate do final dos anos trinta e começo dos anos 

quarenta do século XX, pois a experiência do nacional-socialismo na Alemanha era 

um fato histórico que, segundo os exilados alemães, deveria obrigar uma reflexão 

sobre os fundamentos filosóficos do relativismo e do totalitarismo. Autores como 

Arnold Brecht, Leo Strauss, Hannah Arendt ou Herbert Marcuse participaram da 

polêmica, opondo-se à forma como se vinha historiando a teoria política nos 

Estados Unidos. Brecht reconhecia que a incompetência da ciência para 

proporcionar critérios nos quais fundamentar a escolha dos valores havia 

constituído uma conquista histórica, e que havia contribuído para liberar a reflexão 
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intelectual das hipóteses teológicas e metafísicas. Sem dúvidas, a defesa do 

relativismo havia se convertido num dilema, posto que com esta dimensão positiva, 

também era certo que a tradição relativista confrontada com o nazismo havia se 

convertido em um fator paralisante e, neste sentido, havia contribuído para o 

enfraquecimento da democracia frente à ameaça totalitária. A proposta de Brecht 

consistia em defender a irrenunciável necessidade de encontrar a unidade entre o 

ser e o dever ser, reivindicando um lugar para o tratamento dos valores normativos 

nos argumentos científicos e racionais.   

Strauss e Marcuse coincidiram em assinalar a perigosa inclinação ou 

possibilidade da ciência social sucumbir a uma posição relativista. Assim, Strauss 

defendia que o relativismo moral e o triunfo da ciência natural, com sua tangente 

separação entre fatos e valores, levariam a um rechaço do próprio direito natural, 

abrindo as portas para o niilismo e para o totalitarismo. Por sua parte, Marcuse 

publicou em 1941 seu livro Reason and Revolution, no qual formulava uma crítica 

frontal contra o positivismo, acusando-o de ter facilitado a ascensão do 

totalitarismo. Como exemplo de uma atitude a ser seguida, Marcuse reivindicava o 

racionalismo crítico de Hegel e suas teses do Estado de Direito como instrumento 

para a realização moral do indivíduo. 

Estas posições, defendidas pelos exilados alemães, tiveram como 

consequência, uma crítica desqualificadora do estudo da teoria política 

estadunidense. Para Leo Strauss, a teoria política moderna desde Maquiavel e 

Hobbes estava em crise por sua renúncia em estabelecer critérios de verdade e 

juízos morais. Impor-se-ia a necessidade de recuperação da filosofia política 

clássica, ao estilo de Platão de Aristóteles. O relativismo de Sabine era, para os 

alemães, inaceitável. Como igualmente inaceitável era a tese da existência de um 

progresso contínuo na história, que levava à realização dos valores liberais frente 

ao fascismo e ao comunismo do século XX. 

Esta controvérsia de finais nos anos trinta e quarenta do século XX opôs 

filósofos políticos frente a historiadores da teoria política, questionando o papel 

central do pensamento político como um dos campos de atividade da ciência 

política. Ambos os setores, a despeito de suas discrepâncias, coincidiam em 

valorizar positivamente a atividade que os teóricos da política haviam vindo 
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mantendo desde os clássicos gregos até a atualidade. Sem dúvidas, o tratamento 

que se propunha nas universidades norte-americanas acerca dos valores e dos 

juízos morais entreabriu a porta pela qual, na década de 1950 e pela mão da 

chamada “revolução behaviorista” se introduziu uma crítica frontal à teoria política 

tal como até aquele momento se vinha realizando-a. Nada se poderia decidir 

acerca dos valores da teoria política, somente caberia declarar a preferência por 

um ou outro sistema de valor pertencente às opções pessoais e individuais. 

Percebia-se nesta atitude certo incômodo pela presença de juízos morais dentro da 

teoria política. A solução dada por Sabine consistia, como se tem visto, em manter 

os juízos morais separados do resto dos elementos que constituem uma teoria 

política e, em último extremo, confiná-los ao terreno individual. 

Esta atitude de prevenção e, até certo ponto, aborrecimento frente aos juízos 

de valor, se transmitiu e projetou a geração de cientistas políticos que na década 

de 1950 protagonizou a “revolução behaviorista”. Por esta razão, o tratamento dos 

cientistas políticos behavioristas foi muito mais radical. A insistência do 

behaviorismo na necessidade de construir a ciência política seguindo o modelo das 

ciências naturais teve profundas consequências na concepção do papel que a 

teoria deveria desempenhar dentro de uma ciência política plenamente científica. 

Assim, se via no desenvolvimento da teoria empírica a chave do progresso 

científico, e se patrocinaram grandes esforços na criação desta teoria; se introduziu 

uma forma de autoconsciência meta-teórica da teoria e das explicações científicas. 

Assim, se negou que a história da teoria política, praticada ao modo de Sabine 

como história das idéias políticas, detivesse o significado básico da teoria na 

ciência política. Em seu lugar, se propôs uma concepção de teoria como 

elaboração de um conjunto de leis que explicam os processos políticos com uma 

pretensão de validez universal. O que se tratava era de seguir o modelo das 

ciências naturais, que distinguia entre ciência pura e ciência aplicada. À teoria na 

ciência política corresponderia o papel de investigação pura. Em definitivo, tratava-

se de alcançar na teoria política a mesma categoria e o desempenho das mesmas 

funções que, por exemplo, a física teórica tem dentro das ciências naturais. 

Nos primeiros anos da década de 1950 os cientistas políticos behavioristas 

tentaram estabelecer a autonomia da teoria política como uma ciência empírica, 
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resgatando-a da identificação com a história das idéias e seu objeto de estudo, a 

saber: os textos clássicos desde Platão. Easton (1951) diagnosticou o esgotamento 

da teoria política tradicional, argumentando que seu exercício, à maneira clássica 

dos grandes pensadores do passado, havia dado lugar à história das idéias e como 

tal, havia sido reduzida a uma forma de análise histórica que vivia parasitariamente 

das idéias do passado. Easton considerava que desse modo a teoria política havia 

abandonado sua função real de construção sistemática da teoria sobre a conduta 

política e as instituições políticas. 

Na realidade, o que surgiu na década de 1950 foi o enfrentamento entre a 

ciência política empírica e a ciência política tradicional. A aparição de uma nova 

forma de entender a política, de um ponto de vista empírico se produziu, como já 

se tem assinalado, nos princípios do século XX. A pergunta, portanto, não era por 

que havia surgido um novo tipo de enfoque. A questão relevante era por que razão, 

depois de tantos anos de coexistência, as dimensões histórica e empírica da teoria 

política haviam entrado em conflito? O que se sucedeu para que na década de 

1950 se vivesse um enfrentamento que se prolongaria até finais da década 

seguinte? 

Para os cientistas políticos a história da teoria política se converteu em um 

alvo de ataque. O núcleo básico da crítica behaviorista assinalava que o estudo da 

história da teoria política constituía uma aproximação aos fenômenos políticos de 

tipo humanístico e não científico. Tratava-se de uma orientação do estudo da 

política obsoleta e obstaculizadora do desenvolvimento de um enfoque científico e 

moderno. Enfim, a imagem que o movimento behaviorista construiu apoiava-se no 

forte contraste entre o passado e o presente da disciplina, que projetava metáforas 

obtidas do desenvolvimento das ciências naturais. Os cientistas políticos 

behavioristas, ao contemplar a história da sua disciplina de uma perspectiva 

positivista, elaboraram duas imagens que poderiam ser sintetizadas assim 

(BERNSTEIN, 1983: 28): 

1) Teoria da separação: o que vinha se sucedendo no século XX podia 

comparar-se com a situação que se havia presenciado entre os séculos XVI e 

XVIII, quando se produziu a separação entre as ciências naturais e físicas e a 

antiga filosofia natural. 
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2) Teoria da continuidade: o novo movimento behaviorista representava 

a realização da promessa latente da tradição iniciada por Platão e Aristóteles.  

Seja se apoiando em uma ou noutra destas imagens, a conclusão a que os 

cientistas políticos behavioristas chegavam era a mesma: a história da reflexão 

intelectual sobre a política havia atravessado uma etapa obscura de especulação 

teológica, metafísica e filosófica, da qual se via libertada com a vitória das ciências 

positivas. Assim, a relação que se havia de estabelecer entre os clássicos do 

pensamento político e os cientistas políticos behavioristas correspondia à relação 

existente entre os alquimistas medievais e os químicos do século XX. Portanto, se 

se persistia em praticar e entender a teoria política como filosofia política ao modo 

dos autores clássicos, se estava condenando a ciência política a não ser científica 

e a continuar usando métodos obsoletos e obstaculizadores do progresso do 

conhecimento. Em lugar de perseverar nesta situação pré-científica, o movimento 

behaviorista propunha que a teoria política, no marco de uma ciência política 

moderna, se constituiria no núcleo da investigação empírica sobre o 

comportamento e os processos políticos. Os cientistas políticos behavioristas 

queriam substituir o perfil do ideólogo pelo do cientista. Para estes, a nova teoria 

política deveria ser totalmente diferente da teoria política tradicional: ao invés de 

moralista e prescritiva, deveria ser empírica e descritiva. O objetivo que se deveria 

alcançar era a construção de um corpus teórico científico, e não a mera produção 

de ideologias (RYAN, 1972: 86).    

Por outra parte, as posições behavioristas, imitando as ciências naturais, 

tinham uma profunda implicação para a história da teoria política. A visão 

behaviorista situava o interesse que os grandes teóricos da política do passado e 

suas obras poderiam ter na atualidade na busca por explicações, elementos, 

conjunturas e hipóteses que permitissem colaborar na construção da teoria política 

empírica do presente. Daqui se deduzem importantes consequências para o lugar 

que o estudo das teorias políticas do passado deveria ocupar no currículo 

acadêmico das novas gerações de cientistas políticos. Igual ao que se sucedera 

nas ciências naturais, a formação dos estudantes deveria concentrar-se nas 

técnicas de investigação empíricas mais recentes e nas melhores teorias atuais. A 

distinção chave que os cientistas políticos behavioristas trabalhavam dentro da 
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teoria política é a que separava a história da teoria política da teoria política atual. 

As relações entre uma e outra deveriam estabelecer-se assim: a teoria política 

atual somente se incorporaria ao muito limitado conjunto de elementos que, 

provenientes das construções e modelos dos teóricos políticos do passado, haviam 

provado sua validez e seu grau de acerto. O resto dos elementos da teoria política 

do passado teria um interesse secundário; seu estudo se delinearia segundos seus 

antecedentes da reflexão sobre a política antes desta ser científica (BERSTEIN, 

1983: 71). Em síntese, do mesmo modo que o estudo das teorias de Galileu não 

ocupa um lugar relevante na formação dos médicos, o estudo da visão aristotélica 

dos fenômenos políticos tampouco deveria ocupar uma posição destacada na 

formação das novas gerações de cientistas políticos.    

Dentro da fronteira que a ciência política behaviorista traçou entre a teoria 

política do passado e a nova teoria política, um dos critérios de diferenciação e, 

consequentemente, sinal de identidade, apoiava-se no caráter normativo da teoria 

política clássica. A possibilidade de construir uma teoria política científica passava 

por renunciar a possibilidade do tratamento, seja científico, seja estritamente 

racional, dos valores. Nas palavras de um dos fundadores do behaviorismo na 

ciência política, David Easton (1953: 221): 

 

Este pressuposto, adotado geralmente nas ciências sociais da 
atualidade, defende que os valores podem reduzir-se em última 
instância a respostas emocionais condicionadas pelas experiências 
de toda a vida do indivíduo. Nesta interpretação, ainda que na prática 
nenhuma proposição necessite expressar um fato puro ou um valor 
puro, os fatos e os valores são logicamente heterogêneos. O aspecto 
fático de uma proposição se referir a uma parte da realidade, 
portanto, pode verificar-se por referência aos fatos. Desta forma, 
podemos pôr à prova sua verdade. Por outro lado, o aspecto moral 
de uma proposição expressa somente a resposta emocional de um 
indivíduo frente a um estado de fatos reais ou supostos. Indica a 
medida com que um indivíduo deseja que exista um estado de coisas 
particulares. Embora possamos decidir qual aspecto de uma 
proposição referente a um fato pode ser verdadeiro ou falso, carece 
de sentido descrever desta forma o aspecto de valor de uma 
proposição. 

 
Por trás desta declaração de impossibilidade de tratamento racional dos 

valores repousa o descredenciamento de toda a teoria política normativa, 
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considerada como mera ideologia. Em síntese, se defendia que os juízos acerca 

dos fatos podem avaliar-se em termos de sua verdade ou falseabilidade, enquanto 

que os juízos acerca dos valores não se referem a nenhum fato: não existe a 

categoria de fatos morais, somente existe a categoria de fatos fáticos, empíricos. 

Portanto, toda a tradição do pensamento político e da filosofia política que 

constituía o corpus da teoria política clássica havia cometido o erro epistemológico 

de pressupor que era possível estabelecer a verdade ou falseabilidade dos juízos 

de valor. Nos termos de um autor como Weldon, é impossível elaborar um discurso 

científico a partir de posições normativas, posto que anunciar um “princípio político” 

era proclamar uma decisão e acabar com toda discussão racional. Os conceitos 

chaves da filosofia política, como a liberdade, a autoridade, o direito natural, etc., 

geram problemas que não podem ser respondidos empiricamente. Nessa direção, 

as análises da linguagem de Weldon pretendiam mostrar que esses conceitos 

como que operava a teoria política normativa haviam impedido o avanço da 

investigação científica na ciência política (WELDON, 1953; 1956).  

Como foi destacado acima à respeito dos argumentos de Sabine, a posição 

consistente em enxotar o tratamento dos valores da esfera racional não era uma 

novidade no enfoque behaviorista. Situando a discussão em uma perspectiva 

histórica, não é difícil observar que a distinção mencionada por Sabine em torno 

dos três planos (fatos, coerência lógica e valores) e o abandono dos juízos de valor 

devido à impossibilidade de articular uma reflexão que transcenderia os limites das 

preferências individuais, havia aplainado o caminho para o avanço da proposta dos 

cientistas políticos behavioristas, decididos a fazer tabula rasa da teoria política 

anterior a eles. A auto-percepção behaviorista, não isenta de soberba intelectual, 

concebia com displicência o passado da disciplina como “pré-história” do 

conhecimento acerca dos fenômenos políticos. Somente a extensão do enfoque 

behaviorista poderia tirar a reflexão sobre a política de sua etapa obscura, 

especulativa e metafísica; somente a adoção das regras do método científico 

poderia fundamentar um conhecimento confiável acerca da política. 

O triunfo da revolução behaviorista nas ciências sociais, e de modo especial 

na ciência política, foi fulgurante. Como temos visto, durante a década de cinquenta 

e boa parte dos anos sessenta do século XX, o enfoque behaviorista se converteu 
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no paradigma hegemônico. No subcampo da teoria política dentro da ciência 

política, isto inflamou um duríssimo golpe sobre tudo que não era teoria política 

empírica. De fato, a distinção entre teoria política normativa e teoria política 

empírica foi introduzida pelos behavioristas. O clima de depressão e abatimento 

que se abateu sobre os cultivadores da teoria política pré-behaviorista reflete-se de 

modo extremamente gráfico em uma das principais passagens de um dos textos 

mais citados e lidos à época: 

 

Uma das hipóteses da vida intelectual de nosso país é que deve 
haver entre outros, alguns homens a quem consideramos filósofos 
políticos, Filósofos profissionais, sensíveis ao fenômeno político, 
ocupados com as relações políticas e sociais no nível de 
generalidade mais amplo possível (...). Durante trezentos anos de 
nossa história tem havido tais homens que escrevem em inglês, 
desde o princípio do século XVIII até o século XX, desde Hobbes 
até Bosanquet. Parece que agora, não temos mais. A tradição está 
quebrada e nossa hipótese já não é mais válida, a menos que 
pensemos que a tradição esta a ponto de ressuscitar. Por hora, de 
todo modo, a filosofia política está morta. (LASLETT, 1956: 7).  

 

A citação acima, tomada da obra Philosophy, Politics and Society deu lugar 

ao que, na segunda edição desta obra publicada seis anos depois (1962), um autor 

como Isaiah Berlin, incluiria um artigo que levava o significativo título Does Political 

Theory Still Exist? O objetivo de Berlin com este artigo era tratar de responder ao 

diagnóstico que Peter Laslett havia realizado. No texto de Laslett abunda a imagem 

de uma teoria política que bate em retirada frente aos ataques da ciência política 

behaviorista. E, sem dúvidas, uma vez passados os piores momentos, na década 

de 1950, como o próprio Laslett afirmou em sua segunda edição “seria muito 

satisfatório que pudéssemos proclamar aqui a ressurreição, sem reservas e com 

entusiasmo. Não podemos fazê-lo de todo; porém o momento é muito diferente e 

mais favorável do que há seis anos” (LASLETT, 1956: 7).       

Portanto, a crítica behaviorista sobre o que se supôs ser o “declive” da teoria 

política foi contestada durante os anos cinquenta e sessenta do século XX por 

historiadores da teoria política. Nem sequer no momento mais agudo da ofensiva 

behaviorista se produziu um abandono total da teoria política. Na conservação e 

defesa da teoria política desempenharam um papel determinante nomes como 
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Arnold Brecht, Eric Voegelin, Hannah Arendt e Leo Strauss. Todos eles 

compartilhavam da condição de alemães obrigados a se exilar nos Estados Unidos 

em função do horror nazista. Sua chegada nos Estados Unidos se havia produzido 

durante os anos trinta e quarenta do século XX. Desde sua chegada, mantiveram 

uma polêmica com a tradição do pensamento norte-americano, assim como com a 

particular visão desta tradição acerca da história da teoria política. Recordemos 

brevemente em que consistia essa posição. Como já se tem visto a respeito da 

obra de Sabine, para os autores norte-americanos, liberalismo e relativismo 

estavam estreitamente unidos. A história da teoria política, recordemos, mostrava a 

marcha triunfante do progresso da democracia liberal no mundo. O relativismo 

moral se identificava com o espírito do liberalismo e correspondia à herança norte-

americana, tanto na dimensão intelectual (pragmatismo), como na política 

(tolerância). Esta defesa do relativismo moral decidiu que a teoria política não teria 

nada que decidir acerca da questão dos valores. A porta que este impedimento da 

teoria política nas questões normativas havia aberto permitiu a penetração da 

crítica behaviorista da teoria política clássica. Pois bem, desde sua chegada, a 

comunidade intelectual de exilados alemães criticou e polemizou com a posição 

norte-americana. Nos anos trinta e quarenta do século XX, os exilados alemães 

levantara, um discurso de resistência contra as pretensões de hegemonia do 

movimento behaviorista no seio da ciência política, e sua intenção de lançar fora do 

campo de estudo científico a teoria política clássica ou tradicional. 

O debate que teve lugar entre os anos trinta e anos quarenta do século XX 

explorou as consequências filosóficas e políticas que o relativismo trazia consigo. O 

ponto de partida comum dos autores alemães exilados partia de sua própria 

experiência dramática com a barbárie nazista. Para estes autores, a ascensão do 

totalitarismo fascista na Alemanha provava de maneira suficientemente eloquente 

para onde poderia levar posições que, em nome do relativismo moral, propunham o 

impedimento do tratamento racional da esfera dos valores. As consequências desta 

crítica do relativismo norte-americano se estendiam para a história da teoria 

política. Assim, Leo Strauss proclamava que um sintoma deste declive estava na 

nova ciência da política behaviorista, que refletia e promovia as crises políticas 

gerais do Ocidente devido a suas tendências positivistas e sua incapacidade para 
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afrontar decididamente questões normativas. Para Strauss, a teoria política havia 

entrado em crise por sua renúncia em estabelecer critérios de verdade e juízos 

morais. Sua proposta consistia em uma volta à filosofia política clássica de Platão e 

Aristóteles. A compreensão dos clássicos gregos permitiria perceber como a teoria 

política havia começado seu declínio com Maquiavel e havia continuado com 

Hobbes. Leo Strauss introduziu uma distinção fundamental entre pensamento 

político e filosofia política. Por pensamento político entende a exposição de 

qualquer noção, comentário, imaginação ou opinião sobre o que se pode pensar 

em relação com os princípios políticos. Quer dizer, dentro do pensamento político 

tem cabido tanto a opinião subjetiva como o conhecimento objetivo. Entretanto, 

Strauss entende por filosofia política um esforço sério, consciente e rigoroso 

orientado a substituir as opiniões políticas por um conhecimento certo sobre os 

princípios políticos. A filosofia assumiria sua forma mais original na obra de Platão 

e de Aristóteles. 

A reivindicação dos clássicos gregos foi um tema também presente nos textos 

de Eric Voegelin. Este autor publicou em 1952 The New Science of Politics, texto 

no qual rechaçava o uso do conceito de ciência em exclusividade para o “método 

científico”. Voegelin opõe à ciência política behaviorista uma reconstrução teórica 

da ciência política através da revitalização da filosofia grega e da sabedoria cristã 

medieval. Trata-se de introduzir na ciência política as perguntas relativas aos fins 

do homem e da comunidade, objetivo que não poderia ser alcançado com o 

método científico. Não obstante, segundo Voegelin, não corresponde ao método 

decidir acerca da pertinência ou relevância di objeto de estudo. 

Em síntese, durante a controvérsia sobre o behaviorismo se iniciou um ainda 

mais patente debate sobre o lugar que a teoria política deveria ocupar agora dentro 

da nova ciência política. Os que estavam comprometidos com as análises 

valorativas e prescritivas e com o estudo da “grande tradição” e do cânone clássico 

viam no cientificismo behaviorista uma ameaça para a própria existência da teoria 

política. Por sua vez, os behavioristas assinalavam que essa teoria política 

tradicional representava a mão morta do passado impondo um freio ao progresso 

da autêntica investigação empírica. Dentro destes debates chegaram a surgir 

muitas das imagens posteriores da teoria política: ora como uma atividade de 
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alcance histórico mundial, preocupada com a crítica e a reconstrução da vida 

política; ora como um tipo de ciência cognitiva.            

Na década de 1960 o behaviorismo alcançou uma posição dominante na 

ciência política norte-americana erigindo-se como a corrente hegemônica. A teoria 

política científica e a tradicional mantiveram suas posturas antagônicas e tenderam 

cada vez mais a seguir seu próprio caminho. Sem dúvidas, a medida que se foi 

avançando na década, as críticas ao positivismo foram aumentando e provocando 

uma erosão na auto-suficiência behaviorista, que desembocaria finalmente no 

reconhecimento da legitimidade da teoria política não empírica. 

 O discurso crítico sobre o behaviorismo iniciado pelos alemães exilados foi 

reconhecido e cultivado na década de 1960 por autores norte-americanos como 

Sheldon Wolin. Wolin (1973) considera a idéia da tradição sobre o discurso das 

idéias políticas como um “grande diálogo”, onde a compreensão da tradição é 

essencial para o entendimento da política contemporânea. O argumento central de 

Wolin é que a maior parte da especulação política tem operado simultaneamente 

em dois níveis diferentes. Em um nível, todos os filósofos políticos se têm ocupado 

daquilo que entendiam como os problemas vitais da sua época. Em outro nível, 

sem dúvidas, muitos textos políticos têm sido concebidos como uma contribuição 

ao contínuo diálogo da filosofia política ocidental. Segundo Wolin, portanto, há dois 

níveis diferentes de intenção que devem examinar-se quando se interpreta um 

texto, sendo o principal destes a intenção do autor de participar na tradição. Assim, 

para compreender Locke, por exemplo, devemos levar em conta sua intenção de 

refutar Hobbes. Os autores entram em um debate ou diálogo em que os termos de 

referência já têm sido estabelecidos, e o autor se transforma em um participante da 

tradição do pensamento político que forma um corpus de conhecimento hereditário 

no qual se unem as experiências políticas passadas e presentes66.        

Como já se viu nos capítulos anteriores dedicadas à epistemologia da 

reflexão sobre a política, em fins da década de 1960, o positivismo e seu reflexo na 

ciência política, o behaviorismo, começaram a ser criticados por diferentes frentes. 

                                                           
66 A posição de Wolin se complete com a aplicação da noção de paradigma de Kuhn às análises da 
história da teoria política, que já se examinou nos capítulos dedicados às questões epistemológicas 
e metodológicas. 
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A crítica ao positivismo lógico partiu de autores como Thomas Kuhn. Sua obra, 

junto aos novos desafios que se anunciavam à filosofia da ciência social (como os 

desenvolvidos por Peter Winch e Alfred Schutz) frente à ciência social positivista, 

começou a introduzir-se na teoria política. Em 1969, Easton anunciou uma nova 

“revolução” na ciência política, uma “revolução pós-behaviorista” que, inicialmente, 

poria menos ênfase no método e na técnica científica e se preocupava mais com 

as responsabilidades públicas da disciplina e com os problemas políticos. Mais 

concretamente, Easton, que pode ser considerado o fundador da ciência política 

empírica, afirmou que na nova etapa que se abria era preciso recuperar as grandes 

tradições do pensamento, desde os gregos até Marx e Dewey (EASTON, 1969: 

1059).  

Amortecia-se assim a luta que desde a década de 1950 havia enfrentado a 

ciência política empírica com a teoria política. A expressão mais palpável do 

reconhecimento e da legitimidade da teoria política tradicional foi que em finais da 

década de 1960, a American Political Science Association dividiu o estudo da teoria 

política em três grandes ramos: histórica, normativa e empírica. Evidentemente, 

esta divisão significava abandonar o ponto de vista que considerava a teoria 

política tradicional como filosofia política, contemplando-a como uma atividade 

intelectual situada fora das fronteiras da ciência política. Renunciou-se deste modo 

à idéia behaviorista de reclamar com exclusividade a denominação de teoria 

política para o enfoque empírico e, paralelamente, se reconheceu que os enfoques 

histórico e normativo no estudo da teoria política tinham espaço dentro da 

disciplina.  

A etapa pós-positivista, iniciada nos anos setenta do século XX, significou não 

somente a reabilitação da teoria política normativa, mas também sua decidida 

revitalização. Em termos institucionais, este renascimento da teoria política – 

entendida como história do pensamento político – se evidenciou na fundação de 

várias revistas que davam espaço em suas páginas a questões próprias da teoria 

política e do pensamento político: Interpretation (1970), Philosophy and Public 

Affairs (1971) e Political Theory (1974). E constituíram-se grupos de estudo no seio 

da American Political Science Association como a Conference for the Study of 

Political Thought.   
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No terreno da produção intelectual, o renascimento da teoria política veio de 

mãos dadas com a publicação de dois textos de autores norte-americanos cuja 

avaliação atual os faz merecedores da classificação de clássicos. Os trabalhos a 

que nos referimos são A Theory of Justice, publicado em 1971 por John Rawls e 

Anarchy, State and Utopia, publicado em 1974 por Robert Nozick. Os dois textos 

compartilham como objeto de reflexão a reconstrução, explicação e análise crítica 

do liberalismo. O impacto de ambas as obras possibilitou que 

 

(...) na década de setenta [do século XX] se voltasse a questões da 
“boa vida”, justiça e outros problemas normativos, como 
testemunhava o acúmulo de bibliografia que falava de um 
“reabilitação” da fFlosofia Prática e de um renascer da 
argumentação aristotélica e anglo-saxã que vincula quase 
inexoravelmente as questões de Filosofia Política aos clássicos 
temas da Filosofia Moral. O enorme acerto de Rawls repousa em 
ter sabido combinar e unificar em uma completa teoria substantiva 
e normativa algumas das principais questões que desde sempre 
tem formado parte do objeto da Filosofia Política. Sua reconciliação, 
quase sem fissuras, dos problemas da liberdade e a igualdade 
social nas sociedades industriais avançadas apenas tem 
comparação em nosso século e constitui uma contribuição decisiva 
para a configuração conceitual de nossa disciplina. Porém, mais 
que ante um novo “renascer”, parece que estamos ante uma 
“reivindicação” e “sistematização” – acertadamente regulada – de 
determinados temas ou enfoques dentro deste campo teórico. A 
contribuição de Rawls não seria assim “revolucionária” visto que 
temos que vê-la emoldurada dentro da literatura que voltou sua 
atenção para os problemas do fundamento ético-normativo da 
realidade política” (VALLESPÍN, 1985: 12-13).     

 

A este renascimento da teoria política contribuiu também para a recepção da 

obra de autores da Escola de Frankfurt como Habermas e Horkheimer. A teoria 

crítica não era certamente desconhecida nos Estados Unidos, pois nos anos 

setenta do século XX, através da figura de Marcuse, havia estado presente. Porém, 

o que se produz nessa nova década é uma extensão desta linha de pensamento 

como nunca se havia alcançado nos anos anteriores. Em 1971, se publicaram a 

tradução para o inglês do texto de Habermas Knowledge and Human Interests e 

um ano depois os ensaios de Horkheimer, escritos na década de 1930 sobre 

Critical Theory. Desta maneira, um dos temas presentes no debate acadêmico 

norte-americano deste período foi a possibilidade de gerar uma ciência social 
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crítica que não se limitasse a conhecer a realidade existente, visto que se 

delineava como objetivo sua transformação em um sentido libertador e 

emancipador. 

A título de síntese, pode-se dizer que a história da teoria política durante a 

segunda metade do século XX nos Estados Unidos se resumiu em três tópicos 

(PAREKH, 1966: 503): 

1) As décadas de 1950 e 1960 anunciaram o declive ou a morte da 

teoria política, todavia, nas décadas de 1970 e 1980 apresentou-se seu 

ressurgimento.  

2) O ressurgimento da teoria política foi causado ou ao menos 

estimulado pelo crescimento dos níveis dos conflitos políticos e sociais 

gerados pela guerra do Vietnã, o movimento de direitos civis, a desintegração 

do consenso do pós-guerra e a emergência da nova esquerda. 

3) O texto de Rawls A Theory of Justice marcou e simbolizou o 

renascimento da teoria política (BARRY, 1991; MILLER, 1990; HELD, 1991). 

Agora, como o próprio Parekh assinala, seria equivocado enfatizar 

insistentemente nesta dupla imagem de crise da teoria política durante as décadas 

de 1950 e 1960 e seu posterior renascimento a partir dos anos setenta do século 

XX. Como se tem destacado acima, a ofensiva behaviorista não provocou o 

absoluto desaparecimento (nem em definitivo “a morte”) da teoria política. Michael 

Oakeshott, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Leo Strauss, Eric Voegelin, C. B. 

Macpherson, F. A. Hayek, H. Marcuse, R. G. Collingwood, Max Horkheimer ou 

George Santana, para citar apenas alguns autores representativos desta safra, 

desenvolveram suas teorias durante estas décadas. O que é certo é que durante 

este período a legitimidade da teoria política enquanto uma empresa intelectual 

esteve seriamente questionada: “positivism denied political theory the status of a 

legitimate form of knowledge and inquiry” (HELD, 1991: 11). Do mesmo modo, é 

mais plausível entender o “renascimento” que a partir da obra de Rawls 

experimenta a teoria política no sentido de restauração da legitimidade da teoria 

política como parte da ciência política a partir do advento do pós-behaviorismo. 

 

 



236 

 

II. TEORIA POLÍTICA E A CIÊNCIA POLÍTICA PÓS-BEHAVIORISTA 

 

A chegada do pós-behaviorismo na ciência política a partir da década de 1970 

significou para a teoria política a normalização de suas relações com a corrente 

principal da ciência política. O ímpeto da regeneração da teoria política proveio de 

várias fontes (HELD, 1991: 12-14): em primeiro lugar, dos novos filósofos da 

ciência como Kuhn e Lakatos; em segundo lugar, da obra de filósofos das ciências 

sociais como Winch, Schutz e Taylor. Das posições defendidas por ambas as 

fontes surgiram os debates meta-teóricos sobre a natureza da teoria e da 

explicação científica, que se estenderam por todos os ramos da ciência política 

durante a década de 1970, provocando uma erosão da concepção positivista 

anterior (MILLER, 1989). Junto com estes fatores, outro fenômeno que 

indubitavelmente contribuiu para a potenciação e relançamento da teoria política foi 

a ruptura do isolamento com que até aquele momento se vinha teorizando sobre a 

política de um e do outro lado do Atlântico. A partir da década citada, se assiste a 

um esforço consciente por propiciar a aproximação das tradições de pensamento, a 

anglo-saxã e a européia continental que, com determinadas exceções, se haviam 

dado as costas. Neste sentido, a teoria política não tem escapado de uma 

tendência globalizadora que tem permeado a totalidade da ciência política, 

superando as fronteiras nacionais e conduzindo a uma maior comunicação e 

homogeneização dentro do campo a partir da década de 1970.  

Quais são as características que definem a teoria política desde o 

ressurgimento da disciplina na década de 1970 até a atualidade? 

De acordo com Miller (1990: 421-422), um dos traços que definem a teoria 

política mais recente é a fragmentação. Esta característica não é privativa da teoria 

política; pois se trata de uma tendência que tem afetado o conjunto da ciência 

política, convertendo-se em um sinal de identidade da etapa pós-behaviorista. 

Frente a estas pretensões hegemônicas do paradigma positivista na era 

behaviorista, a situação tem evoluído para uma maior pluralidade. A base que 

fundamenta esta pluralidade e a fragmentação que se deriva dela está no 

reconhecimento da legitimidade que se assiste a quem decide abordar os 

fenômenos da política de perspectivas diferentes. Com o pós-behaviorismo se 
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abandonou a idéia de “realidade unificada” própria da modernidade, para cobrar 

consciência da existência de uma “multiplicidade de realidades” e, na esfera do 

político, de múltiplas dimensões que somente podem ser apreendidas com 

estratégias metodológicas igualmente múltiplas.  

Assim se tem produzido profundas divisões entre os distintos ramos da teoria 

política posto que o enfoque e as maneiras tradicionais de entender e conceber a 

teoria política (o estudo dos clássicos) se tem somado a novas perspectivas. Em 

primeiro lugar, a revolução behaviorista, tem deixado como herança uma 

concepção de teoria como um instrumento para a compreensão dos processos 

políticos que se caracteriza pela sua estreita conexão com a investigação empírica. 

É, em definitivo, a concepção de teoria dentro dos cânones do positivismo como 

conjunto de hipóteses que, mediante a constatação empírica, tratam de converter-

se em leis de caráter explicativo dos fenômenos políticos. Em segundo lugar, o 

pós-behaviorismo tem pressuposto uma renovação com respeito ao tratamento do 

estudo dos autores clássicos como objeto da teoria política. É certo que, embora 

mantenham continuidade quanto ao objeto de estudo da teoria política (os textos 

clássicos), tanto no que diz respeito à metodologia quanto às hipóteses 

epistemológicas com que se abordam as obras clássicas, os novos estudos têm 

proposto uma transformação verdadeiramente importante. Estas transformações 

supõem o surgimento de um novo enfoque dentro da teoria política para além das 

continuidades que se mantém no objeto de estudo. Em suma, a renovação, no 

sentido da fragmentação e multiplicidade que se percebe na teoria política provém 

da justaposição da proposta behaviorista (a teoria política ao modo de Easton) com 

as novas propostas no estudo dos autores clássicos. 

Como resultado desta fragmentação se tem imposto um tipo de divisão de 

trabalho, já que a maioria dos teóricos políticos realiza sua tarefa dentro de um ou 

outro subcampo, resultando-se cada vez mais difícil mover-se entre as fronteiras 

que delimitam cada um dos enfoques ou correntes. Em definitivo, as perguntas do 

tipo “o que é a teoria política?” e “qual é o objeto da teoria política?” se tem 

respondido de muitas diversas maneiras, constituindo-se deste modo, linhas de 

trabalho, correntes ou enfoques que nos dão uma imagem plural da teoria política 
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nas últimas três décadas. Assim, pois, no interior da teoria política é possível 

distinguir hoje pelo menos os seguintes enfoques, correntes ou linhas de trabalho67: 

1) História do pensamento político. 

2) Análise dos conceitos políticos. 

3) Teoria política normativa. 

4) Teoria política empírica.       

 

1. O ESTUDO DOS CLÁSSICOS: A TEORIA POLÍTICA COMO HISTÓRIA 

DO PENSAMENTO POLÍTICO 

 

Começamos este capítulo com uma citação de Gianfranco Pasquino que 

deixa manifesta as dificuldades que os grandes pensadores clássicos têm 

enfrentado à hora de encontrar seu lugar na ciência política contemporânea. Pois 

bem, uma das propostas mais sugeridas para renovar o estudo dos clássicos e 

contribuir para sua reconciliação com a ciência política provém de um conjunto de 

acadêmicos britânicos. Os nomes de Quentin Skinner, John Pocock e John Dunn, 

para citar os mais conhecidos, configuraram na década de 1970 a Escola de 

Cambridge. Seu objetivo consistiu em traçar uma renovação metodológica na 

história do pensamento político, daí que também sejam conhecidos pela 

denominação de “nova história” (new history) do pensamento político.       

 A proposta central deste grupo de autores consiste na defesa de que o 

significado de um texto do passado não se pode conhecer através de uma série de 

leituras atentas e repetidas nas quais se apliquem modelos de interpretação atuais. 

O autêntico significado de um texto depende em grande medida do meio ambiente 

intelectual no qual o texto veio à luz. Portanto, para estabelecer o verdadeiro 

significado de um texto é necessário conhecer o contexto das idéias e argumentos 

dentro dos quais o texto foi produzido. É o que Pocock chama de a “linguagem” do 

pensamento político, e Skinner chama de a “ideologia”. Este último autor vai ainda 

mais além ao argumentar que um elemento chave para a compreensão do texto é 

o conhecimento e a análise das intenções que moveram o autor para escrevê-lo.  

                                                           
67 A seguinte relação de enfoques é uma elaboração própria baseada nos trabalhos de Leca (1985), 
Miller (1990) e Held (1991).  
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2. A TEORIA POLÍTICA COMO ANÁLISE DOS CONCEITOS POLÍTICOS 

 

Este enfoque interpreta a teoria política como uma reflexão sistemática 

destinada a clarificar o significado dos conceitos chave do discurso político. Trata-

se de lançar luz sobre conceitos como soberania, democracia, representação ou 

justiça. Nem todos os autores deste enfoque concebem as análises dos conceitos 

políticos da mesma maneira; a pluralidade de orientações é manifesta. 

Em primeiro lugar, se encontram aqueles autores cujo interesse fundamental 

consiste em explicar o uso pré-teórico dos conceitos políticos. Exemplos deste tipo 

de orientação são os estudos que exploram o uso ordinário dos vocábulos, assim 

como a maneira com que o significado de determinados conceitos variam em 

função de seu uso em diferentes contextos. Também encontramos outros autores 

cuja preocupação é pôr em destaque as ambiguidades e inconsistências com que 

os conceitos políticos são empregados em seus usos cotidianos68.    

Um segundo contingente de autores de procedência britânica e influenciado 

pelas teses da Escola de Cambridge, dirige seus esforços para a recuperação do 

mapa conceitual existente em um momento histórico determinado para contrastá-lo 

como o conjunto de significados a disposição dos atores políticos que tem 

antecedido o sucedido dito momento histórico. Tratam de deixar manifesto como 

estes autores políticos utilizam e modificam este conjunto de ferramentas 

conceituais em função de seus interesses e necessidades frente à construção de 

um determinado discurso político69.       

Por último, na Alemanha tem se desenvolvido como disciplina a “história dos 

conceitos” (Begriffsgeschichte). Esta linha de trabalho centra suas preocupações 

em traçar o curso das transformações conceituais através do tempo, com uma 

ênfase particular no impacto da transição das sociedades industriais modernas no 

vocabulário social e político. Este enfoque se relaciona muito estreitamente com a 

história social, visto que a clarificação histórica dos conceitos utilizados no passado 

requer levar em conta os conteúdos extralinguísticos. As obras mais 

                                                           
68 Como exemplos desta perspectiva se pode citar Pitkin (1967), Connolly (1974) e Oppenheim 
(1981).  
69 Veja-se Ball (1988) e Ball, Farr e Hanson (1989).  
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representativas da “história dos conceitos” é o dicionário Geschichtliche 

Grundbegriffe editado por O. Brunner, W. Conze e R. Koselleck, sendo este último 

autor o representante mais referenciado desta corrente. Este dicionário, cujos 

objetivos e delineamentos metodológicos se fizeram públicos em 1967, começou a 

ser publicado em 1972 e tem aparecido até o presente momento em seis volumes. 

Nos distintos volumes observa-se a confluência entre conceitos puramente políticos 

e outros mais propriamente sociológicos, filosóficos, econômicos e do âmbito das 

relações internacionais70.     

 

3. A TEORIA POLÍTICA NORMATIVA 

 

De acordo com a definição dada por Berlin (1984: 120), a teoria política 

normativa consiste no “descobrimento da aplicação de princípios morais à esfera 

das relações políticas”. Em um sentido literal, a anterior definição situaria a teoria 

política normativa como um subcampo da filosofia moral dedicado ao estudo dos 

fundamentos de ordem moral sobre o que se baseava o mundo da política. Sem 

dúvidas, esta interpretação tão restritiva tem dado passos na ampliação das 

fronteiras do significado do termo “teoria política normativa” que permite a 

aplicação do mesmo a qualquer pensamento político que se ocupa do “dever ser”, 

em contraposição à realidade existente, “o que é”: 

 

A teoria política normativa é uma forma de analisar tanto as 
instituições sociais, especialmente aquelas vinculadas com o 
exercício do poder, com as relações dos indivíduos com elas, e 
examina a fundo de que modo se justificam os acordos políticos 
existentes e como se justificariam outros possíveis (GLASER, 1997: 
33-34).  

 

Portanto, trata-se de uma elaboração sistemática das estruturas que 

subjazem e fundamentam a política, com o objetivo de descobrir as “condições de 

possibilidade de nossas tradições” (HELD, 1991: 17). 

                                                           
70 As relações entre a “História dos Conceitos” e a Teoria Política têm sido exploradas por Richter 
(1986, 1987, 1990).  
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Das definições anteriores se conclui que a teoria política normativa significa 

um retorno à maneira clássica de tratar a política, tal e como se havia contemplado 

na época em que não se teorizava sobre ela desde os pressupostos da ciência, 

desde os idos da “reflexão artesanal”. Uma vez superada a neutralidade valorativa 

proposta pelo behaviorismo, os valores vieram a ser considerados variáveis 

suscetíveis de serem incorporadas nas análises da política. Sem dúvida, seria 

demasiado simplista sustentar que o ressurgimento da teoria política normativa a 

partir da década de 1970, significou exclusivamente um retorno ao passado. Os 

anos da revolução behaviorista não haviam transcorrido gratuitamente, e sua 

influência tem se deixado sentir na maneira em que nos últimos trinta anos se havia 

teorizado sobre a política desde o enfoque normativo. Se compararmos a teoria 

política tradicional com a nova teoria política normativa, encontraremos algumas 

diferenças (MILLER, 1990: 428). 

Em primeiro lugar, os novos teóricos políticos normativos têm uma maior 

preocupação com as questões metodológicas. Tratam fundamentalmente de 

encontrar bases objetivamente racionais sobre as quais fundamentarem os 

princípios normativos que se propõem. Nesta consciência da importância do 

método é bastante fácil detectar a influência do behaviorismo que, como se tem 

sublinhado, transformou o rigor metodológico em uma de suas características mais 

significativas. 

Em segundo lugar, a nova teoria política normativa evita conectar sua reflexão 

com assuntos de tipo prático tal e como emergem na política cotidiana. De fato, a 

análise dos novos teóricos normativos caracterizar-se-ia por manter-se em um nível 

muitíssimo elevado de abstração, deixando à teoria aplicada a tarefa de tratar 

aqueles problemas e temas que se encontram mais em contato com a realidade 

política. 

Por último, as questões substantivas chaves da Teoria política normativa que 

tem ocupado as energias intelectuais dos cientistas políticos desde a década de 

1970 podem resumir-se em dois grupos (GLASER, 1997: 34): 

1) Existência e finalidade do Estado: há algum fundamento moral que 

justifique a existência do Estado? Quando devemos nos sentir obrigados a 

obedecer às leis? Quando está justificada a desobediência civil?    
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2) Justiça redistributiva e liberdade: que importância moral relativa tem a 

igualdade? Há algum fundamento moral que justifique a existência de 

políticas públicas destinadas a materializar uma determinada concepção de 

igualdade socialmente essencial? Tais políticas respeitam tanto a autonomia 

como as liberdades dos indivíduos e são compatíveis com o pluralismo? 

 

4. A TEORIA POLÍTICA EMPÍRICA COMO EMPREENDIMENTO DA 

CIÊNCIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA 

 

Se pudéssemos estabelecer um fato marcante que inaugurasse o nascimento 

da teoria política empírica, este bem poderia ser a publicação do texto de David 

Easton The Political System. An Inquiry into the State of Political Science, no 

começo dos anos cinquenta do século XX. Ali se encontram traçadas as teses 

fundamentais da teoria política empírica (já nos remetemos a estas questões em 

capítulos anteriores quando tratamos do significado da obra de Easton). 

A partir da citada data, distintos autores reconheceram a convocação de 

Easton e se lançaram à tarefa de elaborar a teoria política como uma forma de 

construção de modelos que guiariam a investigação empírica. Por uma economia 

de natureza espacial evitaremos maiores discussões sobre este tópico tendo em 

vista que no capítulo 3 já discorremos sobre aqueles que são hoje os principais 

enfoques da teoria política empírica: o behaviorismo, as análises sistêmicas, a 

cultura política, o novo institucionalismo e as teorias da escolha racional. 

 

III. PARA ONDE VAI A TEORIA POLÍTICA? 

 

Em 1953, quando David Easton (1953) anunciou o fim da teoria política como 

ela existia até então, ao que parece, ele previu a maneira como as coisas seriam 

dali por diante. Uma teoria política dita normativa, preocupada com a estrutura e o 

ordenamento ideal do Estado, era finalmente afastada. A abordagem dos sistemas, 

adotada a partir de então, descartava o conceito de Estado e limitava, se não, 

eliminava, quaisquer preocupações normativas. Dali por diante, os sistemas 

políticos seriam vistos de uma perspectiva que se queria exclusivamente empírica 
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(excluindo-se as considerações teorias e normativas). Nesse sentido, o estudo dos 

sistemas políticos é visto como um microcosmo com leis e efeitos, demandas e 

respostas (EASTON, 1953). Desnecessário dizer aqui que esta era uma linguagem 

bastante distante dos idiomas em que os teóricos políticos estavam acostumados a 

falar.       

Foi nesse clima concludente que Peter Laslett (1953) decretou que, seja para 

o bem, seja para o mal, de qualquer maneira, a filosofia política estava morta 

(LASLETT, 1956). E mesmo aqueles que não tinham qualquer interesse em 

escrever o seu obituário estavam acostumados a lamentar a precária 

condição/posição da teoria política normativa. Sheldon Wolin prefaciou Politics and 

Vision com um lamento pelos quase-mortos:  

 

Em muitos círculos intelectuais de hoje há uma hostilidade 
marcante e mesmo uma desprezo para a filosofia política em sua 
forma tradicional. Minha esperança é que esse volume, se não der 
uma pausa naqueles que estão ansiosos por jogar fora o que 
permanece da tradição da filosofia política, possa ao menos ter 
sucesso em deixar claro o que deve ser descartado (WOLIN, 1960).  

 

 Mas nem todos os comentários eram assim pessimistas. Alguns como Isaiah 

Berlin e John Plamenatz, consideraram que a teoria política não poderia morrer, 

pelo menos enquanto seu genitor – a política – vivesse. Ambos, todavia 

prefaciaram seus balanços com desculpas, embora afirmativas. Em 1960, apenas 

quatro anos após o obituário de Laslett ser publicado, Plamenatz escreveu:  

 

Mesmo em Oxford, que talvez mais que qualquer outro lugar no 
mundo anglófono é o lar da teoria ou da filosofia política, costuma-
se dizer que este tema está morto ou tristemente diminuído em 
importância. Acontece que eu tenho um interesse profissional em 
presumir que ela ainda está viva e é provável que permaneça assim 
como qualquer outro tema enquanto o homem continuar sendo um 
animal especulativo e empreendedor. Não penso que esteja 
enviesado, não penso que precise sê-lo. A importância deste tema 
parece-me óbvia e as razões para questionar sua importância, tão 
confusas, que não me percebo como defendendo uma causa 
perdida ou difícil (PLAMENATZ, 1960).  
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Mais ou menos na mesma época, Isaiah Berlin, em um espírito similar, iniciou 

um ensaio de influência sobre o destino da teoria política normativa com uma 

questão: “Ainda há – perguntou ele de forma direta – um tema como a teoria 

política?”. Antes de responder afirmativamente, Berlin expressou uma suspeita 

frequentemente ouvida de que sua questão de abertura estava posta de maneira 

muito direta. “Essa questão, formulada com uma frequência suspeita nos países 

anglófonos – escreveu Berlin -, põe em dúvidas as credenciais do tema, ela sugere 

que a filosofia política, o que quer que ela tenha sido no passado, está hoje morta 

ou morrendo” (BERLIN, 1962). Tanto Berlin como Plamenatz procuraram negar que 

a teoria política estivesse morta ou mesmo moribunda.   

Então, quem está, ou estava certo – aqueles que avisaram a respeito da 

morte ou a respeito de qualquer grau do iminente falecimento da teoria política ou 

aqueles que sustentaram que a teoria política não estava morta e nem poderia 

estar a morrer? Eu quero sugerir que cada um, à sua própria maneira, estava 

inteiramente correto. Para pôr nosso argumento em termos paradoxais: a teoria 

política estava, sob alguns aspectos, morta ou morrendo – e ainda assim não 

poderia morrer. É fundamental discutir, àquele momento, finalmente – qual o lugar 

da teoria na ciência política?  

Podemos tentar resolver este dilema se começarmos por estabelecer (e 

depois retirar) uma distinção provisória entre teorizações de primeira e segunda 

ordem (BALL, 2004). Teorizações de primeira ordem surgem em conexão com a 

atividade de prestar atenção ao ordenamento de uma sociedade. Na medida em 

que as pessoas vivem juntas em comunidades, questões fundamentais 

inevitavelmente aparecerão. Nenhuma comunidade pode perdurar sem formular e 

responder, pelo menos provisoriamente, questões do seguinte tipo. Para começar, 

há questões sobre justiça e equidade na distribuição de recursos. O que é devido a 

quem e em que ordem? Questões a respeito de cargos e autoridade também são 

prováveis de sugerir quem deve resolver questões de interesse comum – todos os 

membros da comunidade ou apenas uns poucos? Se a última opção, quais poucos 

e como ou por quem eles devem ser escolhidos? Há, além disso, questões sobre 

demarcação político-conceitual: por quais critérios distinguiremos entre os temas 

que são não-políticos ou privados? Essas, por sua vez, geram questões sobre 
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fundamentos e justificativas: de onde os critérios supramencionados vêm e em que 

base eles devem ser justificados (ou até criticados)? Ou considerem-se questões 

sobre punição: que faremos com os membros dissidentes ou desviantes de nossa 

comunidade – tolerá-los, exilá-los ou executá-los? E também há, é claro, questões 

referentes à extensão e aos limites das obrigações: devem todos os cidadãos 

fisicamente saudáveis ter uma obrigação em lutar e talvez morrer pelo Estado, se a 

sobrevivência do Estado parecer requerê-lo? 

A lista poderia continuar a crescer, mas o ponto é talvez suficientemente 

claro: as questões em que os teóricos políticos estão interessados são 

precisamente aquelas que qualquer comunidade civilizada deve formular e procurar 

responder. Os maiores pensadores políticos – um Aristóteles ou um Hobbes, 

digamos – tentaram elaborar teorias baseadas nas quais tais questões pudessem 

ser (re)formuladas, elaboradas e possivelmente respondidas de uma forma 

coerente, compreensiva e sistemática. Todavia, sejam magníficas ou medíocres as 

mentes dos que lutam com as questões referentes ao ordenamento adequado da 

sociedade, o fato permanece: o pensamento ou a teorização política é, nesse 

sentido, uma atividade importante, mesmo necessária. Assim, Plamenatz e Berlin 

estavam certos ao sugerirem que a teoria política – entendida como teorização de 

primeira ordem – não poderia morrer e um comentarista mais recente sem dúvida 

está correto ao julgá-la indispensável.  

Em contraste, muito do que passa por teoria política na academia deveria, de 

maneira geral, ser denominado de teorização de segunda ordem (MACINTYRE, 

1971). Ela consiste largamente, embora de maneira alguma exclusivamente, na 

atividade de estudar, ensinar e comentar os clássicos do pensamento político. Se a 

teorização de primeira ordem é quase imortal, a teorização de segunda ordem é 

eminentemente mortal. Ela pode morrer ou desaparecer – ou, ao menos, ser 

desacreditada, descontada ou ignorada, como aconteceu em vários departamentos 

de ciência política durante o auge do behaviorismo. A teoria política, como 

praticada nos departamentos de ciência política, foi relegada a uma espécie de 

limbo ou morte viva: o pior tipo. Muitos dos que praticaram a teorização de segunda 

ordem não se sentiam bem-vindos e alguns foram até mesmo encorajados a 
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negociar suas transferências para os mais congeniais departamentos de filosofia e 

história.  

Assim, voltando ao paradoxo apresentado anteriormente – como poderia a 

teoria política estar ao mesmo tempo morta e viva? Podemos agora ver que o 

paradoxo era apenas aparente e sua solução, realmente bastante simples. Aqueles 

que, como Laslett, anunciaram a morte ou o iminente declínio da teoria política 

falavam dela como uma disciplina acadêmica especializada nos departamentos de 

ciência política, em outras palavras, como teorização de segunda ordem. E eles 

estavam minimamente certos em sugerir que a teoria política, nesse sentido, 

estava em perigo mortal, se não já morta. Mas Berlin e Plamenatz estavam não 

menos corretos ao sugerirem que a teoria política – entendida como teorização de 

primeira ordem – não estava morta nem morrendo, nem poderia estar. Essa 

atividade é de fato indispensável para os cientistas políticos. 

Em larga medida, a história da ciência política pode ser descrita em termos da 

alternância entre duas contrastantes ênfases. Por um lado, nós observamos 

aqueles cientistas políticos que buscam tudo generalizar através de grandes 

especulações puramente abstratas; por outro, encontramos aqueles que sem maior 

reflexividade analítica pretendem deduzir formulações e prescrições objetivas a 

partir de observações vazias. Os primeiros acabam por encerrarem-se em sínteses 

globais, os segundos, por perderem-se na trivialidade dos detalhes. 

Generalizações podem ser temperadas, e devem sê-lo, com observações 

disciplinadas, do mesmo modo, observações detalhadas devem estar conectadas 

também a alguma reflexão acerca de sua pertinência e implicação teórica. 

Os teóricos políticos têm tornado-se muito narcisistas a partir da metade do 

século XX. De modo crescente, têm tornado-se empenhados em uma espécie de 

atividade especializada, distinta do resto da ciência política – uma subdisciplina 

limitada, ou uma alternativa a ela. Embora o avanço da especialização tenha sido 

uma marca de muitas disciplinas nas décadas recentes, os benefícios são visíveis 

na expansão de corpos de conhecimento que seria difícil conceber na geração 

passada. A especialização tem sido vista nas ciências humanas, visto a 

proliferação de jornais especializados, organizações profissionais, suborganizações 

que controlam a entrada dos não iniciados. Aqui, vantagens tangíveis de 
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conhecimento também são facilmente identificadas. Na ciência política, mesmo 

quando os novos subcampos movem-se sob a bandeira da interdisciplinaridade 

(nova economia política, teoria social e filosofia moral), aqueles que não têm 

saldado os custos de entrada estariam sobrecarregados para compreender a 

alegada contribuição dos novos campos especializados. 

A especialização tem dividido a filosofia política do resto da ciência política, e 

tem sido ajudada e estimulada pela separação da teoria normativa da teoria 

positiva (mas até onde a normatividade não é um artifício para os teóricos da 

política esconderem-se de problemas concretos? Da mesma forma, até onde a 

positividade não é uma forma dos cientistas políticos esvaziarem os espaços de 

significado da política?). Com os filósofos políticos declarando um monopólio sobre 

a matriz, abandonando a interpretação da teoria política positiva para outros 

cientistas políticos. Isto parece ter sido ruim para ambos os lados. Isto tem 

produzido uma teoria normativa não muito bem informada do modo pelo qual os 

grandes teóricos da tradição tomaram o estado do conhecimento empírico da 

política para modelar suas teorias (pensemos, por exemplo, no caso de Maquiavel, 

Hobbes ou mesmo os Federalistas). Um resultado é que teóricos normativos 

gastam muito tempo comentando um ao outro, como se fossem eles mesmos o 

apropriado objeto de estudo. Esta separação tem também alimentado a tendência 

da teoria política empírica tornar-se banal e dirigida exclusivamente pelo método e 

não por problemas (SHAPIRO, 2005) – apartando-se das grandes questões do dia-

a-dia e debruçando-se somente sobre aquilo que lhe parece metodologicamente 

tratável. Não por acaso, isto tem contribuído muito pouco para avançar o 

conhecimento na área e aqui, as observações de Sartori são mais que 

contundentes.          

 No contexto brasileiro, esta disputa metodológica e teórica na ciência política 

tem sido travada discretamente, sem manifestou ou com menor pressão sobre as 

carreiras acadêmicas, dado as diferenças com que os docentes galgam sua 

estabilidade funcional e de carreira no Brasil e nos Estados Unidos. Não obstante, 

um dos raros registros desta disputa silenciosa à brasileira pode ser encontrado na 

mesa-redonda “Por que rir da filosofia política?”, que teve lugar no 21º Encontro 

Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais – 
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ANPOCS (LESSA, 1998), bem como no nascimento do novíssimo GT (Grupo de 

Trabalho) sobre Metodologia da Ciência Política durante o 9º Encontro da 

Associação Brasileira de Ciência Política – ABCP. Nas suas críticas ao mainstream 

da ciência política, os debatedores abordaram um amplo escopo de questões, tais 

como: a fragmentação positivista da política (BRANDÃO, 1998), as pesquisas 

dirigidas pelo método e não pelo objeto (Ibid.), a dissociação entre filosofia política 

e pesquisa empírica (Ibid.), o interesse corporativo (SOARES, 1998), a reificação 

das diferenças disciplinares (Ibid.), a compartimentalização do conhecimento 

(Ibid.), a aplicação indistinta da teoria a qualquer objeto (RIBEIRO, 1998), a 

negligência da praxis em favor da techné (LESSA, 1998; RIBEIRO, 1998), entre 

outros tópicos.  

No que se refere aos futuros desenvolvimentos da disputa metodológica, 

podemos identificar elementos que apontam para o declínio da especialização 

disciplinar, tanto na ciência política como nas demais disciplinas das ciências 

sociais. Nas publicações acadêmicas brasileiras pode-se notar que as abordagens 

interdisciplinares ganharam terreno, como indica a proliferação de estudos em 

subáreas como a sociologia política, antropologia política, sociologia econômica e 

economia política. Longe de representar um aprofundamento da fragmentação 

disciplinar, a multiplicação de estudos nas subáreas intermediárias indica que uma 

nova dinâmica está em ação, fomentando a reconstrução do corpus  das ciências 

sociais. Podemos deduzir desse processo que a força que levou à fragmentação 

disciplinar no século XIX – a economia capitalista em acelerada expansão – agora 

parece ter esgotado seu ímpeto inicial. A nova dinâmica, impulsionada pelas crises 

do século XXI, aponta para a necessidade de abordagens, que extrapolam as 

fronteiras disciplinares e exigem consideração às questões práticas. 

Acima de tudo, porém, a recorrência de investigações mais guiadas por 

métodos do que por problemas tem-nos levado à necessidade de reflexão crítica 

sobre a construção do conhecimento nas ciências sociais. Nesse contexto, vale 

lembrar o alerta de C. Wright Mills (1997): “é preciso evitar tanto as armadilhas da 

‘grande teoria’ como as arapucas do ‘empirismo abstrato’”. 

Cabe lembrar também que o velho adágio de que a crise representa uma 

oportunidade. Ao analisar as crises recorrentes da sociologia, Ianni (1990) viu nisso 
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uma consequência das profundas divergências epistemológicas e metodológicas 

entre as abordagens em disputa, mas observou também que as crises refletiam a 

capacidade da disciplina de pensar a si própria. Nesse sentido, podemos prever 

que a ciência política continuará a ser relevante na medida em que for capaz de 

seguir esse exemplo.    

CONCLUSÃO 

 

Quando o famoso cientista político italiano, Giovanni Sartori acusou 

recentemente que a disciplina a qual ele contribuiu para criar e a desenvolver – a 

ciência política –, perdeu o rumo, caminha com pés de barro e hoje a maioria dos 

seus cultivadores se empenha em comprovar hipóteses cada vez mais irrelevantes 

e triviais para entender o político, o fato obrigou cientistas políticos a repensarem 

suas escolhas ontológicas e epistemológicas, afinal, agora, o ataque vinha de 

dentro dos seus próprios filões e não mais “de fora”. Era o pai da ciência política 

contemporânea propriamente dita que expunha seu desapontamento com os 

rumos do seu campo disciplinar, ou seja, a ciência política se via, desta fez, ferida 

de morte ou, pelo menos, a acusação não poderia passar despercebida (SARTORI, 

2004). 

O argumento levanta-se duplamente polêmico se considerarmos que Sartori é 

o cientista político que mais tem contribuído com suas obras a perfilar as 

características dominantes da ciência política no mundo – quer dizer, uma ciência 

política empírica, comparativa, altamente especializada e formalizada. Todavia, 

ninguém com mais autoridade moral e intelectual que Sartori poderia fazer este 

balanço autocrítico de apreciável honestidade sobre a disciplina que ele mesmo 

ajudou a desenvolver. 

Não obstante, as afirmações do “velho sábio” – como se qualificou no artigo 

referido, talvez para legitimar ainda mais seus argumentos – geraram uma 

autêntica revolta entre os cultivadores da disciplina por todas as partes. Assim, por 

exemplo, em uma réplica a cargo do espanhol Joseph H. Colomer publicada na 

mesma revista onde Sartori expõe seu argumento, este se lança a dizer que a 

ciência política, ao ser cada vez mais rigorosa e científica, nunca havia estado 

melhor do que agora, e de forma sumária, em tom de insensatez, desqualifica os 
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“clássicos” como Maquiavel ou Montesquieu por serem altamente especulativos, 

obscuros e ambíguos, ou melhor dizendo, “pré-científicos” (COLOMER, 2004). 

Outros cientistas políticos, por sua parte, se limitaram a assinalar que Sartori 

estava envelhecendo e que já não era o mesmo que em seu momento 

revolucionou a maneira de aproximar-se ao estudo da política. 

Para além das críticas, as teses de Sartori são impecáveis e merecem uma 

melhor sorte que a desqualificação da qual tem sido vítima por parte de seus 

colegas. Em virtude disto, nesta conclusão, me proponho agora a oferecer novos 

argumentos para complementá-la, mas não sem antes reafirmar o que a ciência 

política é e o que ela não é na atualidade.  

 

IV. O QUE É (E O QUE NÃO É) A CIÊNCIA POLÍTICA? 

 

 Nas palavras de Sartori (1979: 75), a ciência política é a ciência que estuda 

ou investiga, com a metodologia das ciências empíricas, os diversos aspectos da 

realidade política, com o fim de explicá-la o mais completamente possível. 

Sem dúvidas deve advertir-se que a ciência política apresenta uma grande 

diversidade de concepções sobre seu objeto específico de estudo. Seu eixo, 

igualmente a outras ciências sociais, mostra um marcado pluralismo teórico, o qual 

não necessariamente vai de encontro a sua afirmação institucional, visto que 

simplesmente reflita a dificuldade de caracterizar de uma vez por todas seu âmbito 

de aplicação. Não obstante, para alguns autores, este pluralismo teórico, ao 

produzir um debate permanente entre escolas e paradigmas, tem contribuído o 

próprio desenvolvimento da disciplina. 

Com esta condição, na configuração da ciência política, entendida em sua 

acepção ampla, tem convergido historicamente dois destes eixos fundamentais. 

Um, delimitado pela própria realidade complexa e cambiante de seu objeto de 

estudo, a realidade política em seus diversos domínios e dimensões: instituições e 

práticas, processos e procedimentos, sujeitos, ações e sentidos, símbolos e 

significados. O outro, definido como a produção teórica e a indagação científica que 

constitui o próprio campo científico da política, cujos limites têm sido estabelecidos 

através de séculos de formulações. Em um diálogo permanente com as teorias 
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precedentes ou contemporâneas, em linhas de continuidade ou ruptura, se têm 

configurado o arsenal conceitual e o andaime metodológico que constituem o 

conteúdo da disciplina.    

Nesta linha de pensamento, a ciência política define seu objeto de estudo a 

partir da interação destes dois grandes eixos ou momentos. Em um deles se 

condensam múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, nas quais se especificam 

construções conceituais e categorias, de cuja lógica de movimento interno depende 

o lugar que ocupam as construções sociais referentes aos fenômenos de 

convivência humana, conflito e ordem. O outro está composto por uma agregação 

de causalidades geradas pelas práticas das sociedades existentes: processos 

(institucionalizados), procedimentos, ações e decisões coletivas e individuais que 

configuram historicamente e de modo cambiante o espaço político e o âmbito de 

intervenção do político. Desta agregação, à luz do grau de diferenciação estrutural 

dos componentes humanos, a ciência política distingue determinados fatos e 

comportamentos delimitados simultaneamente por correspondentes manipulações 

conceituais. 

Em consequência, o objeto de estudo da ciência política se explica 

basicamente a partir de concepções e não de uma definição unívoca. Os discursos 

científicos condenados a compreender e explicar os fatos configuram um 

ordenamento singular a respeito da relevância e do comportamento de distintos 

fatores identificados como políticos. Estado, poder, institucionalidade, formas de 

governo e etinicidade, ação, representações e valores, em diferentes coordenadas 

espaço-temporais, são momentos e fatores indissolúveis para a reflexão ampliada 

do político, à luz de uma dimensão social múltipla, heterogênea e fragmentada.    

Em uma perspectiva que como a anterior reconhece a diversidade 

paradigmática da ciência política, seu objeto de estudo se circunscreve então ao 

tipo e ao nível da investigação científica. Em outras palavras, o objeto se refere ao 

seu método e este, por sua vez, constrói, ordena, classifica seus elementos, dilui 

seu sentido e aspira traçar coordenadas de seu desenvolvimento. Deste modo, a 

ciência política parte de referentes empíricos, que em maior ou menor grau podem 

ser tratados e desagregados em planos ideológicos, políticos, filosóficos e 

científicos. Em outros termos, da classificação dos discursos e de seus fins 
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cognitivos se derivam o tratamento diferenciado sobre determinados 

acontecimentos. 

Porém a ciência política tem também como objeto de estudo as distintas 

correntes teóricas concernentes ao político, de modo tal que seu estudo supõe a 

construção crítica da ordem teórica. Nesta linha, se aceitamos que um campo de 

investigação é em boa medida o produto de diversas aproximações definidoras, o 

campo da política pode ser considerado como um âmbito cujos limites têm sido 

estabelecidos ao longo de séculos de reflexão por uma tradição especial, complexa 

e variada de discurso: a filosofia política. Traçando na diversidade de respostas 

uma continuidade de preocupações e temas problemáticos – entre os que podem 

enumerar-se desde uma ótica complementar às relações de poder entre 

governantes e governados, a índole da autoridade, os problemas oriundos do 

conflito social e a hierarquia de certos fins como objetivos de ação política –, o 

estudo sistemático da ciência política não pode ignorar o peso desta tradição em 

seu desenvolvimento. 

Em síntese, pensar hoje o político nos remete a um universo mais complexo e 

difícil de delimitar do que o que nós poderíamos nos basear e encontrar em outras 

épocas. Exibe-se um amplo intervalo de dimensões, componentes e níveis que 

redefinem seus nexos e interações e argumentam que o desafio contemporâneo da 

ciência política é o desafio de criar novas categorizações. 

Assim, na concepção moderna da disciplina, o objeto de estudo que a permite 

ganhar autonomia à despeito de disciplinas afins é o de “sistema político”.  Com 

ele, os cultivadores da disciplina, os quais também se ocupam dos fenômenos do 

poder e o Estado, não se referem a um sistema político concreto (ou a um simples 

sinônimo atualizado do “Estado”), mas sim a um conjunto de processos a qualquer 

nível que atribui autoridades de valor. Esta definição, hoje amplamente aceita por 

quem concebe a disciplina como o estudo da realidade política com os métodos 

empíricos, sugere que a ciência política se ocupa das modalidades com os quais 

os valores (e recursos) são assinalados e distribuídos no interior de qualquer 

sistema político, por pequeno ou grande que seja. O caráter imperativo das 

decisões políticas depende do fato de que os integrantes de um sistema no qual as 
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decisões são tomadas consideram o que é necessário ou o que deve ser 

obedecido. 

As motivações pelas quais os membros de um sistema chegam a essa 

convicção e os instrumentos a disposição das autoridades para aplicar suas 

decisões constituem elementos implícitos na definição do objeto da ciência política. 

O campo de estudo do cientista político, por conseguinte, resulta assim ampliado 

para além dos meros fenômenos de poder, isto é, se quiser compreendê-los (além 

do mais, nem todos os fenômenos de poder podem ser definidos como políticos: se 

fala, por efeito, em poder econômico, social, psicológico, etc., nem todos os 

fenômenos políticos implicam, necessariamente, no exercício do poder: a formação 

de alianças e coalizões, por exemplo). O qual vai para além dos confins físicos do 

Estado, todavia, naturalmente, incluindo-o na própria análise sempre que se 

verifiquem aqui os processos de atribuição de autoridades de valor, para estudar 

todos aqueles sistemas nos quais se manifestam estes processos: a nível mais 

elevado dos sistemas estatais, o sistema internacional; a nível inferior, os partidos 

políticos, os sindicatos, as assembléias, etc. 

Se a ciência política é – e em que medida – uma ciência é uma questão 

importante. Naturalmente, quem assume como parâmetro de referência as ciências 

naturais e seus procedimentos, negam a possibilidade para todas as ciências 

sociais de constituir-se em ciências em sentido estrito. Todavia, alguns questionam 

se é possível (ou oportuno) analisar a política com o método científico. 

Não obstante, a ciência política se caracteriza pelo esforço de analisar os 

processos e as atividades políticas com o método científico. Quer dizer, procede 

em suas análises mediante passos e estágios que consistem com a elaboração de 

hipóteses e explicações empiricamente fundamentadas, que encontram uma 

confrontação com a realidade. Em síntese, sobre a base de uma ou mais hipóteses 

e da observação de determinados fenômenos, o estudioso propõe uma descrição 

mais cuidadosa e exaustiva possível. Quando factível, procede à mediação dos 

fenômenos examinados, para depois classificá-los em categorias definidas com 

base em elementos comuns. As causas e as condições da verificação de 

determinados acontecimentos são investigados ou descritos, assim como suas 

eventuais consequências. Sobre esta base, o estudioso desenvolverá 
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generalizações do tipo “se... (se verificam os eventos a, b e c) então... (se obtém os 

efeitos x, y e z)”. Finalmente, as hipóteses e as teorias assim formuladas serão 

submetidas à verificação. Se da verificação emergem confirmações, se poderá 

também argumentar previsões de eventos futuros cada vez que se apresentam as 

mesmas condições (a previsão não é, sem dúvidas, essencial para a cientificidade 

de uma disciplina); se a teoria é falsificada por fenômenos que lhe escapam ou que 

contrastam com as explicações oferecidas, será formulada ou enriquecida e/ou se 

procederá a novas observações, novas hipóteses, novas verificações. 

Para o estudo científico da política é fundamental que o método, assim 

esquematicamente apresentado, seja utilizado conscientemente de maneira 

rigorosa com plena transparência de todos os procedimentos em todos os estágios 

da análise. A limpeza conceitual, o rigor das conceituações/definições, a 

formulação das hipóteses e as classificações são essenciais para a cientificidade 

da disciplina, para as generalizações, para a elaboração de teorias e para a 

transmissão entre os especialistas. Em alguns setores, em particular no estudo do 

comportamento eleitoral, as relações entre fórmulas eleitorais e sistemas de 

partidos e a formação de coalizões de governo, existem já generalizações 

consolidadas e teorias de médio alcance confiáveis. Em outros setores, a 

investigação da ciência política refina velhas hipóteses e, constantemente, produz 

nova, ou as combina a estas generalizações que produzem novas investigações.    

Tudo isto é realizado com o convencimento de que a política pode ser 

estudada como qualquer outra atividade humana de maneira científica. O uso 

consciente do método científico distingue os cientistas políticos de todos aqueles 

que escrevem sobre a política, desde os comentaristas políticos (embora muitos 

cientistas políticos não sejam outra coisa se não, comentaristas políticos) até os 

filósofos políticos. 

O problema com esta disciplina, para voltarmos ao argumento de Sartori, é 

que o método científico acabou convertendo-se em uma espécie de camisa de 

força que levou a maioria dos seus cultivadores – inicialmente nas universidades 

estadunidenses e assim depois por toda a parte – a ocupar-se de assuntos 

sumariamente especializados, factíveis de serem demonstrados empiricamente, 

porém cada vez mais irrelevantes para dar conta da política em toda a sua 
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complexidade. É daqui que o velho pensador italiano deduz que a ciência política 

tenha perdido o seu rumo. De fato, como veremos na próxima seção, Sartori já 

vislumbrava este possível roteiro desde muito anos, por isso sugeria empreender 

certos ajustes de enfoque e orientação para não ver a ciência política sucumbir 

frente a trivialidade dos saberes especializados.  

 

V. UM POUCO MAIS DE HISTÓRIA 

 

A raiz da publicação de 1987 de The Theory of Democracy Revisited, um dos 

livros mais controvertidos de Sartori, reavivou a discussão sobre o estatuto de 

cientificidade da ciência política, sobre seu método e suas possibilidades 

heurísticas. Para o autor italiano, que os cientistas políticos voltem 

intermitentemente a este debate, é o sinalizador de uma deficiência de base da 

disciplina que cultivam. 

O próprio Sartori, muito antes de decretar o ato de fundação da ciência 

política, já se havia ocupado do tema de maneira obsessiva. Em sua polêmica obra 

Tower of Babel. On the Definition and Analysis of Concepts in the Social Science, 

do ano de 1975, encontrava o principal problema da disciplina na deficiente e muito 

pouco ortodoxa definição e emprego do instrumental conceitual da comunidade de 

cientistas políticos (SARTORI, RIGGS e TUNE, 1975; SARTORI, 1984). 

Depois de Sartori, ficou claro que não se poderia confundir uma teoria política 

de impressão empírica com uma teoria política de origem filosófica. Cada uma 

responde a lógicas de construção e persegue objetivos completamente distintos. 

Distingui-las foi para Sartori, notável, pois disto dependia a legitimidade e a 

especificidade de uma disciplina tão nova quanto pretensiosa, como era, naquele 

momento, a ciência política (BOBBIO, 1988). O que se deve advertir, em todo caso, 

é que desde então, a ciência política e a teoria política, se encerraram em si 

mesmas, obstaculizando-se a possibilidade de qualquer forma de diálogo 

construtivo entre elas.    

Talvez a Itália seja o exemplo mais notável deste desencontro. No caminho 

da riquíssima tradição político-filosófica italiana e que no século XX teve em 

Norberto Bobbio a sua figura mais destacada e universal, a ciência política 
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empírica se introduziu na Itália com carta de naturalização aceita. Certamente as 

obras de Mosca e Pareto constituem um antecedente fundamental e não muito 

distante no tempo (BOBBIO, 1972), porém, a ciência política que se institucionaliza 

depois da Segunda Guerra Mundial é precisamente a de origem anglo-saxã – 

funcionalista e behaviorista –, introduzida com grande êxito por Sartori, que desde 

então se converteu na figura central da ciência política italiana.  

Para isto, Sartori destacou em reiteradas ocasiões o potencial explicativo e 

científico da nova disciplina, em contraste com a excessiva especulação e 

subjetividade da filosofia. A este respeito, o cientista político italiano delimitou com 

precisão as características e as diferenças de ambas as formas de aproximar-se ao 

estudo da política.  

É precisamente neste ponto que a “revisitação” que Sartori realizou há vinte 

anos na sua teoria da democracia veio a constituir-se na ponta da lança desta 

recorrente polêmica. Em efeito, Sartori reconheceu em seu livro de 1987 as 

deficiências do empirismo em sua versão mais factualista, porém rechaçou 

igualmente as perspectivas filosóficas carregadas de ideologia. Neste sentido – 

explica –, seu objetivo era dar lugar a uma teoria política da democracia livre de 

tentações dos extremos, de suas mutuamente excludentes obsessões. 

Independentemente de tê-la alcançado ou não, questão que nos interessa menos 

aqui, a intenção de Sartori foi saudada favoravelmente, pois desejava traçar um 

caminho possível para chegar a uma teoria política, neste caso da democracia, 

menos esquemática e purista do que as que existiam até então. 

Em suma, neste livro, Sartori já deixa patente algumas insatisfações com a 

ciência que ele mesmo contribuiu para criar, e busca sanar estas deficiências 

estabelecendo pontes com a filosofia política. Quinze anos depois, quando Sartori 

decreta a morte da ciência política, é claro que suas insatisfações não somente se 

retificaram, visto que se acumularam, mas também propiciaram o desencanto final. 

Não há dúvidas que discutir Sartori pode dizer-nos muito sobre a pertinência e 

as possibilidades da análise da ciência política; obriga-nos a fixar posições de 

maneira muito crítica sobre o sentido de nossa tarefa como estudiosos da política. 

Quem conhecia o livro Democratic Theory (1962), do mesmo Sartori 

(publicado originalmente na Itália em 1957), não encontrou grandes novidades ao 
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ler The Theory of Democracy Revisited. Mesmo a “revisitação” sartoriana foi 

fortemente criticada então como limitada. Não obstante, pelas razões expostas 

acima, constitui ela um aporte inestimável neste debate. 

Em seu momento, a “revisitação” de Sartori recebeu duras críticas por parte 

do social-democrata Bobbio, que o qualificou de ser um pensador conservador, 

mais liberal que democrata (BOBBIO, 1988). Certamente, o juízo de Bobbio estava 

correto. Sartori nunca havia maquiado suas preferências políticas. Porém, ele 

esconde a contribuição que Sartori tem dado à ciência política. Ainda que sua 

teoria da democracia possua uma orientação política implícita, não se pode negar 

seu potencial heurístico, derivado nesse livro de sua intenção de gerar uma teoria 

tanto empírico-racional como filosófico-valorativa da democracia, em um intento 

bastante interessante de complementar a ciência e a filosofia políticas, embora sem 

deixar de reconhecer a todo o momento a legitimidade e as especificidades de 

ambas as lógicas de construção de saberes (SARTORI, 1984; 1987). 

De fato, este objetivo tem estado presente em maior ou menor medida no 

conjunto da obra de Sartori. Quem rever, por exemplo, seu Parties and Party 

Systems (1976) poderá encontrar a tipologia dos sistemas partidários mais 

conveniente e reconhecida para a análise dos ditos sistemas na realidade concreta. 

Sua formulação – assinala Sartori – deriva do método comparativo de casos, 

porém em permanente discussão com as principais orientações teóricas, empíricas 

e filosóficas sobre pluralismo e democracia. 

No caso de The Theory of Democracy Revisited, a discussão conduz ou 

constitui o conflito permanente entre os fatos e os valores, o ideal e o real, a teoria 

normativa e a teoria empírica, a democracia prescritiva e a democracia descritiva. 

Suas análises confluem desta maneira na observação de que a teoria política tem 

se desenvolvido e se aperfeiçoado mediante a exclusão de definições inadequadas 

ou de significados errôneos sobre conceitos fundamentais. Esta tarefa, sem dúvida 

– para Sartori –, deve ser permanente. Reconhecer sua necessidade é o primeiro 

passo para avançar e alcançar o entendimento entre filósofos e cientistas políticos. 

A teoria política sairia ganhando. 

Tem-se criticado que Sartori, na verdade, demorou-se pouco na persecução 

deste objetivo. Provavelmente é verdade, porém como ele mesmo argumenta, as 
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grandes construções requerem várias mãos. Sartori indicou um caminho possível e 

desejável. Contudo, ao julgar pelo seu desencanto recente pelo caminho seguido 

pela ciência política dominante no mundo, nada para ele mudou. Pelo contrário, a 

disciplina perdeu de vista o bosque para concentrar-se nas árvores, virou as costas 

para o pensamento político e converteu o método em uma camisa de força. Uma 

maneira de documentar este fato é precisamente examinando as diversas análises 

sobre a democracia que a ciência política tem realizado, depois que Sartori 

escreveu sua “revisitação” sobre o tema. Aqui, como veremos em continuação, as 

análises empreendidas pelos cientistas políticos não somente se empobreceram, 

mas terminaram sendo colonizadas para o bem ou para o mal e, sem se dar conta, 

pela filosofia (SOARES, 1998).      

 

VI. A CIÊNCIA POLÍTICA EM CAMISA DE FORÇA 

 

Desde sua constituição como uma disciplina com pretensões científicas, quer 

dizer, empírica demonstrativa e rigorosa no plano metodológico e conceitual, a 

ciência política tem estado obcecada em oferecer uma definição empírica da 

democracia, quer dizer, uma definição não “contaminada” por nenhum tipo de juízo 

valorativo ou prescritivo; uma definição objetiva e/ou suficientemente precisa para 

estudar cientificamente qualquer regime que se presuma como democrático e 

estabelecer comparações bem conduzidas de diferentes democracias.   

A pauta foi estabelecida desde antes da constituição da ciência política no 

segundo pós-guerra nos Estados Unidos, pelo economista austríaco Joseph 

Schumpeter, que sem seu livro de 1942, Capitalism, Socialism and Democracy, 

propôs uma definição “realista” da democracia distinta das definições idealistas que 

haviam prevalecido até então. Posteriormente, já dentro de dentro da ciência 

política propriamente dita, em Democrazia e Definizioni, Sartori insistiu 

pontualmente na necessidade de avançar frente a uma definição empírica da 

democracia que permitiria conduzir investigações comparadas e sistemáticas sobre 

as democracias modernas. Sem dúvidas, foi a partir da aparição em 1971 do 

famoso livro Poliarchy. Participation and Opposition, de Robert Dahl, que a ciência 

política dispôs de uma definição aparentemente confiável e rigorosa de 



259 

 

democracia, que adquiriu grande difusão e aceitação na crescente comunidade de 

cientistas políticos, ao passo que hoje – quatro décadas depois de formulada – 

segue sendo considerada a definição empírica mais autorizada. Dahl parte 

assinalando que toda definição de democracia tem contida um elemento ideal, de 

dever ser, e outro real, objetivamente perceptível em termos de procedimentos, 

instituições e regras do jogo. É daqui, com objetivo de distinguir entre ambos os 

níveis, que Dahl constrói o conceito de “poliarquia” para referir-se exclusivamente 

às democracias reais. Segundo esta definição, uma poliarquia é uma forma de 

governo caracterizada pela existência de condições reais para a competência 

(pluralismo) e a participação dos cidadãos nos assuntos públicos (inclusão). 

Muita água tem corrido sob esta ponte deste então. Sobre o caminho aberto 

por Sartori e Dahl, se tem elaborado um sem número de investigações empíricas 

sobre as democracias modernas. O interesse no tema se tem movido entre 

distintos tópicos: estudos comparados para estabelecer quais as democracias são 

de fato mais democráticas do que outras segundo indicadores pré-estabelecidos; 

as transições para as democracias; as crises das democracias; o cálculo do 

consenso; a agregação de interesses; a representação política, etc. Sem dúvidas, a 

definição empírica de democracia alcançada inicialmente por Dahl e que 

possibilitou todos os desenvolvimentos científicos, parece ter-se encontrado com 

uma barreira que a impediria de ir mais além. A julgar-se pelo debate que se vem 

ventilando sobre a ciência política nos últimos quatro ou cinco anos sobre a 

“qualidade da democracia”, se tem posto em questão a pertinência (ou não) da 

definição empírica de democracia largamente dominante, visto que se trata de 

avaliar aqui quão “boas” são as democracias realmente existentes ou se têm ou 

não qualidade.  

O tema da qualidade da democracia, por exemplo, surge da necessidade de 

introduzir critérios mais pertinentes e realistas para examinar as democracias 

contemporâneas, a maioria destas (sobretudo as da América Latina, Leste 

Europeu, África e Ásia) muito abaixo dos padrões mínimos de qualidade 

desejáveis. Por via dos fatos, o conceito precedente de “consolidação 

democrática”, com o qual se pretende estabelecer parâmetros precisos para que 

uma democracia recém instaurada possa consolidar-se, terminou sendo pouco 
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substancial, pois foram muito poucas as transições que durante a “terceira onda” 

de democratizações, para usarmos as palavras de Samuel Huntington (1991), 

puderam efetivamente consolidar-se. Pelo contrário, a maioria das democracias 

recém-instauradas, só tem podido perdurar, sob condições francamente delicadas 

e tem se portado institucionalmente de modo muito frágil. Daí que se deduza que 

se a constante empírica tem sido muito mais a persistência dessa condição 

insolúvel do que a consolidação das democracias instauradas durante os últimos 

trinta anos, é necessário introduzir uma série de critérios mais pertinentes para dar 

conta de maneira rigorosa das insuficiências e dos inúmeros problemas que na 

realidade experimentam a maioria das democracias no mundo. 

A princípio, a noção de “qualidade da democracia” vem a preencher esse 

vácuo, e neste sentido, seus promotores intelectuais têm oferecido muitos critérios 

úteis e sugestivos para a investigação empírica. Sem dúvidas, conforme este 

enfoque ganha adeptos entre os cientistas políticos, a ciência política foi entrando 

quase imperceptivelmente num terreno movediço que faz balançar muitos dos 

pressupostos que trabalhosamente haviam construído e que lhes davam identidade 

e sentido. Basta assinalar por hora aqui o conceito de qualidade da democracia 

que adota critérios abertamente normativos e ideais para avaliar as democracias 

existentes, com o que se interrompe o imperativo de dispensar conceitos 

carregados de valores que poderiam prejudicar o estudo objetivo da realidade. 

Assim, por exemplo, os introdutores destes conceitos entre os jargões da ciência 

política – acadêmicos muito reconhecidos como Leonardo Molino, Guillermo 

O’Donnell, Philippe Schmitter, entre muitos outros – defendem como critério para 

avaliar quão boas são as democracias se estas democracias se aproximam ou se 

afastam dos ideais de liberdade e igualdade inerentes à própria democracia. 

Como se pode observar, ao proceder assim, a ciência política tem deixado 

entrar pela janela aquilo que silenciosamente tentou expulsar desde sua 

constituição, quer dizer, elementos arbitrariamente normativos e prescritivos. Mas 

além de ponderar o que esta contradição supõe para a ciência política, em termos 

de sua congruência, pertinência e incluso vigência, muito na linha do que Sartori 

coloca sobre as crises atuais da ciência política, o assunto mostra com toda 

claridade a impossibilidade de avaliar as democracias realmente existentes sem a 
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adoção de critérios de dever ser que a ciência política sempre mirou com desdém. 

Dito de outra maneira, o que o debate sobre a qualidade da democracia revela é 

que hoje não se pode dizer nada interessante e sugestivo sobre a realidade das 

democracias sem recorrer a uma definição ideal da democracia que oriente nossas 

buscas e interrogações sobre o fenômeno democrático. 

Pode-se ou não estar de acordo com os critérios que hoje a ciência política 

propõe para avaliar a qualidade das democracias, porém haverá de se reconhecer, 

em todo caso, que tais críticas são claramente normativas e que, portanto, só 

flexibilizando suas categorias premissas constitutivas esta disciplina pode dizer 

hoje algo original sobre as democracias. Neste sentido, haverá que se conceber 

esta proposta sobre a qualidade da democracia como um modelo normativo ideal 

ou normativo de democracia, igual a muitos outros, por mais que seus partidários 

se digladiem em antagonismos e em profundas querelas metodológicas e 

conceituais a fim de encontrar definições empíricas pertinentes que possibilitem a 

medição precisa das democracias existentes em termos de sua maior ou menor 

qualidade. 

Tem muito sentido – para os cientistas políticos que têm se incursionado no 

tema da qualidade da democracia – partir de uma nova definição de democracia, 

distinta da que tem prevalecido durante décadas no seio da disciplina, mais 

preocupada com os procedimentos eleitorais que asseguram a circulação das elites 

políticas, do que com os aspectos relativos à afirmação dos cidadãos em todos os 

seus direitos e obrigações, e não somente no tocante ao sufrágio. Assim, nos 

dizeres de Schimitter (1993), que explicitamente se propõe, em um ensaio muito 

citado, a oferecer uma definição alternativa: “a democracia é um regime ou sistema 

de governo em que as ações dos governantes são vigiadas pelos cidadãos que 

atuam indiretamente através da competência e da cooperação de seus 

representantes” (SCHIMITTER e KARL, 1993). 

Com esta definição se abre a aporta da idéia de democracia que hoje 

compartilham muitos cientistas políticos que se têm proposto avaliar quão boas (ou 

más) são as democracias realmente existentes. A premissa forte de todos estes 

autores é considerar a democracia do ponto de vista do cidadão; quer dizer, todos 

eles se perguntam sob que aspecto a democracia promove e assegura os direitos 



262 

 

dos cidadãos em relação aos seus governantes? A democracia possibilita aos 

cidadãos, além de eleger seus representantes, poder sancioná-los? Vigiá-los, 

controlá-los e exigir-lhes que tomem decisões de acordo com as suas 

necessidades e demandas? Se sim, acredita-se que a democracia será de maior 

qualidade, se não, não.  

 À primeira vista, a noção de qualidade da democracia resulta muito sugestiva 

para a análise das democracias modernas, a condição de considerá-la como um 

tipo ideal para antepor a realidade sempre imperfeita e cheia de contradições. Por 

esta via, se estabelecem parâmetros de idoneidade cuja consecução pode alentar 

soluções e correções práticas, pois não se deve esquecer que é o dever ser que 

alimenta as ações que adquirem, de algum modo, materialidade no momento 

mesmo em que são incorporadas na forma de projetos ou metas desejáveis ou 

alternativas. Além do mais, pelas características dos critérios adotados na definição 

de democracia de qualidade, se trata de um modelo abertamente normativo e 

prescritivo que incluso poderia destacar-se sua dificuldade com a idéia de Estado 

de direito democrático; quer dizer, com uma noção jurídica que se alimenta das 

filosofias liberal e democrática e que se traduz em preceitos para assegurar os 

direitos individuais e coletivos. 

O ponto é que abraçar esta noção de democracia, por suas óbvias 

implicações normativas e valorativas, não pode fazer-se sem mover-se para a 

filosofia política e para o direito. Nas democracias estão em jogo não somente 

princípios normativos, mas também valores públicos defendidos por diversas 

correntes de pensamento nem sempre coincidentes. Dito de outro modo, tal parece 

que a ciência política se encontrou com seus próprios limites e quase sem se dar 

conta já estava movendo-se na filosofia. Para quem há tempo assumiu que o 

estudo pretensamente científico da política somente podia conduzir à trivialização 

dos saberes, o fato da ciência política hoje ter se “contaminado” com a filosofia, 

chega a ser uma tragédia, uma consequência lógica de suas inconsistências. O 

problema está no fato de que os cientistas políticos com o conceito de qualidade da 

democracia têm transitado sem propósitos pelas águas cinzentas da subjetividade 

e da especulação, resistindo a assumir plenamente os novos desafios 

epistemológicos e metodológicos que se apresentam. Para afirmarem-se na 
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seguridade de sua “pequena ciência” – para usarmos a expressão de José Luis 

Orozco (1978) – têm reivindicado o valor heurístico da noção de qualidade da 

democracia, introduzindo toda sorte de fórmulas para operacionalizar o conceito e 

poder, finalmente, demonstrar que uma determinada democracia tem mais 

qualidade do que outra, o qual acaba por encerrar-se num saber inútil. Com a 

definição de “qualidade” que estes cientistas políticos operam, a democracia acaba 

por ser avaliada tal qual como se avalia uma mercadoria ou um serviço; quer dizer, 

pela mensuração da satisfação que ela reporta ao cliente. 

O paradoxo de todo este imbróglio é que a ciência política nunca foi capaz de 

oferecer uma definição de democracia suficientemente confiável em termos 

empíricos, quer dizer, livre de prescrições e valorações, por maiores que tenham 

sido os esforços para fazê-la ou por mais que os cientistas políticos creiam poder 

realizar tamanha atividade quimérica. Considere-se, por exemplo, a conhecida 

noção de poliarquia de Dahl. Com ela se pretende definir exclusivamente a partir 

de seus componentes reais e prescindindo-a de qualquer consideração ideal. Sem 

dúvidas, Dahl transladou para as poliarquias os mesmos inconvenientes que 

menciona a respeito das democracias, pois sua definição de poliarquia como 

regime com ampla participação e tolerância da oposição pode constituir-se um 

conceito ideal, da mesma forma que a justiça ou a liberdade. Assim, por exemplo, o 

respeito à oposição pode constituir um conceito ideal não satisfeito completamente. 

O mesmo pode dizer-se da participação. Ademais, a noção de poliarquia possui um 

ingrediente possibilístico impossível de negar. Possibilidade aqui em duplo sentido: 

enquanto se admite em maior ou menor medida a possibilidade de abordar o ideal, 

e como possibilidade garantida normativamente, isto é, possibilidade garantida de 

uma participação ampliada e de tolerância da oposição. 

O mesmo tipo de inconveniente pode observar-se em muitas outras 

definições pretensamente científicas de democracia, desde os modelos elaborados 

pelos teóricos da escolha racional até os teóricos do decisionismo político, 

passando pelos neo-institucionalistas e pelos teóricos da democracia sustentável. 

Alguns pecam pelo reducionismo, pois crêem que tudo na política se explica por 

um imutável e invariável princípio de racionalidade do tipo custo-benefício; outros 

pecam pelo determinismo, por introduzir esquemas de eficiência na tomada de 
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decisões e no desenho das políticas públicas como solução para todos os males 

que afligem as democracias modernas. Como quiser que seja, não cairia mal à 

ciência política mais humildade epistemológica e metodológica, de modo a 

começar por propor um exercício sério e responsável de autocrítica com vistas a 

superar algumas de muitas de suas inconsistências e falsas pretensões.  

Por tudo isso, creio que o conceito de qualidade da democracia está 

destinado ao fracasso se este não assumir com maior clareza suas implicações 

ideais. A ciência política poderá até mesmo encontrar critérios mais ou menos 

pertinentes para sua observação e mensuração empírica, porém o que realmente 

importa é assumir sim, sem complexos, seu caráter centralmente normativo. Por 

esta via, talvez seus introdutores – os cientistas políticos ditos empíricos – 

poderiam iluminar a carga que supõem traduzir em variáveis quantificáveis uma 

noção altamente abstrata e normativa. Agora, como conceito centralmente 

normativo, a qualidade da democracia constitui um grande aporte para o 

entendimento das democracias modernas. Mas vendo como isso nos leva a 

compará-lo com outros modelos normativos. Neste nível, a pergunta já não é quão 

pertinente é tal ou qual modelo para “medir” e “comparar” empiricamente as 

democracias realmente existentes, mas sim quão consistentes são para pensar 

quão democráticas podem ser no futuro nossas democracias reais. Novamente, o 

contraste entre um modelo ideal e a realidade, sem mais pretensões do que o 

aperfeiçoamento e o melhoramento permanente de nossas sociedades não são 

pouca coisa. 

Os horizontes são sombrios. A ciência política está ferida de morte. Sem se 

dar conta, foi vítima de seus próprios excessos empiristas e cientificistas, que a 

desviaram da macropolítica. Inclusive os cientistas políticos que se tem ocupado de 

um tema tão complexo como a democracia têm se perdido no acúmulo de dados 

“duros” e se mostrado incapazes de dizer hoje algo original e sensato sobre a 

mesma, devem, portanto, flexibilizar seus enfoques e estabelecer pontes com a 

filosofia prescritiva, como já dissera Sartori em seu The Theory of Democracy. 

Longe disso, a ciência política introduziu um novo conceito de “qualidade 

democrática”, para prosseguir com seus afãs cientificistas, sem se dar conta de 

que ao fazê-lo estava, de alguma medida, violando suas premissas originais. 
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Coloquemos isso em outros termos: um novo conceito tem aparecido na ciência 

política para analisar as democracias modernas, e como geralmente acontece 

nestes casos, dado o fraco desenvolvimento das ciências sociais, cada vez mais 

desprovidas de forças significativas para explicar um mundo cada vez mais 

complexo, os especialistas se aglutinam em torno do recém-nascido conceito e 

exploram sem pudor suas muitas virtudes para entendê-lo melhor. Os primeiros a 

fazê-lo, serão os que alcançarão de início, os maiores êxitos e o reconhecimento 

de sua minúscula comunidade de pares. Porém, até aqui nada de novo sob o sol. 

O conceito de qualidade da democracia constitui mais um placebo, uma forma de 

enganar os outros e a nós mesmos ao pensar que lidamos agora com a pedra 

filosofal, embora nos falte na realidade ainda muito para entendermos a fundo os 

problemas das democracias modernas. 

Além do mais, em sentido estrito, o tema da qualidade da democracia não é 

novo. Este já veio com a própria democracia. Trocam-se os termos e os métodos 

empregados para estudá-la, todavia, desde sempre tem existido a inquietude de 

avaliar a pertinência das formas de governo: por que uma forma de governo é 

preferível à outra? Esta é uma pergunta central da filosofia política, e para 

respondê-la, têm sido oferecidos os mais diferentes argumentos pra justificar a 

superioridade dos valores inerentes a uma forma política determinada em relação 

aos valores de formas políticas alternativas. E aqui, justificar não significa outra 

coisa senão argumentar quão justa é uma forma de governo em relação às 

necessidades e à natureza dos seres humanos (a condição humana). Neste 

sentido, a ciência política que agora abraça a noção de “qualidade da democracia” 

para avaliar as democracias realmente existentes, não consegue posicionar-se ou 

localizar-se na tradição de pensamento que vai de Platão – que tratou de 

reconhecer as virtudes da verdadeira República, entre a ideal e a realidade – até 

John Rawls (1971), que também buscou ativamente as chaves universais de uma 

sociedade justa; e ao fazê-lo, esta disciplina pretensamente científica mostra 

implicitamente suas próprias inconsistências e insuficiências, e talvez, sua própria 

decadência. A ciência política que sempre reclamou ser o saber mais rigoroso e 

sistemático da política tem cedido às tentações prescritivas na hora de analisar a 
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democracia, pois avaliar sua qualidade só é possível através de um ideal o qual 

nunca será alcançado, todavia, sempre desejado.  

A argumentação inclusa desta noção – e a busca analítica que daqui se 

desprende – deverá contrariar filões e arregimentar munições contrárias, mas sua 

dedução é pessimista: a ciência política contemporânea encontra-se no princípio 

de seu mais anunciado ocaso.  
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