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Resumo

O foco do trabalho é analisar a pertinência de teorias culturais para explicar a 

atual  situação  dos  direitos  humanos  na  China  contemporânea.  A  partir  de  uma 

abordagem epistemológica e crítica, avalia-se os parâmetros das mais recentes teorias 

culturais da Ciência Política,  e a possibilidade de aplicá-las para estudar a realidade 

chinesa.

De um levantamento bibliográfico a respeito das teorias culturais em Ciência 

Política,  passa-se  à  discussão  do  conceito  dos  direitos  humanos,  seus  antecedentes 

históricos,  sua  delimitação  ontológica,  as  teorias  usadas  para  fundamentá-lo  e  os 

problemas relacionados ao seu emprego em teorias explicativas de pretensões empíricas 

e  inferenciais.  Paralelamente,  levantam-se  os  principais  problemas  epistemológicos 

relacionados ao uso do conceito de “cultura” em Ciência Política, tanto em sua acepção 

subjetiva (como normas, valores, etc), como na sua acepção objetiva mais ampla (objeto 

do pensamento simbólico).

Delimitadas  os  principais  problemas  epistemológicos,  passa-se  à  avaliação 

concreta da situação dos direitos humanos na China a partir  das conclusões teóricas 

alcançadas nas discussões precedentes. Sem pretender esgotar a questão, apresentam-se 

algumas conclusões metodologicamente orientadas, e aponta-se o potencial promissor 

do  paradigma  do  construtivismo  social  para  se  estudar  a  cultura  nas  Relações 

Internacionais.

Palavras-chave: Política Internacional, Cultura, Direitos Humanos, China, 
Epistemologia.
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Abstract

This essay focuses on the analysis of cultural theories in political science and 

evaluates the pertinence of such theories to explain the current situation of human rights 

in  contemporary  China.  From  a  critical  and  epistemological  approach,  the  essay 

assesses the parameters of recent cultural theories in political science and the possibility 

of applying them to study the Chinese institutional reality.

Starting with a bibliographic survey of cultural theories in political science, the 

work  then  discusses  the  concept  of  human  rights,  its  historical  antecedents,  its 

ontological contours, the theories used to justify it and the problems related to its use in 

explicative  theories  with  inferential  and  empirical  pretensions.  In  parallel,  the  work 

assesses the main epistemological problems related to the use of the concept of culture 

in  political  science,  either  in  its  subjective  meaning  (as  values,  norms,  etc)  and  its 

objective meaning (as object of symbolic thinking). 

Having delineated  the  main  epistemological  problems,  the  work  turns  to  the 

substantial evaluation of human rights situation in China from the perspective of the 

theoretical insights of the previous discussions. Without intending to exhaust the issue, 

the essay ends with some methodologically oriented conclusions, and  points out the 

promising  potential  of  Social  Construtivism  to  study  culture  and  human  rights  in 

international relations.          

Keywords: International Politics, Culture, Human Rights, China, Epistemology.
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Capítulo 1 – Introdução: Apresentando o Problema de Pesquisa

Para  o  bem ou  para  o  mal,  as  teorias  culturalistas  estão  de  volta  à  Ciência 

Política (Harisson 2000, Huntignton 2003, Inglehart e Baker 2000, Lipset e Lenz 2000, 

Murden 2008, Putnam 1994). Embora elas nunca tenham desaparecido por completo do 

cenário acadêmico (ver, por exemplo, Almond e Verba 1963, que antecipa muitas das 

tendências recentemente renascidas), as ciências sociais na segunda metade do século 

XX  foram marcadas,  principalmente  no  mundo  anglofônico,  por  teorias  fortemente 

racionalistas, avessas a explicações culturais. Iniciada com os estudos “científicos” da 

Escola de Chicago, passando pela “revolução” behaviorista, esta tendência culminou 

com a ascensão dos métodos matemáticos e estatísticos como referencial paradigmático 

na Ciência Política. A teoria da escolha racional e a teoria dos jogos são os símbolos por 

excelência desta corrente (para um sumário da história recente da Ciência Política como 

disciplina, ver Almond 1996). 

O grande sonho do positivismo era elaborar uma teoria que fosse capaz de elevar 

a Ciência Política a um patamar de cientificidade se não igual, pelo menos comparável 

ao das ciências da natureza. Apoiando-se numa lógica da inferência (Landman 2003: 

13) e da causalidade (Miller 1988: 60), o objetivo era fazer previsões mais ou menos 

ousadas sobre fenômenos políticos futuros ou desconhecidos (Landman 2003: 11). A 

ansiedade por resultados era tamanha que as questões políticas eram postas em termos 

mecanicistas,  como  se  a  sociedade  pudesse  ser  explicada  através  de  “peças  e 

engrenagens” (Elster 1994). Evidente que nunca faltaram críticos ferrenhos desse tipo 
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de entendimento1, porém são as próprias dificuldades das pesquisas empíricas que estão 

levando à abertura metodológica da disciplina (Weingast 1996: 184). 

Uma  das  manifestações  desta  retomada  de  consciência  teórica  foi  o 

reaparecimento  das  instituições  como  constrangimentos  à  ação  individual.  As 

suposições  do  individualismo  metodológico  estrito  se  mostraram  incapazes  de 

formalizar  certos  aspectos  do  comportamento  político.  Tendo  estas  dificuldades  em 

mente, o neoinstitucionalismo trouxe uma renovada apreciação da história, das regras e 

dos regimes como forças constrangedoras na vida política. (Goodin e Klingemann 1996: 

17). Mesmo os teóricos da escolha racional relaxaram suas suposições heróicas sobre 

informação perfeita e racionalidade perfeita (idem: 19). 

A percepção metodológica fundamental deste debate é que cada vez mais está 

ficando claro que não apenas as regras formais, mas também aquilo em que as pessoas 

acreditam importam para a explicação dos fenômenos políticos de uma sociedade, pois 

as crenças não apenas guiam, mas também constrangem as ações sociais (idem: 17). É 

neste cenário de crise paradigmática fervilhante que o potencial explicativo da cultura 

renasce, e conceitos como o de “cultura cívica” (Almond e Verba 1963), “comunidade 

cívica”  (Putnam 1994)  e  “capital  social”  (Fukuyama  2000)  voltam à  vanguarda  da 

pesquisa  política.  Nas  relações  internacionais,  testemunhamos  cada  vez  mais 

paradigmas como o Construtivismo Social – que reafirma o papel das idéias e valores – 

ganharem espaço na academia (Barnett 2008).

Que  significa  esta  tendência?  Estará  a  Ciência  Política  se  aproximando  da 

Antropologia e da Sociologia? Está a disciplina retrocedendo no tempo, e retornando às 

suas raízes na filosofia política e no humanismo? Há indícios para acreditar que não. A 

cultura  está  reaparecendo  num  contexto  diferente,  após  a  formatação  mental  da 

disciplina promovida pelo positivismo e pelos métodos quantitativos ao longo do século 

1

1

 O mais marcante no contexto anglofônico talvez tenha sido Leo Strauss, que observou que a 
busca por cientificidade produz uma emancipação dos julgamentos morais, e que o hábito de ver 
fenômenos humanos ou sociais sem fazer julgamentos de valores tem uma influência corrosiva 
nas  preferências,  levando  a  uma  forma  de  nihilismo.  Mencione-se  também David  Ricci  e 
Raymond Seidelman, que se posicionaram contra o cientificismo dominante (ver Almond 1996: 
79, 82). Além disso, mencionem-se os pós-modernos, os adeptos da teoria crítica, e as demais 
correntes  alternativas,  que vêm ganhando força  nas  Relações  Internacionais  desde o último 
quartel  do  século  XX (Nogueira  e  Messari  2005:132-160,  187-218;  Smith  e  Owens  2008; 
Jackson  e  Sorensen  2007:  333-357;   ver  também os  argumentos  de  Cox   2008  contra  a 
neutralidade axiológica).
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XX.   Os  cientistas  políticos  acreditam  que  é  possível  chegar  a  um  conhecimento 

cumulativo sobre a cultura (Almond 1996: 73), e o que perpassa toda a literatura é a 

convicção  de  que  é  possível  de  alguma  forma  medir  a  cultura  (e.g.  Putnam 1994, 

Inglehart  2000)  ou,  pelo  menos,  delimitá-la  em  categorias  ontológicas  claras 

(Huntington 2003, Landman 2006: 48).

Este debate estritamente teórico coincide com um momento de grande comoção 

das  relações  internacionais.  A unipolaridade  que  se  sucedeu  ao  fim da  guerra  fria, 

embora tenha ensejado o surgimento de doutrinas triunfalistas como a do fim da história 

(Fukuyama 2006), foi  profundamente abalada com os eventos de 11/9. A agenda de 

pesquisas  nas  Relações  Internacionais  foi  surpreendida  pelo  (re)surgimento  de  uma 

nova leva de explicações que consideravam a cultura, a língua e as lealdades étnicas e 

tribais como possíveis categorias explicativas do cenário internacional (Murden 2008: 

419, Sheeman: 222, e.g. Barber 1996). O problemático conceito de “civilização” foi 

resgatado por Samuel Huntington para analisar o que ele considera o principal foco de 

conflitos do século XXI: o choque entre distintas concepções de civilização, tais como o 

Islã e o Ocidente (Huntington 2003).

O debate  levanta  questões  delicadas.  Primeiro  porque,  em termos  puramente 

teóricos,  é  difícil  trabalhar  com o  conceito  de  cultura,  o  que  pode  fazer  com que 

retóricas  tendeciosas  sejam  apresentadas  à  comunidade  acadêmica  travestidas  de 

conhecimento  científico  imparcial  (ver  Said  1994  para  uma  discussão  aprofundada 

sobre este problema). O que é cultura? O que não é cultura? Qual seu poder explicativo? 

Quais os fundamentos epistemológicos por trás das teorias que a analisam? É possível 

falar em causalidade quando se estuda cultura?

Em segundo lugar, cultura é um conceito tradicionalmente associado a raça e a 

nacionalidade, ou seja, é um conceito capaz de mobilizar susceptibilidades relacionadas 

à  auto-estima  de  cada  povo  (Harisson  2000:  xxx).  A questão  torna-se  ainda  mais 

problemática  porque,  quando  se  quantifica  uma cultura,  admite-se  implicitamente  a 

possibilidade de escalonar diferentes culturas como superiores ou inferiores, pelo menos 

no  que  diz  respeito  a  determinados  aspectos.  É  o  que  representa  a  idéia  de  uma 

“evolução cultural” (White 2009: 99, para a refutação, ver Levi-Strauss 1987).

Finalmente, a cultura é problemática porque, ao contrário de reformas em regras 

formais  de  uma instituição,  a  mudança  cultural  é  um procedimento  lento,  difícil  e 

potencialmente traumático. O otimismo das teorias da modernização residia exatamente 

na crença (nem sempre verificada empiricamente) de que diferentes países podem se 
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modernizar se seguirem determinadas etapas de uma dialética que poderia ser acelerada, 

independente de particularidades culturais, étnicas ou geográficas (Harisson 2000: xxii). 

Os  exemplos  históricos  de  tentativas  de  mudar  uma  cultura  de  forma  proposital  e 

centralizada, seja em prol de uma ideologia, seja em prol da modernização, revelam o 

quanto este processo pode ser trágico para um país ou um povo, e como os resultados 

finais podem ser ambíguos. 

Está armado o cenário para a polêmica, e ela naturalmente se desenvolve nas 

mais  variadas  frentes.  Dentre  as  mais  problemáticas,  está  a  questão  dos  direitos 

humanos. Isso nos traz ao segundo grande eixo das preocupações deste trabalho. 

É preciso entender que quando se diz que os direitos humanos são um problema 

das Relações Internacionais contemporâneas, o que está em jogo não é a aceitação ou 

não  deste  conceito  como  uma  categoria  genérica  e  abstrata.  Poucas  idéias  são  tão 

amplamente  aceitas  (pelo  menos  nominalmente)  no  cenário  internacional,  e  poucos 

conceitos tiveram uma penetração tão profunda no linguajar das relações internacionais 

(Edwards et al. 1986: 1). As dificuldades dizem respeito à disposição e capacidade dos 

países de respeitar e assegurar esses direitos, assim como às diferenças ideológicas e 

legais sobre as concepções dos direitos. Também não há consenso quanto ao conteúdo e 

abrangência  dos  direitos  reconhecidos,  às  prioridades  e  preferências  quando  eles 

conflitam, ao modo de limitar os direitos e à receptividade à influência do movimento 

internacional de direitos humanos (idem: ibidem).  São exatamente essas as questões 

problemáticas na discussão dos direitos humanos com, por exemplo, o Extremo Oriente. 

O debate sobre os assim ditos “valores asiáticos” surgiu a partir da tentativa de 

explicar  o  extraordinário  crescimento  econômico dos  países  do Extremo Oriente  na 

segunda metade  do  século  XX.  As  tradicionais  teorias  da  modernização  não  foram 

capazes de explicar por que razão países com características econômicas e geográficas 

tão parecidas apresentaram, após a Segunda Guerra Mundial, níveis de desenvolvimento 

tão dissimilares (Harisson 2000: xvii). Para se ter uma idéia, a Coréia do Sul e Gana 

tinham, no começo da década de 1960, níveis comparáveis de PIB per capita, divisão 

parecida  da  economia  entre  serviços  e  produção  de  produtos  primários  e  a  enorme 

participação  na  economia  do  setor  primário.  Além  disso,  ambos  recebiam  níveis 

comparáveis de ajuda econômica (Huntigton 2000). Trinta anos depois, a Coréia do Sul 

se transformou num gigante industrial com a décima quarta maior economia do mundo, 

corporações multinacionais, ampla exportação de automóveis, equipamento eletrônico e 

outros produtos industrializados sofisticados, além de ter uma renda per capita próxima 
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à da Grécia (idem). Evidentemente que os economistas não passaram do extremo de 

acreditar que a cultura não possuía nenhuma relevância ao outro de achar que a cultura 

explica  tudo.  Como  ressalta  David  Landes  (Landes  2000),  os  determinantes  de 

processos  complexos  são  invariavelmente  plurais  e  interconectados.  Porém,  a  ética 

confuciana,  que  valorizava  o  trabalho  árduo,  a  disciplina,  a  educação,  o  sacrifício 

pessoal, parecia estar de alguma forma relacionada ao sucesso econômico do Extremo 

Oriente.  Algo  particularmente  notável,  por  exemplo,  era  o  sucesso  econômico  de 

minorias chinesas vivendo em outros países (fenômeno que se repete com outros povos, 

como os japoneses no Brasil, e os judeus, onde quer que estejam. Ver Harisson 2000: 

xxiv). 

Acontece, porém, que alguns líderes da região começaram a defender a idéia de 

que  estes  valores  asiáticos,  com  seu  enfoque  comunitário,  permitiram  o 

desenvolvimento  apenas  por  causa  das  tradições  anti-individualistas  e  dos  limites 

impostos  ao  processo  democrático  (Bell  2006:  265).  Isso  supostamente  justificaria 

restrições a certos direitos humanos ou, no mínimo, a priorização de direitos sociais e 

coletivos  em detrimento  de  direitos  individuais  e  políticos.  Não  é  à  toa  que  só  se 

começou a ouvir falar em “valores asiáticos” no contexto das Relações Internacionais 

quando  os  Estados  Unidos,  durante  a  presidência  de  Bill  Clinton,  anunciaram que 

adotariam  uma  política  ativa  na  promoção  da  democracia  e  dos  direitos  humanos 

(Brown  2008:  517).  Falar  em particularismo  cultural  poderia  se  tornar  uma  forma 

conveniente, para os intelectuais asiáticos, de se esquivar das investidas americanas. Da 

perspectiva de líderes de países como Malásia,  Cingapura,  Indonésia, as críticas dos 

EUA eram uma forma de  imposição  do  ponto  de  vista  ocidental  sobre  países  com 

tradições culturais distintas (Fairbanks e Goldman 2008: 394, Reus-Smit 2008: 286)

A China já havia sofrido muitas críticas sobre seus critérios de aplicação dos 

direitos  humanos  antes  de  formalizar  qualquer  tipo  de  doutrina  sobre  o  relativismo 

cultural. A prisão dos líderes do movimento Muro da Democracia e, principalmente, a 

brutal  repressão  aos  protestos  da  praça  de  Tiananmen,  provocaram  muitas  reações 

negativas  na  comunidade  internacional  (idem:  393,  Angle  2002:  5).  Isto  levou  as 

lideranças  chinesas  a  não  apenas  tentar  rebater  as  críticas  –  argumentando  contra 

interferências internacionais em assuntos internos – mas também a pleitear por novos 

critérios de interpretação e aplicação dos direitos humanos. Durante a década de 1990, 

os  líderes  asiáticos  –  talvez  se  sentindo  confiantes  por  causa  do  espetacular 

desenvolvimento econômico da região – acusaram o regime de direitos humanos das 
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Nações Unidades de ser assentado em valores ocidentais, e exigiram maior flexibilidade 

para a aceitação dos supostos “valores asiáticos” (Angle 2002: 5). Liu Huaqiu, chefe da 

delegação chinesa no Congresso Mundial da ONU sobre Direitos Humanos de 1993, 

expressou esta visão ao dizer que:

“The concept of human rights is a product of historical development. It is closely  

associated  with  specific  social,  political,  and  economic  conditions  and  the  specific  

history,  culture and values of  a  particular  country.  Different  historical  development  

stages have different human rights requirements.  Countries at  different  development  

stages  or  with  different  historical  traditions  and  cultural  backgrounds  also  have  

different understandings and practice of human rights. Thus, one should not and cannot  

think of the human rights standard and model of certain countries as the only proper  

one and demand all countries to comply with them” (in Angle 2002: 1).

A crise  financeira  que abalou  os  países  asiáticos  no fim da  década  de  1990 

afetou bastante as teorias sobre os valores asiáticos. Porém, as causas que motivaram o 

debate permanecem (Bell 2008: 266), os países se recuperaram economicamente e o 

desenvolvimento  econômico  da  China  tem  espantado  o  mundo,  fazendo  surgir, 

inclusive,  uma  expectativa  realista  de  que  ela  se  torne  um  ator  de  ainda  mais 

proeminência  na  política  internacional  no  futuro  (idem:  ibidem,  ver  também 

Mearscheimer 2003: 396-400 para uma análise ligeiramente alarmista, mas relevante). É 

evidente que este desenvolvimento não está sendo acompanhado nem por uma abertura 

política,  nem por  mudanças  significativas  de  postura  da  China  quanto  aos  direitos 

humanos.

Isso nos traz ao ponto central de nosso trabalho. Embora a China nunca tenha 

sido proeminente no movimento internacional pelos direitos humanos (Edwards et. al. 

1986:  2),  ela  às  vezes  aspirou  à  liderança  no  sistema  político  internacional  numa 

plataforma que enfatizava não os direitos individuais, mas os deveres, assim como o 

desenvolvimento  coletivo  ao  invés  da  realização  pessoal.  Depois  que  a  revolução 

cultural  acabou,  os  representantes  chineses  passaram a  participar  da  retórica  e  dos 

programas  de  direitos  humanos  internacionais.  Nas  Nações  Unidas,  eles  apoiaram 

resoluções  invocando a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  e  condenaram 

violações  cometidas  pela  República  da  África  do  Sul,  Chile  e  outros  países  (idem: 

ibidem). 
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No âmbito doméstico, o caráter da sociedade chinesa no que diz respeito aos 

direitos humanos tem sido confuso, e os fatos da vida chinesa difíceis de apreciar e 

compreender (idem: 3). É possível achar muitas referências aos direitos individuais nas 

várias  constituições  chinesas  desde  1954,  mas,  na  prática,  e  mesmo  com  ideais  e 

aspirações,  os  direitos  constitucionais  chineses  diferem  bastante  tanto  do  padrão 

internacional como do ocidental (idem: ibidem).

De fato, os direitos humanos são uma das maiores objeções que os EUA sempre 

fizeram à política chinesa – e um dos pontos em que a China menos se mostrou disposta 

a  negociar  (Fairbanks  e  Goldman  2008:  421,  Huntington  2003:  194-195).  A 

animosidade criada por essa questão se manifestou com força na Conferência Mundial 

sobre Direitos Humanos, realizada pela ONU em Viena, no ano de 1993. Enquanto os 

países ocidentais pressionavam em bloco pela aceitação de seus critérios, o bloco não-

ocidental,  de  que  a  China  fazia  parte,  reivindicou  a  consideração  de  uma  série  de 

questões, dentre as quais podemos citar: o dilema entre direitos individuais e o direito 

ao desenvolvimento, o enfoque a ser dado aos direitos econômicos e sociais, o direito de 

ONGs de participar da conferência governamental, etc. (Huntington 2003: 196).

Nos anos recentes, nem a postura ideológica da China nem a situação concreta 

de aplicação dos direitos humanos no país foram alteradas estruturalmente. Nos Jogos 

Olímpicos de Pequim,  por exemplo,  o Human Rights  Watch registrou uma série  de 

incidentes  envolvendo  jornalistas  estrangeiros,  que  foram agredidos  por  oficiais  do 

governo  e  forças  de  segurança  por  tentar  registrar  assuntos  “sensíveis”  –  como 

momentos de protesto civil,  casos de corrupção e as condições em estabelecimentos 

prisionais  (Human  Rights  Watch  2009:  235).  O  governo  recusou  todos  os  77 

requerimentos  de  protesto  para  serem realizados  em parques  de  Beijing  durante  as 

olimpíadas. Alguns dos que fizeram os requerimentos chegaram a ser presos, inclusive 

duas mulheres idosas, de 79 e 77 anos, que foram condenadas a um ano de “reeducação 

através  do  trabalho”  (idem:  236).  Dentre  os  problemas  enfrentados  pela  sociedade 

chinesa contemporânea relacionados aos direitos humanos, podemos destacar a questão 

da  liberdade  de  expressão,  a  ingerência  do  Partido  Comunista  no  sistema  judicial, 

repressão  a  ativistas  dos  direitos  humanos,  violações  dos  direitos  trabalhistas,  dos 

direitos  das  mulheres  nas  áreas  rurais,  da  liberdade  de  religião,  para  não  falar  da 

delicada situação no Tibete (idem: 238-245).
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Este é um problema real, cuja relevância torna-se tão mais evidente quando se 

considera a extraordinária população de mais de um bilhão de chineses2. Ele precisa 

tanto ser enfrentado por ativistas, jornalistas e formuladores de política externa, como 

precisa ser explicado por cientistas sociais e teóricos. Estes dois empenhos de natureza 

distinta  enfrentam  um  problema  comum:  a  existência  de  um  Estado  autoritário, 

burocrático e gigantesco, em que valores históricos da sociedade chinesa se mesclam a 

elementos de uma ideologia revolucionária de matiz ocidental.  

Do ponto de visto acadêmico, torna-se complicado discernir em que medida a 

cultura  é  responsável  pelo  comportamento  dos  chineses  quando  se  trata  de  direitos 

humanos. Afinal, em que grau as violações se devem à persistência de valores éticos e 

políticos  milenares,  e  em  que  medida  elas  podem  ser  explicadas  meramente  pela 

dinâmica dos regimes autoritários? De que forma a composição da sociedade chinesa 

interfere  nestes  processos?  Não  serão  as  explicações  culturalistas  apenas  uma 

sofisticada e conveniente retórica à disposição de governantes autoritários pertencentes 

a civilizações distintas da européia?3 

Cultura, Direitos Humanos e Valores Asiáticos. Nada poderia se prestar tanto à 

confusão e ao desentendimento entre partidos discordantes: os nacionalistas asiáticos, os 

cosmopolitas, os realistas em busca de antagonismos. Quem se inicia no estudo desta 

questão certamente não pode alimentar grandes esperanças de encontrar imparcialidade 

nas diferentes posturas, quando mais objetividade científica! 

Não obstante, é exatamente a busca por uma solução científica que motiva a 

abordagem levantada no presente trabalho – entendido o conceito de ciência não na sua 

acepção ingênua, de conjunto de leis universais sobrejacentes, mas numa acepção mais 

ampla de conhecimento objetivo,  racional  e  cumulativo,  porém contextualizado (ver 

seção  3.4.4).  A verdade  é  que  todas  as  complicações  metodológicas  envolvidas  no 

debate não são de forma alguma uma singularidade, mas já fazem há muito tempo parte 

2

2

 Enquanto escrevo estas linhas, os meios de comunicação noticiam a revolta dos uigures no 
noroeste da China, assim como a ameaça do governo de punir severamente os que participarem 
do protesto. Há muitas razões para acreditar que violações graves dos direitos humanos estejam 
ocorrendo na província de Xinjiang.

3

3

 Jack Donnelly argumenta contra a cultura em Donnely 2008: 611
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do repertório conceitual do humanismo e da filosofia (ver Said 2007: 115 e segs. para 

uma discussão metodológica). Que a cultura é complexa, que a vida humana está imersa 

num contexto de linguagem, que todo conhecimento a respeito de objetos culturais e 

normativos precisa passar pelo crivo da interpretação para a atribuição de sentido é algo 

que os adeptos das posturas hermenêuticas ou interpretativistas sabem há muito tempo4. 

Nas ciências sociais,  por exemplo,  há uma distinção metodológica clássica feita por 

Max Weber que estava destinada a criar um abismo entre teorias concorrentes: a idéia 

de que os  objetos  de estudos  podem ser  abordados a  partir  da lógica do  verstehen 

(compreensão), típica das ciências humanas, e do  erklären  (explicação), característica 

das  ciências  naturais  (Harper  1994:  140).  Os  pós-modernos,  os  adeptos  das  teorias 

críticas  e  mesmo  os  construtivistas  sociais  estão  conscientes  das  problemáticas  da 

linguagem e dos valores (Barnett 2008, Smith e Owens 2008). 

Porém,  colocado da forma como está  atualmente,  o  debate  sobre cultura  em 

Ciência  Política  não  tem como  avançar.  De  um lado,  encastelam-se  os  adeptos  do 

positivismo  e  dos  métodos  quantitativos,  convictos  da  possibilidade  de  expressar 

conceitos tão difusos quanto “democracia” ou “cultura” em indicadores numéricos. De 

outro,  entrincheiram-se  as  correntes  alternativas  e  discursivas,  os  pós-modernos,  os 

adeptos da teoria crítica, os construtivistas sociais. Tradicionalmente há pouco diálogo 

entre as diferentes escolas,  já que cada paradigma compete para ocupar posições de 

destaque nas universidades e conseguir financiamento5.

Felizmente,  cada  vez  mais  se  torna  possível  encontrar  praticantes  de  uma 

Ciência  Política  metodologicamente  convergente,  que  tenta  reunir  os  melhores 

elementos das tradições quantitativistas e dos métodos qualitativos.  (Landman 2003: 

21). Há uma tendência forte de aproximação com as demais ciências sociais (Dogan 

4

4

 A bibliografia a respeito deste debate é muito extensa e muito rica, pois ele está no cerne de 
mais de uma tradição teórica das relações internacionais e das ciências sociais. Para uma visão 
abrangente e uma revisão da bibliografia sobre o tema, ver os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Nogueira e 
Messari 2005.

5

5

 Este enrijecimento intelectual, diga-se de passagem, dificulta que os adeptos de um paradigma 
admitam a existência de “crises” ou “anomalias”, que são os mecanismos que Kuhn identifica 
como renovadores da ciência, e responsáveis pelas revoluções científicas. Consulte-se a este 

respeito Kuhn 1996: 52 e segs, 66 e segs.  
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1996).  Pode-se  inclusive  dizer  que  um dos  traços  das  pesquisas  mais  atualizadas  é 

justamente uma reaproximação metodológica, o que está levando até mesmo teóricos 

formalistas a abrirem mão de alguns de seus pressupostos mais racionais (Goodin e 

Klingeman  1996:  19).  Segundo  Robert  Goodin  e  Hans-Dieter  Klingeman,  a  velha 

distinção entre fato e norma – um dos grandes entraves da ciência behaviorista – está 

superada (idem: 20). Segundo eles, se quisermos entender o comportamento político das 

pessoas,  precisamos  incorporar  os  valores  na  análise  (idem:  ibidem)6.  A palavra  de 

ordem é multidisciplinaridade.

Acontece, porém, que esta multidisciplinaridade pode ser ilusória (Dogan 1996: 

99),  por  advogar  um  recorte  da  realidade.  Alguns  pesquisadores  procedem 

gradualmente,  com  abordagens  filológicas,  antropológicas,  históricas,  etnológicas, 

psicológicas e sociológicas. Esta alternância de abordagens, que quase nunca permite às 

disciplinas se encontrarem, resulta, quando muito, num paralelismo útil, mas não numa 

síntese (idem: ibidem).  Particularmente no que diz respeito aos estudos culturais em 

Ciência Política, as teorias subjacentes – que necessariamente terão que ser usadas por 

quem  almejar  a  uma  intermediação  de  métodos  –  costumam  ser  muito  pobres  e 

epistemologicamente superficiais. 

A explicação para esta afirmação aparentemente impertinente encontra-se numa 

realidade  muito  lamentável  –  mas  raramente  reconhecida  –  a  respeito  de  todos  os 

estudos culturais: não se possui uma definição satisfatoriamente clara de cultura7 (ver 

White 2009: 12-13, 54, 63). Evidentemente que desde que a palavra foi introduzida na 

antropologia  e  transformada  em termo técnico  por  Edward  B.  Tylor  (idem:  44),  os 

6

6

 Que já se tenha acreditado no contrário é um dos mistérios que os historiadores das ciências 
sociais terão de explicar no futuro.

7

7

 Veja-se o que o renomado antropólogo Leslie A. White diz a respeito dos objetos culturais: 
“Temos assim uma classe de fenômenos – coisas, atos, sons, cores etc. – que são produtos de 
um tipo de comportamento: a simbologização. É essa classe de coisas e eventos que distingue o 
homem de todas as outras espécies; esses fenômenos constituem o material que forma todas as 
civilizações e culturas. Contudo, a ciência não tem um nome para eles, o que é um fato notável. 
Afinal,  a ciência tem o hábito de classificar  e nomear tudo.  O mais provável  é que isso se 
explique pelo fato das ciências do homem – e o próprio homem, na condição de ser humano – 
ainda serem jovens, imaturas, e não terem encontrado alguns princípios fundamentais (White 
2009: 12)”. 
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cientistas têm alguma noção vaga do significado do conceito. Em 1871, Tylor a definiu 

como “esse  todo  complexo  que  inclui  conhecimentos,  crenças,  arte,  direito,  valores 

morais,  costumes  e  quaisquer  outras  capacidades  e  hábitos  adquiridos  pelo  homem 

como membro da sociedade” (idem: 45). Antes dele, os alemães já usavam o termo 

numa acepção ligeiramente distinta. Porém, o significado e o uso do termo tornaram-se 

tão variados que, segundo Leslie White, se juntássemos oito antropólogos americanos e 

dois ingleses em um debate  sobre cultura,  o termo seria  usado em quatro ou cinco 

sentidos diferentes (idem: 47).

Se a Antropologia,  que é por excelência a ciência da cultura,  encontra tantas 

dificuldades em tornar o termo operacional, imagine-se em que situação delicada não se 

encontram os cientistas políticos ao lidar com o conceito. Esta situação tipicamente pré-

científica – segundo a concepção de Kuhn sobre os paradigmas científicos (Kuhn 1996: 

47)  –  nem  sempre  é  admitida  pelos  cientistas,  que  na  pressa  por  obter  resultados 

práticos  não  hesitam em criar  índices  para  tentar  identificar  a  cultura  de  um povo 

através de surveys e pesquisas de opinião (e.g. Putnam 1994, Inglehart 2000). 

Ora, dissemos que o que nos motivou a realizar este trabalho foi a busca por uma 

solução científica para a questão da dinâmica entre cultura e direitos humanos, mas de 

imediato reconhecemos que são enormes os problemas para o estabelecimento de uma 

ciência  da  cultura  no  âmbito  da  ciência  política  e  das  relações  internacionais.  Não 

acreditamos de forma alguma que a complexidade do problema seja uma razão para 

hesitar,  mas  sim um motivo  para  empreender  uma abordagem criativa  –  ainda  que 

parcimoniosa – sobre o assunto. Em primeiro lugar, todas as dificuldades referentes ao 

estudo da cultura são enfrentadas habitualmente pelos antropólogos, e isto não impediu 

que esta ciência produzisse avanços significativos na compreensão do mundo simbólico, 

avanços que certamente também poderiam ser conquistados pela Ciência Política, diante 

de uma problemática distinta. Em segundo lugar, ao contrário do princípio implícito em 

muitos trabalhos “empíricos” publicados pelos centros de pesquisa em ciências sociais, 

o que determina a cientificidade ou não de um trabalho não são nem os resultados nem a 

aplicação  indiscriminada  de  métodos  quantitativos.  O que  caracteriza  a  ciência  é  a 

postura  do  investigador  diante  de  seu  objeto  de  estudo,  ou  seja,  é  o  uso  de  uma 

metodologia racional, objetiva e capaz de auto-verificação. 

Se o uso de determinada abordagem científica para estudar um objeto de estudo 

extremamente complexo levar a resultados ambíguos e inconclusivos, isto não significa 

nem que o cientista deva retroceder e desistir da questão nem que ele deva insistir por 
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pura  teimosia,  pressionado  pela  necessidade  de  apresentar  conclusões  de  utilidade 

prática – já que ele precisa prestar conta aos institutos de pesquisa que o financiam. A 

única postura cientificamente válida é aceitar os resultados, e a partir deles buscar novos 

modelos e teorias para abordar o problema estudado. O que não se admite é negar ou 

mascarar as evidências, ou frustrar-se com os fatos. 

No caso dos estudos culturais, por exemplo, a percepção central que tem que ser 

levada em conta por qualquer um que alimente a mais vaga esperança de chegar a uma 

compreensão científica da cultura é: a complexidade é inevitável.

Poderíamos erigir esta percepção como o ponto de partida do presente estudo. 

Encontramo-nos diante de um problema empírico polêmico – de graves repercussões 

humanas  –  associado  a  um  debate  teórico  altamente  problemático.  A questão  que 

queremos responder é: podem os valores asiáticos (em outras palavras, a cultura do 

extremo oriente) ser utilizados como parte de uma teoria científica que explique a 

aplicação  dos  direitos  humanos  na  China  contemporânea? Dela  partem  duas 

questões  secundárias:  em caso negativo,  por que não? Em caso positivo:  de que 

forma se processa esta dinâmica entre cultura e comportamento político?

São muitas as possíveis formas de enfrentar o desafio. A mais simples – e, por 

conseqüência,  a  de  consistência  mais  duvidosa  –  seria  tratar  a  questão  de  forma 

eminentemente empírica. Poderíamos, como fez Huntington (Huntington 2003: 26-27) 

dividir o mundo numa cartografia de “civilizações” ou de “zonas culturais” e depois 

comparar cada uma delas a partir de indicadores de violações de direitos humanos (ver 

Inglehart  e  Baker  2000  para  uma  análise  parecida  sobre  democratização).  Se  as 

dificuldades de que falamos não existissem, poderíamos, por exemplo, simplesmente 

fazer uma análise comparativa entre os níveis de aplicação dos direitos humanos na 

China e os níveis em países que possuíssem características culturais assemelhadas ou 

diferentes. Um estudo desta natureza provavelmente agradaria bem mais ao senso dos 

que tivessem orientação mais positivista ou empírica, porém, diante da problemática 

metodológica que levantamos, é preciso reconhecer que qualquer estudo desta natureza 

estaria  fadado ao  fracasso,  já  que  ele  enfrentaria  fraquezas  tanto  do ponto  de  vista 

epistemológico  como  ontológico.  Tais  fraquezas  decorrem  do  próprio  caráter 

problemático da cultura – visto esse conceito tanto como um objeto de estudo e como 

um elemento da teoria.

Outra abordagem que talvez pudesse ser mais frutífera seria situar nosso trabalho 

no âmbito da Teoria Política – campo em que a metodologia crítica e a problematização 
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são a  regra.  Acreditamos que  um trabalho  assim organizado apresenta,  de  fato,  um 

potencial  muito  grande  de  compreensões  e  insights  valiosos.  Há  duas  razões  inter-

relacionadas, porém, que nos dissuadiram de escolher esta solução para nosso estudo. 

Por um lado, a Teoria Política já vem analisando há algum tempo todas as questões que 

serão levantadas por este trabalho através de uma metodologia muito bem sedimentada 

e  consciente  de  seus  próprios  limites8.  Acreditamos  que  é  muito  improvável  que 

tivéssemos  a  capacidade  de  acrescentar  qualquer  percepção  nova  ao  riquíssimo 

repertório que já foi elaborado a este respeito9. Por outro lado, há muito pouco material 

disponível que critique a metodologia dos estudos positivistas sobre cultura através da 

própria epistemologia positivista. Existe uma riquíssima literatura crítica e pós-moderna 

que se debruça sobre os problemas da epistemologia positivista (ver Smith e Owens 

2008: 177), porém poucos questionam a pertinência dos estudos culturais a partir de um 

viés  estritamente  científico.  O que  acontece  é  que  os  diferentes  paradigmas  não  se 

comunicam,  os  cientistas  mainstream simplesmente  ignoram os  pós-modernos  e  os 

teóricos  críticos  como  –  na  melhor  das  hipóteses  –  “filósofos”,  enquanto  estes 

simplesmente  se  recusam  a  dialogar  usando  as  próprias  armas  do  inimigo.  Se 

optássemos  por  meramente  transitar  entre  as  diferentes  teorias,  sem  considerar  os 

problemas  subjacentes,  chegaríamos,  no  máximo,  a  uma  sobreposição  de  idéias 

desconexas ou ao que Mattei Dogan chama de “paralelismo útil” (Dogan 1996: 99). Um 

trabalho  assim,  segundo  esse  autor,  cheira  a  diletantismo  e  superficialidade.  A 

relevância de nossa proposta, portanto, é a de tentar superar esta dicotomia ao investigar 

se, a partir de uma epistemologia positivista, os estudos culturais são ou não válidos. 

Não obstante,  a teoria política nos fornecerá muitos instrumentos úteis  para abordar 

nossa questão de estudo – o que ficará mais evidente no capítulo 4, quando formos 

abordar diretamente o problema dos direitos humanos no contexto chinês. 

8

8

 Veja-se, por exemplo, o excelente estudo de Stephen C. Angle,  Human Rights in Chinese 
Thought:  A  Cross-Cultural  Inquiry (Angle  2002),  em  que  a  fundamentação  dos  direitos 
humanos, a questão do relativismo cultural, etc., são situados em comparação com a tradição do 
pensamento chinês.

9

9

 Quando muito, nosso trabalho poderia ser uma mera exposição bibliográfica.
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Existem várias formas de abordar a cultura, mas estamos plenamente convictos 

de  que  apenas  uma  delas  alimenta  a  mínima  esperança  de  levar  a  uma  saída  do 

intrincado  labirinto  que  são  os  estudos  culturais:  a  abordagem  crítico-

epistemológica10. Crítica porque as teorias hermenêuticas estão certas em dizer que a 

cultura não é acessível sem referência ao contexto da linguagem e dos símbolos (ver 

Kramsch 1998 para uma explicação detalhada)11, e epistemológica porque a mediação 

com  a  ciência  positiva  exige  uma  profunda  reconsideração  das  metodologias 

apropriadas para estudar objetos culturais.

Ao optarmos por esta abordagem, não estamos dissonando dos debates centrais 

da ciência  política.  Os próprios  metodólogos reconhecem que  seu campo de  estudo 

passa por um mal-estar indefinido, de difícil diagnóstico (Hayward 1996: 787). Parte 

dessa  inquietação  provém  exatamente  das  pretensões  científicas  da  disciplina, 

principalmente  de  seus  pressupostos  ontológicos  e  epistemológicos  não  examinados 

(idem:  ibidem).  Como  conseqüência,  os  metodólogos  se  colocam  na  defensiva,  e 

costumam  rechaçar  as  fontes  das  críticas  contra  seus  estudos  como  sendo 

“interpretativistas”, “construtivistas”, “pós-estruturalistas”, “pós-positivistas” ou “pós-

modernos” (idem: 788). Alker Hayward, por exemplo, ao analisar as implicações desta 

“crise  de  inautenticidade”  da  metodologia,  sugere  como  possível  solução  uma 

reaproximação  de  disciplinas  tradicionais,  filosoficamente  orientadas,  como  lógica, 

retórica  e  dialética,  assim como das  versões  modernas  da  hermenêutica,  lingüística, 

análise do discurso e mesmo da filosofia crítica! (idem: 791) Como observa Klaus von 

Beyme, a teoria sem um arranjo metodológico é estéril (Beyme 1996: 523).  

10

1

 Ao  longo  do  trabalho,  usaremos  alternadamente  as  expressões  “metodologia”  e 
“epistemologia”.  Rigorosamente,  elas  têm  acepções  distintas,  e  não  coincidem.  De  nossa 
perspectiva,  no  entanto,  toda  reflexão  metodológica,  inevitavelmente,  tem  implicações 
epistemológicas,  portanto,  qualquer  tentativa  de  separar  as  diferentes  disciplinas  é  não  só 
artificial, mas filosoficamente incorreta. Deixemos claro, no entanto, que sempre que falarmos 
da epistemologia, referimo-nos não à disciplina filosófica em geral,  mas à epistemologia da 
ciência. Popper define epistemologia ou lógica da pesquisa científica como “a teoria do método 
científico” (ver Popper 2000: 51, e ver também, no entanto, Beyme 1996: 523).

11

1

 Leslie White diz que “a capacidade de criar e atribuir significados não sensoriais é também a 
capacidade de compreendê-los”. (White 2009: 10) 
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Especificamente no contexto das relações internacionais, nossa proposta faz eco 

a um debate que já está consolidado dentro da escola do construtivismo social (Hurd 

2008:  306-307).  O reconhecimento  de  que  a  construção  social  exerce  um papel  na 

constituição dos objetos de estudo das relações internacionais leva a um debate entre 

construtivistas sociais positivistas e pós-positivistas que equivale, sem tirar nem por, ao 

debate que estamos propondo neste trabalho. As epistemologias concorrentes divergem 

exatamente quanto à possibilidade de identificar relações de causa e efeito gerais no 

âmbito  das  relações  internacionais  (idem:  307).  Essa  divisão  epistemológica  entre 

construtivistas positivistas e pós-positivistas é profunda na literatura, e pode representar 

uma fissura decisiva na escola, especialmente no que diz respeito às implicações éticas 

da teoria (idem: ibidem). Não poderíamos encontrar razão mais forte para justificar uma 

proposta como a nossa do que essa conexão com esse problema real, contemporâneo e 

de implicações acadêmicas concretas.

Há, porém, três sérias objeções ao nosso tipo de proposta. A primeira é a de que 

a abordagem crítica e epistemológica é, por definição, a menos empírica das abordagens 

que consideramos até agora. A segunda, que é um desdobramento da primeira, é a de 

que, por ser um conhecimento filosófico, a epistemologia é apenas uma preliminar à 

ciência, já que suas conclusões não podem ser verificadas a não ser por um apelo à 

racionalidade abstrata. A terceira é de que qualquer tentativa de considerar a cultura de 

um ponto  de  vista  metodológico  está  fadada  a  atravessar  uma  “terra  de  ninguém” 

conceitual. Os caminhos se interpenetram, muitos deles não levam a lugar algum, e a 

capacidade de decidir por onde seguir exige o domínio de conhecimentos filosóficos 

muito difíceis de operacionalizar.

Responderíamos  à  primeira  e  à  segunda  objeções  ressaltando  que  nenhuma 

ciência pode cumprir satisfatoriamente sua missão sem saber responder a no mínimo 

duas  questões  importantes:  qual  é  o  seu  objeto  de  estudo  e  qual  o  método  a  ser 

empregado para utilizá-lo. Na Antropologia, apesar de já existir algum nível de clareza, 

não há consenso sobre as respostas encontradas (ver White 2009: 47-54). Na Ciência 

Política,  no  estado  em  que  as  teorias  culturalistas  se  encontram,  não  há  resposta 

satisfatória nem à primeira nem à segunda questão. Leslie White ilustra a questão com 

uma imagem interessante:

“Nos debates sobre cultura como abstração, quase sempre se supõe que quem 

usa a palavra “abstração” sabe o que ela quer dizer. Além disso, supõe-se que os leitores 
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também sabem o que a palavra significa. Ou seja, supõe-se que o falante e o ouvinte 

sabem  o  que  abstração  quer  dizer.  Essas  suposições  não  são  bem  fundamentadas. 

Nenhum  antropólogo  deixou  claro  o  que  quer  dizer  com  “abstração”.  (...)  Jamais 

alguém procurou saber o que os autores querem dizer com “abstração”. Isso é como 

lidar com coisas colocadas em caixas, para depois trocar as caixas de posição sem saber 

o que está dentro delas.” (White 2009: 52)

É exatamente isto o que os cientistas políticos que estudam cultura fazem. Eles 

manipulam as “caixas pretas”, e eventualmente chegam a algum resultado (um monte de 

caixas empilhadas, ou postas lado a lado), mas eles não fazem idéia do que esteja dentro 

das  caixas.  Portanto,  se  a  abordagem epistemológica  peca  por  não  ser  empírica,  as 

abordagens estritamente empíricas pecam ainda mais por não superarem as questões 

mais elementares sobre a ontologia do problema. A epistemologia é um prelúdio, mas é 

um prelúdio sem o qual é impossível avançar.

A terceira objeção que mencionamos é mais grave, e sentimos necessidade de 

respondê-la com mais cuidado. De fato, se os estudos culturais vivem uma situação pré-

paradigmática na acepção de Kuhn (Kuhn 1996: 160), a tarefa de elaborar um novo 

paradigma  capaz  de  superar  as  dificuldades  atualmente  encontradas  no  campo  não 

poderia  ser  esgotada  em um único  trabalho,  quanto  mais  um trabalho  de  interesse 

específico, que tenta responder a uma questão prática num contexto concreto da política 

internacional. Esta heróica tarefa deveria ser enfrentada coletivamente, e talvez fosse 

preciso toda uma vida de estudos e reflexões para chegar a uma solução que superasse 

qualitativamente o estado atual da arte. Não queremos nem podemos empreender tal 

tarefa neste estudo. 

Porém,  se  provavelmente  não  temos  condição  de  apresentar  uma  teoria  que 

mostre objetivamente e exaustivamente o que a cultura pode explicar, podemos, através 

do método crítico-epistemológico,  mostrar  o que não se pode dizer a respeito  da 

cultura.

Esta é uma distinção fundamental para entender o objetivo, a abrangência e o 

método deste trabalho. Considerando que estamos partindo de um estudo de caso, e de 

um  problema  empírico  concreto  (aplicação  dos  direitos  humanos  na  China 

contemporânea), se sentimos necessidade de tratar de questões metodológicas não é por 

amor às elucubrações cerebrinas, mas porque a reflexão sobre as dificuldades implícitas 

no objeto de estudo nos fazem sentir esta necessidade. Como observa Todd Landman, 
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não existem métodos que sejam mais aconselháveis por si mesmos. Ao invés disso, o 

método é uma função da questão de pesquisa que é colocada, das teorias usadas para 

ajudar  a  responder  essa  questão  e  da  orientação  epistemológica  do  pesquisador 

(Landman 2006: 58).

Não pretendemos nem de longe esgotar a questão ou dar uma resposta definitiva 

aos  problemas  levantados.  Porém,  acreditamos  que  nossa  proposta  metodológica  é 

suficiente para apontar os mitos e as extrapolações, além de nos permitir identificar as 

verdadeiras  fontes  de  dificuldade  do  debate.  Neste  empenho,  estaremos  talvez 

compartilhando com os pós-modernos a sina de “desconstruir” mais do que construímos 

(veja-se  Smith  e  Owens  2008:  185).  Porém,  enquanto  o  pós-modernismo  rejeita 

radicalmente  epistemologias  fundacionalistas  (idem:  ibidem),  nós  nos  motivamos  a 

realizar  este  trabalho  exatamente  por  acreditar  que  uma  ciência  da  cultura  é,  sim, 

possível – embora provavelmente ela venha a ser muito diferente das atuais teorias da 

cultura. A “desconstrução”, portanto, ao mostrar o que há errado com os fundamentos 

da atual ciência, pode indicar o modo como a nova ciência poderá ser construída.

Ressalvamos, finalmente, que se eventualmente nossas conclusões coincidirem 

com as das teorias pós-modernas e/ou as da teoria crítica (avalie-se Shapcott 2008 e 

Burke  2008),  nós  teremos  chegado  a  elas  através  de  um caminho  teórico  bastante 

diferente. Se os pós-modernos, ao atacar os fundamentos da epistemologia positivista, 

pressupõem – com razão  – que não se  pode escapar  da linguagem,  nós  tentaremos 

mostrar  que,  de um ponto  de  vista  estritamente  positivista,  os  estudos  culturais,  da 

forma como são feitos em ciência política, podem estar profundamente equivocados. 

Estamos  convictos  de  que,  ao  apontar  o  erro  cometido  pelo  positivismo  usando 

corretamente o seu próprio arsenal, estaremos dando um passo para superar o abismo e 

a  incomensurabilidade  que  atualmente  existem  entre  os  diferentes  paradigmas  das 

ciências sociais.

NOTA – Por tudo o que foi dito, este trabalho supostamente deveria se chamar “Cultura 

e Direitos Humanos”. Dada a natureza teórica de nosso estudo, e considerando o tipo de 

abordagem que  estamos  propondo,  aparentemente  é  inevitável  que  o  resultado  seja 

abstrato. Não obstante, optamos por um estudo situado, e por realizar nossas reflexões a 

partir  de  um  problema  concreto  –  a  aplicação  dos  direitos  humanos  na  China 

contemporânea. Há boas razões que justificam esta escolha. 
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A primeira é a de que este não é um trabalho estritamente filosófico, mas um 

estudo de Ciência Política a partir de um viés metodológico. O que nos interessa não é 

apenas  especular  sobre  conceitos  abstratos,  mas  identificar  problemas  teóricos 

substantivos que possam ser identificados em estudos empíricos de Ciência Política 

sobre a cultura. Seria possível levar adiante um empenho desta natureza sem qualquer 

referência a problemas concretos – situando a análise no plano estrito da meta-teoria – 

porém isso, além de dificultar a compreensão das questões envolvidas no debate, muito 

provavelmente  nos  tornaria  insensíveis  às  implicações  concretas  (e  humanas)  dos 

problemas relacionados – que são muitas e profundas (ver capítulo 4).

 Em segundo lugar, analisar conceitos filosóficos fora de um contexto histórico 

contradiria um dos pressupostos centrais de nosso trabalho: o de que a linguagem e os 

valores  têm  sua  existência  condicionada  pelo  contexto  cultural  que  os  forma. 

Compreender,  por  exemplo,  as  dificuldades  que  estão  por  trás  do  problema  do 

relativismo cultural torna-se difícil quando a análise ignora os problemas concretos que 

surgem do diálogo  entre  diferentes  culturas.  Como observa  Keohane,  estudantes  da 

subjetividade  precisam  referir-se  a  problemas  reais  para  evitar  cair  em  pseudo-

explicações circulares ou jargão quase-filosófico. Um conjunto de alegações divorciado 

de  problemas  reais  das  Relações  Internacionais  não  é  um  programa  de  pesquisa 

(Keohane 1996: 473).

Finalmente,  enfocamos  um  problema  concreto  porque  acreditamos  que  as 

percepções  metodológicas  a  que  chegarmos  nos  capítulos  2  e  3  (os  capítulos 

estritamente teóricos) nos fornecerão subsídios para abordar o problema empírico da 

relação  entre  cultura  e  direitos  humanos  na  China  de  forma  positiva.  O  arsenal 

conceitual da metodologia pode nos fornecer a chave para desentranhar os mitos dos 

paradigmas culturalistas.
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Capítulo 2 – Direitos Humanos e Relações Internacionais

2.1 Situando a Questão

R. J. Rummel calculou que os governos assassinaram pelo menos 169.202.000 

pessoas  no  século  XX.  De  acordo  com  suas  estimativas,  mais  de  45.000.000  de 

assassinatos políticos ocorreram entre 1945 e o começo da década de 1990 (Freeman 

2002:  2).  Atualmente  há  no  mundo  aproximadamente  852  milhões  de  pessoas 

desnutridas em 80 países, e no mínimo 40.000 pessoas morrem todos os dias por causas 

relacionadas à fome (Thomas 2008: 482). Também, o caráter da guerra está mudando. 

Crianças  são  usadas  como  combatentes  em  três  quartos  dos  conflitos  armados 

contemporâneos, e podem constituir até 10% do total dos atuais combatentes. Em Serra 

Leoa, por exemplo, aproximadamente 70% dos combatentes tinham menos de 18 anos 

(Sheehan 2008: 222).

Os números são impressionantes, mas são apenas isso, números. Por trás de cada 

uma dessas  estatísticas  estão histórias  de sofrimento humano.  Michael  Freeman nos 

conta que em março de 1999, Lal Jamilla Mandokhel, uma menina paquistanesa de 16 

anos, foi repetidamente estuprada. Seu tio acionou a polícia, e os policiais detiveram o 

agressor. Porém, Lal Jamilla foi entregue de volta à sua tribo. O conselho de anciãos 

decidiu que Lal Jamilla havia trazido vergonha para a tribo, e que a única maneira de 

superar  esta  vergonha  seria  matando-a.  Ela  foi  executada  por  ordens  do  conselho 

(Freeman 2002: 1).

É  só  um exemplo.  Poderíamos  continuar  relatando  histórias  de  violações  de 

direitos humanos ad nauseam, mas isso seria totalmente desnecessário. A relevância que 

o estudo dos direitos humanos tem para as relações internacionais torna-se mais do que 

evidente quando se considera a natureza dos problemas que a sociedade internacional 

enfrenta. Muitas dificuldades decorrem de novos fenômenos característicos à sociedade 

globalizada,  outros  representam  a  continuidade  de  problemas  antigos,  mas  mesmo 
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questões perenes das Relações Internacionais – tais como a guerra – vêm apresentando 

uma nova face, e criando novas problemáticas associadas aos direitos humanos, muitas 

vezes com conseqüências desastrosas para os povos envolvidos (Sheehan 2008: 221-

223).

As  preocupações  éticas,  portanto,  já  seriam  mais  do  que  suficientes  para 

justificar a atenção requerida pelos direitos humanos. Mas não é apenas isso que deve 

motivar  os  estudiosos  das  Relações  Internacionais  a  abordar  esta  problemática:  há 

também uma razão estritamente científica  para estudá-la.  Cada vez mais  os  direitos 

humanos passam a se tornar uma realidade da política internacional (Brown 2008), e 

certos fenômenos internacionais não poderiam ser compreendidos ou explicados sem 

referência a  esses direitos,  ou à idéia por trás deles.  A suposição realista de que os 

Estados  são  entidades  soberanas  entregues  a  um egoísmo indiscriminado  –  embora 

continue  sendo  útil  para  a  elaboração  de  uma  esquematização  lógica  sobre  o 

funcionamento  do  sistema  internacional  –  está  defasada  para  dar  conta  de  certos 

processos que cada vez mais vem alterando a face da política internacional12.

Isto não quer dizer, evidentemente, que a linguagem dos direitos humanos não 

seja  problemática,  ou  que  exista  consenso  a  respeito  da  forma  como esses  direitos 

deverão ser aplicados. Muitas culturas e civilizações desenvolveram idéias a respeito do 

valor  intrínseco  e  da  dignidade  dos  seres  humanos,  mas  a  noção  de  que  os  seres 

humanos são sujeitos de direitos é especificamente européia (idem: 508). A aceitação 

nominal das convenções e acordos internacionais sobre direitos humanos não significa 

que o conteúdo desses direitos seja aceito de forma homogênea. 

As dificuldades de conceber uma noção universalista dos direitos não impediram 

que surgisse um “regime internacional” de direitos humanos (idem: 507). Entendemos 

por  “regime”  o  que  Krasner  chama  de  arranjos  de  princípios,  normas,  regras  e 

procedimentos  de tomada de decisão  implícitos  ou explícitos  ao redor  dos  quais  as 

expectativas dos atores convergem numa dada área das relações internacionais (in Little 

2008). 

12

1

 É preciso ressalvar que, embora as organizações internacionais, o direito internacional e os 
atores não-estatais  estejam claramente assumindo papéis centrais  na política mundial,  não é 
prudente minimizar o papel da política de poder. Isto seria incorrer no erro oposto ao que se 
quer combater: da crença de que a política de poder explica tudo, passa-se imediatamente à 
crença de que ela não explica nada. 
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Concomitantemente  ao  processo  de  globalização,  espalhou-se  pelo  mundo  a 

idéia de que os indivíduos possuem direitos simplesmente pelo fato de serem humanos, 

de  compartilharem  uma  humanidade  comum  (Brown  2008:  508).  Esta  tendência 

manifestou-se na proliferação de tratados regionais e declarações envolvendo direitos 

humanos,  assim  como  pela  emergência  de  organizações  não-governamentais  –  tais 

como  a  Anistia  Internacional  –  dedicadas  à  proteção  dos  direitos  humanos  (idem: 

ibidem).  Além disso,  apesar  de  todas  as  controvérsias,  governos  –  como Canadá  e 

Estados  Unidos  – e  organizações  intergovernamentais  –  como o FMI – passaram a 

considerar parte de seu dever promover os direitos humanos (idem: ibidem).

É  partindo  deste  vasto  corpus  legal  e  diplomático  que  podemos  falar  da 

existência  de  três  “gerações”  de  direitos.  A primeira  geração  é  representada  pelos 

direitos individuais clássicos, tais como os direitos políticos, a liberdade de expressão, 

de  reunião,  etc.  A  segunda  geração,  também  já  amplamente  reconhecida  pelos 

documentos  da  ONU,  diz  respeito  aos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais 

considerados  indispensáveis  para  a  dignidade  e  o  livre  desenvolvimento  da 

personalidade. A terceira geração, surgida principalmente a partir das reivindicações dos 

países  subdesenvolvidos,  enfoca  a  dimensão coletiva  dos  direitos,  ou  seja,  não  são 

apenas direitos individuais, mas direitos dos povos (idem: ibidem). 

O  debate  sobre  direitos  humanos,  principalmente  os  de  segunda  e  terceira 

geração, tornou-se particularmente intenso após o fim da guerra fria (Freeman 2002: 48-

51, Brown: 509), evento que, paradoxalmente,  desencadeou por um lado um grande 

otimismo a respeito das novas possibilidades da moralidade e dos direitos humanos na 

política internacional13, mas, por outro, tornou a justificativa destes direitos muito mais 

controversa. Durante a guerra fria, pessoas práticas não acreditavam que o conteúdo dos 

direitos  humanos  fosse  controverso,  mas  pensavam que  o  verdadeiro  problema  era 

tornar  esses  direitos  efetivos  (Brown 2008:  510).  Cada  vez  mais,  porém,  a  própria 

definição dos direitos está sendo questionada, e a própria teoria política ocidental se vê 

invadida por concepções multiculturalistas, que reafirmam os papéis das comunidades 

(Linklater 2008, 547-550; Spinner-Halev 2006: 546). Além disso, há quem pergunte se 

13

1

 Foi neste contexto, por exemplo, que se alegou que a invasão da Iugoslávia foi motivada por 
razões humanitárias ( Bellamy e Wheeler 2008: 528).
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os direitos de segunda e terceira  geração são compatíveis  entre si.  Ou mais:  são os 

“direitos” de segunda e terceira geração direitos de verdade? (Brown 2008: 509)

Tal  como  o  debate  sobre  cultura  e  teorias  culturais,  o  estudo  dos  direitos 

humanos  enfrenta  dificuldades  que  decorrem da  própria  definição  de  seu  objeto  de 

estudo. A primeira pergunta a ser feita é: o que são direitos? Dela decorrem outras: os 

direitos implicam necessariamente deveres? Quais são os fundamentos dos direitos? Os 

juristas respondem à última pergunta dizendo que seu fundamento é um ordenamento 

jurídico,  mas  então  nos  deparamos  com  outra  questão:  que  tipo  de  ordenamento 

jurídico? Quando se tratam de direitos internos, a questão não é problemática, já que, 

nos locais atingidos pela modernidade ocidentalizante, o Estado nacional é reconhecido 

como a única instância competente para criação de leis. Porém, como não existe um 

ordenamento  jurídico  comparável  no  sistema  internacional,  baseado  em  que 

fundamentos será possível condenar o comportamento de certos Estados? Os direitos 

humanos  só  fazem sentido  como conceito  se  puderem ser  usados  como medida  de 

justiça que transcenda os ordenamentos nacionais.

Boa  parte  da  problemática  relacionada  ao  fundamento  dos  direitos  humanos 

gravita em torno de um problema central: é legítimo falar de um universalismo jurídico? 

Ou, para usar uma linguagem mais filosófica, existe uma natureza humana que implica 

em direitos a todos os que a compartilham? Os adeptos das correntes do direito natural 

acreditam  que  sim,  e  foram  eles  historicamente  os  responsáveis  pelas  elaborações 

filosóficas que permitiram o surgimento e difusão dos direitos humanos (Vincent 1986: 

20). Enquanto a hegemonia cultural  do Ocidente foi dominante,  essa perspectiva foi 

pouco questionada, apesar de existirem opositores mesmo dentro da tradição cultural 

européia (idem: 28-32).  Porém, não há mais dúvidas de que este universalismo está 

sendo desafiado (Brown 2008: 516-519). Se ele sobreviver às críticas interpostas pelos 

novos  contestantes,  é  de se  esperar  que ele  se  apresente  numa roupagem filosófica 

bastante distinta daquela em que se mostra hoje. Esta hesitação se refletiu na Declaração 

de  Viena  de  1993,  que  expressamente  mencionou  a  necessidade  de  considerar  “a 

importância  das  particularidades  nacionais  e  regionais,  e  os  diversos  antecedentes 

históricos, religiosos e culturais” (Brown 2008: 517, Huntington 2000: 197).

Há várias formas de abordar estes problemas. A jurisprudência – em sua acepção 

original – tem se ocupado dessas questões e dado respostas mais ou menos satisfatórias 

ao longo dos  séculos.  Ela  esteve estreitamente associada à  filosofia,  que possui  um 
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instrumento  apropriado  para  avaliar  objetos  de  estudo  dessa  natureza:  a  análise 

conceitual14. Como observa Michael Freeman:

“(...)human rights is a concept. It is a device for thinking about the real, and  

expressing our thoughts. If we are to understand the discourse of human rights, we must  

analyze this concept, even though it is easier to respond with sympathetic emotions to  

stories like that of Lal Jamilla than to analyze our concepts so that they are clear and  

precise. The understanding of concepts is the goal of the philosophical discipline of  

conceptual analysis.” (Freeman 2002: 2).

O  estudo  dos  direitos  humanos,  portanto,  não  pode  prescindir  da  análise 

conceitual. Os cientistas sociais, porém, não podem se contentar com essa metodologia 

filosófica. Para compreender a distância entre os ideais dos direitos humanos e o mundo 

real das violações destes direitos, é preciso utilizar o aparato metodológico das ciências 

sociais  para  identificar  as  relações  entre  aspectos  dos  conflitos  sociais,  da  opressão 

política,  e  da  interação  entre  política  interna  e  internacional  (idem:  3).  É  preciso 

reconhecer,  entretanto,  que  esse  esforço,  embora  ajude  a  compreender  questões 

subjacentes que podem esclarecer os problemas conceituais, não é capaz de resolver o 

problema  do  fundamento  dos  direitos  –  cerne,  como  observamos,  do  debate 

contemporâneo sobre direitos humanos. Como acontece com os estudos culturais, para 

situar  o  problema  em seu  devido  locus  epistemológico,  é  preciso  valer-se  de  uma 

metodologia híbrida, que empregue o instrumental das ciências sociais sem deixar de 

problematizar seu objeto de estudo. 

O debate sobre os valores asiáticos e a aplicação dos direitos humanos na China 

apresenta  vários  níveis  que  nos  interessam.  O  primeiro,  que  já  foi  ressaltado  na 

introdução, é a questão propriamente científica de saber em que medida é possível dizer 

se estes valores (ou seja, a cultura) explicam o comportamento do Estado chinês com 

respeito aos direitos humanos. Não é demais repetir que responder a esta questão é o 

principal objetivo deste trabalho. Este é um problema ligado à realidade (ontologia) dos 

direitos humanos.

14

1

 Para uma discussão detalhada sobre o que é um conceito e os problemas envolvidos na 
análise conceitual, ver a seção 3.3.1
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Uma questão relacionada, mas de natureza completamente distinta, resulta do 

levantamento  conceitual  feito  neste  capítulo:  como  situar  a  aplicação  dos  direitos 

humanos  na  China  dentro  do  debate  entre  o  universalismo  cosmopolita  e  o 

particularismo comunitário? Esta é uma questão também relacionada à  realidade dos 

direitos,  mas  mais  diretamente  ligada  à  questão  de  seu  fundamento  filosófico  ou 

moral.15. 

É  evidente  que  essa  separação  é  artificial,  e  só  se  justifica  por  finalidades 

didáticas e argumentativas. Só é possível falar em violações dos direitos e avaliar a 

extensão em que estes direitos são violados pela China se se souber o que são direitos 

humanos.  Também  só  podemos  nos  situar  quanto  à  questão  da  universalidade  ou 

particularidade se tivermos uma definição clara do que são os direitos. O problema da 

definição é filosófico, e está relacionado à ontologia de nosso objeto de estudo, e com 

implicações diretas para nossa metodologia. A principal tarefa deste capítulo será nos 

fornecer  uma delimitação clara  do conceito de direitos humanos para que possamos 

avançar no debate sobre cultura e sobre universalidade. 

 Os problemas teóricos enfrentados pelos estudiosos dos direitos humanos são 

tão  fugidios  e  tão  complexos  quanto  os  relacionados  à  epistemologia  da  cultura16. 

Precisaremos abordá-los porque,  sem um mínimo de segurança sobre o conceito  de 

direitos humanos, não podemos proceder em nossa investigação sobre a relação entre 

estes e a cultura. Não obstante, gostaríamos de deixar claro que esta é uma discussão 

preliminar,  e  que  não  pretendemos  esgotar  suas  possibilidades  ou  avaliar 

exaustivamente a literatura existente a esse respeito. Buscaremos, na verdade, encontrar 

uma solução instrumental para o problema da definição dos direitos, para que possamos 

ter algum nível de objetividade para avaliar a extensão da violação dos direitos humanos 

na China contemporânea, situando, a seguir, o problema dos valores asiáticos.

15

1

 Estas duas questões, ainda que estejam relacionadas, têm naturezas distintas. A primeira diz 
respeito a substância, a segunda diz respeito a valores. Para maiores esclarecimentos, ver seção 
4.1.

16

1

 A explicação para isso é bastante natural: direitos humanos são objetos de realidade cultural. 
Isso já antecipa um importante insight do capítulo 4, mas não nos adiantemos. 
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Nas próximas seções, faremos um breve levantamento da história dos direitos 

humanos,  para  podermos  identificar  a  origem  dos  conceitos  e  as  dificuldades 

associadas17.  Em  seguida,  avaliaremos  algumas  das  soluções  encontradas  pelos 

cientistas  sociais  para  estudar  os  direitos  humanos,  centrando  nossa  atenção  no 

problema da  definição  e  delimitação  que  eles  fazem destes  direitos.  A partir  disto, 

acreditamos  ser  possível  julgar  qual  o  recorte  epistemológico  mais  apropriado  para 

desenvolver o diálogo com as teorias culturalistas, que será feito no capítulo 4, após 

termos enfrentado o problema da conceptualização da cultura no capítulo 3.

2.2 Breve História dos Direitos Humanos

2.2.1 Origens

A história dos direitos humanos começa com a história da pessoa humana como 

um  conceito.  A idéia  de  que  os  indivíduos  e  grupos  podem  ser  reduzidos  a  uma 

categoria geral, que a todos engloba, é uma elaboração recente na história (Comparato 

2007: 12). Como observou Lévi-Strauss, nos povos primitivos, não existe palavra que 

exprima o conceito de ser humano. Os integrantes do grupo se chamam “homens” (ou, 

às vezes, os “bons”, os “excelentes”, os “completos”), enquanto os membros das outras 

tribos, grupos ou vilas não participam das virtudes – ou mesmo da natureza – humana, 

mas são os “maus”, “malvados”, “macacos de terra” ou “ovos de piolhos” (Lévi-Strauss 

1987:  20).  A idéia  de  uma  igualdade  universal  só  despontou  no  que  Karl  Jaspers 

denomina de “período axial” (Achsenzeit) da história da humanidade (Comparato 2007: 

12). Nessa época, entre 600 e 480 a.C., em todo o mundo apareceram pensadores que 

estabeleceram padrões de moralidade que serviram de referencial a suas civilizações: 

Zaratustra na Pérsia, Buda na Índia, Lao Zi e Confúcio na China, Pitágoras na Grécia e 

o Dêutero-Isaías em Israel (idem: 8). 

17

1

 Boa parte  da  retrospectiva   apresentada  na seção  2.2  foi  elaborada  a  partir  do livro  de 
Michael  Freeman,  Human Rights:  An Interdisciplinary Approach  (Freeman 2002),  excelente 
introdução ao tema,  e de onde também tomamos de empréstimo muitas definições valiosas. 
Outras fontes complementaram para ajustar a discussão ao nosso enfoque.
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Na  Grécia  antiga,  o  valor  de  um  indivíduo  era  aferido  no  contexto  da 

comunidade política de que ele fazia parte, ou seja, o valor de um homem surge de sua 

socialização  na  polis.  Além disso,  os  gregos  faziam uma  distinção  aguda  entre  os 

habitantes  da Héllas civilizada e  os  bárbaros  –  leia-se:  todos os  que não falavam a 

língua grega. Não obstante seu particularismo, os gregos já reconheciam a importância 

da lei escrita como regra geral e uniforme igualmente aplicável a todos os indivíduos de 

uma sociedade organizada.  Evidente que na Grécia esta  participação era  restrita  aos 

homens adultos que detinham as prerrogativas da cidadania, porém ela teve um papel 

importante  ao  suplantar  a  soberania  dos  indivíduos  ou  de  grupos  sociais  como 

fundamento de autoridade moral (idem: 13). 

Ao lado da lei escrita (nomos êngraphos), havia também entre os gregos uma 

noção de  igual  importância,  a  de  lei  não  escrita  (nomos  ágraphos)  (idem:  ibidem). 

Tratava-se,  segundo  Fábio  Konder  Comparato,  de  conceito  ambíguo,  podendo  ora 

designar  o  costume juridicamente  relevante,  ora  as  leis  universais,  originalmente de 

cunho religioso, as quais, sendo regras muito gerais e absolutas, não se prestavam a ser 

promulgadas no território exclusivo de uma só nação (idem: ibidem). Era a esse ideal de 

direito natural e imutável que – na peça de Sófocles – Antígona apela em desafio ao 

edito do rei Creonte, que ordenava que o corpo de seu irmão Polinice permanecesse 

insepulto (Vincent 1986: 21).

Apenas  quando  Alexandre  Magno  possibilitou,  com  suas  conquistas,  a 

transmissão da cultura grega a outros povos – permitindo o nascimento de uma cultura 

híbrida e cosmopolita – nasceu um conceito de humanidade mais abrangente (Russel 

1967: 220). É digno de nota que a palavra “cosmopolita” significa exatamente “cidadão 

do  universo”,  o  que  revela  o  valor  que  o  grego  atribuía  à  idéia  de  cidadania,  e  a 

expansão deste conceito para todo o mundo (Vincent 1986: 20). 

A sistematização dessa nova forma universalista de pensar deveu-se sobretudo 

aos estóicos (idem: ibidem). Suas concepções éticas fundadas na racionalidade humana 

influenciaram a idéia romana de um sistema universal de leis. Cícero, profundamente 

influenciado  pelo  ideal  estóico,  descreveu  as  regras  do  Direito  Natural  como  “de 

aplicação universal, imutáveis e eternas”. Segundo ele, 

“não podemos nos libertar de suas obrigações pelo Senado ou pelo Povo, e não 

precisamos olhar para fora de nós para encontrar um intérprete para elas. E não haverá 

leis diferentes em Roma e em Atenas, ou leis diferentes agora e no futuro, mas uma 
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eterna e imutável lei será válida para todas as nações em todos os tempos, e haverá um 

mestre e um governante, que é Deus” (in Vincent 1986: 21). 

É importante observar que nem os gregos nem os romanos tinham o conceito de 

direitos  humanos  universais  propriamente  ditos  (Freeman  2002:  17).  O  que  eles 

possuíam era a idéia de um Direito Natural, mais na acepção de um direito objetivo, de 

uma Lei da Natureza. A mudança de enfoque para direitos subjetivos, possuídos pelos 

indivíduos,  só se  tornou possível  a  partir  da  Idade  Média  Tardia,  por  influência  do 

cristianismo (idem: ibidem).

Paulo afirmou, na Epístola aos Gálatas, que “já não há nem judeu nem grego, 

nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois em Cristo Jesus sois todos um 

só”.  (Gálatas 3,28).  Ele pensa dessa forma por ter  recebido a “Boa Nova”: Deus,  o 

criador de todas as coisas e todos os povos, não tem mais um povo escolhido,  pois 

enviou  seu  filho  para  morrer  na  cruz  e  abrir  as  portas  do  paraíso  a  todos  os  que 

aceitarem a sua lei. O cristianismo, portanto, introduz um elemento universalista ainda 

mais abrangente, pois a fé pode ser compartilhada por pessoas de diferentes nações, de 

diferentes línguas, desde que aceitem os ensinamentos dos apóstolos.

É o cristianismo que permitirá o nascimento da idéia de direitos subjetivos, na 

Idade Média Tardia. Antes disso, não havia uma linguagem apropriada para expressar 

esses direitos (Freeman 2002: 17). Já na Magna Carta (1215), passa-se a reconhecer a 

existência de direitos – com expressões como  jus suum. (idem: 17) – mas o conceito 

ainda estava imbuído no direito costumeiro – além do que a carta não era um sumário 

do direito inglês, mas fruto de circunstâncias políticas específicas. De todo modo, ela 

influenciou  o  desenvolvimento  dos  direitos  humanos  ao  assegurar  uma  série  de 

liberdades  aos  nobres,  que  posteriormente  puderam  ser  ampliadas  para  o  resto  da 

população (Brown 2008: 511).

Pode-se dizer que o direito medieval fundamentava-se na própria idéia de direito 

natural (idem: 510). Sua mais importante característica era a de não estar limitado em 

aplicação a nenhum sistema legal, comunidade, raça, credo ou civilização em particular. 

É aí onde se encontra a origem de boa parte da retórica dos direitos humanos (idem: 

ibidem).  Na Idade Média,  porém, os direitos podiam ter  conotações  diferentes.  Eles 

podiam ser vistos, por exemplo, como uma mera concessão extraída de um superior – 

possivelmente pela força, como no caso da Magna Carta (idem: ibidem). Já se fazia, 

porém, a distinção: direitos naturais provinham da razão e da noção de humanidade – o 
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que os tornava universais  – enquanto direitos conquistados resultavam de barganhas 

políticas, aplicando-se somente a determinadas circunstâncias (idem: 511).

2.2.2 – A Teoria dos Direitos Naturais

No início da Era Moderna, duas grandes tendências influenciam profundamente 

o pensamento europeu: o renascimento e a reforma. O renascimento foi responsável 

pela  reafirmação  da  dignidade  intrínseca  do  homem,  e  pelo  resgate  do  humanismo 

secular,  o  que  preparou  o  terreno  para  reconhecer  o  indivíduo  como  digno  de  ser 

depositário  de  direitos  –  contrariando  em parte  o  comunitarismo medieval  (Vincent 

1986:  21).  O pensamento  reformista,  embora  apregoasse  a  natureza  intrinsecamente 

pecadora e indigna do homem, também afirmava que Deus havia dotado cada indivíduo 

de razão, para que este pudesse seguir seu próprio caminho rumo à salvação ou perdição 

(Freeman 2002: 20). Deixando de lado os que,  como os calvinistas, acreditavam na 

predestinação, podemos dizer que o pensamento protestante implicava o livre-arbítrio, a 

legitimidade da ação independente e a discordância contra a autoridade (idem: ibidem). 

Ninguém,  portanto,  estava  sujeito  incondicionalmente  ao  arbítrio  de  outra  pessoa,  e 

cada um prestava contas de sua consciência diretamente a Deus. 

Os responsáveis pela formulação clássica da doutrina dos direitos humanos, tal 

como foi herdada pelo nosso mundo, foram os filósofos do liberalismo político. Hugo 

Grotius,  Thomas  Hobbes  e  John  Locke  continuaram  a  empregar  a  linguagem  dos 

direitos naturais, porém num contexto radicalmente distinto (Brown 2008: 511). Será 

neste período que a transição entre a idéia de uma Lei da Natureza para uma concepção 

de direitos naturais subjetivos se dará com clareza e veemência no pensamento político 

europeu.

Grotius desenvolveu seu pensamento partindo da idéia de que a vontade de Deus 

era lei, e podia ser conhecida através da socialização humana (Freeman 2002: 18). O 

homem  tinha  direitos  naturais,  mas  estes  eram  transformados  pela  sociedade.  Ele 

concebia o jus tanto como o que é justo como a capacidade de uma pessoa de possuir ou 

de fazer  algo de forma justa  (idem:  ibidem).  Os direitos  individuais  substituem, na 

concepção  de  Grotius,  o  papel  da  lei  natural,  pois  a  lei  da  natureza  resume-se  no 

comando “respeitem os direitos uns dos outros (idem: ibidem).  Ele defendia que as 

obrigações morais eram devidas a toda a humanidade, e não apenas aos membros de 

uma determinada sociedade. Grotius também acreditava que sua formulação continuaria 
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logicamente válida sem o apelo à existência de Deus, o que fornecia um antecedente 

para uma teoria secular dos direitos naturais (idem: ibidem).

No século XVII, Thomas Hobbes estabeleceu uma aguda distinção entre direito 

(jus)  e  lei  (lex).  Como direitos  são liberdade,  e  lei  é  uma forma de restrição,  estes 

conceitos não apenas diferiam um do outro, mas eram opostos (idem: 19). No Estado de 

Natureza,  todos  tinham  o  direito  natural  de  fazer  o  que  bem  entendessem  e  que 

conduzisse à própria preservação. Esta condição natural, portanto, acabava tornando-se 

uma guerra de todos contra todos, já que o imperativo de auto-preservação levava os 

interesses  a  conflitarem.  A razão,  portanto,  exigia  que  os  homens  autorizassem um 

soberano  a  agir  em seu  nome (Bittar  2002:  147).  Embora  a  concepção  de  Hobbes 

justifique um Estado autoritário, é de se notar que seu ponto de partida são os direitos 

naturais  que  todo  homem  possui  no  Estado  de  Natureza,  o  que  se  contrapõe  ao 

entendimento medieval da origem do poder a partir da concessão divina.

Na Guerra Civil Inglesa, os levellers adotaram o conceito de direitos individuais 

inalienáveis, e alegaram que o parlamente os estava violando. Eles defendiam que as 

pessoas antecediam os Estados, o que justificava o direito à subsistência e a legitimação 

da distribuição de riquezas (Freeman 2002: 20). A revolta dos  levellers foi em parte 

responsável pelo renascimento, na Inglaterra, dos ideais republicanos e democráticos 

(Comparato 2007: 48).

No seu Ensaio sobre a Tolerância, Locke defendeu que o homem é uma criatura 

racional e ativa. A fé religiosa, portanto, precisa ser ativa, e requer liberdade de ação. O 

indivíduo  tem  um  direito  natural  à  liberdade  religiosa,  tanto  porque  a  salvação  é 

infinitamente  mais  importante  que  qualquer  relação  política,  como  porque  as 

autoridades  são  falíveis  em  questões  religiosas.  Locke,  portanto,  achava  que  cada 

indivíduo tinha uma responsabilidade perante Deus de observar a Lei da Natureza. Deus 

desejava a preservação da humanidade,  e isto impõe a cada um a obrigação de não 

prejudicar a vida, saúde, liberdade e propriedade dos outros (Freeman 2002: 21). Assim 

como Hobbes, Locke acreditava que no Estado de Natureza o homem tinha o direito de 

autodefesa  e  de seguir  a  lei  natural.  Como cada  um era  juiz  em própria  causa,  era 

inevitável que surgissem conflitos, o que levava os indivíduos racionais a concordar em 

viver  sob  um governo  a  que  fosse  confiada  a  defesa  da  lei  natural  e  dos  direitos 

individuais. Ao contrário de Hobbes, porém, Locke acreditava que os indivíduos tinham 

o  direito  de  resistência  justa,  caso  o  governo tivesse  violado  a  confiança  do  povo, 

descumprindo  repetidamente  os  preceitos  da  lei  natural  (Bittar  2002:  174).  Outra 
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diferença fundamental é que o direito à propriedade já estava presente no Estado de 

Natureza, pois o homem tinha o direito natural aos frutos de seu próprio trabalho (idem: 

168).

 Embora Locke seja geralmente interpretado como um pensador eminentemente 

individualista, seu pensamento esconde uma tensão entre liberdades individuais e o bem 

comum – que só pode ser atingido através da comunidade política (Freeman 2002: 21). 

Mas ao fundar sua teoria na vontade de Deus e na razão humana, ele suporta a crença de 

que  o  bem  comum  e  os  direitos  individuais  são  mutuamente  compatíveis  (idem: 

ibidem).

Assinalamos a importância do pensamento de Locke porque ele, por ter sido o 

principal ideólogo das grandes revoluções do século XVIII, influenciou diretamente a 

concepção  de  direitos  humanos  que  herdamos.  Muitos  críticos  denunciaram  que  a 

formulação  de  Locke  defende  os  privilégios  da  burguesia,  ao  sacralizar  o  direito  à 

propriedade privada. Porém, a teoria dos direitos de Locke foi construída num contexto 

de direitos naturais cristãos, estando, portanto, o direito à propriedade sujeito a uma 

série de restrições que decorriam das obrigações morais dos indivíduos (idem: 22).  É 

importante enfatizar que o conceito de direitos humanos apresentado por Locke não é 

simplesmente uma concepção burguesa, já que a concepção contemporânea dos direitos 

humanos é uma modificação da teoria de Locke (idem: ibidem).

A Era  das  Revoluções  foi  também  a  grande  era  da  afirmação  dos  direitos 

naturais.  A ideologia  Whig (liberal)  abraçou  os  princípios  lockeanos  de  monarquia 

constitucional e os direitos à vida,  à liberdade e à propriedade.  Embora a tendência 

igualitária presente nos levellers tenha sido abandonada, no fim do século XVIII alguns 

whigs radicais apelaram ao direito do povo de reformar ou remover um governo que não 

protegesse seus direitos (idem: 23).  Alguns poucos seguidores de Mary Wollstonecraft 

encamparam a batalha pelos direitos naturais das mulheres. 

A teoria  dos  direitos  naturais,  em  sua  versão  individualista18,  influenciou  a 

Revolução Americana e a Revolução Francesa (Vincent 1986: 25). Essa versão supunha 

18

1

 O movimento romântico alemão desenvolveu uma teoria alternativa da soberania popular, 
enfocando a nacionalidade, a raça e o povo como coletividade. Rousseau, embora ainda possa 
ser considerado um individualista, aproximava-se dessa tendência ao advogar a vontade geral 
como  princípio  norteador  da  comunidade  politicamente  organizada.  A teoria  dos  direitos 
naturais sofreria com este enfoque na comunidade, também ressaltado por conservadores, como 
Burke (ver Vincent 1986: 27).
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que os indivíduos tanto antecediam a comunidade (como na teoria do contrato social) 

como tinham uma prioridade moral sobre esta (idem: ibidem). A razão também tinha um 

papel fundamental: acreditava-se na idéia de que a razão podia atuar sozinha na vida 

política, sem a assistência da autoridade, e que ela podia ter um poder construtivo na 

sociedade.  Esta convicção acerca do potencial  do pensamento de mudar a sociedade 

levou a certo radicalismo. Os revolucionários franceses, por exemplo, acreditavam que 

todos  os  males  da  sociedade  advinham  do  fato  de  não  se  respeitarem  os  direitos 

individuais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 diz que “a 

ignorância, o descuido ou o desprezo dos direitos humanos são as únicas causas das 

desgraças públicas e da corrupção dos governos” (Comparato 2007: 158).

Na  América,  por  sua  vez,  o  conceito  de  direitos  naturais  era  amplamente 

difundido (Freeman 2002: 23). Os americanos ligavam a defesa da liberdade religiosa à 

luta  pela  liberdade  política.  A Declaração  de  Independência  de 1776 expressamente 

afirma: 

“Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes, a saber, que todos os 

homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, 

entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade.

É para assegurar esses direitos que os governos são instituídos entre os homens, 

sendo seus justos poderes derivados do consentimento dos governados.

Toda vez que alguma forma de governo torna-se nociva à consecução dessas 

finalidades,  é  direito  do  povo  alterá-la  ou  aboli-la,  e  instituir  uma  nova  forma  de 

governo baseada nesses princípios, e cuja organização de poderes lhe pareça, segundo a 

maior  probabilidade,  capaz  de  proporcionar-lhe  a  segurança  e  a  felicidade.”  (in 

Comparato 2007: 109).

Em 1791, a  Bill of Rights  foi promulgada como uma emenda à constituição, e 

incluía direitos à liberdade religiosa, de imprensa, de expressão e de reunião, proteção 

contra  busca e apreensão injustificada,  o direito de não incriminar a  si  próprio,  e o 

direito  ao  devido  processo  legal.  Estes  direitos  tinham antecedentes  históricos,  mas 

foram justificados com um apelo aos direitos naturais fundados na lei de Deus. Apesar 

desse apelo, porém, a Declaração de Independência praticamente secularizou a teoria 

dos direitos naturais (Freeman 2002: 24).
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A secularização dos direitos, no entanto, criou um problema filosófico. Antes, 

era fácil justificá-los apelando para a lei divina, ou para uma natureza humana criada à 

imagem e semelhança de Deus. Ao substituir a idéia de Deus pela razão humana, criava-

se a necessidade de se justificar esses direitos a partir da própria racionalidade humana. 

A tentativa mais  notória  de se  construir  uma fundamentação filosófica para direitos 

liberais a partir da razão foi feita por Kant, que tentou mostrar que princípios éticos e a 

moralidade podiam ser justificados pela necessidade de respeitar as outras pessoas como 

entes morais e racionais (idem: ibidem). Qualquer tentativa, porém, de tentar justificar 

esses direitos através de comparações entre diferentes culturas era ameaçada pelo fato 

das evidências apontarem para a inexistência de tal consenso (idem: ibidem). 

Lembre-se  que,  mesmo no século  XVIII,  o  racionalismo e  o  individualismo 

radical  dos  revolucionários  não  permaneceu  incontestado,  mas  foi  constantemente 

desafiado pela necessidade de ordem social e pelo enfoque na comunidade. Durante a 

revolução francesa, diferentes concepções dos revolucionários levavam a divergências a 

este respeito. Porém, a intransigência das forças conservadoras na França fez com que 

as declarações francesas fossem expressas em termos mais universalistas do que as suas 

correspondentes americanas (idem: 25). 

Os ingleses mais liberais apelaram para o conceito dos direitos do homem em 

substituição aos direitos históricos, já que eles almejavam reformas sem precedentes 

históricos. Thomas Paine, por exemplo, acreditava que os direitos do homem prometiam 

“uma nova era para a raça humana” (idem: ibidem). Sua defesa dos direitos humanos 

era  extremamente  universalista  e  individualista.  Ele  afirmava que  direitos  históricos 

eram  indefensáveis  porque  nenhum  momento  da  história  tinha  proeminência  sobre 

outros como base para direitos. Também, ele acreditava que garantias públicas de um 

mínimo  de  bem-estar  não  eram  incompatíveis  com  os  direitos  humanos,  mas 

sustentavam o sistema de direitos  como um todo (idem: 26).  Em certa  medida,  ele 

antecipava o argumento da social-democracia.

A sistematização do pensamento a respeito dos direitos naturais no século XVIII 

deu origem ao que se poderia chamar de “Relato Liberal dos Direitos” (Liberal Account  

of Rights) (Brown 2008: 511). Segundo Chris Brown, esta posição é formada por dois 

componentes:

1  –  Seres  humanos  possuem  direitos  à  vida,  liberdade,  posse  segura  de 

propriedade, exercício da liberdade de expressão, etc., os quais são inalienáveis (não 
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podem  ser  negociados  por  outros  valores)  e  incondicionais  (a  única  justificativa 

aceitável  para constranger um indivíduo é proteger os direitos de outro).

2 – A função primária do governo é proteger esses direitos. Instituições políticas 

devem ser avaliadas de acordo com sua performance nesta função, e a obrigação política 

reside em seu sucesso nesta atividade. Em resumo, a vida política é baseada num tipo de 

contrato implícito ou explícito entre povo e governo.

 

2.2.3 – Os Críticos dos Direitos Naturais

 

O  conceito  de  direitos  naturais  e  individuais  nunca  foi  aceito  de  forma 

incontestada  no  pensamento  político  ocidental.  Já  no  século  XVII,  Robert  Filmer, 

sistematizando  a  teoria  da  origem  divina  do  poder  real,  negava  que  os  homens 

nascessem livres e que pudessem ser juízes em própria causa contra governos tirânicos 

(Russel  1967:  618)19.  O  grande  descrédito  da  doutrina  dos  direitos  humanos  veio, 

porém, após seu auge na Era das Revoluções. Durante o século XIX, a doutrina dos 

direitos naturais se viu atacada em diversas frentes.

Edmund  Burke  não  rejeitou  completamente  a  idéia  de  direitos  naturais.  Ele 

reconhecia os direitos à vida, à liberdade, aos frutos do próprio trabalho, à liberdade de 

expressão,  à  propriedade e  à  equidade  da justiça  perante  a  lei  (Freeman 2002:  27). 

Porém, ele considerava o conceito genericamente como, na melhor das hipóteses, uma 

abstração metafísica inútil e, na pior, uma subversão da ordem social. No cerne de sua 

crítica está a percepção de que os direitos naturais tendem a tornar as complexidades da 

política numa falsa simplicidade. A política, segundo ele, consistia em manobras, ajustes 

e, acima de tudo, atenção às circunstâncias (Vincent 1986: 28). Contra os direitos do 

homem não pode haver nenhuma prescrição,  nenhum acordo é vinculante,  não pode 

haver qualquer ajuste ou compromisso político. Eles eram os pretextos atrás dos quais o 

orgulho,  a  ambição,  a avareza,  a vingança,  o desejo,  a sedição,  a hipocrisia,  o zelo 

desgovernado e toda sorte de apetites desordeiros se escondiam (idem: ibidem).

Embora subscrevesse a teoria da lei natural, Burke era contra o universalismo do 

conceito  de direitos  naturais  pela  sua falha  em dar  conta  da  diversidade  nacional  e 

19
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Em seu Patriarcha, ele defende que os reis herdaram o seu poder diretamente de Adão, pai de 
todos os homens. Os súditos deveriam prestar ao soberano o respeito que um filho presta ao pai.
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cultural. É de se notar, entretanto, que Burke apelou para o conceito de direitos naturais 

quando  analisava  aquilo  que  considerava  tiranias  intoleráveis,  tais  como o  governo 

protestante na Irlanda (Freeman 2002: 27).

Jeremy Bentham rejeitou o conceito de direitos naturais de forma ainda mais 

radical que a de Burke. Ele desejava estabelecer o Direito sobre uma base racional. Isso 

requeria a eliminação de todos os conceitos que fossem vagos ou fictícios, e o conceito 

de  direitos  naturais  se  enquadrava  em ambas  as  qualificações  (idem:  ibidem).  Para 

Bentham – um dos pais do utilitarismo – os conceitos de dor e prazer eram as bases 

sobre as quais leis racionais podiam ser construídas, e os objetivos da ética e da política 

devia ser a maior felicidade do maior número de pessoas (idem: ibidem). Direitos legais 

eram válidos  enquanto eles  contribuíssem para o bem comum. Direitos  naturais,  no 

entanto,  eram perigosos  e  sem-sentido,  porque  eles  podiam  tornar  impossível  uma 

sociedade estável.

Para Bentham, os únicos direitos eram os direitos legais. Direitos naturais eram 

supostamente derivados da lei natural, mas isto era fictício. Uma vez que os direitos 

naturais  fossem  separados  da  idéia  de  lei  divina,  eles  passavam  a  se  basear  em 

absolutamente  nada  (idem:  28).  Já  o  princípio  da  utilidade  era  um padrão  factual, 

objetivo a partir do qual a qualidade de uma lei poderia ser avaliada. Para Bentham, os 

direitos do homem são, portanto, pura metafísica (Russel 1967: 776).

No século XIX, o utilitarismo superou a  doutrina dos direitos naturais  como 

principal critério de reforma social tanto na Inglaterra como na França. Acreditava-se 

que os conceitos de utilidade e direitos naturais fossem compatíveis, mas à medida que 

a  revolução  progredia,  cresceu  na  França  a  idéia  de  que  os  direitos  naturais  eram 

anárquicos (Freeman 2002: 28). A ciência social francesa, quando surgiu, moveu o foco 

de suas  preocupações  gradualmente do poder  político e  dos  direitos naturais  para a 

economia.  A ciência  econômica  deveria  suprir  exatamente  onde  os  direitos  naturais 

tinham  falhado.  Saint-Simon  desenvolveu  uma  proposta  para  a  organização  da 

sociedade  industrial  num  embasamento  científico  que  priorizasse  o  social  e  o 

econômico  sobre  o  político,  o  coletivo  sobre  o  individual,  e  o  científico  sobre  o 

filosófico (idem: 29).  O mundo da filosofia política liberal foi deixado para trás. A 

teoria  de  Locke  dos  direitos  à  propriedade  foi  substituída  pela  busca  das  leis  do 

progresso material. 

Hegel,  assim  como  muitos  outros  pensadores  comunitários,  assinalou  que  a 

teoria dos direitos naturais pressupõe que os indivíduos antecedem a sociedade, ainda 
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que seja difícil imaginar de que forma um indivíduo possa existir como indivíduo sem 

fazer parte de uma sociedade (Brown 2008: 512). Karl Marx, por sua vez, argumentou 

que os direitos do homem eram os direitos do homem egoísta, separados da comunidade 

(Freeman 2002: 29). Eles se propunham universais, mas de fato expressavam apenas os 

interesses  da  classe  burguesa,  e,  ao  enfatizar  os  direitos  individuais,  ocultaram  a 

estrutura  de  desigualdades  das  sociedades  de  classes  (idem:  ibidem).  A concepção 

burguesa dos direitos ignorava a importância fundamental do trabalho, da produção e da 

riqueza  para  o  bem-estar  humano.  A emancipação  humana deveria  ser,  na  verdade, 

sócio-econômica. 

No fim do século XIX e no começo do século XX, Weber, Marx e Durkheim, os 

pais  fundadores  da  sociologia,  tentaram  compreender  as  forças  que  permitiram  as 

enormes  mudanças  sociais  provocadas  pelo  moderno  capitalismo  industrial.  Os 

indivíduos  e  seus  direitos  naturais  saíram  de  cena  (idem:  30).   Segundo  Michael 

Freeman, eles eram, num certo sentido, neo-aristotélicos, pois viam a sociedade como 

uma entidade  natural  a  ser  compreendida  cientificamente,  e  não  como uma criação 

artificial a ser compreendida por princípios éticos (idem: ibidem). Quando o conceito de 

direitos humanos aparecia,  não era como uma categoria filosófica fundamental,  mas 

como um constructo ideológico a ser explicado pela ciência social. 

Os direitos sobreviveram na constituição americana, e pensadores como Weber, 

Tocqueville e John Stuart Mill preocuparam-se com a liberdade individual na era das 

organizações impessoais de larga escala. Porém, de modo geral o utilitarismo substituiu 

o conceito de direitos como principal norteador da mudança social (idem: ibidem). 

Ressalve-se que a idéia de direitos naturais nunca foi nem completamente aceita 

nem completamente rejeitada dentro da tradição política do Ocidente. Há momentos em 

que o conceito é mais ou menos amplamente aceito, porém a idéia é permanentemente 

contestada. Talvez não pudesse ser de outra forma, já que enquanto a realidade de um 

Estado nacional é bastante plausível para fazer a idéia de direitos “positivos” parecer 

objetiva  e  intelectualmente  aceitável  (embora  o  conceito  possivelmente  seja  tão 

questionável  quanto  o  de  direitos  naturais),  os  direitos  humanos  carecem  de  uma 

instituição forte  no contexto internacional  para garantir  sua aplicação.  Apesar  disso, 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial tem se desenvolvido com cada vez mais força 

um regime jurídico  de direitos  humanos  (Brown 2008:  508),  o  que marca  a  última 

grande era da história do conceito.
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2.2.4 A Nova Era dos Direitos

A 23 de julho de 1944, as tropas soviéticas, em seu avanço contra as forças 

alemãs,  descobriram pela  primeira  vez  um  grande  campo  de  concentração  nazista, 

Majdanek.  Em  27  de  janeiro  de  1945,  Auschwitz  foi  libertada.  Rudolf  Höss,  o 

comandante  do  campo,  admitiu  em Nüremberg  que  mais  de  3  milhões  de  pessoas 

haviam sido exterminadas lá. Nenhum dos horrores disseminados pela guerra poderia 

ter preparado a consciência da civilização européia para os crimes de guerra descobertos 

naquele  local.  Indo  do  emprego  de  técnicas  de  assassinato  em massa  à  prática  de 

pesquisas científicas hediondas – como as feitas pelo “Anjo da Morte”, o Dr. Mengele, 

em gêmeos idênticos20 – os nazistas levaram às últimas conseqüências as possibilidades 

desumanizadores da sociedade industrial de massas.

   O início do século XX havia sido marcado pelo descrédito da idéia de direitos 

naturais universais. Embora a Primeira Guerra Mundial tenha chamado a atenção dos 

países para a necessidade de criar um arranjo que garantisse a paz, a Liga das Nações 

não fez nenhuma referência explícita a provisões de direitos humanos (Brown 2008: 

513). Já se acreditava que as nações civilizadas deveriam adotar o Estado de Direito e 

proteger  os  direitos  individuais,  mas  a  idéia  de  direitos  naturais  contrapondo-se  à 

soberania estatal não poderia ser aceita. 

Nem o  utilitarismo nem o  positivismo foram,  porém,  capazes  de  explicar  a 

natureza malévola da Alemanha Nazista.  A linguagem dos  direitos humanos parecia 

muito mais adequada para tanto (Freeman 2002: 32). As nações aliadas declararam, a 1º 

de janeiro de 1942, que a vitória era essencial para “preservar os direitos humanos e a 

justiça” (idem: 33). Após o fim da guerra, a Carta das Nações Unidas foi estabelecida já 

com algumas  referências  explícitas  ao  respeito  aos  direitos  humanos  (Brown 2008: 

513). O preâmbulo diz que um dos principais alvos da organização é “reafirmar a fé nos 

direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade 

de direitos entre homens e mulheres, grandes e pequenas nações” (Freeman 2002: 33). 

O  artigo  primeiro  declara  que  um dos  principais  objetivos  da  ONU  é  “alcançar  a 

cooperação  internacional...  promovendo  e  encorajando  respeito  e  observância  pelos 
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 Ele induzia doenças em um dos irmãos, e quando este morria, ele assassinava o outro para 
realizar autópsias comparativas.
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direitos humanos e liberdades fundamentais para todos” (idem: ibidem). O artigo 55 diz 

que a ONU promoverá “respeito universal  e observância  dos direitos humanos para 

todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião” (idem: ibidem). 

Da “Idade  das  Trevas”  dos  direitos  humanos  –  que  havia  durado do fim da 

Revolução  Francesa  até  a  Segunda  Guerra  Mundial  –  a  humanidade  passou a  uma 

segunda era dos direitos (idem: 32). Um conceito que antes era visto como estritamente 

ocidental tornou-se global. De uma idéia contestada, os direitos humanos passaram a 

ocupar um lugar de proeminência na política contemporânea (idem: ibidem).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é certamente o grande 

instrumento jurídico dessa nova era (Brown 2008: 513). Embora as convenções de 1966 

agora tenham status de direito internacional, e embora a Convenção Européia de 1950 

tenha o maquinário mais eficiente para efetivar a aplicação dos direitos, a Declaração 

Universal da ONU continua sendo, simbolicamente, central. Ela não apresenta normas 

vinculantes  aos  Estados  nacionais,  mas  estabelece  objetivos  pelos  quais  os  Estados 

deveriam se esforçar. Sua importância deve-se ao fato de ela ter sido reconhecida pelos 

poderes  políticos  de  alcance  global.  Atualmente  existem mais  de  200  instrumentos 

legais  internacionais  de  direitos  humanos,  dos  quais  65  reconhecem  a  Declaração 

Universal da ONU como uma fonte de autoridade (Freeman 2002: 36). 

O  advogado  canadense  John  Humphrey  produziu  o  primeiro  rascunho  da 

declaração,  baseado no estudo comparativo de constituições nacionais (idem: 34).  A 

Comissão de Direitos Humanos, então, realizou oitenta e um encontros durante quase 

dois  anos.  O  Terceiro  Comitê  para  Assuntos  Sociais,  Humanitários  e  Culturais  da 

Assembléia Geral da ONU realizou mais de cem reuniões entre setembro e dezembro de 

1948. A Assembléia Geral adotou a declaração no dia 10 de dezembro de 1948, com 

quarenta e oito Estados votando a favor, nenhum votando contra, e oito se abstendo 

(seis  estados comunistas,  a Arábia  Saudita  e  a  África do Sul)  (idem:  34-35,  Brown 

2008: 513). 

Considerando a diversidade cultural dos membros que faziam parte da ONU, a 

declaração tentou estabelecer direitos e normas que impedissem a repetição de crimes 

como os cometidos pelos nazistas, mesmo sem chegar a um acordo sobre o conceito ou 

o fundamento destes direitos (Donneelly 2008: 604). Porém, como os nazistas haviam 

violado  os  direitos  na  teoria  e  na  prática,  implicitamente  estava-se  aceitando  uma 

doutrina  política  neo-lockeana  dos  direitos  (Freeman  2002:  35).  A substituição  da 

expressão “direitos naturais” por “direitos humanos” provavelmente foi uma tentativa 

46



de  evitar  as  espinhosas  polêmicas  filosóficas  envolvendo  o  conceito.  A declaração 

abandonou a tradicional – e controversa – fundamentação dos direitos naturais sem, no 

entanto,  apresentar  qualquer  alternativa  em  seu  lugar.  Sua  estratégia  foi  buscar 

concordância quanto às normas, sem buscar concordância sobre os valores ou crenças 

(idem:  ibidem).  Podemos  dizer  que  o  nascimento  de  um regime  internacional  dos 

direitos humanos não acabou com a polêmica a respeito de sua fundamentação.

Os direitos econômicos, sociais e culturais foram antecipados pela Declaração 

Universal, que no artigo 55 diz que a ONU deverá promover padrões de vida mais altos, 

pleno  emprego,  condições  de  desenvolvimento  econômico  e  social  e  cooperação 

cultural internacional para criar  as condições de estabilidade e bem-estar necessárias 

para relações pacíficas e amistosas entre as nações (idem: 39). Os artigos 22, 24 e 25 

também continham direitos dessa natureza. Porém, as segunda e terceira gerações de 

direitos humanos – os direitos econômicos e sociais e os direitos da solidariedade – 

foram mais detalhadamente desenvolvidas ao longo do século XX, como uma exigência 

de  países  não-alinhados  e  subdesenvolvidos.  A  Convenção  sobre  os  Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais nasceu como resultado dessas pressões (Brown 2008: 

515).

A década de 1950 testemunhou um arrefecimento do entusiasmo pelos direitos 

humanos, resultado principalmente da disputa ideológica entre as duas superpotências. 

Tanto os Estados Unidos como a União Soviética usavam a linguagem dos direitos para 

fazer  reciprocamente  propaganda  negativa,  ao  mesmo  tempo  em  que  ambos 

participavam de grandes violações de direitos humanos (Freeman 2002: 43). Os planos 

de criar tratados vinculantes sobre os direitos foram atrasados até meados da década de 

1960 (idem: ibidem).

A segunda geração dos direitos fundamentais nasceu da necessidade de conciliar 

a teoria clássica dos direitos humanos formulada pelos filósofos do liberalismo político 

com as  necessidades  dos  países  pobres  que  se  tornaram novos  membros  da  ONU. 

Durante  a  década  de  1960,  o  movimento  mundial  de  descolonização  criou  novos 

Estados  que  apresentaram  novas  questões  relacionadas  aos  direitos  humanos:  a 

necessidade de combater o racismo, o direito à autodeterminação, o combate às novas 

formas  de  imperialismo.  Foi  neste  contexto  que  se  adotou  a  Convenção  sobre  a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial em 1965 (idem: 44).

Dois documentos centrais para a formação do regime internacional dos direitos 

humanos  foram adotados  em 1976:  o  Pacto  Internacional  sobre  os  Direitos  Civis  e 
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Políticos e o Pacto Intenacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em 

2001, mais de 140 países haviam ratificado entes dois tratados (mais de três quartos dos 

membros da ONU) (idem: 45).

O surgimento de novas formas de direitos, como o direito a um padrão de vida 

adequado  e  o  direito  de  estar  livre  da  fome,  tornou  a  polêmica  sobre  os  direitos 

humanos  e  sua  interpretação  ainda  mais  acentuada.  Alguns  teóricos  afirmaram que 

existia  uma  distinção  entre  direitos  “negativos”  e  “positivos”,  exigindo  os  direitos 

negativos uma mera abstenção do Estado, enquanto os direitos positivos exigiriam uma 

prestação (Brown 2008: 514). Esta separação conceitual parece ser inadequada, já que 

mesmo os direitos negativos exigem alguma forma de ação positiva para poderem se 

efetivados (idem: ibidem).

Durante a década de 1970, os muitos países pobres que haviam passado a fazer 

parte da ONU passaram a falar de uma “Nova Ordem Econômica Internacional”, além 

de reivindicar novas formas de direitos, como o “direito ao desenvolvimento”. Segundo 

essa concepção, não apenas indivíduos poderiam ser sujeitos de direitos, mas também 

comunidades,  grupos  étnicos  e  mesmo países  inteiros.  A polêmica  sobre os  direitos 

humanos tornou-se ainda mais grave com o surgimento dessa idéia. A linguagem dos 

direitos foi ampliada ao extremo para abarcar as necessidades dos países pobres, o que 

ameaça tornar a noção tão vaga que ela quase perde a sua aplicabilidade. A adoção da 

idéia fez o conceito de “direitos” passar a ser um mero “estado de coisas genericamente 

desejável”,  e  este  enfraquecimento  pode  acabar  dificultando  a  efetivação  de 

reivindicações  mais  precisas  (idem:  515).  Além  disso,  a  idéia  de  um  “direito  ao 

desenvolvimento” tem o potencial de ser usado como retórica por governos de países 

subdesenvolvidos  para  limitar  direitos  políticos  e  individuais  (idem:  ibidem).  Não 

obstante, a realidade de populações inteiras submetidas a condições de vida e trabalho 

sub-humanas  tem  dado  força  à  idéia  de  que  a  efetivação  de  direitos  políticos  e 

individuais  só  faz  sentido  quando  se  asseguram  certas  condições  de  subsistência 

mínimas.  Isso  se  reflete  na  própria  teoria  dos  direitos  humanos,  como quando,  por 

exemplo, Amartya Sem defende que liberdade e desenvolvimento andam juntos (Sen 

1999). Podemos perguntar: de que adianta conceder o direito de voto a um indivíduo 

que não tem o que comer?

As  novas  reivindicações  materializaram-se  em documentos  como a  Carta  de 

Banjul (1981), a Declaração de Princípios de Direitos Indígenas (1989) e a Declaração 

de Viena (1993). Nos debates que levaram à criação desta última, veio à tona uma nova 
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problemática que se associou às antigas dificuldades enfrentadas pela teoria e prática 

dos direitos humanos: o relativismo cultural.

2.2.5 – O Universalismo Desafiado: Direitos Humanos na Política Contemporânea

É  evidente  que,  desde  seu  surgimento,  o  regime  internacional  dos  direitos 

humanos enfrentou um problema de efetivação de normas. O reconhecimento nominal 

dos tratados internacionais sobre direitos humanos pela grande maioria dos países do 

mundo não significa que tenha havido um correspondente crescimento do respeito às 

normas.  Durante  toda  a  Guerra  Fria,  o  tema  dos  direitos  humanos  foi  entendido 

eminentemente  como  uma  questão  de  conformidade  às  normas.  A  chave  para  o 

problema dos direitos humanos era simplesmente forçar os Estados a aderir a padrões 

razoavelmente  incontroversos  de  comportamento  (Brown  2008:  509-510).  O 

esfacelamento  da  União  Soviética  e  a  reorganização  da  política  internacional,  no 

entanto, alteraram este quadro. A associação entre os direitos humanos e a “promoção 

da democracia”, e os dilemas que despontaram a partir da “guerra ao terror” ocorrida 

depois  dos  atentados  de  11/09  contribuíram para  prejudicar  o  consenso  que  existia 

(idem: 510).

O  regime  internacional  dos  direitos  humanos  pressupõe  limites  às  políticas 

domésticas  consideradas  aceitáveis  internacionalmente.  As  leis  de  direitos  humanos 

posteriores a 1945, se fossem tomadas seriamente, criariam uma situação em que todos 

os Estados seriam obrigados a se conformar a padrões bastante rígidos que ditariam 

maior parte dos aspectos de sua estrutura econômica e políticas públicas (idem: 516). 

Enquanto os ativistas convencionais dos direitos humanos acham isso uma coisa 

boa  –  a  difusão  universal  das  melhores  práticas  no  benefício  de  todos  –  outros 

questionam a  validade  das  pretensões  universalistas  do  regime  internacional  (idem: 

ibidem).  É  emblemática  a  crítica  feminista  a  esse respeito.  Segundo as  adeptas  das 

teorias feministas, os documentos universais privilegiam uma visão patriarcal da família 

como unidade básica da sociedade. Quando muito, as declarações apenas estendem às 

mulheres  o  pacote  padrão  dos  direitos  liberais,  sem repensar  fundamentalmente  os 

conceitos (idem: ibidem). 

Mais  complicado e  mais  relevante  para  a  política  internacional  talvez  seja  a 

tentativa  de  conciliar  culturas  alheias  à  tradição  individualista  ocidental  com  a 

linguagem  dos  direitos  individuais.  Uma  das  conseqüências  da  descolonização  foi 
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revelar que existia um mundo além do Ocidente. Embora as vastas porções do globo 

que estiveram direta ou indiretamente sob o domínio da Europa tenham sido, em maior 

ou menor medida, ocidentalizados, a diferença entre as diferentes culturas do mundo 

não é contingente (Vincent 1986: 37). As tensões do mundo bipolar da Guerra Fria e o 

receio  de  um  confronto  atômico  generalizado  contribuíram  para  fazer  com  que  a 

“política da cultura” – ou seja, as questões relativas às identidades étnicas, lingüísticas, 

religiosas,  etc.  –  permanecesse em segundo plano.  Após 1989,  o mundo assistiu  ao 

renascimento de tensões nascidas não de divergências ideológicas, mas de identidades 

tradicionais,  como  as  que  levaram  ao  esfacelamento  do  Estado  multiétnico  da 

Iugoslávia.

Muitos  autores  observam que  sociedades  não-ocidentais  possuem concepções 

próprias  a  respeito  dos  direitos  humanos  que  diferem  fundamentalmente  do 

entendimento  ocidental  (Donnelly  2008:  611).  Muitas  tradições,  por  exemplo,  dão 

prioridade aos deveres e à harmonia social, em detrimento dos direitos subjetivos de 

cada indivíduo. A idéia de que as pessoas podem “ter” direitos é típica do Ocidente 

(Forsythe 2006: 32). À medida que novas porções do globo ganhavam voz nos fóruns 

internacionais, o universalismo ocidental era desafiado.

A doutrina  do  relativismo cultural  –  que  emergiu  com força  nos  debates  da 

Teoria  Política  em decorrência  das  novas  realidades  –  tem várias  implicações.  Em 

primeiro lugar, ela afirma que regras sobre a moralidade variam de local para local. Em 

segundo lugar, ela diz que o caminho para a compreensão desta variedade é situar o 

contexto cultural. E, em terceiro lugar, ela afirma que reivindicações morais derivam de 

– e estão imersas em – um contexto cultural que é ele próprio a fonte de sua validade. 

Não  existe  moralidade  universal,  porque  a  história  do  mundo  é  a  estória  de  uma 

pluralidade de culturas, e a tentativa de afirmar a universalidade é uma forma mais ou 

menos  camuflada  do hábito  imperial  de  tentar  tornar  universais  valores  particulares 

(idem: 37-38). 

O debate  entre  universalismo e  pluralismo é complexo e  envolve  problemas 

filosóficos e morais que não interessam diretamente ao nosso trabalho (veja-se, para um 

aprofundamento  na  questão  Kukathas  2008,  Gilroy  2008  e  Spinner-Halev  2008). 

Retornaremos a abordar esta questão na seção 4.4 e 4.5, quando tivermos de lidar com a 

problemática  do  universalismo  ao  avaliar  especificamente  a  aplicação  dos  direitos 

humanos  na  China  a  partir  de  uma  perspectiva  interpretativa.  Por  ora,  basta-nos 

perceber  que  a  emergência  deste  debate  marca  um  novo  momento  da  política 
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internacional, e influenciou o conteúdo das declarações mais recentes. A Declaração de 

Princípios  de  Direitos  Indígenas,  adotada  em 1984  no  Panamá  por  um grupo  não 

governamental – o Conselho Mundial dos Povos Indígenas – estabeleceu posições que 

foram concebidas  para  preservar  as  tradições,  costumes,  instituições  e  práticas  dos 

povos indígenas – muitos dos quais contrariam as normas liberais (Brown 2008: 516). A 

redação  da  Declaração  de  Viena  de  1993,  por  sua  vez,  refere-se  expressamente  à 

necessidade de ter em mente “a significância de particularidades regionais e nacionais, e 

vários antecedentes históricos, culturais e religiosos” (idem: 517). 

O  balanço  que  podemos  fazer  do  atual  momento  da  história  dos  direitos 

humanos é que estes, vistos como um regime, encontraram ampla aceitação na política 

contemporânea, mas, como conceito, eles estão sendo mais uma vez contestados por 

tendências que marcaram as relações internacionais desde o fim da Guerra Fria.  As 

conclusões que se podem extrair dessas percepções são ambíguas. A doutrina liberal dos 

direitos humanos e da Lei da Natureza era um corpus filosófico coerente e justificado, 

já que ela se embasava em conceitos transcendentes, como Deus, Natureza Humana, ou 

a Reta Razão. O que aconteceu foi que os direitos humanos sobreviveram ao descrédito 

dos conceitos filosóficos que os sustentavam, o que torna o debate sobre a teoria destes 

direitos  necessariamente  vulnerável  a  ataques  intelectuais.  A impressão  que  não  se 

consegue  evitar  é  que  a  necessidade  prática  de  condenar  regimes  que  ofendem  a 

consciência  da  sociedade  internacional  impulsiona  o  ativismo  em prol  dos  direitos 

humanos, ainda que esse ativismo não consiga encontrar as justificativas filosóficas de 

suas ações.

O debate, tal como está colocado atualmente, não pode ser respondido de forma 

unívoca,  pelo fato de a linguagem dos direitos humanos não estar  estabelecida com 

precisão. Para avançar no debate, é preciso repensar a própria linguagem dos direitos, o 

que equivale a pensar sobre as teorias dos direitos. É o que faremos brevemente na 

próxima seção, antes de entrar no debate metodológico a respeito das ciências sociais. 

2.3 Estudando os Direitos Humanos

Como se os problemas teóricos relacionados à epistemologia da cultura já não 

nos bastassem, deparamo-nos, ao considerar os direitos humanos de um ponto de vista 

metodológico, com novas dificuldades bastante complexas. De fato, os cientistas sociais 
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que  se  propõem  a  estudar  os  direitos  humanos  cientificamente  precisam  enfrentar 

obstáculos teóricos bastante assemelhados aos problemas que podem ser apontados nas 

teorias culturalistas.

Tradicionalmente, os estudos dos direitos humanos são dominados pelos juristas 

(Freeman 2002: 12, Landman 2006: 1). É natural que isso aconteça, já que o conceito é, 

em  grande  parte,  embora  não  completamente,  jurídico.  Sua  principal  fonte  é  a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembléia Geral da ONU, 

que, ao lado de outros importantes documentos, constitui um regime internacional com 

disposições minuciosas. Os trabalhos existentes até pouco tempo atrás se concentraram 

nos processos legais que afetam a natureza da soberania estatal,  na abrangência das 

obrigações  estatais,  na  estrutura,  função  e  alcance  das  Nações  Unidas  e  sistemas 

regionais estabelecidos para proteger os direitos humanos, e no potencial de justificação 

de  novos  direitos  humanos  que  se  tornaram  formalmente  protegidos  através  da 

proliferação de tratados internacionais (Landman 2006: 1). Existe o risco, no entanto, de 

que exagerada atenção ao aspecto legal  distorça a nossa compreensão do fenômeno 

(Freeman 2002: 12). 

Os cientistas políticos negligenciaram os direitos humanos durante muito tempo. 

Esta omissão pode-se explicar por duas influências centrais na disciplina: o realismo e o 

positivismo (idem: 78). Os realistas ensinam que a política é a competição pelo poder 

entre  estados  soberanos,  e  que  as  considerações  éticas  constituem  um  aspecto 

secundário dos cálculos dos atores.  Os positivistas ensinam que os cientistas sociais 

devem eliminar julgamentos éticos de seus trabalhos, porque eles são “acientíficos” e 

subjetivos (idem: ibidem).

Esta situação só começou a mudar nas universidades anglofônicas a partir da 

presidência  de Carter,  quando os  direitos  humanos  começaram a  se  tornar  parte  da 

realidade da política internacional (idem: ibidem).  Desde então, os direitos humanos 

passaram a ser cada vez mais entendidos como uma realidade política como qualquer 

outra, que precisa ser objetivamente avaliada, estudada e explicada. Disciplinas como a 

Sociologia,  a  Ciência  Política,  a  Antropologia,  a  Economia,  que  tradicionalmente 

tentaram expurgar a normatividade de suas análises, passaram a considerar os direitos 

humanos  como  um  objeto  de  estudo  legítimo  para  a  explicação  de  determinados 

aspectos sociais (Landman 2006: 1). Naturalmente, houve alguma relutância em aceitar 

esse novo campo, principalmente porque as dificuldades metodológicas associadas não 
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são tão claras. Todd Landman considera legítimo perguntar: “É possível uma ciência 

social dos direitos humanos?” (idem: 2).

Diferentes pensadores dão diferentes respostas. Michael Freeman, por exemplo, 

ressalta  dois  problemas  fundamentais.  Em  primeiro  lugar,  ele  diz  que  existe  uma 

contradição filosófica entre os fundamentos positivistas da ciência social behaviorista e 

os valores normativos dos direitos humanos. Em segundo lugar, ele diz que a ascensão 

das ciências sociais no século XIX buscou substituir a Filosofia e a Teoria Política pela 

Economia e a Sociologia, que rejeitavam a noção de direitos humanos (Freeman 2002: 

127-128). Landman, por sua vez, é menos cético, e responde a sua própria pergunta com 

um  “sim”  qualificado  (Landman:  3).  Segundo  ele,  nas  ciências  sociais,  existem 

numerosas  áreas  de  pesquisas  análogas,  em  que  não  existe  acordo  sobre  as  bases 

filosóficas  de  determinado  objeto  de  estudo  (como,  por  exemplo,  os  estudos  sobre 

democracia) (idem: 5). Ele diz que para que uma ciência desta natureza seja possível, é 

preciso levar em conta cinco pressupostos (idem: 3-5). Em primeiro lugar, é preciso 

lembrar que o objetivo das ciências sociais não é apenas a explicação, mas também a 

compreensão de fenômenos sociais observados21. Em segundo lugar, ele acredita que 

generalizações feitas sobre as culturas são uma característica  essencial  e inerente às 

pesquisas  dos  direitos  humanos,  já  que  o  direito  internacional  estabelece  um ideal 

universal contra o qual a performance de países e contextos culturais são julgados. Em 

terceiro lugar, nas ciências sociais existem poucas “leis”, e toda generalização estará 

sempre e em todo lugar carregada de diversos graus de incerteza. Em quarto lugar, ele 

acredita que estudos científicos podem ser feitos sobre os direitos humanos, mesmo na 

ausência  de  um fundamento  filosófico  para  sua  existência.  Finalmente,  seguindo  a 

tradição de Max Weber, Landman acredita que as ciências sociais podem se debruçar 

cientificamente sobre fenômenos que sejam influenciados por valores.  A herança do 

positivismo, segundo ele, é menos problemática do que Freeman acredita. Desde que o 

próprio processo de pesquisa não seja influenciado pelos valores, não há problema em 

estudar fatos socialmente relevantes que estejam impregnados de normatividade.

Se  alimentarmos  alguma  esperança  de  estudar  cientificamente  os  direitos 

humanos,  precisamos  concordar,  em  maior  ou  menor  medida,  com  alguns  dos 

pressupostos enumerados por Landman. Porém, não podemos ignorar que maior parte 

21
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 Voltaremos ao problema nas seções 3.4.2 e 3.4.5.
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deles enfrenta dificuldades epistemológicas. A distinção entre a lógica da compreensão e 

da explicação, embora seja valiosa de um ponto de vista instrumental, pode ser bastante 

questionada se considerarmos a dependência que nosso pensamento possui em relação à 

linguagem,  mesmo  quando  se  estudam fenômenos  naturais  (ver  seção  3.4.5).  Além 

disso, o ideal de universalidade que Landman propõe para julgar os diferentes contextos 

culturais é, na verdade, a fonte das discordâncias nos estudos sobre os direitos humanos. 

A polêmica  reside  exatamente  no  fato  de  que  cada  vez  mais  esses  “contextos”  se 

recusam a aceitar o padrão de valores a partir dos quais eles estão sendo julgados – 

geralmente sem consentimento ou possibilidade de diálogo. 

Concordamos em parte com a solução pragmática que ele dá para delimitar os 

direitos humanos como objeto de estudo (ver seção 2.3.3). Sem uma formalização dessa 

natureza, uma análise como a que propomos neste trabalho seria vã, mero exercício de 

elucubração  sobre  conceitos  fantasmagóricos.  Porém,  é  preciso  reconhecer  que  as 

soluções  pragmáticas  pressupõem  um  corte  artificial:  separa-se  o  problema  da 

fundamentação dos  direitos humanos do problema de sua  realidade.  Identificar  os 

direitos humanos com os tratados de direitos humanos é fazer quase nada (Freeman 

2002: 5, 10). Se pretendermos que os direitos humanos tenham qualquer relevância para 

julgar ordenamentos jurídicos particulares, é preciso que o conceito possua um mínimo 

de conteúdo ético, ou recairemos exatamente no formalismo jurídico do positivismo, 

que não nos dá qualquer critério para julgar as atrocidades oficialmente sancionadas. E 

na base do problema do conteúdo está exatamente o problema da fundamentação. Além 

disso, sem o arriscado passo de dar uma definição precisa para o conceito, corremos o 

risco de não termos uma deixa a partir de onde possamos começar a abordar o problema 

empiricamente – o que tornaria vã qualquer tentativa das ciências sociais de estudar o 

assunto. 

Os problemas enfrentados pela ciência social ao estudar os direitos humanos são 

assemelhados aos enfrentados pelas teorias culturais. Remetemos o leitor à seção 3.4 

para uma discussão aprofundada das questões epistemológicas envolvidas. Boa parte do 

que dissermos lá também se aplica aos problemas epistemológicos dos estudos sobre 

direitos humanos. Porém, mesmo antes de enfrentarmos essas questões metodológicas, 

acreditamos  já  a  esta  altura  ser  pertinente  fazermos  um  breve  levantamento  das 

principais questões relacionadas às teorias dos direitos humanos, e as dificuldades que a 

ciência social encontra para lidar com esse objeto de estudo. 
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2.3.1 – Teorias dos Direitos Humanos

A secularização do conceito de direitos naturais deixou um vazio na teoria dos 

direitos humanos. Quando os pensadores abandonaram a idéia de Deus e de uma lei 

divina, eles apelaram para a natureza humana e para a razão para justificar os direitos. 

Porém,  estes  eram  conceitos  controversos.  Bentham,  Marx  e  Burke,  por  exemplo, 

atribuíram sentidos  diferentes  à  natureza  humana  para  criticar  a  própria  teoria  dos 

direitos  humanos.  No  século  XIX,  a  “razão”  veio  a  ser  confundida  com a  “razão 

científica”, e esta era avessa à idéia de direitos universais (Freeman 2002: 55-56).

A justificativa  para  os  direitos  humanos  era  e  continua  sendo  problemática. 

Richard Rorty, por exemplo, argumenta que não é possível encontrar uma justificativa 

filosófica para os direitos humanos, já que a idéia de justificativas filosóficas é, em si, 

problemática (Rorty 1993). 

Cientistas políticos como David Forsythe, por sua vez, acreditam que é preciso 

se preocupar com a prática e as reais possibilidades da política dos direitos humanos, e 

que, como teorias filosóficas são inerentemente controversas, a preocupação exagerada 

com a fundamentação dos direitos humanos pode ser contraproducente (Freeman 2002: 

56).

Michael Freeman resume as objeções filosóficas à idéia de direitos humanos em 

cinco pontos (Idem: 60):

1- Direitos  Humanos não existem na natureza:  eles  são invenções  humanas. 

Eles  não  são,  portanto,  nem  naturais  nem  auto-evidentes,  mas  só  tem 

validade quando possuem um argumento moral convincente.

2- Aristóteles estava certo ao dizer que os homens são animais sociais. Uma 

teoria dos direitos humanos deve, portanto, vir depois, e não antes, de uma 

teoria da boa sociedade.

3- Já  que  o  bem  social  é  anterior  aos  direitos  individuais,  os  deveres  dos 

indivíduos para com a sociedade são anteriores aos seus direitos individuais.

4- Existem diferentes concepções do bem social, e diferentes concepções dos 

direitos  que  podem  ser  extraído  dele.  Logo,  não  existe  uma  concepção 

universal de direitos.

5- A lei  internacional  dos  direitos  humanos é  produto  do poder  político,  de 

arranjos  pragmáticos  e  de  um  consenso  moral  limitado.  Ela  não  tem 

nenhuma justificação teórica mais profunda. Concordância verbal a respeito 
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de princípios gerais podem esconder desacordos a respeito do significado e 

das implicações políticas destes princípios.

A teoria dos direitos humanos, segundo Freeman, tem que ser capaz de lidar com 

estes argumentos. 

Direitos humanos são direitos que temos simplesmente porque somos humanos. 

São inalienáveis e universais (Donnelly 2008: 601). A palavra “direito” pode ter dois 

sentidos distintos: o de direito como a prática justa e o direito como algo que alguém 

subjetivamente  possui  (ou,  no  jargão  jurídico,  como  direito  objetivo  e  direito 

subjetivo)22.  Na  linguagem  de  Dworkin,  os  direitos  são  “trunfos”  que  podem  ser 

apresentados para obstar outras formas de consideração social, como utilidade, políticas 

sociais, etc (idem: 602). 

Alguém geralmente  é  considerado sujeito  de direitos  por  fazer  parte  de uma 

sociedade,  por  ser  membro  de  uma  comunidade  politicamente  organizada  que  está 

ligada  a  determinado  ordenamento  jurídico.  Os  direitos  humanos,  entretanto,  são 

comumente contrastados com os direitos legais e civis (Freeman 2002: 60). A questão 

que sua teoria levanta, porém, é: como alguém pode ter direitos simplesmente por ser 

humano? Ou, como coloca Jack Donnelly:  “o que em nossa ‘natureza’ nos concede 

‘direitos naturais?’”. 

MacIntyre simplesmente argumentou que direitos humanos não existem (idem: 

5). Acreditar  em direitos humanos é, segundo ele,  acreditar  em bruxas e unicórnios. 

Segundo Michael  Freeman,  o ceticismo desse autor  se deve a  uma confusão de um 

conceito com algo que pudéssemos ter, como braços ou pernas. Esta ambigüidade está 

imbuída na própria linguagem dos direitos, já que nós falamos que é possível alguém 

“ter”  direitos.  Segundo Freeman,  direitos  não são entidades misteriosas,  mas apenas 

reivindicações a intitulações que derivam de regras morais e ou legais. (idem: 6). São 

estas regras que precisam ser justificadas para que a linguagem dos direitos humanos 

faça sentido.

Há  tradicionalmente  várias  justificações  possíveis.  Uma  delas  é  a  das 

“necessidades  humanas  básicas”.  Existem certos  bens  sem os  quais  a  vida  humana 

simplesmente torna-se inviável. O problema é que, como os próprios defensores deste 

22
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 Para o positivismo jurídico,  esta distinção está defasada,  já  que alguém só pode possuir 
direitos subjetivos que lhe sejam atribuídos pelo direito objetivo. Na discussão sobre direitos 
humanos, entretanto, ela ainda faz sentido.
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argumento reconhecem, é difícil estabelecer que bens são indispensáveis à vida além da 

alimentação e segurança (Donnelly 2008: 603). 

Outra resposta para o problema da justificação é a de que os direitos humanos 

residem  em  nossa  “natureza  moral”.  Eles  estão  fundamentados  não  num  relato 

descritivo  a  respeito  de nossas  necessidades  psíquicas  e  biológicas,  mas num relato 

prescritivo  sobre  as  possibilidades  humanas.  Esta  “natureza  humana  seria  mais  um 

projeto social do que, propriamente, um dado pré-social” (idem: ibidem). 

Por  que,  no  entanto,  devemos  acreditar  que  os  direitos  humanos  devam 

prevalecer sobre outros valores tradicionais que conflitam com eles? Donnelly acredita 

que as forças da modernização suplantaram as comunidades tradicionais, e que estas 

forças estão fundadas num consenso sobre uma teoria plausível e atraente da natureza 

humana  (Freeman  2002:  64).  Acontece,  porém,  que  não  está  claro  se  existe  um 

consenso  sincero.  Mesmo que ele  existisse,  seria  factual,  e não moral,  portanto não 

justificaria nada (idem: ibidem).

Outra  justificativa  para  os  direitos  humanos  é  apresentada  por  Martha 

Nussbaum. Sua teoria tenta articular uma base sobre a qual possamos reconhecer os 

outros  como seres  humanos  ao  longo de  variações  históricas  e  diferenças  culturais. 

Certas capacidades, de acordo com esta teoria, são essenciais para a definição de seres 

humanos. Elas não são baseadas em teorias metafísicas controversas, mas em evidências 

históricas23. A teoria das capacidades humanas almeja ser tão universal quanto possível, 

atravessando âmbitos filosóficos, religiosos e culturais,  sem deixar de ser sensível à 

diferença cultural (idem: 65).

Existem duas  objeções  à  teoria  das  capacidades.  A primeira  é  a  de  que  as 

capacidades  são  fatos  naturais  e,  portanto,  moralmente  neutras  (ou  possivelmente 

más24). A segunda objeção é a de que a teoria não dá qualquer orientação sobre como 

proceder  quando  diferentes  capacidades  humanas  entrem  em  conflito  (idem:  67). 

23
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 Para uma refutação impiedosa desta visão e da postura humanista de um modo geral, veja-se 
o provocante livro de John Gray, Straw Dogs (Gray 2007). Sobre a impossibilidade de se chegar 
a uma concepção científica e objetiva da natureza humana, veja-se Fernández-Armesto 2007.

24
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 Poder-se-ia facilmente encontrar evidências históricas de que são capacidades humanas tão 
intrínsecas quanto as demais a necessidade de conquista, de distinção, de agressividade, etc.
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Possíveis respostas seriam a de que as capacidades que deveriam ser priorizadas seriam 

as  que  promovessem o  maior  florescimento  de  vida  humana.  Além disso,  as  mais 

básicas deveriam prevalecer sobre as mais elaboradas (alimentação versus necessidade 

de expressão artística, por exemplo). É de se notar, entretanto, que esses critérios são 

arbitrários, e não há nenhuma razão na própria natureza das coisas que diga que esses 

princípios devam ser observados25.

Outra doutrina que pode ser usada para justificar os direitos humanos pelo apelo 

à moralidade é a elaborada pelo comunitário Michael Walzer (Walzer 2006). A idéia 

dele é a assemelhada àquela manifestada pela expressão “dois pesos, duas medidas”: 

existe uma moralidade “espessa” (thick) que usamos para lidar com os membros de 

nossa  comunidade  política,  e  uma  moralidade  “fina”  (thin)  que  se  aplica  aos 

estrangeiros,  aos  que  não  fazem parte  de  nossa  comunidade.  A justificação  para  os 

direitos humanos nas relações internacionais, portanto, não pode se dar pelo apelo à 

moralidade espessa (até porque há uma pluralidade de tais moralidades, e elas muitas 

vezes são conflitantes),  mas por um apelo a  um código moral “fino”,  que nasça da 

investigação  inter-cultural.  Não  existe  nenhum  código  moral  “espesso”  que  seja 

universal (idem). 

Como podemos avaliar os argumentos apresentados para a fundamentação dos 

direitos humanos? Diante da diversidade de filosofias e de concepções éticas do mundo, 

não  podemos  deixar  de  reconhecer  que  a  pretensão  de  alçar  certos  valores  a  uma 

universalidade atemporal mascara resquícios de pensamento metafísico. Como observa 

Richard Rorty, a própria idéia de fundamentação filosófica é problemática em si mesma 

(Rorty 1993). Concordamos, entretanto, com Michael Freeman quando ele diz que esta 

constatação não é um golpe tão forte para o conceito de direitos humanos (idem: 75). 

Esses direitos não esgotam as possibilidades da moralidade ou da política, e precisam 

ser avaliados em relação a outros valores, como a ordem social.  As razões morais e 

humanitárias para assinalar ao conceito de direitos humanos um lugar proeminente na 

teoria política são, no entanto, muito fortes (idem: ibidem). 

Em termos práticos,  como já foi  assinalado,  é exatamente a  essa moralidade 

supostamente evidente que fazem apelo os defensores dos direitos humanos nas relações 

internacionais.  Os  principais  documentos  e  instrumentos  normativos  estabelecem 

25
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 Para usar uma linguagem kantiana, não se podem extrair juízos de dever ser de juízos de ser. 
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direitos e obrigações sem se preocupar com as justificativas filosóficas subjacentes. Se a 

defesa destes direitos é uma maneira de afirmar um conceito universal e objetivo de 

humanidade, ou é apenas uma forma de imposição, um dos desdobramentos da difusão 

avassaladora  da  modernidade26,  é  algo  que  não  é  freqüentemente  questionado.  Em 

outras palavras, o verdadeiro fundamento prático para a defesa dos direitos humanos é 

aquilo que poderíamos chamar de um dogma moral humanista27. 

É legítimo perguntar, porém: por que ainda há tanta insistência em se procurar 

um argumento  objetivo,  substantivo  e,  preferencialmente,  universal  para  justificar  a 

prática dos direitos humanos? Acreditamos que a razão por trás dessa tendência não seja 

filosófica, mas sim retórica e psicológica. Os indivíduos se sentem mais confortáveis 

em imaginar que a responsabilidade sobre as conseqüências de suas escolhas morais 

depende de valores  objetivos,  transcendentes,  e  não de seu próprio arbítrio.  Mesmo 

quando nossa causa parece, do ponto de vista humano, a mais louvável e defensável, é 

sempre  reconfortante  acreditar  que  estamos  defendendo  um  padrão  objetivo  de 

moralidade,  ao invés  de admitirmos que  estamos  militando por  escolhas  relativas  – 

dependentes  de  nosso  contexto  cultural  –  as  quais,  para  outros  indivíduos  e  outros 

contextos, podem não passar de uma forma de dominação. 

Essa  não  é  uma  percepção  supérflua.  As  divergências  quanto  à  prática  dos 

direitos  humanos  não  se  manifestam apenas  em situações  limite,  como no  caso  de 

genocídio indiscriminado de populações inteiras. Elas atravessam um amplo espectro de 

divergências morais,  relacionadas  a escolhas diferentes  quanto à  melhor  maneira  de 

organizar a sociedade e de levar a vida. Nem sempre somos sensíveis à riqueza das 

afinidades existenciais humanas e, muitas vezes, é profundamente ofensivo para o senso 

de civilidade ocidental observar os costumes dos “bárbaros” e ter que reconhecer aquela 

forma de existência como tão boa quanto a sua. 

Está claro que um relativismo de tal forma indiscriminado representaria o fim da 

possibilidade de uma vida civilizada – ou pelo menos da possibilidade de se justificar a 

difusão  de  tal  alternativa  existencial.  Porém,  para  evitar  velhos  e  novos  hábitos  de 

26

2

 Ver o capítulo 5 – Conclusão.

27

2

 Ver seção 4.4 para maiores esclarecimentos sobre a acepção que damos a essa expressão. 
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dominação,  é preciso estar  consciente de que “ser” humano pode ser uma forma de 

adesão – a uma concepção de vida que, por definição, é excludente28. 

2.3.2 – Direitos Humanos e as Ciências Sociais29

Como ressaltamos na abertura deste capítulo, os estudos sobre direitos humanos 

foram dominados por muito tempo pelos juristas (Landman 2006: 1). O Direito parecia 

fornecer métodos mais seguros para analisar um objeto de estudo dessa natureza, e as 

ciências sociais desenvolveram-se alheias ao conceito, que lhes parecia demasiadamente 

normativo para poder ser  usado em explicações científicas.  Acontece,  porém, que a 

aparente objetividade dos estudos jurídicos sobre direitos humanos é ilusória (Freeman 

2002:  7).   Além  do  significado  e  fundamento  dos  direitos  humanos  ser,  como  já 

mostramos,  bastante  controverso,  as  normas  internacionais  de  direitos  humanos  são 

criadas por governos que agem por motivações políticas, e forma de implementação dos 

direitos depende de fatores políticos (idem: ibidem). 

O enfoque jurídico  distorce  nossa  compreensão  dos  direitos.  Como qualquer 

outro fenômeno social, os fatores que levam à violação dos direitos humanos podem ser 

explicados através da metodologia das ciências sociais. A Ciência Política, a Sociologia 

e a Antropologia não estão, no entanto,  preocupados com questões filosóficas ou de 

justificação.  O  que  lhes  interessa  é  apresentar  modelos  explicativos  sobre  as 

circunstâncias  sociais  (empíricas)  em  que  os  direitos  humanos  são  aplicados  ou 

violados. Para tanto, evidentemente, eles não podem prescindir da teoria, até mesmo 

porque se trata de um objeto de análise de existência cultural  e,  portanto,  de difícil 

delimitação. Na seção abaixo, veremos as soluções que a teoria social encontra para 

estudar os problemas relacionados aos direitos humanos.

a) Direitos Humanos e Teoria Social

28

2

 Ver Fernández-Armesto 2007.

29

2

 A seção 2.3.2 deste capítulo foi  baseada no livro Studying Human Rights, de Todd Landman 
(Landman 2006).
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Teorias  empíricas  diferem  de  teorias  normativas  (ver  seção  2.3.1)  porque, 

enquanto  estas  desejam  apresentar  proposições  sobre  como  o  mundo  deveria  ser, 

aquelas desejam explicar e compreender por que determinados fenômenos acontecem, 

quando  acontecem,  onde  acontecem  e  como  acontecem  (Landman  2006:  36).  As 

ciências  sociais  desejam  reduzir  a  complexidade,  identificar  fatores  salientes  na 

realidade  que  possam responder  por  determinados  fenômenos  sociais  observados  e 

fornecer diversos graus de conhecimento substantivo sobre o mundo. 

Landman diz que existem três grandes grupos teóricos que as ciências sociais 

usam  para  explicar  os  direitos  humanos:  o  racionalismo,  o  estruturalismo  e  o 

culturalismo (idem: ibidem). 

O racionalismo abrange  diversas  correntes  da  ciência  política  e  das  relações 

internacionais.  Aqueles  que  aderem  ao  racionalismo  estão  preocupados  com  os 

processos  coletivos  e  resultados  que  decorrem da intencionalidade,  ou seja,  com as 

conseqüências sociais da ação racional individual (idem: ibidem). As análises partem do 

axioma  –  nem  sempre  empiricamente  verificável  –  de  que  indivíduos  são 

“maximizadores  de  utilidade”,  o  que  nos  permite  dizer  que  o  racionalismo  busca 

encontrar fundamentos micro-econômicos para a ação social. Este paradigma adere ao 

que costuma ser chamado de “individualismo metodológico”. 

A explicação racionalista para os direitos humanos diz que, para compreender 

por  que  um estado  adere  ou  não  a  certas  normas,  é  preciso  entender  seu  cálculo 

estratégico de benefícios. Os estados podem, por exemplo, fazer concessões no âmbito 

dos direitos humanos tendo em vista benefícios de curto prazo,  como o aumento da 

legitimidade  internacional  (idem:  44).  O  realismo  explica,  por  exemplo,  por  que 

aparentemente os Estados poderosos usam “padrões duplos” em relação aos direitos 

humanos, seguindo alternadamente políticas consistentes e inconsistentes com a prática 

dos direitos humanos.

O segundo grande grupo teórico é o estruturalismo. Ele abandona o indivíduo 

como  unidade  fundamental  da  análise  e  concentra-se  nos  aspectos  holísticos  da 

sociedade,  incluindo  as  relações  interdependentes  entre  indivíduos,  coletividades, 

instituições  e  organizações  (idem:  45).  Os  adeptos  desta  perspectiva  afirmam  que 

estruturas que se tornaram “reificadas” ao longo do tempo constrangem ou facilitam a 

ação individual, de tal modo que os atores individuais não são agentes totalmente livres 

ou  capazes  de  determinar  resultados  particulares.  Os  indivíduos,  na  verdade,  estão 
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imersos em estruturas relacionais que moldam suas identidades, interesses e interação 

(idem: ibidem). 

Há vários exemplos de análises estruturalistas aplicadas aos direitos humanos. 

As análises que se focam na estrutura de classes e na estrutura de relações sociais no 

nível doméstico examinam as formas pelas quais os indivíduos têm acesso a justiça, 

gozo e exercício de direitos, e como a efetivação dos direitos pode ser constrangida ou 

facilitada  pela  alocação  social  de  um indivíduo  (idem:  47).  No  nível  internacional, 

argumentos estruturalistas expressam a idéia de que países em posição de desvantagem 

estrutural  no  sistema  capitalista  global  têm  dificuldades  de  conceber  modelos  de 

desenvolvimento bem sucedido que não apenas produzam crescimento com equidade, 

mas também provejam os recursos necessários para a inteira proteção de direitos civis e 

políticos (idem: ibidem).  

Assim  como  a  análise  estrutural,  os  paradigmas  culturalistas  buscam  uma 

compreensão dos fenômenos sociais focando aspectos holísticos e compartilhados de 

coletividades de indivíduos e Estados (idem: ibidem). Porém, ao invés de olhar para as 

redes e instituições, eles se focam nos significados compartilhados, compreensões inter-

subjetivas, e normas que se desenvolvem entre indivíduos e Estados. Ao contrário do 

que  dizem  as  análises  racionalistas,  interesses  e  ações  individuais  não  podem  ser 

entendidos  isoladamente,  mas precisam ser situados num contexto de entendimentos 

compartilhados,  relações  inter-subjetivas  e  orientações  mútuas  que  tornam  as 

comunidades humanas possíveis (idem: ibidem). 

Como o foco de nosso trabalho é exatamente a relação entre cultura e direitos 

humanos,  deixaremos  para  avaliar  as  implicações  dos  paradigmas  culturalistas  nos 

estudos de direitos humanos nos capítulos seguintes.

b) Direitos Humanos e os Métodos das Ciências Sociais

As  possibilidades  metodológicas  para  estudar  os  direitos  humanos  são  tão 

variadas  quanto  as  possibilidades  da  própria  Ciência  Política.  Se  considerarmos  a 

natureza  de  muitos  dos  objetos  de  estudo  da  disciplina  –  como,  por  exemplo, 

democracia  – teremos que reconhecer que boa parte  das dificuldades metodológicas 

relacionadas à cultura e aos direitos humanos perpassam toda a disciplina. A diferença é 

de  grau:  estes  últimos  conceitos  apresentam  uma  dependência  da  linguagem  mais 
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pronunciada,  e,  no  caso  dos  direitos  humanos,  uma  imersão  quase  completa  na 

normatividade.  

Todd Landman esquematiza as opções metodológicas disponíveis aos cientistas 

políticos através de três dimensões inter-relacionadas (Landman 2006: 58).   A primeira 

oscila  ao  longo  de  abordagens  que  variam de  acordo  com o  tipo  de  alegações  de 

conhecimento  feitas  (universais  vs.  particulares),  o  tipo de raciocínio que conecta  a 

teoria à evidência (indutivo vs. dedutivo), a balança entre evidência e inferência, e o 

alcance  da  cobertura  de  sua  evidência  (unidades  sub-nacionais  ou  nacionais  vs. 

comparações globais)  (idem: ibidem). A segunda dimensão diz respeito ao “nível de 

generalidade” dos conceitos usados e da abrangência das unidades que formam a base 

para a análise (idem: ibidem). A terceira dimensão diz respeito ao emprego de métodos 

quantitativos ou qualitativos para se fazer inferências a respeito do estudo de direitos 

humanos. Com essa categorização em mente, ele divide as possíveis formas de estudo 

sobre os direitos humanos em diversos grupos, formados a partir da composição das três 

dimensões  metodológicas  mencionadas.  Esses  grupos  vão  desde  os  métodos 

hermenêuticos  até  as  explicações  racionalistas  “nomotéticas”,  passando  por  análises 

comparativas intermediárias. Cada uma dessas opções tem vantagens e desvantagens 

características,  que dependem em boa medida dos objetivos que o pesquisador  quer 

alcançar com sua investigação. 

Depois  de avaliar  os  tradeoffs  que existem entre  as  diferentes  possibilidades 

metodológicas, Landman conclui que os métodos importam (idem: 74). São eles que 

ligam a teoria à evidência, fornecem as regras básicas de pesquisa e determinam os 

instrumentos  que  maximizam o  tipo  de  inferências  que  podem ser  extraídas  (idem: 

ibidem). Não existe um método ideal para estudar os direitos humanos, já que o método 

é uma função das orientações epistemológicas do pesquisador, assim como do tempo 

disponível e dos recursos materiais disponíveis para levar adiante a questão de pesquisa 

(idem: ibidem). Mas, embora variem ao longo de um continuum, os métodos são uma 

característica central de toda pesquisa social sistemática, e não podem ser separados da 

substância da pesquisa que está sendo feita (idem: ibidem). Ao invés disso, os métodos 

fazem parte da substância, já que eles estabelecem os parâmetros sobre o que pode ser 

dito sobre o problema de pesquisa e o tipo de alegação sobre o conhecimento que pode 

ser  seguramente  proposta  diante  das  evidências  que  são  consideradas  pelo  cientista 

(idem: ibidem).
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Iremos  nos  aprofundar  nas  discussões  epistemológicas  na  seção  3.4,  cujas 

conclusões valem tanto para a cultura como para os direitos humanos. Somente teremos 

condições  de  estabelecer  qual  metodologia  é  a  mais  adequada  para  enfrentar  nosso 

problema de pesquisa (“a cultura explica as violações de direitos humanos na China?”) 

após esse aprofundamento. No momento, porém, já temos que enfrentar o problema da 

medição dos direitos humanos, que nos permitirá estabelecer conexões entre diferentes 

aspectos da realidade chinesa.

 

c) Medindo os Direitos Humanos?

Desde a década de 1970, os cientistas políticos usam indicadores quantitativos 

em análises  comparativas  globais  sobre  a  proteção  dos  direitos  humanos  (Landman 

2006:  75).  Os  indicadores,  tradicionalmente  vistos  como  próprios  das  análises 

econômicas e de desenvolvimento,  gradualmente passaram a fazer parte dos estudos 

mainstream das ciências sociais.

O que significa, porém, “medir” os direitos humanos? Como foi discutido na 

seção 2.3.1, os direitos humanos enfrentam não apenas um problema de justificação, 

mas também de definição. O que é um direito humano? Qual a sua realidade, quais seus 

limites,  o  que  o  distingue  de  meras  normas  morais  e  sociais?  Adotar  uma solução 

formalista, e confundir os direitos humanos com os direitos legais e civis, não ajuda 

muito, já que um dos aspectos essenciais da idéia de direitos humanos é que as pessoas 

não deixarão de possuí-los mesmo que eles sejam violados (Freeman 2002: 5, 10). Se os 

direitos humanos são aquilo que as leis de direitos humanos dizem que eles são, então o 

conceito é supérfluo, e o positivismo jurídico é suficiente para fornecer uma teoria a 

respeito de todos os direitos que as pessoas possam ter. 

Se  não  se  estabelece,  entretanto,  um  critério  instrumental  para  medir  a 

intensidade das violações  dos  direitos humanos em diferentes  países,  estaremos não 

apenas  condenados  à  impossibilidade  de  um  conhecimento  positivo  acerca  desses 

direitos, como também não teremos como diferenciar países que respeitam essas normas 

de países que sistematicamente as violam. Por outro lado, a necessidade de apresentar 

resultados  não  autoriza  o  investigador  a  elaborar  quaisquer  critérios  sem  refletir 

cuidadosamente sobre as dificuldades teóricas que estão na base de quantificações dessa 

natureza. 
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Segundo Landman, os indicadores das ciências sociais utilizados para medir os 

direitos humanos variam ao longo de quatro níveis. O primeiro nível é formado pela 

constelação de significados e entendimentos associados a determinados conceitos (por 

exemplo, a teoria, a justificação e os valores por trás dos direitos). O segundo nível é 

formado pelo conceito sistematizado, o que, no caso dos direitos humanos, equivale ao 

próprio direito que se deseja avaliar (liberdade de expressão, direitos políticos, etc). O 

próximo  nível  é  formado  pelos  indicadores  em  si,  ou  seja,  pelas  medidas, 

operacionalizações e classificações para avaliar as dimensões positivas e negativas de 

um determinado direito. Por último, há a pontuação para as unidades de análise que 

estão sendo empregadas  na pesquisa  (indivíduos,  grupos,  países,  regiões)  (Landman 

2006: 76-77).  

As medidas existentes podem se referir aos direitos em princípio, aos direitos na 

prática  e  às  políticas  governamentais.  Os  indicadores  que  avaliam  os  direitos  em 

princípio medem se os Estados possuem ou não provisões constitucionais que protejam 

os direitos humanos, e se ratificaram os acordos internacionais que estabelecem esses 

direitos. Os indicadores que medem os direitos na prática dizem respeito aos direitos 

efetivamente usufruídos  pela  população,  independentemente  do compromisso formal 

dos  Estados  com  normas.  Finalmente,  os  indicadores  que  avaliam  as  políticas 

governamentais buscam medidas indiretas a respeito do desempenho dos governos que 

possuam impacto da aplicação e respeito aos direitos humanos (idem: 78-89).

Apesar de existirem muitas formas de tornar os aspectos acima mencionados 

operacionalizáveis,  ainda  existem  muitas  lacunas  envolvendo  a  problemática  da 

quantificação. Landman observa que se sabe mais sobre o que mensurar do que como 

mensurar (idem: 91). Além disso, muitas das medidas são formadas pela agregação de 

índices individuais, sem que estejam claras as regras dessa agregação. Usar um número 

de  alto  grau  de  abstração  para  fazer  amplas  generalizações  enfrenta  problemas  de 

validade, confiabilidade, etc. (idem: ibidem).

O que significa atribuir  um número  ordinal  a  um fenômeno de alto  grau de 

complexidade, e que enfrenta problemas sérios de definição? A busca pela objetividade 

científica  leva  os  pesquisadores  a  buscarem regras  para  elaborar  estatísticas  que  os 

permitam avaliar seu objeto de estudo. Porém, a convicção cega de que tal forma de 

avaliação quantitativa seja possível pode mascarar, sob uma roupagem de cientificidade, 

as mais abstrusas distorções. Afinal, uma simples mudança de definição dos indicadores 

num estágio inicial da pesquisa pode comprometer seriamente o resultado, o que nos 

65



leva a imaginar o quanto o desejo de um cientista  de chegar  a dada conclusão não 

influencia, inconscientemente e a priori, o desenho que ele dará a seu trabalho.

Como escapar do dilema entre  a correção epistemológica e a  necessidade de 

resultados? 

2.3.3 – Direitos Humanos nas Relações Internacionais: Uma Solução Pragmática

Comecemos  esta  seção  com  uma  resposta  sincera  à  pergunta  com  que 

concluímos  a  seção  anterior:  não  existe  uma  solução  para  escapar  do  dilema entre 

objetividade e coerência metodológica. O que existem são diferentes alternativas, que 

dependem em grande  medida dos  compromissos  epistemológicos  que o pesquisador 

assuma.  Nenhuma dessas alternativas é  absoluta,  mas acreditamos que seja possível 

avaliar entre soluções melhores e piores – a depender do objetivo acadêmico que se 

tenha em mente. 

Todd  Landman  acredita  que  é  possível  estudar  os  direitos  humanos 

cientificamente mesmo na ausência de consenso sobre os fundamentos filosóficos para 

o conceito (Landman 2006: 4). Diante das críticas marxistas, utilitaristas, comunitárias e 

pós-modernas,  é  altamente  improvável  que  se  chegue  a  tal  consenso  num  futuro 

próximo. Porém, direitos humanos são uma realidade social que precisa ser avaliada. 

Uma resposta cada vez mais popular ao ceticismo metodológico é aceitar uma 

solução  pragmática,  desconsiderando  a  necessidade  de  fundamentos  filosóficos  e 

fazendo afirmações meramente jurídicas e políticas sobre a existência dos direitos, e a 

necessidade de protegê-los (idem: ibidem). Estas afirmações se baseiam na proliferação 

das normas de direitos humanos desde a Declaração Universal de 1948, e enfatizam o 

consenso  global  alcançado  nos  fóruns  internacionais.  Cita-se  como  evidência  deste 

consenso  a  participação  de  mais  de  cem  nações  nos  fóruns  internacionais,  a 

promulgação de  declarações  formais  e  o  estabelecimento  de  padrões  internacionais. 

Para o cientista social, a “linguagem de compromisso” criada pelas declarações formais 

oferece  um ponto  de  partida  a  partir  do qual  operacionalizar  conceitos  em análises 

sistemáticas (idem: ibidem).   

Uma segunda solução pragmática seria fazer afirmações sobre a forma como os 

direitos  constrangem  e  facilitam  o  comportamento  humano.  Alguns  acadêmicos, 

segundo Landman,  vêem os  direitos  humanos  como meios  importantes  para  atingir 

certos  fins,  como  reivindicações  de  proteção  institucional,  garantias  legais  para  o 
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exercício da agência,  ou a  realização  da  justiça  global.  Assim,  os  direitos  humanos 

deixam  de  ser  conceitos  metafísicos  e  passam  a  ser  instrumentos  práticos  para  a 

obtenção de certas finalidades sociais. (idem: 4-5). 

Acreditamos  que  a  primeira  das  soluções  apresentadas  por  Landman 

(concentrar-se nas alegações jurídicas e políticas e na linguagem do compromisso) é a 

mais apropriada para os objetivos que estabelecemos na introdução deste trabalho. Não 

iremos nem identificar os direitos humanos apenas com as regras jurídicas positivas – o 

que esvaziaria o conceito – nem iremos adotar uma compreensão do conceito tão ampla 

que a torne inoperável. Evidente que o consenso é relativo e contestado, porém ele é um 

ponto de partida valioso, principalmente se abandonarmos as pretensões mais rigorosas 

de universalidade do conceito (ver seção 4.4). Quando consideramos a realidade dos 

direitos humanos de forma contextualizada, torna-se claro que se sua “realidade” puder 

ser identificada, ela se encontra na existência de crenças e convicções compartilhadas, já 

que direitos humanos são objetos de realidade cultural (não existem exteriormente aos 

seres  humanos,  mas  são  mentalmente  vivenciados.  Ver  seção  sobre  construtivismo 

social, 4.3.6).

Para chegar a um equilíbrio em nossa definição, tomaremos de empréstimo a 

distinção feita por David P. Forsythe entre “lei dura” (hard law) e “lei branda” (soft law) 

(Forsythe 2006: 12).  A lei  dura, segundo ele,  é aquela que é aplicada nas cortes de 

justiça. É o direito positivo dos juristas, as normas cujo descumprimento pode ensejar 

uma sanção ou uma prestação forçada. A lei suave, por seu lado, manifesta-se de duas 

formas. Existem as regras legais que não estão sujeitas às cortes judiciárias, mas que 

influenciam a elaboração extrajudiciária  de políticas  públicas  (por  exemplo,  existem 

tratados  que  nunca  são  judicialmente  adjudicados),  e  existem  as  normas  que  não 

satisfazem os critérios procedimentais para serem consideradas leis, mas que, de todo 

modo, influenciam as políticas como se fossem leis (idem: ibidem).

Segundo  Forsythe,  a  importância  do  conceito  de  lei  branda  é  desvincular  a 

análise dos direitos humanos do legalismo estatal,  o que permite considerar o papel 

exercido por atores não-estatais (idem: 13).  

2.4 Um Breve Balanço e Conclusões do Capítulo
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Tentamos tornar explícitas algumas das dificuldades teóricas e epistemológicas 

que  estão  implícitas  no  debate  a  respeito  dos  direitos  humanos.  Duas  razões  nos 

motivaram.  Em  primeiro  lugar,  rejeitamos  o  ceticismo  radical  a  respeito  da 

possibilidade  de  um conhecimento  positivo  sobre  fenômenos  de  natureza  cultural  e 

espiritual – tais quais os direitos humanos. Por outro lado, estamos convictos de que, 

embora alguma medida de conhecimento seja possível, este conhecimento precisa ser 

qualificado por uma série de ressalvas. Aprofundaremos essa problemática no capítulo 

3.

Considerando o que ficou dito acima, e tendo em vista os objetivos de nossa 

investigação,  iremos,  no  restante  deste  trabalho,  admitir  como  válidas  as  seguintes 

conclusões:

1- Embora  não  exista  consenso  sobre  sua  justificação  filosófica,  os  direitos 

humanos existem: são um constructo social que nasceu na tradição política 

do Ocidente e posteriormente difundiu-se para outras regiões do globo.

2- É possível chegar a uma definição pragmática razoavelmente objetiva sobre 

os  direitos  humanos  sem  confundi-los  com  normas  legais  nem  com 

princípios éticos abstratos.

3- Partindo  desta  definição  intermediária  –  inspirada  no  conceito  de  “lei 

branda”  de  Forsythe  –  é  possível  medir  a  intensidade  da  aplicação  ou 

violação dos direitos humanos em diferentes países, e classificá-los como 

melhores ou piores em relação a certas dimensões e à luz de objetivos sociais 

convencionalmente estabelecidos.

A percepção que resume as conclusões deste capítulo é:  direitos humanos são 

um conceito. A relevância dessa percepção ficará mais clara nos capítulos seguintes. 

Tendo as ressalvas que fizemos nesse capítulo em mente, no capítulo 4 iremos 

considerar cientificamente válidos alguns dos indicadores numéricos da ciência social 

mainstream para  avaliar  a  violação  dos  direitos  humanos  na  China.  Não  temos 

pretensões de que esses indicadores sejam aceitos como verdade científica absoluta e 

inquestionável,  mas  apenas  avaliamos  que  eles  possam ser  usados  como pontos  de 

partida para aprofundar nossa discussão
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Capítulo 3 – A Conceptualização da Cultura

3.1 Algumas Qualificações

Quando se reflete sobre a operacionalização do conceito de cultura nos estudos 

de Ciência Política, não se pode deixar de ter a impressão de que, por trás da abundância 

de indicadores e de dados, oculta-se uma pobreza metodológica bastante acentuada. Os 

estudiosos nem sempre se preocupam em problematizar  o conceito  (e.g.  Inglehart  e 

Baker  2000),  e  as  definições  usadas  aproximam-se  mais  de  uma  reformulação  do 

conceito intuitivo que o senso comum tem de cultura do que, propriamente, de uma 

elaboração científica (veja-se a crítica que Schweder faz sobre os “Mapas Morais” da 

Ciência Política em Schweder 2000).

A inaptidão  da  ciência  política  ao  lidar  com a  idéia  de  cultura  não  é  de  se 

estranhar.  Por muitos anos ao longo da segunda metade do século XX, a disciplina 

esteve dominada por perspectivas racionalistas que rejeitavam a cultura como categoria 

explicativa válida (ver Almond 1996 para um sumário), e o retorno da cultura ao cenário 

acadêmico não ensejou uma reformulação completa da epistemologia positivista30. Ela 

30

3

 Esta reformulação veio de outras frentes, mas nem sempre foi aceita pelo mainstream. Ver 
Almond 1996: 79-81.
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era apenas uma nova variável  a ser considerada no estudo, e  não um elemento que 

pudesse desestabilizar a própria teoria.

Por essas razões, um balanço do conceito de cultura que se limitar à bibliografia 

da Ciência Política corre o risco de superficialidade. Não é fácil apreender a riqueza e a 

complexidade  do  conceito  sem  considerar  o  que  já  foi  dito  a  este  respeito  pelos 

antropólogos, pelos humanistas e pelos filósofos31. Porém, se as limitações da Ciência 

Política  por  um  lado  criam  o  risco  de  superficialidade,  por  outro,  a  profusão  de 

reflexões e teorias existentes sobre o problema da cultura em outros campos criam um 

risco de natureza diametralmente oposta: é muito fácil  perder-se diante da riqueza e 

complexidade do que já foi escrito sobre cultura pelas outras disciplinas.

A explicação  para  essa  riqueza  de  conhecimentos  deve-se  à  incipiência  dos 

estudos culturais, por estranho que isso possa parecer. Podemos arriscar dizer, seguindo 

Kuhn, que os estudos culturais ainda se encontram numa situação pré-paradigmática – 

e,  portanto,  pré-científica  (Kuhn 1996:  47).  Isso se  deve não  ao fato de  os  estudos 

culturais serem recentes32, mas ao fato de ainda não se ter encontrado um paradigma 

definitivo  para  possibilitar  a  emergência  de  uma  “ciência  normal”  da  cultura.  A 

impressão que fica é a de que cada vez que alguém se propõe a estudar o fenômeno, 

tem-se a  necessidade  de  se  buscar  fundamentações  teóricas  ab ovo.  Cada estudioso 

possui sua própria definição, e muitas vezes não está muito claro como se pode escolher 

entre as diferentes definições (ver White 2009: 47). 

O estudioso da cultura, portanto, corre ainda um terceiro risco. Quando ele se 

propõe  a  avaliar  as  diferentes  soluções  encontradas  para  estudar  cientificamente  a 

cultura, ele pode se sentir tentado a apresentar uma solução nova. Acontece que, por 

mais confiantes que ele estivesse de ter  chegado a uma compreensão satisfatória da 

cultura,  muito  provavelmente  ele  estaria  apenas  elaborando  apenas  mais  um 

entendimento  que  se  perderia  num  corpus  acadêmico  saturado  e  já  suficientemente 

caótico.   

31

3

 Sobre os problemas da interdisciplinaridade, ver Dogan 1996.

32

3

 Eles existem, na verdade, desde o século XIX, e possuem muitos antecedentes nas 
humanidades, como mostraremos abaixo. 
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Para tornar compreensível,  portanto, quais são as pretensões deste capítulo,  é 

preciso delimitar com muita clareza quais não são suas pretensões.

Em primeiro lugar, este não será um balanço abrangente do conceito de cultura, 

mas  sim um balanço  do  conceito  tal  como  se  apresenta  nos  estudos  culturais da 

Ciência Política. Evidente que nosso balanço, para escapar do risco de superficialidade 

de que falamos, será crítico e orientado por preocupações metodológicas, e, portanto, 

não  poderemos  prescindir  de  incursões  em  outros  campos  –  principalmente  na 

Antropologia. Tais incursões, no entanto, não são casuais, mas prestam-se tão somente a 

nos fornecer recursos com os quais possamos avaliar os estudos de Ciência Política. 

Não é nem de longe nosso objetivo esgotar a bibliografia antropológica e filosófica a 

respeito  da  cultura  –  e,  mesmo  que  fosse,  tal  tarefa  estaria  além  de  nossas 

possibilidades. Deixemos claro, também, que a escolha da antropologia tem a finalidade 

comparativa de reforçar  certos  aspectos teóricos  dos  paradigmas de ciência  política. 

Naturalmente,  poderíamos ter  escolhido outras disciplinas – como a sociologia ou a 

geografia cultural – como referencial de contraste sem prejuízo significativo de nossa 

argumentação. Porém consideramos a antropologia, por suas características peculiares, 

mais adequada às nossas finalidades nesse capítulo, e por isso dedicamos uma seção à 

apresentação do conceito  de cultura  nesta  disciplina,  seguindo o pensamento de um 

destacado antropólogo.

Em segundo lugar,  ainda que apresentemos algumas definições de cultura  ao 

longo de nossa investigação – e ainda que acreditemos que uma ciência da cultura seja 

possível – nosso objetivo não é apresentar um paradigma para estudar a cultura, mas 

sim  indicar,  através  da  epistemologia,  o  que  há  de  errado  com  os  paradigmas 

culturalistas existentes. Ou seja, por mais que acreditemos que a cultura explique de 

diferentes  maneiras  muitos  aspectos  da  sociedade,  interessa-nos  mais  saber  de  que 

forma essas explicações não podem ser formuladas, e por que razões. Este é o aspecto 

negativo de nossa investigação.

Evidentemente  que  para  saber  com  precisão  o  que  há  de  errado  com  os 

paradigmas  culturais  é  preciso  ter  alguma  noção  de  quais  características  teria  um 

paradigma  culturalista  cientificamente  válido.  Ao  fim  de  nosso  levantamento 

metodológico, portanto, teremos indiretamente mostrado a direção em que os estudos 

culturais poderiam seguir. Este é o aspecto positivo e secundário de nossa investigação, 

e será desenvolvido com mais detalhes no apêndice ao capítulo 3, que será apresentado 

como mera sugestão.
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Enfatize-se também que toda reflexão metodológica que for feita ao longo deste 

capítulo objetiva satisfazer o objetivo principal de identificar o que há de errado com os 

paradigmas culturais. Estamos conscientes de que a epistemologia enfrenta uma série de 

dificuldades  gerais  bastante  complexas  e  difíceis  de  superar  (ver  Moser  2002). 

Nenhuma delas é preocupação imediata de nosso trabalho, portanto não há por que nos 

concentrarmos  em toda  dificuldade  filosófica  que  o  conhecimento,  de  forma  geral, 

enfrente. A única epistemologia que nos interessa é a epistemologia da ciência, ou seja, 

os problemas relacionados ao conhecimento científico (e não ao conhecimento de forma 

geral), para que possamos saber quais as dificuldades enfrentadas por uma ciência da 

cultura. 

Finalmente, uma ressalva. O apêndice deste trabalho é conectado a este capítulo 

e se chamará “Ensaio de uma Nova Epistemologia da Cultura”, e nele apresentaremos 

algumas sugestões bastante  pessoais  sobre o tema que está sendo tratado.  Sabemos, 

porém, que é um apanágio dos tolos acreditar poderem ser originais. O que for dito 

nesta  seção é  uma reformulação de algumas percepções  tomadas  de empréstimo de 

ramos bastante heterogêneos do conhecimento – especialmente das ciências naturais. O 

que é particularmente nosso é a sistematização dessas diferentes percepções num todo 

voltado  à  interpretação  da  cultura.  Deixe-se  claro,  além  disso,  que  lançamos  essa 

proposta apenas como um complemento ao nosso estudo, e de forma provisória.  Se 

nossa sugestão é ou não pertinente é algo que não interfere no objetivo central deste 

estudo,  que  é  identificar  as  raízes  das  dificuldades  epistemológicas  da cultura.  Esta 

seção, portanto, pode ser ignorada ou simplesmente lida como um adendo.   

3.2 A Cultura na Ciência Política

3.2.1 – Antecedentes 

Se considerarmos que existe alguma continuidade entre a Filosofia Política e a 

Ciência  Política,  e  encararmos  ambas  como  etapas  na  evolução  de  uma  mesma 

disciplina – o que seria bastante questionável – poderíamos dizer que, durante maior 

parte  da  história  da  disciplina,  apenas  excepcionalmente  os  pensadores  políticos 
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ignoram a cultura nas suas reflexões. Evidentemente que não se falava em “cultura33”, 

mas utilizavam-se expressões que se referiam a idéias aparentadas. Platão, por exemplo, 

argumentou na República que os governos variam de acordo com as disposições de seus 

cidadãos (Putnam 1994: 11). Central nas reflexões de Aristóteles, por sua vez, era o 

conceito  de  “virtude”.  Em sua  Política,  ele  investiga  quais  são  as  virtudes  de  um 

cidadão, e em que medida estas se diferenciam das virtudes individuais (livro III, parte 

IV).   

Particularmente  profícuo  em  percepções  semelhantes  é  o  pensamento 

republicano,  em  suas  diversas  manifestações  ao  longo  da  história  do  pensamento 

político  ocidental.  Em  Roma,  a  relação  entre  libertas  e  virtus era  considerada 

axiomática  pelos  defensores  do  antigo  regime  republicano  (Nelson  2008:  194). O 

governo dos  cônsules,  do  senado e  dos  tribunos  dependia  da  virtude,  e  o  fim dela 

representava uma grave ameaça ao  imperium que Roma havia cultivado ao longo dos 

séculos (idem). Cícero era por excelência o articulador desta concepção. Inspirando-se 

nos estóicos, ele acreditava que a conduta virtuosa era aquela que refletia os preceitos 

da lei natural, que permeava todo o cosmos e se confundia com a Razão (Châtelet 2000: 

24).

A Itália  renascentista,  com sua paixão  pelos  studia  humanitatis,  recuperou a 

concepção romana de respublica e liberdade. Maquiavel, geralmente identificado como 

prosélito de governos autoritários, nos seus Discursos sobre a Primeira Década de Tito 

Lívio,  defende  que  é  a  virtude  (virtù)  que  permite  aos  cidadãos  alcançarem o  bem 

comum e a glória (Nelson 2008: 201). A liberdade, segundo ele, leva à virtude, e esta à 

grandeza (idem: ibidem). No pensamento anglo-saxão, entre os pensadores republicanos 

podemos citar Thomas More, James Harrington e Thomas Jefferson (idem: 203, 207, 

208). Dizer que a virtude é essencial para o bom funcionamento de uma comunidade 

política nada mais é que dizer que os valores importam.

Montesquieu foi ainda mais explícito, ao reformular a tipologia das formas de 

governo de  Aristóteles.  Para  ele,  as  leis  mantêm relações  com a  natureza  e  com o 

princípio de cada governo. Os governos podem ser distinguidos a partir de sua natureza, 

ou seja, a partir dessa estrutura particular que define o modo de detenção e de exercício 

33

3

 A palavra foi introduzida na Antropologia e transformada em termo técnico por Edward B. 
Tylor, em 1871 (White 2009: 45). No século XIX, o termo era estudado numa acepção 
ligeiramente distinta pelos alemães.
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do poder,  mas também a partir  de seu princípio,  ou seja, desse conjunto de paixões 

específicas que remete aos costumes e à comunicação humana (Châtelet 2000: 63). O 

“princípio” do governo republicano seria a virtude, o do monárquico seria a honra, e o 

do despótico o temor (idem: 63-64). 

Alexis de Tocqueville, embora tenha estudado a democracia americana obretudo 

sob  o aspecto  da igualdade  e  da  liberdade,  ressalta  a  conexão entre  mores  de uma 

sociedade e suas práticas políticas (Putnam 1994: 11). Ele alega em  Democracia na 

América que as associações cívicas reforçam os “hábitos do coração” que são essenciais 

para o bom funcionamento de instituições democráticas. Elas também contrabalançam a 

ausência das virtudes características dos regimes aristocráticos. Tocqueville acredita que 

são  as  associações  que,  entre  os  povos  democráticos,  devem  assumir  o  lugar  dos 

particulares poderosos que a igualdade de condições faz desaparecer (Châtelet 2000: 

111). Ele também observou que, através delas, os sentimentos e as idéias são renovados, 

o coração é alargado, e a compreensão é desenvolvida apenas pela ação recíproca dos 

homens sobre os outros (Putnam 1994: 90).

A idéia de que os valores importam e influenciam as instituições encontrou com 

facilidade aceitação entre os pensadores clássicos. Ela passou a ser questionada com 

mais  veemência  a  partir  da  emergência  do  constitucionalismo  liberal,  porém  não 

desapareceu por completo do cenário da teoria política. Alguma medida de virtude em 

um  povo  sempre  pareceu  um  elemento  natural  para  o  bom  funcionamento  de  um 

Estado. Um dos sonhos do liberalismo sempre foi o de criar instituições tão eficientes 

que pudessem funcionar – como sugeriu Kant na Paz Perpétua – mesmo entre um povo 

de  demônios.  Os  federalistas,  por  exemplo,  considerando  a  natureza  corruptível  do 

homem,  desejaram  conceber  um  arranjo  institucional  que  pudesse  funcionar 

independente  das  predisposições  dos  governantes  à  virtude  cívica.  Os  checks  and 

balances foram criados para permitir que o governo não só controlasse os governados, 

mas controlasse a si mesmo (Stimson 2008: 322). Este entendimento, porém, não era 

necessariamente incompatível com a tradição do republicanismo e das virtudes cívicas.

No âmbito das  ciências  sociais,  o  estudo clássico  a  enfatizar  a  relação entre 

cultura e o desempenho de uma sociedade é a obra de Max Weber, A Ética Protestante e  

o Espírito do Capitalismo. Sua tese é a de que o protestantismo, especialmente em suas 

versões calvinistas, promoveu a ascensão do capitalismo não ao abolir aspectos da fé 

romana que inibiam o livre comércio, nem ao encorajar a busca pela riqueza, mas ao 

definir  e sancionar  uma ética de comportamento cotidiano que conduzia  ao sucesso 
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econômico  (Landes  2000:  11).  O  protestantismo  calvinista  fez  isso,  inicialmente, 

afirmando a doutrina da predestinação. A salvação não dependia nem da fé nem das 

obras, mas havia sido estabelecida desde o começo dos tempos. As pessoas deveriam ser 

boas não pelas conseqüências dessa bondade, mas porque certas qualidades de espírito 

eram sinais da predestinação (idem: ibidem). Embora a crença na predestinação tenha 

durado  apenas  uma  geração  ou  duas,  ela  foi  transformada  num código  de  conduta 

secular  que  perdurou.  Este  código  valorizava  o  trabalho  duro,  a  honestidade,  a 

seriedade, o uso parcimonioso do dinheiro e do tempo, etc. (idem: ibidem).

Weber, inspirando-se na filosofia de Dilthey, introduziu nas ciências sociais uma 

distinção metodológica que haveria de marcar uma ruptura entre os racionalistas e os 

culturalistas: a distinção entre erklaren (explicação) e verstehen (compreensão) (Harper 

1994:  140).  Weber  escreveu  que,  nas  ciências  sociais,  estamos  preocupados  com 

fenômenos intelectuais e psicológicos, cuja compreensão empática é naturalmente um 

problema  de  tipo  especificamente  diferente  daqueles  que  os  esquemas  das  ciências 

naturais  em  geral  podem  ou  buscam  resolver  (idem:  ibidem).  Ele  alerta  que  não 

devemos  abandonar  a  ciência,  mas  que  deveríamos  transcender  a  metodologia  e  o 

raciocínio científicos, que reduzem a vida humana a simples seqüenciais causais. 

A separação entre explicação e compreensão não coincide com a distinção entre 

paradigmas  culturalistas  e  racionalistas.  Alguns  dos  estudos  culturalistas  de  matiz 

positivista  propõem  exatamente  tratar  a  cultura  como  uma  variável  que  poderia 

“explicar”  a  causalidade  de  certos  fenômenos  sociais.  No entanto,  grosso  modo,  os 

estudiosos  da  cultura  são  os  que,  por  excelência,  consideram  a  compreensão  um 

processo fundamental para o cientista social. Já os positivistas tentam solapar a validade 

das teorias da cultura alegando que o que caracteriza a ciência é exatamente uma lógica 

da causalidade (Miller 1988: 60). Ainda teremos oportunidade de discutir, na seção 3.4, 

se esta distinção permanece válida nos estudos culturais.

3.2.2 Reação Positivista

Quando  Augusto  Comte  fundou  a  Sociologia  moderna  em  seu  Cours  de 

Philosophie Positive, ele tinha em mente o estabelecimento de uma nova ciência que 

pudesse  fazer  com a  sociedade  aquilo  que  as  ciências  naturais  haviam feito  com a 

natureza.  Da  mesma  forma  que  a  tecnologia  havia  permitido  uma  revolução  na 

dependência do homem ao meio natural, sua “física social” apresentava um modelo para 

reformas sociais (Almond 1996: 62). 
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Ao longo do século XIX, tradições racionalistas como a representada por Comte 

e  pelos  darwinistas  sociais  conviveram  com  pensadores  interpretativistas,  como  o 

próprio Weber, Dilthey, além dos “culturologitas” alemães, tais como Gustav Klem. Até 

a década de 1940 e 1950, os estudos culturais ainda faziam parte dos  mainstream nas 

universidades  americanas34 (Harrison  2000:  xxi).  A rejeição  sistemática  aos  estudos 

culturais começaria com os trabalhos da Escola de Chicago, mas viria em sua forma 

mais  violenta  com  a  “revolução”  behaviorista,  culminando  com  as  tendências 

racionalistas da segunda metade do século XX, como a Escolha Racional e a Teoria dos 

Jogos. 

A nova “ciência” da política deveria, de alguma forma, superar a normatividade 

característica das humanidades e da Teoria Política clássica (ver Dryzek et al. 2008: 7). 

Para tanto, era preciso reforçar as metodologias quantitativistas e abandonar conceitos 

não-científicos. No entreguerras, a Escola de Chicago buscou implementar esse objetivo 

construindo  teorias  de  pretensões  inferenciais,  embasadas  em  pesquisas  empíricas, 

métodos quantitativos e estratégias de pesquisa interdisciplinares (Almond 2008: 65). 

Os  behavioristas  foram ainda  mais  longe.  A Segunda  Guerra  Mundial  havia 

gerado uma ampla demanda por cientistas sociais tanto nas forças armadas como na 

sociedade civil,  já que a nova conjuntura apresentava desafios complexos, tais como 

assegurar alta produtividade na agricultura e na indústria com a mão-de-obra reduzida, 

recrutar e treinar soldados, controlar o consumo e a inflação, etc. (idem: 68). Este corpo 

profissional, quando a guerra terminou, forneceu o pessoal que ocupou os espaços das 

cada vez maiores instituições acadêmicas do pós-guerra (idem: ibidem). 

Os behavioristas estavam preocupados com o “comportamento”, ou seja, com os 

aspectos externos da ação humana. A área por excelência da ciência política em que esse 

novo método floresceu foram os estudos eleitorais (idem: 71), talvez porque aqui os 

métodos quantitativos se mostrem eficazes. As relações internacionais também foram 

profundamente  influenciadas  por  essa  tendência,  que  levaria,  posteriormente,  a  uma 

reformulação metodológica das correntes mais influentes, originando o neorealismo e o 

neoliberalismo (Lamy 2008: 126).

34

3

 Entre os autores envolvidos no debate sobre cultura à época, podemos citar Margaret Mead, 
Ruth Benedict,  David McClelland,  Edward Banfield,  Alex Inkeles,  Gabriel  Almond,  Sidney 
Verba, Lucian Pye e Seymor Martin Lipset (Huntington 2000: xiv).
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O  clima  do  pós-guerra  não  foi  muito  favorável  aos  estudos  culturais.  As 

tradições  hermenêuticas,  ao  lado  da  teoria  política,  embora  tenham sobrevivido  no 

pensamento de humanistas como Leo Strauss (Almond 1996: 79) e em muitos centros 

universitários europeus, foram atacadas como sendo “belas letras, crítica e especulação 

filosófica”  (Dryzek  et  al.  2008:  7).  Além  disso,  grandes  esperanças  haviam  sido 

depositadas  nas  teorias  da  modernização  (Harrison  2000:  xvii,  Putnam  1994:  83), 

segundo as  quais  a  modernidade  européia  poderia  ser  difundida  para  todo  o  globo 

independente de particularidades culturais ou regionais, desde que certos pressupostos 

econômicos fossem seguidos.

Poucas relações são tão sólidas na ciência política quanto a que é identificada 

entre o desenvolvimento socioeconômico e a estabilidade democrática (Putnam 1994: 

84). A revolução industrial na Europa foi responsável por uma alteração profunda na 

sociedade,  que  permitiu  o  florescimento  das  democracias  modernas  tal  como  as 

vivenciamos  atualmente.  Segundo os  estudos  empíricos,  há  uma associação  entre  o 

nível  de  desenvolvimento  econômico  e  o  desempenho  institucional,  fato  que  levou 

alguns a dizerem que, de todas as teorias para explicar as diferenças de desempenho 

democrático, a mais poderosa é a da modernização (idem: ibidem).

O  pressuposto  básico  por  trás  tanto  do  positivismo  quanto  das  teorias  da 

modernização é um otimismo quanto à possibilidade de o ser humano ser mestre de seu 

próprio  destino.  O  conceito  de  cultura  evoca  lembranças  desagradáveis  de  etnia, 

estrutura,  língua,  irracionalidade  (Landes  2000),  enquanto  que  a  ideologia 

antropocêntrica  e  cientificista  das  ciências  sociais  busca  exatamente  provar  que  o 

homem é capaz, através da racionalidade, de moldar não apenas o seu meio natural, mas 

a  si  próprio  e  à  sociedade  –  seja  pela  reforma  institucional,  seja  pela  “engenharia 

social”. 

Não  por  acaso,  o  renascimento  das  explicações  culturais  coincide  com uma 

desilusão acentuada com as teorias da modernização. Na virada do milênio, metade ou 

mais  da população de vinte  e  três  países  ainda era  analfabeta.  Metade ou mais  das 

mulheres  de trinta e cinco países ainda eram analfabetas.  A expectativa de vida era 

menor que sessenta anos em quarenta e cinco países (Harrison 2000: xviii). Por outro 

lado,  países  sem  grandes  recursos  naturais  e  com  antecedentes  de  colonização  e 

imperialismo  conseguiram  superar  as  expectativas  previstas  pela  teoria  da 

modernização. 
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A relação  entre  modernização  e  desempenho  democrático  continua  válida, 

porém a teoria da modernização não oferece uma explicação muito convincente sobre 

porque diferentes países são mais ou menos bem sucedidos em se modernizar. Como 

explicar, por exemplo, que a Coréia do Sul e Gana – que possuíam indicadores sócio-

econômicos muito similares na década de 1960 – tenham seguido caminhos tão díspares 

rumo  à  modernização?  (Huntington  2000:  xiii)  O  que  poderia  dar  conta  destas 

disparidades?

 

3.2.3 Paradigmas Culturalistas em Ciência Política

Cultura  importa.  Esta  é  a  grande  conclusão  (ou  pressuposto?)  das  teorias 

culturalistas. Como foi dito, o interesse pela cultura decaiu drasticamente durante as 

décadas de 1960 e 1970, porém, a partir da década de 1980, o interesse pela cultura 

como uma variável explanatória35 começou a reviver (Huntington 2000: xiv).  Um dos 

primeiros trabalhos com este teor foi o livro Underdevelopment Is a State of Mind – The 

Latin American Case, de Lawrence Harrison. Muito criticado pelos intelectuais latino-

americanos, esse livro argumentava que a herança cultural  do continente é um sério 

obstáculo ao desenvolvimento (idem: ibidem).

Gradativamente, mais e mais cientistas sociais se voltaram para fatores culturais 

para  explicar  a  modernização,  a  democratização  política,  a  estratégia  militar,  o 

comportamento de grupos étnicos,  e os alinhamentos  e  antagonismo entre  os  países 

(idem: ibidem). Huntington fala de um “renascimento da cultura” nas ciências sociais, 

que estaria sendo promovido por autores como Fukuyama, Lawrence Harrison, Robert 

Kaplan, Seymor Martin Lipset,  Robert Putnam, Thomas Sowell e ele próprio (idem: 

ibidem). Evidente que esse movimento não foi  aceito de modo generalizado: ele foi 

criticado,  no  mainstream,  principalmente  pelos  adeptos  de  explicações  universais  – 

como a teoria da escolha racional – e pelos neo-realistas (idem: ibidem).  

Uma  das  razões  para  sermos  cautelosos  ao  estudar  o  “renascimento”  dos 

paradigmas culturais na Ciência Política é o fato de muitas das explicações culturais 

35

3

 Observe-se  que  a  cultura  retorna  apenas  como  uma  variável  nova  dentro  de  modelos 
metodológicos que não foram reformulados. 
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contemporâneas  poderem  ser  classificadas  como  fazendo  parte  de  um 

“desenvolvimentismo cultural” (Schweder 2000). Para um adepto dessa perspectiva, a 

afirmação de que “a cultura importa” é uma forma de dizer que algumas culturas são 

empobrecidas e retrógadas, enquanto outras são ricas e avançadas (idem). Significa que 

há algumas coisas que todos os seres humanos desejam, e que suas culturas particulares 

os impedem de obter esses bens (saúde, tranqüilidade doméstica, justiça, prosperidade 

material,  auto-estímulo  hedonista  e  famílias  pequenas)  (idem).  Existe  um  risco, 

portanto,  de  que  boa  parte  do  debate  esteja  contaminado  por  profundas  questões 

normativas,  e  que  parte  das  divergências  provenha  não  de  questões  estritamente 

acadêmicas, mas, possivelmente, das pretensões de um “novo evangelismo” (idem).

Um dos pressupostos dos estudos culturalistas é o de que a cultura pode ser 

isolada de outras manifestações sociais e estudada como se fosse um fenômeno social 

como qualquer outro. Huntington observa – com razão – que se a cultura inclui tudo, ela 

não explica nada (idem: xv). Ele acredita, no entanto, que a cultura pode ser definida em 

termos  puramente  subjetivos36,  como  os  valores,  atitudes,  crenças,  orientações  e 

suposições subjacentes prevalente entre as pessoas de uma sociedade (idem: ibidem). A 

partir dessa definição, ele acredita ser possível estabelecer a relação que existe entre a 

cultura  na  acepção  subjetiva,  por  um  lado,  e  a  modernização  econômica  e 

democratização política por outro (idem: ibidem).

Estudos com tais características podem ser definidos como pertencentes a teorias 

culturais  positivistas.  Todd  Landman  apresenta  uma  tipologia  mais  abrangente  dos 

estudos culturais em ciências sociais. Segundo ele, assim como a análise estrutural, a 

análise  cultural  busca  um  entendimento  dos  fenômenos  sociais  ao  focar  aspectos 

holísticos  mais  amplos  e  compartilhados  de  coletividades  de  indivíduos  e  estados37 

(Landman  2006:  48).  Mas,  ao  invés  de  olhar  para  as  redes  e  instituições,  ela  se 

concentra  no  estudo  de  significados  compartilhados,  compreensões  intersubjetivas  e 

normas que se desenvolvem entre e junto a indivíduos e Estados (idem: ibidem). Ao 

36

3

 Ou seja, deixando de lado elementos “objetivos”, como infra-estrutura, armamentos, etc.

37

3

 A partir  deste  ponto,  apresentaremos  o  terceiro  dos  grandes  grupos  de  paradigmas  que 
analisamos na seção 2.3.2 a) seguindo a tipologia de Todd Landman. O restante desta seção e a 
seção3.2.4 foram baseadas no livro Studying Human Rights, do autor. 
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contrário da análise racionalista, a análise cultural afirma que interesses individuais e 

ações não podem ser entendidos isolados, mas precisam ser situados num contexto de 

compreensões  compartilhadas,  relações  intersubjetivas,  e  orientações  mútuas  que 

tornam comunidades  humanas  possíveis  (idem:  ibidem).  Landman  acredita  –  como 

Huntington – que esses significados compartilhados e compreensões formam culturas e 

comunidades  mais  amplas  que  podem  ser  agrupadas  e  analisadas  como  se  fossem 

unidades (idem: ibidem).

Landman divide os  estudos  culturais  em três  grandes  grupos,  que variam de 

acordo com o grau de universalidade de conhecimento a que almejam atingir e com sua 

maior ou menor crença na possibilidade de fazer inferências entre contextos culturais 

diferentes  (idem:  49).  O  primeiro  grupo  adota  a  perspectiva  antropológica  e  se 

concentra em análises etnográficas aprofundadas de sistemas localizados de significados 

e compreensões compartilhadas (idem: ibidem). O alcance deste tipo de análise tende a 

ser bastante  focado na população analisada,  no contexto em que ela  vive e  em sua 

compreensão  de  seu  próprio  mundo  social.  Pesquisas  deste  tipo  evitam  fazer 

generalizações entre diferentes culturas, e concentram-se nos modos específicos pelos 

quais  diferentes  comunidades  humanas  são  formadas  e  estabelecem  significados, 

sistemas  compartilhados  de  crença  e  a  construção  de  identidades  coletivas  (idem: 

ibidem).

O segundo grupo amplia a abrangência da população analisada para conduzir 

pesquisas comparativas entre diferentes países sobre atitudes, valores, normas e crenças, 

usando técnicas de  survey  em massa para rastrear a “mudança cultural” entre países 

distintos e dentro de um mesmo país (idem: ibidem). Essa abordagem é radicalmente 

diferente  da  primeira,  já  que  aceita  que  proposições  de  conhecimento  universal  e 

comparações  válidas  entre  países  são possíveis.  Os  estudos  clássicos  sobre “cultura 

política” se enquadram nesta categoria. Almond e Verba, por exemplo, em seu  Civic 

Culture, compararam orientações de valores e a identificação dos cidadãos com seus 

respectivos sistemas políticos nos EUA, Alemanha, Itália e México.  Inglehart fez um 

estudo parecido sobre a cultura política em sociedades industriais avançadas, em seu 

Culture Shift in Advanced Industrial Societies (idem: ibidem). Estudos sobre “capital 

social” e “confiança social” também se enquadram nessa categoria. 

O terceiro tipo de análise cultural estuda os modos pelos quais as práticas sociais 

“constroem” normas e crenças nos níveis domésticos e internacionais, e investiga de 

que forma a análise do discurso é, como uma prática cultural por si mesma, um meio 
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frutífero  de  analisar  fenômenos  sociais  (idem:  ibidem).  Este  tipo  de  abordagem 

questiona o grau em que conhecimento independente sobre o mundo é possível, e se as 

ciências  sociais  podem  promover  explicações  causais  para  eventos  observados  e 

resultados (idem: ibidem). A produção de conhecimento independente presume que o 

observador  não tem influência  ou impacto naquilo que está observando. Os adeptos 

desse tipo de análise acreditam que o conhecimento é relativo à posição do sujeito que o 

elabora. Eles, portanto, estão mais inclinados a apresentar explicações constitutivas, ao 

invés de propor explicações causais (idem: 50). Um exemplo desse tipo de paradigma 

são as teorias construtivistas das relações internacionais. 

3.2.4 Os Paradigmas Culturais e os Direitos Humanos

A análise  cultural  já  teve vasta  aplicação  no campo dos  direitos  humanos,  e 

naturalmente existe uma tensão entre as pretensões universais dos projetos dos direitos 

humanos e o foco de maior parte das análises culturais nos modos particulares em que o 

conhecimento do mundo é organizado, compartilhado e compreendido (Landman 2006: 

50).  Principalmente  a  análise  cultural  antropológica  tem  sido,  desde  a  Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, hostil ou cética quanto à idéia de direitos 

humanos universais baseados no individualismo liberal e racional (idem: ibidem). Por 

essa razão, a análise antropológica tem sido criticada pelo seu relativo desinteresse pelo 

tema. 

Apesar das críticas, os antropólogos vêm demonstrando que sua disciplina pode 

dar  grandes  contribuições  ao estudo dos  direitos  humanos.  Pesquisas  examinaram a 

relatividade  cultural  dos  direitos  humanos  através  de  pesquisas  regionais  (idem: 

ibidem).  A  grande  contribuição  contemporânea  da  antropologia  parte  da  seguinte 

reflexão: se os direitos humanos são culturalmente relativos,  então de que forma as 

abordagens  culturais  podem  identificar  pontos  de  convergência  e  estruturar 

interpretações,  de  forma  a  garantir  que  os  direitos  humanos  essenciais  sejam 

respeitados? (idem: ibidem). Essa contribuição, porém, precisa enfrentar os desafios de 

como  encontrar  uma  unidade  para  os  direitos  humanos  sem destruir  a  diversidade 

cultural,  e  de  fazer  respeitar  um  corpus de  direitos  crescentes  sem permitir  que  o 

conceito perca sua força (idem: ibidem).  

O segundo grupo dos paradigmas culturalistas delineados por Todd Landman 

acompanham muitas das questões do primeiro grupo ao tentar capturar identificações e 
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compreensões  a  respeito  dos  direitos  humanos  através  da  agregação  de  respostas 

individuais em surveys (idem: 51). Desta perspectiva, o progresso rumo a uma cultura 

dos direitos humanos pode ser estudada através de diferentes modos em que o público 

expressa seus conhecimentos dos direitos e sua compreensão sobre os diferentes tipos 

de  direitos  humanos.  Por  exemplo,  o  World  Values  Survey rotineiramente  questiona 

públicos ao redor do mundo sobre se eles se identificam de modo geral com a idéia de 

direitos humanos (idem: ibidem). No contexto de suas pesquisas sobre democracia e 

apoio às instituições democráticas, o  World Barometer  propõe muitas questões sobre 

instituições  de governança e  a  proteção das  liberdades  (idem: ibidem).  Este  tipo de 

análise cultural parte do pressuposto de que o mesmo conjunto de perguntas pode ser 

feito a diferentes grupos de pessoas de diferentes países, e que a compreensão geral 

daquilo que está sendo perguntando permanece a mesma (idem: ibidem). 

O terceiro grupo de análises culturais toma de empréstimo muitos elementos da 

teoria lingüística num esforço de compreender como as idéias são construídas através de 

práticas  interativas  e  históricas  (idem:  ibidem).  No nível  doméstico,  os  analistas  do 

discurso examinam os modos pelos quais diferentes identidades são construídas através 

de  práticas  discursivas  de  agrupar  diferentes  indivíduos  ou  idéias  em  categorias 

homogêneas  (a  lógica  da  equivalência)  e  a  prática  de  agrupar  indivíduos  ou  idéias 

semelhantes em categorias diferentes (a lógica da diferença) (idem: ibidem). No nível 

internacional,  a  análise  do  discurso  questiona  as  tendências  “essencializantes”  e 

“universalizantes”  dentro  do  discurso  dos  direitos  humanos,  enquanto  este  busca 

construir sua própria forma de hegemonia social, legal e política internacional, em que 

os  direitos  são  usados  como  “trunfos”  contra  quaisquer  outras  reivindicações  ou 

intitulações feitas por indivíduos ou grupos (idem: ibidem). 

O tipo de estudo cultural que iremos avaliar no restante deste capítulo se encaixa 

melhor  no  segundo  grupo  de  paradigmas  culturais  expostos  por  Landman.  Nosso 

objetivo é o de estabelecer se, de um ponto de vista metodológico, é possível dizer que 

existem “culturas”, e se estas culturas podem ou não ser usadas como variáveis para 

explicar ou não a aplicação dos direitos humanos em diferentes países. No capítulo 4, 

quando formos apresentar uma proposta paradigmática para se estudar cientificamente a 

cultura nas relações internacionais, aproximar-nos-emos dos estudos do terceiro tipo. 

3.3 O Conceito de Cultura
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Não podemos mais nos esquivar da tão temida questão. O que é cultura? Todos 

intuitivamente  acreditamos  ter  uma noção mais  ou menos  precisa  do que  a  palavra 

significa, mas quando tentamos expressar formalmente este sentido – ou, pior ainda, 

quando  tentamos  estabelecer  seus  limites,  para  determinar  o  que  não  é  cultura  – 

sentimos grande hesitação, embora não saibamos exatamente por quê. A cultura é um 

dos  fenômenos imediatamente vivenciados pelos  seres humanos,  ela  permeia toda a 

nossa  experiência  de  mundo,  e  talvez  exatamente  por  ela  perpassar  de  forma  tão 

completa nossas vidas, seja tão difícil apreendê-la. 

Algo muito parecido acontece quando tentamos definir outros conceitos que nos 

são  próximos,  tal  como  “vida”.  Considere-se  o  depoimento  de  James  Lovelock,  o 

renomado biólogo inglês responsável pela elaboração da revolucionária teoria de Gaia:

“I expected to discover somewhere in the scientific literature a comprehensive  

definition of life as a physical process, on which one could base the design of life-

detection experiments, but I was surprised to find how little had been written about the 

nature of life itself. (...) Data galore had been accumulated on every conceivable aspect  

of living species, from their outermost to their innermost parts, but in the whole vast  

encyclopedia of facts the crux of the matter, life itself, was almost totally ignored.(...)

This seeming conspiracy of silence may have been due in part to the division of  

science into separate disciplines, with each specialist assuming that someone else has  

done the job. (...) But the most probable cause of our closed minds on the subject is that  

we  already  have  a  very  rapid,  highly  efficient,  life-recognition  programme  in  our 

inherited set  of  instincts, our ‘read-only’ memory as it  might be called in computer 

technology.  (...)  our  automatic  recognition  system  appears  to  have  paralyzed  our  

capacity for conscious thought about a definition of life. For why should we need to 

define what is obvious and unmistakable in all its manifestations, thanks to our built-in  

programme?” (Lovelock, 2000, p. 3)

Este trecho foi escrito quando o autor estava envolvido com a missão Viking, da 

NASA, que tinha como um de seus objetivos identificar possíveis traços de vida em 

Marte. Para construir uma máquina capaz de detectar vida, antes era preciso saber o que 

era  a  vida.  O autor  se  surpreendeu  com a  escassez  de  respostas  para  esta  questão, 

principalmente ao considerar o alto grau de desenvolvimento das ciências biológicas e 
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ecológicas.  Ele  atribuiu  o  silêncio  à  nossa  capacidade  inata  –  geneticamente 

determinada – de reconhecer organismos vivos. Isto seria uma espécie de mecanismo 

adaptativo. 

Sem precisar forçar a analogia, pode-se dizer que algo parecido acontece com os 

estudos sobre cultura.   Essa categoria  é  amplamente usada por  filósofos,  geógrafos, 

antropólogos,  sociólogos,  cientistas  políticos,  etc.,  para  explicar  fenômenos  sociais, 

porém é difícil  encontrar  uma definição  do termo que dê conta,  com precisão,  não 

apenas de suas características, mas também da limitação de sua abrangência, ou seja, do 

que  o  distingue  de  outras  categorias  analíticas.  Muitas  vezes  as  definições  são  tão 

amplas que qualquer fenômeno social poderia ser considerado abrangido pela cultura. E, 

como  observa  Huntington,  se  a  cultura  diz  respeito  a  tudo,  ela  não  explica  nada 

(Huntington 2000: xv).

Definir cultura não é o único ponto problemático. Seria talvez arriscado dizer 

que  nós  somos  instintivamente  habilitados  a  reconhecer  manifestações  culturais,  da 

mesma forma que somos capazes de reconhecer criaturas vivas e distingui-las de seres 

inorgânicos. Porém, do ponto de vista filosófico, podemos dizer com relativa segurança 

que  estamos  imersos  na  cultura.  A  nossa  compreensão  da  realidade  num  nível 

consciente  se  dá  através  da  linguagem,  que  é,  por  excelência,  uma  manifestação 

cultural. Mesmo os modelos analíticos e teóricos das ciências – sejam elas naturais ou 

sociais – são formas de linguagem e, portanto, cultura. Quando nos damos conta de que 

não podemos nos colocar fora de nosso contexto cultural, para observá-lo de fora, como 

se pudesse haver um referencial não-humano a partir do qual julgar nossos próprios 

valores,  tornam-se  evidentes  as  dificuldades  que  qualquer  cientista  ou  filósofo 

encontrará para definir a idéia de “cultura”. Termina-se até por questionar se é possível 

falar de uma cultura humana, ou se é mais razoável falar de culturas, e de relativismo 

cultural.  

A cultura, assim como muitos conceitos vindos de tradições humanistas ricas – 

como,  por  exemplo,  “direito”,  “razão”,  “liberdade”,  etc  –  sofre  de  uma  séria 

sobreposição conceitual. Quando dizemos, por um lado, que a “cultura cívica” de um 

país é mais ou menos individualista que a de outro, e quando dizemos, por outro lado, 

que a “cultura” é um elemento constitutivo de nossa percepção de mundo, estamos nos 

referindo  ao  mesmo  conceito?  Sem  sombra  de  dúvidas,  referimo-nos  a  idéias 

aparentadas, ligadas à capacidade humana de vivenciar simbolicamente o mundo, mas 

certamente a  delimitação de cada um desses conceitos é  bastante  distinta.  Isso nem 
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sempre fica claro nas divergências acadêmicas. É muito improvável que autores como 

Huntington  e  Alexander  Wendt,  por  exemplo,  usem  o  termo  “cultura”  na  mesma 

acepção. 

Precisamos prosseguir com cautela, e o primeiro passo é recapitular a própria 

idéia de “conceito”.

3.3.1 O que é um Conceito? 

No capítulo anterior, quando tentamos responder o que são os direitos humanos, 

quais seus possíveis fundamentos, de que forma eles se relacionam com outras idéias, 

etc., o que fazíamos era uma análise conceitual desses direitos. 

A análise conceitual é uma disciplina filosófica cujo objetivo é a compreensão 

dos conceitos (Freeman 2002: 2). Ela é um instrumento muito valioso para o estudioso 

de fenômenos sociais, pois muitos de seus objetos de estudo não “existem” no mundo 

da mesma forma que um tijolo ou um cilindro de plutônio existem38. Sua existência é 

mentalmente apreendida: nós só somos capazes de vivenciar esses fenômenos porque 

somos capazes de entender seus conceitos. 

Dizer, porém, que certos fenômenos têm existência conceitual não significa dizer 

que eles  sejam menos “reais”  que os tijolos ou os cilindros de plutônio.  Mesmo os 

objetos  “concretos”  são  conhecidos  através  de  conceitos,  sem  falar  que  as  idéias 

também têm existência objetiva – elas são socialmente compartilhadas – e muitas vezes 

podem ser ainda mais perigosas que objetos de existência “concreta”. 

Está claro, portanto, que a nossa compreensão de certos fenômenos do mundo 

social  depende profundamente  da linguagem,  e  de nossa  capacidade de  pensar  com 

conceitos. Mas o que é, afinal, um conceito? 

Esta  é  uma questão de difícil  resposta,  pelo simples fato  de muitas  questões 

acerca da cognição humana ainda serem um desafio para filósofos e cientistas. E, para 

38

3

 Como já observamos na seção 2.1, a análise conceitual é um instrumento imprescindível, 
mas não suficiente para o cientista social.  Coloquemos a questão da seguinte forma: se nos 
limitarmos à análise conceitual, estaremos fazendo apenas filosofia, mas se prescindirmos dela, 
não estaremos fazendo nem filosofia nem ciência, mas tão somente hermenêutica desastrada.
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compreender  os  conceitos,  precisamos  saber  algo  acerca  do  funcionamento  da 

linguagem e da mente39. 

Por esta razão, não acreditamos ser possível dar uma resposta definitiva para a 

pergunta que propomos nesta seção. Não obstante, para superar provisoriamente este 

desafio, iremos tomar de empréstimo alguns ensinamentos da lingüística – disciplina 

que,  ao  longo  do  século  XX,  contribuiu  enormemente  para  o  alargamento  da 

compreensão que o homem tem a respeito de sua própria cognição. 

A exposição a seguir (seções 3.3.1 a), 3.3.1 b), 3.3.1 c) e 3.3.1 d)) foi inspirada 

nas reflexões de Stephen C. Angle, autor do livro Human Rights and Chinese Thought 

(Angle 2002). As idéias de Angle, por sua vez, foram formuladas a partir do trabalho do 

lingüista  Robert  Brandom,  um dos  principais  autores  a  escrever  sobre  o  tema  nos 

últimos  anos  (idem:  26).  Embora  essa  exposição  não  esgote  todos  os  problemas 

relacionados à questão que propomos, ela certamente esclarecerá muitos aspectos que 

nos serão valiosos para o aprofundamento de nossa discussão sobre cultura nas seções 

posteriores.

a) Linguagem e Conceitos

Segundo Stephen C. Angle, a linguagem é, acima de tudo, algo que nós fazemos 

(Angle  2002:  27).  O que  nós  falamos  tem conseqüências,  e  pode  gerar  reações  no 

comportamento de outras pessoas. A linguagem é uma prática social feita por grupos de 

pessoas. Como toda prática social, ela é governada por normas, as quais determinam os 

padrões aceitáveis para estabelecer a comunicação (idem: ibidem).

Além disso, a linguagem é aberta, ou seja, embora muitas frases já tenham sido 

pronunciadas, o repertório de frases possíveis que podem ser formuladas é indefinido. A 

história  completa  de  uma  linguagem,  portanto,  diz  respeito  não  só  ao  que  foi 

efetivamente dito por pessoas de uma comunidade, mas também ao que poderia ser dito, 

e contar como fala (ou escrita) correta (idem: ibidem). Além disso, as línguas não são 

estáticas. Palavras podem ser adicionadas ou subtraídas, significados podem expandir-

39

3

 Este  empreendimento  é  tão  mais  complicado porque  qualquer  tentativa  de  elaborar  um 
conhecimento  sobre  a  linguagem depende  das  próprias  limitações  da  linguagem.  A palavra 
“metalinguagem”  soa-nos  por  demais  otimista,  por  transmitir  a  idéia  de  que  é  possível 
transcender a linguagem – como a metafísica acredita poder transcender a física.
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se, contrair-se ou mudar completamente, novos padrões sintáticos podem passar a ser 

aceitos, enquanto outros são rejeitados, etc. (idem: ibidem). 

Angle  observa  que  um  dos  instrumentos  mais  importantes  que  temos  para 

entender  a língua e suas normas são os conceitos (idem: 28).  Pensar nas coisas em 

termos de conceitos nos ajuda a falar mais claramente sobre o que palavras e frases 

numa certa língua significam, assim como dizer o que é que palavras e frases ditas por 

diferentes falantes – ou em línguas diferentes – compartilham (idem: ibidem). Angle dá 

como exemplo as palavras  snow  e  neige. Ele diz que todos concordamos que ambas 

significam a mesma coisa (“neve”,  respectivamente  em inglês  e  francês).  Porém os 

filósofos  ressaltam que  o  significado  é  uma noção  complexa  formada  por  diversos 

aspectos,  e  elaboraram  um  vocabulário  para  expressar  essas  diferentes  facetas.  É 

possível  dizer,  por  exemplo,  que  snow  e  neige referem-se  aos  mesmos  objetos. 

Referência é a relação que se aplica entre palavras e objetos. Por outro lado, é possível 

dizer que as palavras expressam o mesmo conceito (idem: ibidem).

Acontece que questões de referência e conceito nunca são tão claras quanto o 

exemplo acima. Imagine-se, por exemplo, as palavras  Kultur e  culture40. Quando um 

alemão e um inglês, respectivamente, empregam essas palavras, eles se referem a certos 

objetos,  e  expressam conceitos.  Serão  eles  os  mesmos  conceitos?  Na língua  alemã, 

existe uma clara ruptura entre  Kultur  e  Zivilsation, significando a primeira palavra os 

aspectos espirituais, simbólicos de um povo, enquanto a segunda representa os aspectos 

mecânicos, físicos (Huntington 2003: 41). Em inglês, essa separação não existe (idem: 

ibidem). Se um antropólogo inglês dialogar com um culturólogo alemão, estarão eles 

falando sobre a mesma coisa?

De  acordo  com  Angle,  essa  multiplicidade  de  significados  mostra  que  os 

conceitos podem ter diferentes raízes em muitos aspectos da tradição cultural de um 

povo. Para complicar ainda mais, mesmo dentro de uma mesma tradição cultural, os 

conceitos são contestados, e uma mesma palavra pode significar coisas distintas para 

falantes  de  uma  mesma  língua  (Angle  2002:  30).  Essa  possibilidade  de  múltiplos 

significados tem implicações para nossa compreensão da linguagem.

40

4

 Angle exemplifica com questões relacionadas aos direitos humanos, porém adaptamos a 
discussão a nossa própria problemática.
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b) Holismo Linguístico

Seguindo  o  exemplo  de  Angle,  façamos  algumas  perguntas  a  respeito  do 

conceito de cultura:

1- Os elementos materiais de um povo também são abrangidos pelo conceito de 

cultura?

2- O conceito de civilização coincide com o conceito de cultura?

3- Pode a idéia de cultura ser isolada de outros fenômenos sociais, ou abarca ela 

todos os aspectos simbólicos de uma sociedade?

4- Existe  uma  cultura  nacional,  que  seja  distinta  de  uma  cultura  regional  ou 

internacional?

Para responder a questões desse tipo, é essencial esclarecer o que significa “fazer 

parte do conceito de cultura”. Estas questões visam responder se, por exemplo, alemães 

e  ingleses  estão  usando um mesmo conceito,  e  discordando sobre  algumas  de  suas 

características, ou se eles simplesmente estão usando conceitos diferentes – situação em 

que  poderíamos  dizer  que  “culture”  é  uma tradução inadequada  para  “Kultur”  (ver 

Angle 2002: 31).

No momento, não nos interessa responder diretamente às questões acima, mas 

avaliar  o  que  está  em jogo  quando  se  propõem questões  desse  tipo.  Uma resposta 

provisória proposta por Angle é a de que, quando alguém torna explícito o que é e o que 

não é parte de um conceito, essa pessoa está articulando normas para a comunidade a 

que pertence (idem: ibidem). Quando um acadêmico alemão, portanto, diz que Kultur  

não se refere aos objetos materiais de um povo, ele está dizendo que um dos aspectos de 

pertencer à comunidade de que ele faz parte (o meio acadêmico alemão) é reconhecer 

que o conceito de Kultur não abrange os aspectos materiais. Se esta exclusão não fizesse 

parte  do  conceito  de  Kultur,  os  membros  desta  comunidade  poderiam  discordar  a 

respeito  desse  ponto  sem,  por  isso,  deixarem  de  ser  membros  desta  comunidade 

(idem:32).

Angle ressalva que o papel dos indivíduos ao determinar esses aspectos é mais 

complicado do que parece.  As palavras não são as  únicas  coisas  que influenciam a 

participação na comunidade, e pessoas de uma mesma comunidade podem discordar 

implícita ou explicitamente sobre como eles deveriam usar as palavras (idem: ibidem).
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Para decidir se o inglês e o alemão compartilham o conceito de cultura, é preciso 

se esforçar para responder a questões semelhantes às que foram propostas. Para dizer, 

por exemplo que  Kultur  é diferente de  Zivilisation, é preciso fazer referência a uma 

série  de  outros  conceitos.  Apenas  tendo  uma  interpretação  que  funcione  para  um 

vocabulário amplo de outras palavras seria possível interpretar o conceito de cultura 

(idem: ibidem). 

Segundo Angle, percepções dessa natureza levaram muitos filósofos a concluir 

que  o  significado conceitual  é  holístico  (idem:  ibidem).  O que  alguém entende  por 

“cultura” depende do que essa pessoa entende por “símbolos”, “valores”, “linguagens”, 

“normas”,  etc.  E  cada  um  desses  conceitos  dependem,  por  sua  vez,  de  uma 

multiplicidade de outros conceitos. Supostamente, então, apenas uma pequena variação 

no  significado  de  um  conceito  poderia  alterar  o  significado  de  toda  uma  rede  de 

conceitos relacionados (idem: ibidem). 

A percepção da linguagem como sendo holística, portanto, é problemática do 

ponto de vista filosófico porque boa parte dos filósofos acredita que a comunicação 

envolve,  em alguma medida,  a  capacidade  de  compartilhar  algo  com outra  pessoa. 

Porém, se os conceitos dependem tanto uns dos outros, será muito improvável que duas 

pessoas jamais consigam comunicar o que realmente pensam, já que o significado do 

que eles falam não coincide (idem: 33). Alguns filósofos tentam superar essa limitação 

dizendo que a comunicação envolve, na verdade, o compartilhamento de significados e 

crenças “similares”, e não iguais. O problema é que é difícil estabelecer o que conta 

como “similar”. 

Angle diz que para escapar dessa dificuldade, é preciso repensar o que significa 

o  ato  de  comunicar,  e  para  isso  é  preciso  examinar  mais  atentamente  o  conteúdo 

conceitual, e de que forma ele emerge da prática lingüística (idem: ibidem).

c) Uma Prática Compartilhada

Angle  afirma  que  existe  uma  relação  entre  significado  conceitual  e 

comprometimento (Angle 2002: 33). Com isso, ele quer dizer que, ao dizermos algo 

sobre  o  mundo,  o  conteúdo  de  nosso  enunciado  expressa  uma  série  de 

comprometimentos que temos em relação ao conhecimento. Por exemplo, se alguém diz 

que a cultura de algumas tribos da África Subsaariana é primitiva, ele implicitamente 

revela uma série de posturas intelectuais suas. Ele admite que os seres humanos têm 
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cultura, e que é possível estabelecer distinções entre as culturas de diferentes povos. 

Além disso, ele reconhece que é possível julgar essas culturas de acordo com algum 

referencial  objetivo,  e  escaloná-las  como  sendo  mais  ou  menos  “civilizadas”  ou 

“primitivas”.

A comunicação só é possível porque existem normas que a regulam, porém essas 

normas nem sempre são explicitamente expressas. Esses comprometimentos implícitos 

revelam que, quando nos comunicamos, aderimos a uma série de normas a respeito das 

regras do jogo, mesmo sem nos dar conta dessa adesão.  Angle ressalva que as regras 

definidoras  do  que  as  palavras  significam  não  são  inflexíveis  (idem:  34).  Os 

significados mudam com o tempo, e os comprometimentos que uma pessoa ou grupo 

expressam com uma frase podem não coincidir com o de outros grupos ou pessoas. De 

todo  modo,  a  menos  que  nós  expressemos  um  conjunto  razoavelmente  estável  de 

comprometimentos,  nossa capacidade  de comunicação desaparece.  É por  isso que  é 

possível dizer que os conceitos podem ser vistos como padrões de comprometimentos 

relativamente  estáveis  assumidos  pelos  falantes  de  uma  dada  comunidade  (idem: 

ibidem).

A centralidade  do  comprometimento  para  a  prática  lingüística  levou  Robert 

Brandon,  um  filósofo  contemporâneo  de  proeminência,  a  caracterizar  o  conteúdo 

conceitual em termos de estrutura inferencial (idem: ibidem). Isso quer dizer que o que 

define nossa capacidade de comunicação é exatamente a compreensão das normas de 

comunicação, e a capacidade de fazer inferências sobre novos fenômenos. Brandon dá 

como exemplo um papagaio que aprende a falar “vermelho” quando colocado diante de 

um  objeto  desta  cor.  O  papagaio  não  considera  a  afirmação  “isto  é  vermelho” 

incompatível com “isto é verde”, nem como decorrendo de “isto é colorido”. Já um ser 

humano que aponta para um objeto vermelho e diz “isso é vermelho” está reconhecendo 

todas  essas regras,  e demonstrando sua capacidade de expressar conceitos de forma 

inferencialmente articulada.

Esta teoria, segundo Angle, expressa uma visão da linguagem holística, como 

expressado na seção 3.3.1 b) (idem: ibidem). Se o conteúdo conceitual é determinado 

pela estrutura inferencial, aquilo que “isto é vermelho” quer dizer depende daquilo que 

“isto  é  colorido”  significa,  e  por  aí  em diante.  Portanto,  a  concepção  de  Brandon 

compartilha dos mesmos problemas das concepções holísticas da linguagem, o que o 

leva a propor a substituição de nossa concepção de comunicação como “posse conjunta 

de  algo  em  comum”  por  um  paradigma  da  comunicação  como  sendo  um  tipo  de 
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cooperação na prática (idem: 35). A comunicação é possível porque nós somos capazes 

de nos engajar na prática compartilhada de interpretar um ao outro e a nós mesmos 

(idem: ibidem). 

Segundo Brandon,  cada participante  da comunicação mantém um registro  da 

pontuação dos outros participantes e de si próprio em relação às regras da linguagem. 

Evidente que essa pontuação é feita a partir da perspectiva de cada falante, e ela não é 

necessariamente explícita (embora possa se tornar em momentos de confusão).  Esse 

registro imaginário assegura que, na prática lingüística, as regras da linguagem sejam 

seguidas, o que permitirá algum nível de comunicação satisfatória. 

d) Objetividade

Um aspecto central que precisa ser enfrentado pelo relato da linguagem que está 

sendo  proposto  é,  segundo  Angle,  a  questão  da  objetividade  (Angle  2002:  36).  A 

diferença de perspectiva entre  o uso de um conceito  (como no exemplo dado entre 

Kultur e culture) parece questionar a própria possibilidade de uma verdade objetiva. Da 

perspectiva de um inglês, não existe nada especial a respeito do uso do termo Kultur em 

alemão, e vice-versa. 

Acontece, porém, que existe uma diferença entre a forma como alguém supõe 

que as coisas sejam, por um lado, e a forma como as coisas efetivamente são, por outro. 

Se um inglês, por exemplo, afirmar para um estudioso alemão que a cultura chinesa é de 

matiz indo-européia, ele irá registrar em sua pontuação imaginária que o que o inglês 

disse está “incorreto” e não apenas que “ele tem um comprometimento com uma coisa e 

eu tenho com outra” (idem: 37). 

Se o relato de Brandon estiver correto, então a objetividade é essencialmente 

social, ou, como coloca o filósofo, ela “objetivamente aparece como uma característica 

da estrutura de inter-subjetividade discursiva” (idem: ibidem). É apenas no contexto das 

inter-relações lingüísticas que a idéia de verdade objetiva torna-se inteligível.

Brandon observa que tradicionalmente a inter-subjetividade é compreendida do 

modo “eu-nós”, que foca o contraste entre os comprometimentos de um indivíduo e os 

comprometimentos  da  comunidade  (coletivamente),  ou  aqueles  compartilhados  por 

todos os indivíduos (distributivamente). No relato que ele oferece, no entanto, a inter-

subjetividade  é  entendida  no  modo  “eu-tu”,  que  foca  a  relação  entre  os 

comprometimentos  assumidos por  um  indivíduo  que  registra  a  pontuação  e  os 
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comprometimentos  atribuídos por  este  registrador  aos  outros  participantes  da 

comunicação (idem: ibidem). 

Brandon diz que não há nada mais a respeito da objetividade além desse tipo de 

“forma perspectival”: aquilo que é compartilhado por todas as perspectivas discursivas é 

que existe uma diferença entre o que é objetivamente correto na forma de aplicação do 

conceito e aquilo que meramente é tomado como correto. A diferença, portanto, não é 

sobre  o  que é  correto:  é  uma  diferença  de  estrutura,  não  de  conteúdo  (idem:  38). 

Segundo  Angle,  esse  relato  da  objetividade  é  compatível  com  a  idéia  de  que  os 

conceitos  de  objetividade,  verdade  e  erro  necessariamente  emergem no contexto  da 

interpretação (idem: 37).

O relato da linguagem apresentado por Angle – inspirado nas idéias de Brandon 

– tem duas conseqüências de relevância direta para nosso estudo do conceito de cultura 

(assim como para a própria discussão sobre direitos humanos). Em primeiro lugar, o 

conteúdo conceitual  –  assim como comprometimentos  práticos  (ex:  normas  éticas  e 

políticas) – são tão sujeitos à objetividade quanto quaisquer outros comprometimentos. 

Isso significa que divergências sobre valores ou culturas podem ter soluções objetivas 

(idem: 38). Isso, evidentemente, não significa dizer que algumas culturas ou valores são 

objetivamente  superiores  ou  inferiores,  mas  apenas  que  eles  podem  ser  tratados 

objetivamente, considerando certa estrutura de normas de comunicação41. Como observa 

Angle, o fato de nós tratarmos conceitos científicos como objetivos não significa que 

acreditemos ter encontrado verdades eternas sobre a natureza (idem: ibidem). 

Em  segundo  lugar,  como  Brandon  não  privilegia  nenhuma  perspectiva  em 

particular  sobre  o  “objetivamente  correto”,  seu  relato  é  neutro  entre  concepções 

concorrentes sobre a forma como nós podemos melhor descobrir como as coisas são 

(idem: ibidem). Isso significa que cada partido na competição poderá precisar articular e 

defender suas teorias epistemológicas, e que as normas epistemológicas de nenhuma 

cultura entrarão na disputa com vantagem42. Angle diz que a teoria de Brandon mescla 

41

4

 Trata-se de uma objetividade a partir de uma perspectiva, e não uma objetividade absoluta, 
como Angle e Brandon deixam muito claro.

42

4

 Isso  não  quer  dizer  que,  ao  fim da  disputa,  não  possamos  encontrar  boas  razões  para 
privilegiar um ou outro partido. Como explicaremos no próximo capítulo, temos razões para 
crer que alguma opção precisa ser feita a partir de razões instrumentais, ou seja, o melhor ou 
pior depende de que objetivos forem estabelecidos como alvo da disputa.
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elementos  tradicionalmente  associados  a  teorias  absolutistas  e  relativistas,  e  pode, 

portanto, ocupar um espaço intermediário entre esses dois extremos pouco promissores 

(idem: ibidem).

Na seção 3.4, o leitor perceberá que esse relato a respeito da linguagem tem 

muitos pontos de contato com os relatos epistemológicos mais modernos, como o de 

Kuhn e o de Feyerabend. A razão para tal similaridade é fácil de se explicar: a ciência 

também é uma linguagem, e,  como toda linguagem, está sujeita a  certas regras que 

possibilitam a comunicação eficaz. Mas não nos adiantemos.

3.3.2 Conceitos de Cultura

Se  estabelecermos  as  percepções  da  seção  anterior  como  base  para  nosso 

aprofundamento  no  estudo do  conceito  de  cultura,  a  primeira  coisa  que precisamos 

reconhecer a respeito dos estudos culturais é que não existe apenas um “conceito” de 

cultura:  há  uma multiplicidade de conceitos  coexistindo.  Mattei  Dogan observa  que 

muitos acadêmicos já denunciaram a confusão conceitual e a polissemia de termos em 

várias  disciplinas,  e  em particular  na  ciência  política  (Dogan  1996:  102).  Nesta,  o 

conceito  de  cultura  (cívica,  política,  nacional)  tem  muitas  variantes:  convergência 

cultural,  configuração  cultural,  evolução  cultural,  integração  cultural,  defasagem 

cultural,  paralelismo  cultural,  pluralismo  cultural,  sistemas  culturais,  cultura  pós-

material  (idem: 103).  Será que em todos esses exemplos  o conceito  empregado é o 

mesmo? 

Tratando da cultura especificamente nas relações internacionais, Simon Murden 

diz que toda vez que seres humanos formam comunidades, uma cultura passa a existir 

(Murden 2008: 420). Todas as comunidades produzem um gênero lingüístico, literário e 

artístico, assim como crenças e práticas que caracterizam a vida social e indicam como a 

sociedade deveria ser conduzida (idem: ibidem). A cultura transcende a ideologia, e diz 

respeito à substância da identidade para indivíduos numa sociedade. A consciência de 

uma  língua,  etnia,  história,  religião  e  paisagem  comuns  representam  os  blocos 

constitutivos da cultura (idem: ibidem). Ele reconhece que as culturas raramente são 

isoladas  ou  estáticas,  mas,  segundo  ele,  para  serem  reconhecíveis,  os  totens  de 

identidade precisam usufruir de algum consenso e persistência dentro da comunidade 

(idem: ibidem). As sociedades também definem fronteiras internas e externas ao induzir 
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indivíduos e comunidades a acreditar no valor de sua cultura e na importância de sua 

distinção. Culturas quase sempre incorporam idéias e práticas que suportam padrões de 

dominação ou hegemonia dentro e entre sociedades (idem: ibidem). 

O antropólogo Richard A. Schweder define cultura como idéias específicas às 

comunidades sobre o que é verdadeiro, bom, belo e eficiente. Para serem “culturais”, 

essas  idéias  precisam  ser  socialmente  herdadas  e  costumeiras,  e  elas  precisam 

efetivamente ser constitutivas de diferentes modos de vida (Schweder 2000: 163). Isaiah 

Berlin definiu cultura como “objetivos, valores e imagens de mundo” que se tornam 

manifestas  na  fala,  nas  leis,  e  em práticas  rotineiras  de  algum grupo  que  se  auto-

monitora (idem: ibidem). O economista David Landes fala de cultura como “os valores 

interiores e atitudes que guiam uma população” (Landes 2000: 2), Huntington como os 

valores, atitudes, crenças, orientações e suposições subjacentes prevalentes entre o povo 

numa  sociedade  (Huntington  2000:  xv).  Nas  seções  posteriores,  ao  analisarmos  a 

epistemologia  da  cultura,  iremos  adotar  esta  definição  da  cultura  sob  seu  aspecto 

subjetivo como referencial dos estudos de ciência política, em contraposição à definição 

antropológica da seção 3.3.343.

Esta definição – cultura sob seu aspecto subjetivo, como valores, crenças, etc – 

parece bastante clara, e coincide em parte com o conceito intuitivo que cada um de nós 

tem sobre o fenômeno. Porém, ainda não avançamos muito. O que cultura realmente 

quer dizer? O que separa cultura de outros fenômenos sociais? É possível separar a 

cultura da linguagem? E será que é válido tomar a cultura sob seu aspecto puramente 

subjetivo,  desconsiderando  os  elementos  materiais  de  uma  sociedade  como  não-

culturais? Baseado em que argumentos podemos estabelecer essa distinção?

  Além disso, os próprios estudiosos reconhecem que cultura é um conceito difícil 

de operacionalizar.  Simon Murden observa que ela  é claramente importante  para os 

seres  humanos,  mas  usá-la  como  uma  ferramenta  analítica  pode  ser  problemático 

(Murden  2008:  420).  Cultura  é  um  conceito  de  tal  modo  multifacetado  que 

possivelmente  ele  pode  ser  aplicado  apenas  de  maneiras  vagas  e  intuitivas  (idem: 

ibidem). Decidir o que é cultura e qual é sua influência é o problema-chave. As culturas 

não podem nunca ser realmente descritas em sua inteireza, parcialmente porque elas são 

43

4

 Estamos delimitando a abrangência do conceito e propositalmente ignorando a definição 
construtivista de cultura. Voltaremos a falar do construtivismo na seção 4.3.6.
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complexas e dinâmicas demais (idem: ibidem). Descrever padrões de pertencimento e 

exclusão ao promover algum nível de generalização pode ser uma forma falha de estudo 

(idem: 421). Poucos pensadores sobre cultura escaparam de ser acusados de exagerada 

generalização e de ter motivos tendenciosos e ruins44.

Cultura  é  difícil  de  quantificar  e  opera  num  contexto  altamente  complexo, 

envolvendo  fatores  psicológicos,  institucionais,  políticos,  geográficos,  dentre  outros 

(Harrison  2000:  xxv).  Fukuyama,  por  exemplo,  reconhece  que  culturas  não  são 

fenômenos estáveis como as leis da natureza. Elas são, segundo ele, criações humanas 

que passam por um processo contínuo de evolução, e podem ser modificadas por uma 

série de fatores – inclusive a escolha consciente (Fukuyama 2006: 222). Além disso, a 

manifestação da cultura na sociedade dificilmente acontece de forma isolada.  Como 

David Landes observa, os determinantes de processos complexos são invariavelmente 

plurais  e  interrelacionados  (Landes  2000:  3).  Além  dos  problemas  de  definição  e 

mensuração,  as  relações  de  causa  e  efeito  entre  a  cultura  e  outras  variáveis  (como 

políticas, instituições, desenvolvimento econômico), corre em ambas as direções45.

Russel  J.  Dalton  escreve  que,  apesar  do  poder  interpretativo  e  heurístico  do 

conceito de cultura política, muitos acadêmicos levantam questões sobre a precisão e 

poder preditivo do conceito (Dalton 1996: 338). Ele cita Max Kaase, que criou o ditado 

de  que  “medir  a  cultura  política  é  como  tentar  pregar  gelatina  na  parede”  (idem: 

ibidem). Isso quer dizer que o conceito carece de precisão e freqüentemente se torna 

uma  descrição  subjetiva,  estereotipada,  de  uma  nação,  ao  invés  de  um  conceito 

empiricamente mensurável (idem: ibidem). Alguns analistas vêem a cultura política em 

literalmente todo aspecto da vida política, outros vêem a cultura como uma categoria 

residual  que  explica  o  que  permanece  inexplicado  por  outros  meios.  Ainda  mais 

problemático é a evidência desigual sobre o efeito causal da cultura (idem: ibidem).

44

4

 O próprio Edward Said foi acusado de incorrer nas generalizações que ele mesmo criticou 
em Orientalism. Ver Said 2007: 27.

45

4

 A causalidade circular é uma das característica dos sistemas cibernéticos. Veja-se, a este 
respeito, o apêndice.
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Que  conclusão  podemos  extrair  dessa  insegurança  conceitual?  Algo  muito 

simples, e muito evidente, mas que raramente é admitido pelos cientistas políticos: não 

se sabe exatamente qual o conteúdo do conceito de cultura política.

Isto  não  é  de  se  estranhar.  Mesmo na  antropologia,  que  é  por  excelência  a 

ciência  da  cultura,  até  pouco tempo  atrás  não  existia  uma palavra  que  nomeasse  o 

comportamento humano de criar símbolos (White 2009: 13), e as definições de culturas 

de diferentes correntes antropológicas não coincidem (idem: 63). 

Dissemos  na  seção  3.1  que  este  capítulo  diria  respeito  eminentemente  ao 

conceito de cultura na ciência política. Porém, como ficou evidente a partir do breve 

levantamento  que  fizemos  nesta  seção,  as  esperanças  de  avançarmos  em  nossas 

investigações sobre a cultura nos limitando ao que foi escrito sobre este fenômeno em 

ciência política são muito escassas. Para satisfazer nossos objetivos epistemológicos de 

estabelecer  os  parâmetros  de  um  estudo  cientificamente  válido  sobre  a  cultura, 

precisamos  de  uma  definição  mais  precisa,  para  que  possamos  compará-la  com as 

definições da própria ciência política. Para alcançar uma tal definição, voltaremos nossa 

atenção agora para o  que a  antropologia  tem a nos  dizer  sobre a  cultura46,  e  então 

voltarmos à ciência política e às questões propriamente epistemológicas.

   

3.3.3 O Conceito de Cultura na Antropologia47

A  antropologia  tem  várias  escolas.  Elas  são,  segundo  Leslie  White, 

principalmente as seguintes: 1) a escola evolucionista, 2) a escola difusionista-histórica 

e 3) a escola funcionalista. (White 2009: 44). Cada uma delas aborda seus objetos de 

46

4

 Como toda  ciência  social,  a  antropologia  é  muito  rica  em tradições  divergentes.  Nossa 
discussão irá se concentrar no estudo do conceito de cultura feito por um renomado antropólogo 
americano, Leslie A. White,  que se propõe a fazer um balanço geral da disciplina, mas que 
naturalmente  enfatiza  as  correntes  mais  próximas  de  suas  próprias  afinidades  intelectuais. 
Deixemos, portanto, ressalvado que o balanço do conceito de cultura da seção 3.3.3 é limitado, 
embora, para satisfazer os propósitos deste trabalho, seja bastante satisfatório.

47

4

 Esta seção foi baseada no livro O Conceito de Cultura, de Leslie A. White (White 2009).
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estudo a partir de ênfases diferentes, então é natural que existam divergências quanto às 

definições, princípios, métodos e conclusões. 

É o que acontece com o conceito de cultura. Há várias concepções diferentes de 

cultura na antropologia. O termo foi introduzido na disciplina por Edward B. Tylor, um 

dos pioneiros ingleses dessa ciência (idem: ibidem). Em 1871, ele descreve a cultura 

como  sendo  “esse  todo  complexo  que  inclui  conhecimentos,  crenças,  arte,  direito, 

valores  morais,  costumes  e  quaisquer  outras  capacidades  e  hábitos  adquiridos  pelo 

homem como membro de uma sociedade” (idem: 45). Tylor tomou o termo “cultura” de 

empréstimo dos historiadores da cultura alemães (idem: ibidem), como Gustav Klemm.

A antropologia  cultural  foi  cultivada  principalmente  entre  falantes  de  língua 

inglesa. Tylor legou aos seus sucessores um conceito útil (por exemplo, Lowie usou a 

definição de Tylor em Primitive Society). Porém, a antropologia tornou-se uma ciência 

cada vez mais profissional e especializada, e diversas definições de cultura surgiram nas 

diferentes escolas.

 Uma concepção bastante popular entre antropólogos é a de que a cultura existe 

na mente e consiste em idéias (idem: 47). Um dos corolários de que a cultura consiste 

apenas em idéias é a de que não existe uma cultura material. Os comportamentos, por 

sua vez, são culturais – e influenciados pelas idéias – mas não são cultura (idem: 48). 

White considera esta uma maneira ineficaz e desajeitada de lidar com o conceito.

Outra concepção popular diz que a cultura consiste em comportamento (idem: 

49). Alguns acrescentam a ressalva de que esse comportamento precisa ser aprendido, e 

transmitido a outras gerações por vias não-genéticas (idem: ibidem). Se esta definição 

for  aceita,  então  será  preciso reconhecer  que  muitas  espécies  não-humanas  também 

possuem cultura. Isso torna difícil distinguir o que é peculiar às culturas humanas, em 

comparação  aos  animais.  Além  disso,  essa  definição  aproxima  a  antropologia  da 

psicologia, o que cria o risco de deixar a antropologia sem objeto de estudo (idem: 50). 

Há, também, quem veja a cultura como uma matriz, e como uma “abstração” do 

comportamento. White observa que raramente os autores deixam claro o que querem 

dizer com “abstração” (idem: 52).

Essas  divergências  profundas  tornam clara  a  hesitação  existente  também na 

antropologia a respeito do conceito de cultura. White acha ser notável o fato de a ciência 

moderna não ter nome específico para uma das mais importantes classes de coisas e 

eventos  que  dizem respeito  ao homem (idem:  54).  Ele  acredita  que a  solução  para 

compreender  o  conceito  de  cultura  está  exatamente  na  capacidade  humana  de  criar 
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símbolos e atribuir significados a eles. Ele, portanto, tenta fundamentar sua concepção 

de  cultura  na  idéia  de  “simbologização”,  ou  seja,  na  capacidade  de  pensar 

simbolicamente.

Leslie White diz que só o homem, entre todas as espécies, tem a capacidade de 

originar,  definir  e  atribuir  significados,  de  forma  livre  e  arbitrária,  a  coisas  e 

acontecimentos  no  mundo  externo,  bem  como  de  compreender  estes  significados48 

(idem: 9). Por falta de um termo melhor, White chama este atributo de capacidade de 

“simbologizar”. 

Um símbolo não se confunde com um sinal. Os sinais são compreendidos pelos 

sentidos  (por  exemplo,  uma nuvem negra  é  um sinal  de que  vai  chover),  já  que  o 

significado dos sinais é inerente às suas estruturas físicas, ao contrário do que acontece 

com os símbolos (idem: 15). Um símbolo é composto por duas coisas: uma estrutura 

física e um significado. O símbolo precisa de uma estrutura física (sons, imagens, etc.) 

porque  sem ela  o  significado do  símbolo  não  poderia  entrar  em nossa  experiência. 

Porém, o significado não é inerente às estruturas físicas, eles são convencionalmente e 

arbitrariamente determinados pelos próprios seres humanos. Por exemplo, o significado 

da palavra “casa” não tem qualquer relação com os fonemas que formam esta palavra. 

“Casa”, por si só, não tem nenhum significado intrínseco, ela pode significar qualquer 

coisa,  e  são  os  seres  humanos,  em sua  prática  de  comunicação,  que  atribuem este 

significado. 

O  que  possibilita  ao  homem  pensar  simbolicamente?  O  que  nos  permitiu 

desenvolver esta capacidade que nos diferencia dos animais? A verdade é que se sabe 

muito pouco sobre a neuroanatomia da simbologização (e, portanto, da neuroanatomia 

da  cultura).49 (idem:  17)  Porém,  é  possível  traçar  os  antecedentes  comportamentais 

48

4

 Para  os  objetivos  deste  trabalho,  é  mais  do  que  razoável  considerar  esta  afirmação 
verdadeira. Na realidade, porém, as coisas não são assim tão simples. Os estudos da etologia 
estão  desvelando  fatos  surpreendentes  sobre  as  origens  animais  da  cultura.  O  abismo  que 
supostamente nos separa dos outros animais – principalmente dos grandes primatas – parece, à 
luz dos novos conhecimentos, cada vez menor. Para uma discussão detalhada sobre a questão, 
ver Lestel 2001 – principalmente o capítulo 4, sobre comunicação – e Fernandez-Armesto 2007.

49

4

 Voltaremos a falar disso no apêndice.
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evolutivos que desembocaram na capacidade humana de criar e compreender símbolos 

(idem: 18). 

Segundo Leslie White, é a capacidade humana de simbologizar que permitiu que 

o começo do processo de criação e construção das culturas (idem: 21). Cada cultura 

contém discurso articulado, crenças que podem ser expressas no discurso e costumes, 

atitudes  convencionais,  ferramentas,  utensílios,  ornamentos  e  talvez  roupas  (idem: 

ibidem). Na base de toda cultura está o símbolo, e a cultura é realizada pelo pensamento 

simbólico (idem: 23).

Homem e cultura são inseparáveis. Por definição, não há cultura sem homem 

nem homem sem cultura50 (idem:  ibidem).   A organização  social  das  espécies  não 

humanas  é  determinada  biologicamente  –  ou  de  forma  filogenética.  Já  na  espécie 

humana,  a  organização  não  decorre  da  estrutura  corporal,  mas  de  uma  tradição 

suprabiológica51 exterior,  justamente o que chamamos de “cultura” (idem: 24).  Essa 

tradição transmite-se pela educação – ou seja, de forma ontogenética: não é transmitida 

às  gerações  posteriores  pelos  cromossomos.  Baseando-se  nisso,  White  afirma  que 

existem duas sociologias profundamente diferentes: 1) a sociobiologia de espécies não 

humanas, que é uma subdivisão da biologia, e 2) a sociologia dos seres humanos, que é 

uma subdivisão  da ciência  da cultura,  pois  depende dessa  tradição  suprabiológica e 

supraorgânica  externa.  (idem:  ibidem).  Há  uma  diferença  fundamental  entre  a 

organização social do homem e de todas as outras criaturas, segundo White. O Homo 

sapiens, ao contrário de outros animais, consegue lidar com conceitos como conceitos, 

manipular conceitos como conceitos no discurso articulado (idem: 25). 

50

5

 Esta  definição  é  arbitrária,  mas  achamos  ela  muito  apropriada  para  superar  certas 
dificuldades  a  respeito  da  definição  de “homem”  como ser  biológico,  e  não como criatura 
cultural. Novamente, evocamos a discussão levantada em Fernandez-Armesto 2007. Entender o 
homem como criatura cultural também pode ser uma estratégia satisfatória para superar certas 
dificuldades a respeito da universalidade dos direitos humanos – ver capítulo 4.

51

5

 Não concordamos com a expressão “suprabiológica”, pois ela evoca uma separação entre 
cultura e organismo, o que é uma forma de recolocar a distinção cartesiana entre mente e corpo. 
O problema é muito mais complexo do que parece,  mesmo no mundo animal.  Remetemos, 
novamente, o leitor ao apêndice. Por ora, entretanto, aceitaremos a separação.
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White diz  que,  no processo de evolução,  a  mudança  biológica não é  apenas 

gradual:  também há  revolução (idem:  26).  Quando processos  biológicos  naturais  de 

evolução e revolução produziram um animal simbologizador, a cultura surgiu. Com o 

discurso  articulado,  o  mundo  inteiro  se  tornou  classificado,  conceitualizado  e 

verbalizado, e as relações entre coisas se estabeleceram com base nessas concepções 

(idem:  ibidem).  A  linguagem  possibilita  acumular  e  transmitir  conhecimento.  O 

pensamento simbólico e o discurso articulado criam organizações sociais e instituições 

econômicas, transformam o uso de ferramentas em um processo que tende a progredir 

cumulativamente, formam tradições de conhecimentos e crenças (idem 27-28). White 

questiona, com muita propriedade: como poderia haver qualquer coisa no domínio da 

organização  social  humana  sem  o  discurso  articulado  (filosofia,  família,  sistema 

econômico,  propriedade,  etc).  Não haveria  sequer  tecnologia  humana (idem:  28).  A 

cultura como um todo – em termos ideológicos, sociológicos e tecnológicos – depende 

da simbologização, que se expressa principalmente no discurso articulado (idem: 28-

29). 

Essa simples percepção – a de que a cultura nasce da capacidade humana de 

simbologizar – pode ser erigida como o alicerce de todo uma ciência social. Porém, as 

implicações da capacidade humana de criar e compreender símbolos são muito mais 

complexas  do  que  parecem.  Uma  das  características  distintivas  da  antropologia, 

segundo  White,  é  que  ela  tenta  relacionar  o  biológico  e  o  cultural  (idem:  29).  O 

culturólogo não deve esquecer a dimensão biológica do homem, e o antropólogo físico 

deve estar atento ao fator cultural, pois todos os homens vivem em um ambiente cultural 

(idem: ibidem). Em nenhuma outra disciplina se encontra um esforço semelhante (idem: 

ibidem). Não se pode entender uma cultura sem que se saiba algo sobre o homem como 

animal. A ciência da cultura não desconsidera o organismo humano, e compreender a 

cultura exige compreender o homem (idem: 34). Da mesma forma, não se pode explicar 

as variações da cultura apenas apelando para o aspecto físico do homem (idem: 35). 

Além  disso,  a  cultura  é  um  todo  integrado.  Em  um  sistema  cultural,  tudo  está 

relacionado com tudo o mais (idem: 30). “Ideológico”, “sociológico” e “tecnológico” 

são  categorias  lógicas,  úteis  e  funcionais,  mas  não  devem  ser  interpretadas  como 

entidades separadas. 

O  problema  da  “simbologização”  está  ligado  a  um  problema  profundo  da 

filosofia  e  da  ciência,  embora  as  pessoas  nem sempre  percebam isso:  uma coisa é  

apenas o que é (idem: 55). Já o significado de uma coisa, a importância de uma coisa 
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para  a  ciência  e  para  nós,  não  depende  de  suas  propriedades  intrínsecas,  mas  do 

contexto de análise (idem: ibidem). 

Um  contexto  é  um  construto  intelectual,  uma  posição  arbitrária  na  qual 

colocamos o que queremos avaliar e interpretar. Se um ato é político, econômico, ético, 

etc, dependerá do contexto que se escolha (idem: 56). Um ato é apenas o que é, não tem 

significado intrínseco.

As  coisas  e  eventos  que  dependem  da  simbologização  são  tratados  pelos 

cientistas  em  dois  contextos  fundamentalmente  diferentes:  o  somático  e  o 

extrassomático (idem: 57). O contexto somático refere-se à relação das coisas com o 

organismo humano. Já o contexto extrassomático refere-se à relação entre diferentes 

“simbolantes”  (simbolantes,  da  definição  de  White,  são  os  objetos  do  ato  de 

simbologizar) (idem: ibidem). 

A classe de coisas e eventos que dependem da simbologização é chamada de 

comportamento quando considerada em seu contexto somático, ou seja, em sua relação 

ao organismo humano (idem: ibidem). Já a classe de coisas e eventos que dependem da 

simbologização considerada no contexto extrassomático, ou seja, no contexto das inter-

relações dos próprios simbolantes, é chamada tradicionalmente de  cultura (idem: 58). 

Esta distinção permite que White defina a cultura como a classe de coisas e eventos 

que  dependem  da  simbologização,  que  são  produtos  da  simbologização, 

considerada  em  um  contexto  extrassomático  (idem:  58).  Lembrando  que,  por 

simbologização, White se refere à capacidade humana de atribuir significados através de 

símbolos, e reconhecê-los. 

Esta definição tem implicações importantes para nós. Ela separa claramente os 

contextos biológicos dos contextos culturais. Da mesma forma que a linguagem pode 

ser estudada como um fenômeno específico sem referência ao organismo humano, a 

cultura pode ser estudada sem esse tipo de referência (idem: 61). O locus da cultura são 

as pessoas (ou seja, os organismos), mas ela também se manifesta no comportamento 

interpessoal e nos objetos (idem: 61-62).

White  define  cultura  como uma tradição  suprabiológica  e  supraorgânica  que 

permite a organização da sociedade. Esta é uma definição bastante ampla, que faz com 

que a sociologia  e  a ciência  política  sejam meras subdivisões  da ciência  da cultura 

(White 2009: 24). Ao dizer isso, ele está tomando o termo “cultura” de forma muito 

diferente daquela tomada por Huntington, Inglehart, Fukuyama, e David Landes, por 
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exemplo.  Cultura,  na  acepção  de  White,  é  um dos  aspectos  definidores  da  própria 

sociabilidade humana. 

A pergunta que nos interessa agora é saber qual das definições é mais válida, a 

de White ou a dos cientistas políticos, e por que razões. Qual das duas definições da 

cultura é mais científica, e será que alguma delas tem alguma aplicação metodológica na 

ciência política? De que forma a cultura – em qualquer uma dessas acepções – pode ser 

introduzida em teorias da Ciência Política? Para tanto, precisaremos de um referencial 

epistemológico que nos permita decidir entre diferentes paradigmas.

3.4 A Epistemologia da Cultura

3.4.1 A “Ideologia da Ciência”

O problema da epistemologia da ciência é não apenas fascinante, mas deveria ser 

uma questão de debate central de nossos tempos. Veja-se o que John Gray, professor de 

pensamento  europeu  na  London  School  of  Economics, tem  a  dizer  sobre  o 

fundamentalismo científico:

“Scientific  fundamentalism  claim  that  science  is  the  disinterested  pursuit  of  

truth.  But representing science in this  way is to disregard the human needs science 

serves.  Among us,  science  serves  two needs:  for  hope  and censorship.  Today,  only  

science supports the myth of progress. If people cling to the hope of progress, it is not so  

much from genuine belief as from fear of what may come if they give it up. The political  

projects of the twentieth century have failed, or achieved much less than they promised.  

At the same time, progress in science is a daily experience, confirmed whenever we buy  

a new electronic gadget, or take a new drug. Science gives us a sense of progress that  

ethical and political life cannot.

Again,  science  alone  has  the  power to  silence  heretics.  Today it  is  the  only 

institution that can claim authority, Like the Church in the past, it  has the power to 

destroy, or marginalize independent thinkers (Think how orthodox medicine reacted to  

Freud, and orthodox Darwinians to Lovelock.) In fact, science does not yield any fixed 

picture of things, but by censoring thinkers who stray too far from current orthodoxies it  

preserves the comforting illusion of a single established worldview.”  (Gray 2007: 18-

19).
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Achamos muito natural que nas escolas públicas as crianças tenham o direito de 

optar  por  receberem ou  não  instrução  religiosa.  Mas,  como  observa  Feyerabend,  a 

criança não tem opção de decidir se quer ou não aprender o conhecimento científico 

(Chalmers 1993: 185). O próprio Karl Popper reconheceu que o velho ideal científico 

da  episteme –  do  conhecimento  absolutamente  certo,  demonstrável  –  mostrou  não 

passar de um “ídolo”. A exigência de objetividade científica torna inevitável que todo 

enunciado  científico  permaneça  provisório  para  sempre  (Popper  2000:  308).  Se 

considerarmos  o  quanto  a  ideologia  da  ciência  permeia  todos  os  aspectos  de  nossa 

sociedade, com poucas vozes se insurgindo contra essa dominação, fica fácil perceber o 

quanto é importante investigar os fundamentos do conhecimento científico.  

Nas ciências humanas, esse problema é ainda mais acentuado. Se uma afirmação 

é apresentada como sendo a interpretação pessoal de um humanista a respeito da melhor 

forma de lidar com algum problema social, ou de direcionar uma política pública, todos 

considerarão  esta  opinião  como  sujeita  ao  debate,  a  refutações  e  à  deliberação 

democrática.  Porém,  a  partir  do  momento  que  um  “especialista”  apresenta  uma 

“verdade científica” num jargão estatístico indecifrável para o homem médio, e afirma 

que suas conclusões são o resultado da aplicação de um método científico,  então as 

pessoas estarão mais inclinadas a aceitar essa verdade como sendo objetiva, fruto da 

meticulosa observação das evidências empíricas. O problema é tão mais grave porque a 

ciência  social  é  talvez  a  menos  neutra  das  ciências.  Quando  o  homem  estuda  a 

sociedade, seu objetivo raramente é a simples compreensão desinteressada de si próprio, 

o que ele realmente deseja é reformar a sociedade para que ela possa ser mais eficiente, 

mais  justa,  etc.  É  essa  percepção que  leva  Robert  Cox a  distinguir  entre  “problem 

solving theories” e “critical theories” (Hobden e Jones 2008: 151). No contexto das 

relações internacionais, em que interesses estatais e de grupos poderosos estão sempre 

em jogo, é preciso muita parcimônia a respeito do conhecimento. 

Alan  Chalmers  diz  que  o  estudo  da  epistemologia  serve  exatamente  para 

combater a “ideologia da ciência” (Chalmers 1993: 214). Essa ideologia envolve o uso 

do conceito dúbio de ciência e o conceito igualmente dúbio de verdade, geralmente na 

defesa  de  posições  conservadoras  –  mas  também  liberais.  Investigar  as  raízes  do 

conhecimento é a melhor forma de conseguir distinguir o que é conhecimento objetivo e 

válido e o que é fundamentalismo científico.
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É  com  esta  preocupação  em  mente  que  passaremos  à  reflexão  sobre  as 

pretensões científicas dos estudos culturais.

3.4.2 A “Ciência” das Ciências Sociais

Se  admitirmos  que  todas  as  correntes  das  ciências  sociais  compartilham 

elementos suficientes para serem consideradas parte da mesma tradição, então podemos 

dizer que essas ciências sofrem de uma espécie de esquizofrenia metodológica, que vem 

desde suas origens, no século XIX. Naturalmente o debate mudou de linguagem, e as 

divergências  são  apresentadas  hoje  numa  roupagem  nova,  porém  o  centro  das 

discordâncias permanece mais ou menos o mesmo. 

Os metodólogos são provavelmente os que mais sentem a presença deste “mal-

estar”  (Alker  1996: 787).  Parte  da inquietação provém das críticas aos pressupostos 

ontológicos  e  epistemológicos  não-examinados da ciência  social  (idem:  ibidem).  Os 

positivistas geralmente se colocam na defensiva, e desdenham dos críticos chamando-os 

de  “pós-modernos”,  “pós-estruturalistas”,  etc.  Considerando  que  os  teóricos  das 

correntes  alternativas  também  não  estão  muito  dispostos  a  dialogar  com  as 

epistemologias “fundacionalistas” do positivismo (Smith et al. 2008: 177), o que resulta 

é um entrincheiramento acadêmico: cada lado aferra-se a seus pressupostos, e o debate 

emperra,  já  que  paradigmas  “incomensuráveis”  competem  entre  si  por  espaços 

acadêmicos e recursos. 

A origem do problema já estava presente no nascimento das ciências sociais. Já 

dissemos na seção 3.2.2 que Augusto Comte, quando fundou a Sociologia moderna em 

seu  Cours de Philosophie Positive,  tinha em mente o estabelecimento de uma nova 

ciência que pudesse fazer com a sociedade aquilo que as ciências naturais haviam feito 

com a natureza. É natural, portanto, que ele optasse por um monismo metodológico: o 

mesmo tipo de racionalidade empregado para estudar os fenômenos naturais deveria ser 

empregado para explicar os fenômenos sociais (Aftalión et al. 2004: 136). Desde então, 

o  monismo  tem sido  atacado  por  autores  que  consideram a  compreensão,  e  não  a 

explicação, o método mais apropriado para estudar fenômenos sociais. Wilhem Dilthey 

iniciou  um diálogo metodológico  em resposta  às  idéias  de  Auguste  Comte  (Harper 

1994: 139).  Edward Said observa que:
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“Dilthey argumentava que o mundo dos textos escritos (do qual a obra-prima 

estética era o pilar central) pertencia à esfera da experiência vivida (Erlebnis), que o 

intérprete  tentava  recuperar  por  meio  de  uma  combinação  de  erudição  e  intuição 

subjetiva (Einfühlung) no que constituía o espírito interior (Geist) da obra. As idéias de 

Dilthey sobre  o  conhecimento  baseiam-se  numa distinção  inicial  entre  o  mundo da 

natureza (e as ciências naturais) e o mundo dos objetos espirituais, e ele classificava a 

base  do  conhecimento  desses  últimos  como  uma  mistura  de  elementos  objetivos  e 

subjetivos,  Geisteswissenschaft,  ou  o  conhecimento  dos  produtos  da  mente  e  do 

espírito.” (Said 2007: 115)

Posteriormente  Max  Weber  daria  continuidade  a  esse  debate,  utilizando  o 

conceito  de  verstehen  (compreensão)  como  instrumento  para  o  entendimento  das 

dimensões da vida social nos estudos históricos e sociais. (Harper 1994: 139). Embora 

sua  postura  fosse  abertamente  hermenêutica,  ele  não  abandonava  as  pretensões  de 

objetividade e cientificidade. Porém, ele acreditava ser preciso evitar um método que 

simplificasse  a  realidade  radicalmente  na  busca  por  leis  gerais.  Segundo  ele,  nas 

ciências  sociais,  os  pesquisadores  estão  interessados  em  fenômenos  intelectuais  e 

psicológicos,  cuja  compreensão  empática  é  naturalmente  um  problema  de  tipo 

especificamente  diferente  daqueles  que  os  esquemas  das  ciências  naturais  tentam 

resolver. O seu ideal de sociologia era o de uma “sociologia interpretativa” (idem: 140). 

Não são casuais as similaridades entre  as reflexões de Weber  e Dilthey e  as 

críticas que  são lançadas mais recentemente pelos teóricos pós-positivistas contra os 

adeptos do  positivismo. Os adeptos da teoria  crítica  das  relações  internacionais,  por 

exemplo, afirmam o caráter histórico e situado de toda teoria social e das estruturas 

econômicas,  políticas  e  sociais  do  sistema  internacional,  negando  a  universalidade 

científica das teorias positivistas e o caráter permanente dessas estruturas (Nogueira e 

Messari 2005: 160). Os pós-modernos também são contundentes sobre a necessidade da 

hermenêutica. A postura antiessencialista dos pós-modernos representa uma resposta e, 

ao mesmo tempo, um ataque à  ansiedade cartesiana que move a busca por certezas e 

requer  um ponto fixo  (como na  geometria  de  Descartes),  a  partir  do qual  se  possa 

conhecer o real em todas as suas facetas e perspectivas (idem: 189). Para eles, todo 

processo de análise da realidade social envolve alguma forma de interpretação. Por sua 

vez, as diferentes interpretações sobre a natureza e o significado do que vemos estão 

fundamentadas em pressupostos que devem estar sempre sujeitos à discussão (idem: 
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ibidem). Um elemento central das teorias interpretativistas é o de que nossa linguagem e 

conceitos ajudam a criar a própria realidade que estudamos, portanto a separação entre o 

observador e o objeto de estudo é artificial. Uma teoria “constitutiva” da sociedade – em 

oposição a uma teoria explanatória – é a que tenta apreender o papel da linguagem e dos 

conceitos na formação da realidade social (Smith et al. 2008: 177).

Talvez o ápice dessa ruptura seja a rejeição, por parte dos pós-modernos e pós-

estruturalistas, daquilo que eles chamam de “epistemologia fundacionalista”. A oposição 

vai além da mera dualidade explicação-compreensão, mas diz respeito a uma crise da 

própria racionalidade científica, tanto nas ciências naturais como humanas. Uma postura 

fundacionalista  é  aquela  que  acredita  que  toda  alegação  de  verdade  (sobre  alguma 

característica do mundo) pode ser julgada como verdadeira ou falsa (idem: ibidem). 

Uma postura anti-fundacionalista é a que pensa que alegações de verdade não podem 

ser  julgadas,  já  que  nunca  existem fundamentos  neutros  para  tanto  (idem:  ibidem). 

Enquanto os fundacionalistas buscam o que é chamado de fundamentos “meta-teóricos” 

para escolher entre alegações de verdade, anti-fundacionalistas pensam que não existem 

tais  posições  disponíveis,  e  que  acreditar  que  elas  existem  é,  em  si  mesmo, 

simplesmente  o  reflexo  de  uma  aderência  a  uma  visão  particular  da  epistemologia 

(idem: ibidem). 

Os dois  extremos desse debate  são caricaturais,  e não nos fornecem grandes 

instrumentos  para  amadurecermos  nosso  entendimento  do  conhecimento  científico. 

Enquanto  os  fundacionalistas  não  questionam  seus  próprios  pressupostos,  os  anti-

fundacionalistas  extremos  parecem  interpretar  mal  certas  implicações  da  “virada 

lingüística”.  Se  a  tomada  de  consciência  da  linguagem  nos  mostra  que  um 

conhecimento absolutamente objetivo e verdadeiro é impossível, isso não significa que 

devamos cair num relativismo absoluto e grosseiro. O subjetivismo extremado pode ser 

tão ingênuo quanto as pretensões não-questionadas de objetividade.

Embora estejamos investigando as dificuldades implícitas dos estudos culturais, 

como dissemos na introdução, é exatamente por acreditar que uma ciência da cultura é 

possível (ou seja, uma ciência fundacionalista) que achamos que vale a pena promover 

uma  análise  como  a  que  fazemos  neste  trabalho.  Precisamos,  porém,  investigar  as 

razões que nos permitirão dizer com segurança se tal ciência é possível. Desde já, é 

possível  afirmar  que  essa  ciência  precisa  ser  cautelosa,  e  epistemologicamente 

orientada. Se quisermos, portanto, encontrar fundamentos para construir uma ciência da 

cultura  fundacionalista,  precisamos,  agora,  lidar com os problemas da epistemologia 
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positivista,  para,  então,  avaliar  por  que  ela  é  tão  questionada quando utilizada  para 

estudar fenômenos humanos e sociais. 

3.4.3 A Epistemologia do Positivismo nas Ciências Sociais e suas Limitações

O grande sonho do positivismo é fundar uma ciência social que seja baseada nos 

mesmos pressupostos teóricos das ciências da natureza. O próprio Auguste Comte, um 

dos pais da sociologia, quis fundamentar seu método de estudo das ciências sociais nos 

mesmos pressupostos das ciências naturais (Harper 1994: 139). A ciência social seria 

uma espécie de física social.

Esse entendimento do problema metodológico ganhou fôlego com as correntes 

behavioristas, a partir dos primeiros anos da década de 1950 (Jackson e Sorensen 2007: 

310).  Segundo  a  formulação  de  David  Easton,  um  dos  principais  advogados  do 

behaviorismo,  os  princípios  dessa  metodologia  poderiam ser  resumidos  da  seguinte 

forma: 

1- Regularidades:  há  uniformidades  capazes  de  serem  identificadas  no 

comportamento político... [que] podem ser expressas em generalizações ou em 

teorias com valor explicativo e de previsão.

2- Verificação:  a  validade  de  tais  generalizações  deve  ser  testada 

empiricamente.

3- Técnicas: meios rigorosos são necessários para analisar o comportamento 

político.

4- Quantificação: dimensão e quantificação são necessárias para a precisão.

5- Valores: a avaliação ética e a explicação científica devem ser mantidas 

analiticamente separadas.

6- Sistematização:  teoria  e  pesquisa  são  elementos  entrelaçados  de  um 

acervo coeso de conhecimento.

7- Ciência  pura:  a  explicação  do  comportamento  político  precede 

logicamente sua aplicação na política pública.

8- Integração: a teoria e a pesquisa da ciência política estão bastante ligadas 

a outras ciências sociais 

(citado em Jackson e Sorensen 2007: 312)    
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Esse entendimento representa uma ruptura em relação à metodologia clássica 

das  humanidades,  que  se  concentra no  estudo  da  história e  na  análise  filosófica e 

interpretativa dos fenômenos (idem: 316). Embora nem toda forma de positivismo seja 

tão radical, boa parte das correntes compartilha dessa preocupação de elevar a disciplina 

a  um patamar  seguro de cientificidade.  Isso se  manifesta  numa preocupação com a 

falseabilidade das hipóteses, segundo a concepção de Karl Popper: o que não puder ser 

falseado  pelas  evidências  empíricas  não  pode  ser  considerado  científico  (Chalmers 

1993: 66).  Também, o cientista social  passa a buscar explicações para a realidade a 

partir  de uma lógica da causalidade.  A própria teoria é definida como uma hipótese 

causal (Van Evera 1997: 9).

Causalidade é um conceito central para a epistemologia positivista. Os esquemas 

de  leis  universais  (covering  laws)  aplicáveis  às  ciências  da  natureza  não  são 

considerados  apropriados  para  o  estudo  de  sistemas  não-deterministas,  como  a 

sociedade  (Miller  1988:  47).  A explicação,  na  verdade,  é  definida  em  termos  de 

causalidade:  uma explicação  é  uma  descrição  adequada  das  causas  subjacentes  que 

levam ao fenômeno a ser explicado (idem: 60). Ela assume a forma de citar um evento 

prévio  como a  causa  do  evento  que  se  deseja  explicar,  junto  com algum relato  do 

mecanismo causal  que conecta os dois eventos (Elster 1994: 17). Não é à toa que os 

adeptos desse entendimento consideram apropriado entender a sociedade em termos de 

mecanismos: porcas e parafusos, engrenagens e polias (idem: ibidem). 

Várias qualificações são feitas a respeito da causalidade. John Elster apresenta 

cinco: em primeiro lugar, explicações causais devem ser distinguidas de proposições 

causais verdadeiras (apenas citar a causa não é suficiente, é preciso também indicar o 

mecanismo).  Em  segundo  lugar,  explicações  causais  devem  ser  distinguidas  de 

afirmações sobre correlação. Em terceiro, explicações causais devem ser distinguidas de 

afirmações sobre “necessitação” (ex: uma pessoa tem um câncer terminal, mas é morto 

num atropelamento.  Embora fosse morrer de todo modo, a explicação da morte é o 

atropelamento).  Em  quarto,  apresentar  explicações  causais  deve  ser  distinguido  de 

contar histórias. E em quinto, explicações causais devem ser distinguidas de predições 

(idem: 18-23).

Além da causalidade, o positivismo tem um arsenal de conceitos que é tomado 

pelos pesquisadores como não problemático. Eles admitem que existem leis na natureza, 

sendo  estas  definidas  como  regularidades  existentes  entre  dois  fenômenos.  As  leis 

podem ser  de  tipo  determinista  ou  probabilista,  causais  ou  não-causais  (sendo  que 
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apenas as leis causais interessam ao cientista). Hipóteses são suposições a respeito da 

relação entre dois fenômenos (podem ser causais ou não-causais). Uma teoria é definida 

como uma lei  causal ou como uma hipótese causal que explica a relação entre dois 

fenômenos. Finalmente, uma variável é um conceito ao qual se pode atribuir diferentes 

valores (por exemplo, o grau de democracia)52 (Van Evera 1997: 9-10).

Um  dos  pressupostos  do  positivismo  é  o  corolário  cartesiano  de  que  um 

fenômeno, para ser explicado, tem que ser decomposto em suas partes constituintes. O 

método que  leva  ao  verdadeiro  conhecimento  segue  quatro  procedimentos,  que  não 

devemos deixar de observar em qualquer circunstância:

1 – Acolher apenas coisas verdadeiras e indubitáveis;

2 – Reduzir todos os problemas a dificuldades elementares, ou seja, decompô-lo 

em elementos simples;

3 – Uma vez bem conhecidos os elementos simples, conhecer os objetivos que 

se obtêm pela decomposição deles;

4 – Enumerar todos os casos possíveis de um problema. Rever todos eles até 

chegar a uma conclusão. (Feijó 2003: 21-22).

Embora  esses  procedimentos  clássicos  possam  ser  questionados,  em  linhas 

gerais ainda prevalece uma postura cartesiana na ciência política  mainstream. Não é à 

toa,  portanto,  que  o  individualismo  metodológico  tem  grande  aceitação  entre  os 

cientistas  sociais  positivistas,  já  que,  supostamente,  o  indivíduo  é  a  unidade 

fundamental da sociedade – anterior, portanto, à estrutura. Ele parece ser “verdadeiro e 

indubitável”,  a  unidade  elementar  da  sociedade  que  não  pode  ser  decomposta. 

Compreender  a  mecânica  dos  fenômenos  sociais  depende  da  compreensão  das 

conseqüências da interação individual. Heinz Eulau, por exemplo, um dos defensores do 

behaviorismo,  disse  que  esta  abordagem  “analisa  atos,  atitudes,  preferências  e 

expectativas de pessoas em contextos políticos” (Jackson e Sorensen 2007: 310). Os 

elementos essenciais da abordagem são: o indivíduo é a unidade de análise básica; a 

política  é  vista  somente  como  um  aspecto  do  comportamento  das  pessoas;  e  o 

comportamento político será examinado em diferentes níveis de análise, como o social, 

o cultural e o pessoal. O estudo do comportamento político destaca, em especial, o papel 

52

5

 Há outros conceitos importantes, mas estes são os mais essenciais à epistemologia 
positivista. 

109



das  pessoas  nas  estruturas  sociais,  sendo que  a  estrutura  social  central  é  o  sistema 

político (idem: ibidem). 

Este é um relato bastante resumido e simplificado da epistemologia positivista, 

mas  contém  boa  parte  de  seus  elementos  mais  centrais,  da  forma  como  eles  se 

apresentam no contexto acadêmico da ciência política. Este relato da ciência, como já 

observamos, não é pacificamente aceito por todos os cientistas sociais. Os marxistas, 

por exemplo, questionam a neutralidade das teorias, quando fazem afirmações como a 

de Robert Cox, de que toda teoria é sempre “para alguém, e para algum propósito” 

(Hobden e Jones 2008: 151). O conhecimento do mundo social reflete certo contexto, 

certo  tempo,  certo  espaço,  não  podendo,  portanto,  ser  nem objetivo  nem atemporal 

(idem:  ibidem).  Já  os  pós-modernos  e  os  teóricos  críticos,  inspirando-se  no  arsenal 

teórico da filosofia da linguagem, questionam a objetividade do “mundo exterior” que a 

ciência positivista deseja explicar. São as próprias teorias que definem aquilo que nós 

vemos como o mundo externo (Smith et al. 2008: 177).  Os “ironistas” pós-modernos 

são nominalistas que acreditam que nada tem uma natureza intrínseca ou uma essência 

real. Eles são historicistas que acreditam que todas as nossas descrições de eventos e 

estados de coisas estão imersas nos termos de vocabulários particulares que são sujeitos 

a  mudanças  (Patton  2008:  128).  Além  disso,  os  adeptos  das  teorias  alternativas 

questionam a validade da separação entre  fatos e  normas proposta  pelo positivismo 

(Smith et al. 2008: 178).

Acontece,  porém,  que  questionar  o  positivismo  a  partir  de  abordagens  de 

inspiração declaradamente crítica faz com que o debate se resuma a uma questão de 

“adesão”. Os paradigmas têm objetivos diferentes, portanto cada um deles parece ter 

razão a seu modo. Supostamente não existiria critério para julgar quem está certo e 

quem  está  errado.  O  ideal  de  conhecimento  científico,  no  entanto,  é  um  ideal  de 

objetividade, e se o positivismo estiver errado, devem existir razões objetivas para ele 

estar  errado,  senão  a  epistemologia  seria,  como  diria  Lakatos,  uma  questão  de 

“piscologia das multidões” (Chalmers 1993: 141). A razão mais forte para rejeitar  o 

positivismo não podem ser as implicações desumanizadoras de sua abordagem, mas 

deverão ser – caso estas razões existam – motivos eminentemente ligados à validade do 

conhecimento. 

Mesmo  no  seio  do  positivismo  nas  ciências  sociais,  os  pesquisadores 

reconhecem que há algo  de  errado.  A discussão de métodos e  técnicas  na pesquisa 

macro-política ainda está imersa em profundas controvérsias (Ragin et al. 1996: 762). 
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Ilustra isso o desconcertante fato de que a ciência política foi incapaz de prever os mais 

importantes  eventos  políticos  do  século  XX,  como a  derrocada  da  União  Soviética 

(Beyme  1996:  519).  Além  disso,  os  estudos  comparativos  costumam muitas  vezes 

apresentar problemas graves de método. Peter Mair observa que, como a comparação é 

um ato instintivo à cultura popular e científica, ela é presumida pelos pesquisadores 

como sendo não-problemática – e, portanto, as questões de método são negligenciadas 

(Mair 1996: 310). O problema de se os indicadores realmente expressam a realidade, e 

se as variáveis são confiáveis, também não é comumente levantado. 

Laurence Whitehead, ao tratar do problema da previsibilidade, lembra que Stuart 

Mill já chamava a atenção para o problema da pluralidade de causas (Whitehead 1996: 

361). Ele também questiona, citando a filosofia social contemporânea, a validade de um 

modelo de causalidade do tipo “bolas de bilhar”. Para ele, “causa e efeito” devem ser 

consideradas não como externas, mas como internas ao processo de mudança (idem: 

ibidem).

A própria  idéia  de  causalidade  talvez  seja  um  dos  pontos  mais  fracos  da 

epistemologia  positivista  das  ciências  sociais.  O  conceito  apresenta  problemas 

complexos e muitas vezes intratáveis, dependendo do grau de especificidade empírica 

que o pesquisador procure (Ragin et al. 1996: 763). “Não importa quão perfeito seja o 

desenho de pesquisa, não importa quantos dados sejam coletados, não importa quão 

diligente sejam os assistentes do pesquisador, e não importa quanto controle se tenha 

sobre os experimentos, nunca chegaremos a uma inferência causal com certeza” (idem: 

764). 

A causalidade  é  um  axioma  da  pesquisa  positivista  nas  ciências  sociais.  É 

curioso que os cientistas políticos insistam tanto na adoção de modelos causais alegando 

buscar a mesma precisão das ciências naturais, quando atualmente as ciências naturais 

estão  justamente  voltando-se  para  novas  teorias  que  sejam capazes  de  acomodar  a 

indeterminação, a irregularidade e a imprevisibilidade (Tickner 2008: 450). Esse é um 

legado do  positivismo do século  XIX,  que  adotou  a  noção estreita  de  “causalidade 

social”, ligando a teoria social conceitualmente à física, e não às ciências biológicas 

(Capra 2002: 88).

A causalidade não é evidente, e é possível que ela não passe de um “ídolo”. 

Nietzsche  diz  em  poucas  linhas  o  que  toda  a  bibliografia  sobre  metodologia  não 

consegue sintetizar: 
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“Em todos os tempos as pessoas acreditaram saber o que é uma causa: mas de 

onde tiramos nosso saber, ou, mais precisamente, a crença de sabermos? Do âmbito dos 

famosos “fatos interiores”, dos quais nenhum, até hoje, demonstrou ser real. (...) Que 

resulta  disso?  Não  há  causas  mentais  absolutamente!  Toda a  sua  suposta  evidência 

empírica foi para o diabo! Eis o que resulta disso! – E havíamos cometido um belo 

abuso com essa “evidência empírica”, com base nela havíamos criado o mundo como 

um mundo de causas, um mundo de vontade, um mundo de espíritos. A mais antiga e 

duradoura psicologia estava atuando aqui, não fazia outra coisa: para ela, todo acontecer 

é  um agir,  todo  agir  é  conseqüência  de  uma vontade,  o  mundo  tornou-se-lhe  uma 

multiplicidade  de  agentes,  um agente  (um “sujeito”)  introduziu-se  por  trás  de  todo 

acontecer. O homem projetou fora de si os seus três “fatos interiores”, aquilo em que 

acreditava mais firmemente, a vontade, o espírito, o Eu – extraiu a noção de ser da 

noção de Eu, pondo as “coisas” como existentes à sua imagem, conforme sua noção do 

Eu como causa (...)” (Nietzsche 2006: 42).

David  Hume  já  havia  observado  que  a  causalidade  não  é  uma  necessidade 

lógica, mas algo que nós inferimos a partir da experiência. A constante conjunção de 

eventos nos leva a inferir um evento a partir do outro. Esta inferência não é determinada 

pela razão, já que isso exigiria que presumíssemos a uniformidade da natureza – que 

não é, por si mesma, necessária, mas apenas inferida da experiência (Russel 1967: 665). 

A idéia de usar um conceito de causalidade análogo ao da mecânica newtoniana nas 

ciências  sociais  (ver  Elster  1994)  é  particularmente  inadequada.  Observe-se  o 

comentário de Bertrand Russel, ao falar da física newtoniana:

“”Force”, in Newton, is the cause of change of motion, whether in magnitude or  

direction.  The notion of cause is regarded as important,  and force is considered an 

objection to gravitation that is acted at a distance, and Newton himself conceded that  

there must be some medium by which it was transmitted. Gradually it was found that all  

the equations could be written down without bringing in forces. What was observable  

was a certain relation between acceleration and configuration; to say that this relation  

was  brought  about  by  the  intermediacy  of  “force”  was  to  add  nothing  to  our  

knowledge.  (…)  The  modern  physicist,  therefore,  merely  states  formulae  which 

determine accelerations, and avoids the word “force” altogether. “Force” was the faint  
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ghost of the vitalist view as to the causes of motions, and gradually the ghost has been  

exorcized” (Russel  1967: 539).

A noção de causalidade é uma herança filosófica,  não algo evidente  sobre a 

natureza.  53 O mundo, tal  como visto por físicos como Erwin Schrödinger e Werner 

Heisenberg,  não  é  um  cosmos  ordenado.  A  física  mais  avançada  sugere  que  a 

causalidade e a lógica clássica podem não estar inseridas na natureza das coisas (Gray 

2007: 23). No presente momento, tudo indica que o abismo existente entre as ciências 

naturais  e  as  humanas  começa  a  se  fechar,  pois  o  conceito  de  reflexão  e  de  auto-

referencialidade,  que até então eram quase que exclusivamente aplicados às ciências 

humanas,  aos  poucos  passou  a  definir  também  os  problemas  das  ciências  naturais 

(Schwanitz 2007: 454).

O relato positivista das ciências sociais não é o retrato fiel da epistemologia da 

ciência  da  natureza.  Ela  está  mais  próxima  de  uma  ideologia  cientificista 

fundamentalista. O filósofo da ciência Alan Chalmers observa que a falsa suposição de 

que há um método científico universal a que devem se conformar todas as formas de 

conhecimento  desempenha  um  papel  prejudicial  em  nossa  sociedade.  Isso  é 

especialmente  verdadeiro  na  área  da  teoria  social,  quando se  defendem teorias  que 

servem para manipular aspectos de nossa sociedade num nível superficial, mas que, para 

compreendê-la e ajudar-nos a mudá-la em algum nível mais profundo, são defendidas 

em nome da ciência (Chalmers 1993: 183). 

A epistemologia das ciências naturais  é muito mais complexa do que a idéia 

muito  difundida  a  respeito  de  um  método  científico  universal.  Na  seção  seguinte, 

passaremos à análise dos diferentes relatos epistemológicos das ciências, tanto naturais 

quanto sociais. 

3.4.4 O que é Ciência Afinal?

Comecemos esta seção com um problema filosófico concreto. A separação entre 

“explicações causais” e estudos interpretativos – do tipo “compreensão” – representa, 

talvez, um dos aspectos mais estranhos e contraditórios da epistemologia das ciências 

53

5

 Voltaremos a falar disso no apêndice, ao tratar da cibernética.

113



sociais.  Por  que  o  conceito  de  causalidade  é  bom para  certa  ordem de  fenômenos 

naturais e sociais e não para outros? Haverá um botão de “liga-desliga” em nossa mente 

para considerar os aspectos objetivos ou subjetivos de um fenômeno? 

O filósofo Alfred Schutz, herdeiro da tradição fenomenológica de Husserl, tinha 

um problema parecido em mente quando afirmou que a compreensão não constitui um 

método específico das ciências  sociais,  mas é  a  forma como os  seres  humanos têm 

experiência  de  seu  mundo  sócio-cultural  (Aftalión  et  al.  2004:  139).  Não  haveria, 

segundo ele, dualidade entre compreensão e explicação, mas uma dualidade, no plano 

da base empírica, entre dados observáveis e dados compreensíveis. A realidade é uma 

só, mas o acadêmico, em sua busca pelo conhecimento sobre o mundo, pode abordar os 

fenômenos  como fatos  observáveis  –  ciências  naturais  –  ou fatos  compreensíveis  – 

ciências da natureza. Tendo em mente esta delimitação, o autor faz a curiosa afirmação 

de que a ação humana é compreensível, mas não observável (idem: ibidem). 

Será que isso resolve o problema? Será que o pesquisador pode escolher quando 

irá  “observar”  um  fenômeno  e  quando  irá  “compreendê-lo”?  Não  será  essa  uma 

separação artificial? O estudo da epistemologia mostra que o problema da linguagem é 

muito mais generalizado do que se acreditava, e que está presente mesmo nas ciências 

da natureza.

O que é ciência? O que nos permite tomar uma afirmação como científica, e 

rejeitar  outra  como  não  científica?   Iremos  avaliar  agora  algumas  das  principais 

respostas que já foram dados pelos filósofos da ciência a esta pergunta54.

a) Indutivismo

A concepção mais difundida no senso comum a respeito da ciência é a de que 

esta é um conhecimento “objetivo”, confiável porque provado objetivamente, através de 

experimentos acessíveis aos sentidos de qualquer observador. Esta postura expressa a 

visão  epistemológica  que  Alan  Chalmers  denomina  de  “indutivismo  ingênuo” 

(Chalmers 1993: 24).  O preceito fundamental de toda lógica indutiva é o de que, a 

partir de observações que permitam a formulação de afirmações singulares, é correto, 
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através de um processo mental de generalização – a que se dá o nome de indução – 

elaborar afirmações universais, as quais, então, permitirão previsões sobre novos fatos a 

partir de deduções posteriores (idem: 25). O mecanismo que está por trás dessa postura 

é o “princípio de indução”, pelo qual é possível, a partir de fatos adquiridos através de 

observação, chegar a leis e teorias científicas (idem: 27).

Embora o indutivismo ingênuo seja questionado por uma série de problemas de 

natureza lógica e filosófica, sua atração ainda é muito difundida, principalmente entre os 

praticantes  da  ciência  normal.  A  explicação  deste  apelo  deve-se  à  aparência  de 

confiabilidade que o indutivismo oferece ao conhecimento científico, já que as leis e 

teorias  são  elaboradas  a  partir  de  observações  acessíveis  aos  sentidos.  Existe,  no 

entanto, um “problema da indução”, que diz respeito à justificativa do “princípio da 

indução” (idem: 36).

Os  indutivistas  apelam  para  duas  ordens  de  argumentos  para  justificar  o 

princípio da indução: lógicos e baseados na experiência (idem: 37). O argumento lógico 

diz  que,  dado  um  número  suficientemente  grande  de  observações  de  determinado 

fenômeno x, é possível chegar a uma lei geral que se aplique a todos os fenômenos x. 

Segundo Chalmers, isto não é logicamente válido, pois um enunciado geral pressupõe 

um número infinito de casos, enquanto o conjunto das observações, por maior que seja, 

será finita. A indução não pode se justificar logicamente (idem: ibidem).

Do ponto de vista da experiência, o princípio da indução é problemático porque, 

como já  havia  apontado David  Hume,  os  indutivistas  usam a  própria  indução  para 

fundamentar  a  indução,  ou  seja,  seu  argumento  é  circular.  Além  disso,  há 

complicadores. O que constitui uma quantidade suficientemente grande de observações 

para permitir  uma indução?  E sob que  circunstâncias  variadas  é  preciso observar  o 

fenômeno até podermos estabelecer uma lei geral? (idem: 39-40).

Alguns indutivistas respondem a estas críticas apelando para a probabilidade. A 

indução não diria,  segundo eles,  que um fenômeno aconteceria  necessariamente em 

determinadas circunstâncias, mas apenas que, conhecidas as estatísticas, haveria uma 

probabilidade muito grande de ele  acontecer.  Segundo Chalmers,  isto  não resolve o 

problema da indução,  pois,  mesmo se falando de probabilidades,  ainda é necessário 

lidar com enunciados gerais no fazer científico (idem: 41).

Há três respostas ao problema da indução: negação de que a ciência se baseie na 

indução (como fazem os falsificacionistas), ceticismo (acreditar que a ciência não pode 
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ser justificada racionalmente), ou assentar o princípio da indução sobre alguma outra 

base (por exemplo, aceitá-lo como óbvio) (idem: 43-44).

Um  dos  principais  postulados  da  postura  indutivista  ingênua  é  o  de  que  a 

pesquisa científica começa com a observação (idem: 46). Segundo esse entendimento, o 

conhecimento científico assenta-se em observações que podem ser feitas pelos sentidos 

de qualquer um, e é a partir destas observações que se chegam às teorias. Acontece que 

experimentos científicos do tipo gestalt mostram que sensações como as envolvidas no 

ato de ver não dependem unicamente da luz que chega aos olhos humanos, mas varia de 

acordo com a percepção do indivíduo. O que o indivíduo vê depende de sua educação, 

de sua cultura, e do contexto em que a visão ocorre (idem: 49). O mesmo pode-se dizer 

de uma observação científica. Ela não é feita de forma neutra, mas pressupõe a própria 

teoria,  até  mesmo porque é esta  quem estabelece a  linguagem conceitual  em que o 

fenômeno será descrito (idem: 53).

Além disso, a observação e o experimento são orientados pela teoria. O cientista 

não considera em seus estudos todas as informações que a realidade lhe oferece, mas 

apenas o que considera relevante para a questão que estuda. E o que lhe permite ter um 

critério de seleção de informações é exatamente a teoria. Segundo Chalmers, a teoria 

antecede a observação científica (idem: 54).

As  objeções  levantadas  acima  não  podem  ser  consideradas  uma  refutação 

completa  do  indutivismo  porque  posturas  epistemológicas  alternativas  enfrentam 

objeções  semelhantes.  Além  disso,  os  indutivistas  rebatem  algumas  das  refutações 

apelando para sutilezas, como separar o modo de descoberta do modo de justificação. 

Segundo  Chalmers,  a  principal  razão  que  deve  levar  os  cientistas  a  abandonar  o 

indutivismo é que este,  quando confrontado com alguns dos desenvolvimentos mais 

avançados, falham em lançar uma nova luz sobre a natureza da ciência (idem: 62).

b) O Falsificacionismo

O falsificacionismo é uma resposta lógica ao indutivismo ingênuo. Respondendo 

aos problemas da lógica indutiva, os falsificacionistas apresentam uma epistemologia 

baseada na dedução. Embora não seja possível chegar a enunciados universais a partir 

de observações de fenômenos singulares, é possível realizar deduções lógicas partindo 

de proposições de observação singulares como premissas, para chegar à falsidade de leis 

e teorias universais por dedução lógica (idem: 65). Por exemplo, se um dia o sol não 
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nascesse,  isso bastaria  para provar  a  falsidade do enunciando “o sol nasce todas  as 

manhãs”. Porém, enquanto o sol nascer a cada manhã, o enunciado permanecerá válido.

O  falsificacionismo  tem,  segundo  Chalmers,  várias  implicações  importantes. 

Uma delas é a de que a falseabilidade de um enunciado é um dos elementos centrais 

para que uma afirmação seja considerada conhecimento científico válido. Quando mais 

geral for uma teoria – ou seja, quanto mais possibilidades de falsificação existirem – 

mais  ela  dirá  sobre a realidade e mais  acrescentará  ao nosso conhecimento sobre o 

mundo.  Tautologias,  formulações  exageradamente  gerais  e  algumas  formas  de 

conhecimento social precisam ser, portanto, por este critério, descartadas (exemplo: a 

teoria da história de Marx, alguns princípios da teologia, etc) (idem: 68).

Citando Popper, Chalmers fala do grau de falsificabilidade, clareza e precisão de 

uma  teoria.  Quanto  mais  geral  for  uma  teoria,  mais  falsificável  ela  será,  já  que  o 

conjunto  de  observações  particulares  que  poderiam  refutá-la  será  maior.  Exige-se 

também que as teorias sejam claramente afirmativas e precisas, já que seu valor reside 

em seu potencial de ser refutado pela observação (idem: 69-72).

Uma  das  implicações  do  falsificacionismo  é  uma  visão  da  ciência  como 

progresso, acumulação, aperfeiçoamento. A interpretação da história da ciência pelos 

adeptos desta postura seria mais ou menos a seguinte: teorias são consideradas boas 

enquanto são capazes de explicar uma ampla gama de fenômenos. Porém, a partir do 

momento em que novas observações falsificam a teoria, torna-se necessário uma nova 

teoria, também falsificável, que também poderá vir a ser falsificada no futuro (exemplo, 

substituição da teoria aristotélica do movimento pela teoria de Galileu e de Newton) 

(idem: 73-76).

O  enfoque  do  falsificacionismo  no  progresso  da  ciência  o  torna  bastante 

diferente do relato indutivista. Este é um entendimento estritamente não-histórico, que 

vai da observação à teoria, enquanto o falsificacionismo considera a substituição de uma 

teoria por outra melhor (idem: 87-88). Porém, o falsificacionismo também apresenta 

graves limitações. Uma delas diz respeito à dependência que a observação tem da teoria. 

Segundo o relato falsificacionista clássico, a verdade de proposições que refutam uma 

teoria seria estabelecida por observações dos fenômenos. Acontece, no entanto, que não 

existem observações “puras”, toda observação é condicionada pela própria teoria, que 

determina o que é relevante (idem: 90-91). A dependência da teoria faz com que as 

proposições  de  observação  não  sejam suficientes  para  falsificar  uma  teoria,  já  que 

desenvolvimentos posteriores poderiam mostrar que são as observações, e não a teoria, 
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que estão equivocadas. Nas situações de teste realistas, isso acontece diversas vezes. Há 

muitos exemplos históricos que mostram que teorias inovadoras muitas vezes tiveram 

que  enfrentar  observações  que  as  refutariam  nos  momentos  iniciais  de  seu 

desenvolvimento (idem: 94-97).

Chalmers  aponta  a  incompatibilidade  do  falsificacionismo com a  história  da 

ciência  como  um  dos  maiores  indicativos  de  suas  fraquezas.  A própria  teoria  de 

Copérnico,  por exemplo,  logo quando foi proposta  enfrentou uma série de objeções 

profundas, como o “argumento da torre” (por que objetos lançados de uma torre não se 

afastam dela quando caem, já que a Terra está  em movimento?),  a incapacidade de 

compreender por que os objetos não são atirados para fora do planeta (já que este está 

rodopiando), e a suposta ausência de paralaxe das estrelas (idem: 99-107).

c) Teorias como Estruturas: Programas de Pesquisa de Lakatos e Paradigmas de Kuhn

Imre  Lakatos  tenta  salvar  o  falsificacionismo  de  Popper  das  duas  críticas 

mencionadas acima (dependência que a observação tem da teoria e incompatibilidade 

do falsificacionismo com a história da ciência). Para tanto, ele sugere uma concepção 

das teorias como programas de pesquisa. Esta idéia pode ser resumida em duas formas 

de heurística: uma negativa e uma positiva (idem: 113).

A heurística negativa dos programas de pesquisa de Lakatos diz respeito a um 

núcleo fundamental de pressupostos, regras e métodos que não podem ser refutadas pelo 

pesquisador, sem que o próprio programa de pesquisa seja rejeitado. Ele está protegido 

da falsificação por um cinturão de hipóteses  auxiliares,  condições  iniciais,  etc.  Já  a 

heurística positiva é, segundo Chalmers, composta de uma pauta geral que indica como 

pode ser desenvolvido o programa de pesquisa. Ela indica o caminho no qual a ciência 

deverá se desenvolver, encontrando explicações para fenômenos conhecidos e prevendo 

fenômenos novos (idem: 114-115). 

Os  programas  de  pesquisa  de  Lakatos  têm  de  lidar  com  duas  ordens  de 

problemas. A primeira ordem diz respeito à comparação de hipóteses dentro de certo 

programa de pesquisa. A segunda envolve a comparação entre programas de pesquisa 

diferentes. O primeiro problema é mais simples, e Lakatos admite uma ampla margem 

de  movimento  para  o  pesquisador,  excluindo-se  apenas  hipóteses  ad hoc.  O núcleo 

fundamental dará as regras para a realização de experimentos que poderão refutar ou 

não as hipóteses (idem 117-119). 
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A comparação  entre  programas  de  pesquisa  diferentes  é  mais  problemática. 

Lakatos diz que os programas devem ser julgados como bons ou ruins caso estejam 

progredindo ou degenerando. Porém, na prática, esta avaliação é mais difícil de ser feita 

do que parece. Quanto tempo seria necessário para considerar um programa de pesquisa 

como degenerativo? O tempo torna-se um elemento fundamental, e relativiza o mérito 

de cada programa. Este problema leva Feyerabend a dizer que a concepção de Lakatos é 

um  mero  “ornamento  verbal”,  uma  lembrança  de  tempos  em  que  divergências 

científicas podiam ser resolvidas facilmente com o apelo à razão (idem: 121).

Uma das respostas ao problema da incompatibilidade do falsificacionismo e do 

indutivismo com a história da ciência foi proposta por Thomas Kuhn em seu “Estrutura 

das Revoluções Científicas”. Kuhn elaborou sua proposta quando, ao estudar a história 

da  ciência,  percebeu que  suas  idéias  eram incapazes  de  descrever  realisticamente  o 

processo de evolução do conhecimento científico (idem: 123).

Um  “paradigma”  é  um  conceito  necessariamente  vago,  mas  que  pode  ser 

vagamente  delineado  como  um  conjunto  de  suposições  teóricas  gerais  e  de  leis  e 

técnicas para a sua aplicação adotadas por uma comunidade científica específica (idem: 

124). 

Quem trabalha dentro de um paradigma realiza o que Kuhn chama de ciência 

normal (idem: 127). Esta é uma atividade esotérica, voltada para a solução de problemas 

concretos, porém acrítica quanto aos fundamentos elementares do paradigma. Apenas 

quando as evidências levam os cientistas a identificar “anomalias” que o paradigma não 

consegue explicar ocorre o que Kuhn chama de “crise” (idem: 129). A crise leva os 

cientistas a questionar os métodos tradicionais, e é possível que alguém proponha um 

novo paradigma que, se for capaz de explicar as anomalias, substituirá o paradigma 

anterior.  Ter  um único  paradigma é  o  que  define  uma ciência.  Conhecimentos  pré-

científicos caracterizam-se pela coexistência de diversos paradigmas.

Um  paradigma  é  uma  espécie  de  “lente”  através  da  qual  o  cientista  vê  a 

realidade.  Ele  contradiz  a  idéia  de  um  conhecimento  absolutamente  objetivo,  não-

situado, e introduz na epistemologia a idéia de perspectivas e contextos. 

d) Racionalismo, Relativismo e Objetividade na Ciência

A existência de diferentes “relatos” da ciência faz com que surja um debate, na 

epistemologia,  sobre  os  critérios  para  distinguir  ciência  de  não-ciência.  Podem-se 
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agrupar as posições divergentes, segundo Chalmers, em posturas “racionalistas” e em 

posturas  “relativistas”.  A  questão  está  relacionada,  também,  ao  problema  da 

objetividade do conhecimento científico.

Poder-se-ia definir o racionalismo como a crença numa racionalidade objetiva 

para julgar entre diferentes teorias científicas. Segundo este entendimento, a história da 

ciência é necessariamente uma evolução em direção à verdade. O relato relativista nega 

que tal  padrão exista fora da história e fora das comunidades.  O que é considerado 

melhor ou pior em relação às teorias científicas variará de indivíduo para indivíduo e de 

comunidade para comunidade (idem: 137-140). 

Chalmers diz que a proposta dos programas de pesquisa de Lakatos pretende ser 

declaradamente racionalista, embora os argumentos para estabelecer um critério para 

julgar diferentes teorias não sejam muito convincentes (idem: 140-144). Kuhn, por sua 

vez, nega ser um relativista, e diz acreditar no progresso da ciência. Porém, segundo 

Chalmers, seu relato centrado nos paradigmas corresponde bastante à postura relativista, 

e Kuhn não apresenta argumentos muito fortes para delinear seu critério de demarcação 

– o que o levou a ser criticado tanto por Popper, como por Lakatos e Feyerabend. O 

relato de Kuhn enfatiza o papel das comunidades e a opinião dos cientistas para decidir 

entre diferentes teorias. Chalmers questiona se não seria possível julgar a ciência a partir 

de suas próprias características, sem fazer referência aos indivíduos. Este é o problema 

da objetividade do conhecimento científico (idem: 145-150). 

Chalmers tenta desenvolver um relato da ciência que seja objetivo, ou seja, que 

considere as características da ciência independente das “crenças” dos cientistas. A idéia 

de que o conhecimento depende da crença dos indivíduos chama-se “individualismo”. A 

postura  individualista  tem o  grave  problema  de  levar  a  uma  regressão  ao  infinito. 

Quando  se  pergunta  o  fundamento  de  uma crença,  apela-se  para  uma evidência  ou 

teoria. Porém, estas terão também de ser fundamentadas, e assim por diante55 (idem: 

151-154).

A postura objetivista, segundo Chalmers, tem vários pontos fortes a seu favor, e 

foi defendida tanto por Popper, como por Lakatos e Marx. Um dos argumentos que a 

reforçam é a propriedade de teorias científicas terem conseqüências imprevisíveis para 

aqueles que as propõem. Outro dado peculiar é que o estado de desenvolvimento de 
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uma ciência muitas vezes leva a descobertas simultâneas, feitas por pesquisadores sem 

contato  um com o outro.  Outra  característica  do  objetivismo é  que  ele  considera  o 

caráter  social  da  ciência.  O fazer  científico  é  levado adiante  por  uma comunidade, 

através  de  uma linguagem específica  que  precisa  ser  absorvida  pelo  indivíduo  que 

desejar fazer alguma contribuição relevante (idem: 154-162). 

Chalmers aborda o problema da mudança de teoria seguindo em grande medida 

a proposta de Lakatos de programas de pesquisa. Lakatos define um programa como 

melhor caso ele seja “progressivo” e pior caso ele seja “degenerescente” (idem: 141). 

Apesar de sua adesão, porém, Chalmers diz que não acredita que Lakatos resolva o 

problema da mudança de teoria, por enfocar no decisionismo da comunidade científica 

(o núcleo irredutível não pode ser justificado, precisa ser admitido como dado) (idem: 

113, 163-165). 

Chalmers tenta escapar deste problema adotando como parâmetro para avaliar 

mudanças de teoria o grau de fertilidade, ou seja, as possibilidades concretas de novas 

pesquisas que uma determinada teoria oferece.  Esta postura foi  criticada de diversas 

formas (por exemplo, alegou-se que o conceito não é quantificável, que quanto mais 

vagos os termos de uma teoria, melhor ela será, e que o grau de fertilidade só pode ser 

avaliado  a  posteriori).  Chalmers  defende  sua  postura  como  sendo  estritamente 

objetivista  e  aceitável,  não  significando,  todavia,  que  as  teorias  científicas  sejam 

“estruturas sem agentes”, mas apenas que o progresso da ciência, embora dependa dos 

indivíduos para se concretizar, possui características que o tornam um processo coletivo 

e objetivo. Para esclarecer seu ponto de vista, Chalmers toma emprestada a metáfora de 

Popper de “casas de passarinho” num jardim: o fato de elas existirem não significa 

necessariamente que os pássaros virão fazer seus ninhos ali, mas evidentemente é mais 

provável que eles façam se existirem mais casas (ou seja, mais oportunidades) (idem: 

165-174). 

Nem todos acham que o objetivismo é possível. A percepção de que não existem 

critérios  seguros  para  decidir  entre  diferentes  teorias  rivais,  ou  para  descrever 

realisticamente a história da ciência é levada ao extremo por Feyerabend. Opondo-se ao 

objetivismo e ao racionalismo dos indutivistas e falsificacionistas, ele se coloca contra 

um método universal que possa julgar as teorias rivais (idem: 174). 

Um dos argumentos de Feyerabend é antecipado por Kuhn, quando este diz que 

diferentes teorias são incomensuráveis. Segundo Feyerabend, a riqueza e complexidade 

do conhecimento humano pode se revestir  de diferentes objetivos e métodos,  o que 
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torna impossível escolher uma concepção em detrimento de outras a partir de critérios 

absolutos. Este entendimento, além de levar ao “vale-tudo” na metodologia das ciências, 

também significa que a ciência  como um conhecimento não pode ser julgada como 

superior  ou inferior  a  outras  formas de conhecimento humano.  Feyerabend diz  que, 

embora a sociedade tenha se livrado – pelo menos num nível estatal – do dogmatismo 

religioso, nós aceitamos um fundamentalismo científico que não é, de forma alguma, 

evidente (idem: 175-184). 

Chalmers  admite  que  Feyerabend  tem  razão  ao  dizer  que  a  escolha  entre 

diferentes  teorias  implica  algum  nível  de  subjetivismo  (ele  dá  como  exemplo  as 

condições materiais que limitam a pesquisa de um cientista). Porém, coerente com o que 

ele próprio defende em seu relato da ciência, ele defende que embora as escolhas sejam 

subjetivas, é possível criticar diferentes escolhas a partir  de critérios objetivos. Uma 

teoria pode ser criticada perante os seus adeptos através da demonstração de que ela 

implica conseqüências indesejáveis e contraditórias. Evidentemente, Chalmers acredita 

que seu relato da ciência – fundamentado no grau de fertilidade – é satisfatório para 

realizar este julgamento (idem: 184-187).

3.4.5 Por uma “Ciência” da Cultura

As reflexões da seção 3.4.4 aparentemente fogem um pouco do foco do foco de 

nosso trabalho, mas na verdade elas têm conseqüências diretas e importantíssimas para 

a investigação que estamos promovendo. Nosso objetivo na seção precedente foi o de 

mostrar  que,  ao  contrário  do  que  comumente  se  acredita,  a  questão  de  definir  os 

fundamentos do conhecimento científico é muito mais complexa e problemática do que 

se costuma supor. A idéia de um método científico unificado, empírico e racional é um 

ideal que, à luz da complexidade dos problemas filosóficos que emergem da reflexão 

sobre a ciência, se mostra problemático. 

Neste trabalho, nossa intenção é encontrar uma solução objetiva para a ciência 

da cultura, que mostre o que há de errado com os paradigmas atuais e aponte o caminho 

para  um paradigma adequado no  futuro.  Porém,  como ficou  demonstrado  na  seção 

precedente, esta objetividade é mais difícil de alcançar do que parece. A consideração da 

ciência a partir de seu desenvolvimento histórico mostra que a linguagem, o contexto da 

comunidade  acadêmica  e  dificuldades  conceituais  condicionam as  possibilidades  do 
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cientista elaborar conhecimento universal.  Isso não é uma peculiaridade das ciências 

humanas,  mas  acontece  mesmo  nas  ciências  naturais.  Thomas  Kuhn  observa  que 

conceitos  como  “tempo”,  “força”,  “energia”  ou  “partícula”  não  são  simplesmente 

inventados  ou  descobertos.  Estes  conceitos  têm  pouco  conteúdo  científico  quando 

considerados  em  si  próprios.  Eles  não  têm  especificações  lógicas  de  significado 

completas, mas assemelham-se mais a auxílios pedagógicos. Os conceitos científicos a 

que eles apontam ganham significância apenas quando relacionados, dentro de um texto 

ou de outra apresentação sistemática, a outros conceitos científicos, a procedimentos de 

manipulação e a aplicações do paradigma (Kuhn 1996: 142). Começa a ficar evidente a 

relação  que  a  epistemologia  tem com a  filosofia  da  linguagem.  A exposição  de 

Brandon a respeito dos conceitos e da comunicação, como apresentado na seção 3.3.1, 

chega, por vias diferentes, a percepções assemelhadas às que estamos tratando agora. 

Um paradigma, na acepção de Kuhn, nada mais é que um sistema de significados. Boa 

parte,  portanto,  do que tradicionalmente se estuda sob a disciplina da epistemologia 

deveria, na verdade, ser tratado de uma perspectiva semântica. Os pontos de contato nas 

percepções do lingüista Brandon e do filósofo da ciência Kuhn nos permitem dizer, sem 

forçar  nossa  analogia,  que  a  ciência  pode  ser  adequadamente  descrita  como  uma 

linguagem especial – linguagem que se caracteriza tanto por possuir um vocabulário 

próprio como por possuir regras específicas de articulação de conceitos.

A primeira conclusão importante que podemos extrair do debate metodológico 

da seção 3.4.4 é a de que a distinção entre explicação e compreensão é artificial. O 

dualismo metodológico nasce, na verdade, de uma concepção equivocada a respeito dos 

métodos das ciências  naturais.  A precisão que os positivistas  buscam não existe  em 

nenhuma ciência, e o contexto lingüístico, como mostra Kuhn, é relevante mesmo para 

as ciências  naturais.  Respondendo à pergunta que fizemos no início da seção 3.4.4: 

nossa mente não tem um botão de “liga-desliga” para a hermenêutica. Nossa vivência de 

mundo, como ficou demonstrado ao tratar dos problemas da análise conceitual na seção 

3.3.1,  é  por  completa  lingüística,  e  não  existe  um  “mundo  lá  fora”  que  seja 

independente de nossa experiência conceitual. Isso significa que “interpretar” não é uma 

opção. O ideal do cientista social positivista de chegar a uma explicação causal sem 

fazer  referência  às  problemáticas  da  interpretação  mostra-se  infundada,  quando 

consideramos  as  implicações  de  epistemologias  como  a  de  Kuhn,  Lakatos  ou 

Feyerabend. Os conceitos são complexos, e só adquirem significado quando usados na 

prática  dentro  de  um  contexto,  fazendo  referência  a  uma série  de  outros  conceitos 
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correlacionados56.  O discurso científico é uma forma de comunicação como qualquer 

outra, e enfrenta, portanto, todos os problemas que a comunicação, em geral, enfrenta. 

Todo conceito está envolto numa névoa de indefinições e por uma complexidade de 

associações. O que muitas vezes nos faz perder de vista esta sutileza é a incapacidade de 

perceber  que,  embora certos  conceitos  tenham inquestionavelmente uma delimitação 

menos problemática do que outros, todo conceito é mentalmente estruturado, ou seja, 

não está na natureza das coisas, mas é uma representação de impressões recebidas da 

realidade57. Ou seja, conceitos das ciências naturais não são de forma alguma evidentes: 

eles são tão condicionados pela linguagem quanto os conceitos das ciências sociais. A 

problemática reside no fato de a ciência social trabalhar com níveis de complexidade 

conceitual  maior,  e  não  devido  ao  fato  dos  conceitos  das  ciências  naturais  serem 

perfeitamente  auto-evidentes.  Kuhn  observa  que  há  razões  para  crer  que  algo 

semelhante a um paradigma é um pré-requisito para a percepção humana em si mesma. 

O  que  um  homem  vê  depende  daquilo  que  ele  olha  e  também  daquilo  que  sua 

experiência visual e conceitual prévia lhe tenha ensinado a ver (idem: 113).

Ignorar a hermenêutica, portanto, não exime o pesquisador da interpretação, mas 

apenas  o  leva  a  promover  uma  hermenêutica  inconsciente  e  de  má  qualidade  – 

apresentada  à  comunidade  científica  como  um  conhecimento  objetivo  num  jargão 

técnico pretensamente imparcial.  Descartar  uma questão epistemológica como sendo 

“meramente  lingüística”,  como  se  os  problemas  da  linguagem  se  referissem  aos 

aspectos  superficiais  do  pensamento  (significado)  enquanto  que  somente  a  lógica 

abrangeria  os  aspectos  mais  profundos,  é  um grande  equívoco.  A semântica  é  mais 

abrangente do que se supõe geralmente, já que a determinação do significado de um 

56

5

 Ver o que Brandon tem a dizer a este respeito na seção 3.3.1.

57

5

 Uma importante implicação da idéia de que os conceitos são recortes mentais é a idéia de 
que a realidade é um continuum. Naturalmente, reconhecer esse aspecto não significa dizer que 
os objetos, sejam eles físicos ou culturais, não tenham existência na realidade, mas apenas que a 
individualidade de tais objetos não se encontra na própria realidade, mas é um recorte mental 
feito de forma automática por nossa mente no momento da cognição.
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conceito  não é  um ato  simples.  Todo conceito  relaciona-se a  uma complexidade  de 

outros conceitos, e traz em si as próprias regras do encadeamento do pensamento58.

A segunda conclusão – que é apenas um desdobramento da primeira – é a de que 

a separação metodológica entre ciências naturais e ciências sociais é falsa, porém não 

pelas  razões  que os  behavioristas acreditavam. Ao invés de uma ciência  social  sem 

interpretação,  o  que a  epistemologia  de Kuhn mostra  é  que  nem mesmo a ciência 

natural pode prescindir de alguma medida de interpretação. A balança “explicação-

compreensão”, portanto, desequilibrou-se, e pendeu para o lado da “compreensão”.

Se fôssemos arriscar uma interpretação para esse equívoco a respeito da natureza 

e  possibilidades  do  método  científico,  diríamos,  seguindo  Bertrand  Russel,  que  o 

problema começa com a matemática:

“Mathematics is, I believe, the chief source of the belief in eternal and exact  

truth, as well as in a super-sensible intelligible world.” (Russel 1967: 37)

A matemática é por excelência a fonte da crença no conhecimento a priori, que 

não exige interpretação:

“It was supposed, on the basis of mathematics, that thought is superior to sense,  

intuition to observation. If the world of sense does not fit mathematics, so much worse  

for  the  world  of  sense.  In  various  ways,  methods  of  approaching  nearer  to  the 

mathematician’s ideal were sought, and the resulting suggestions were the source of  

much  that  was  mistaken  in  metaphysics  and  theory  of  knowledge.  This  form  of  

philosophy begins with Pythagoras” (Russel 1967: 34)

Os objetos da matemática e da lógica parecem de existência auto-evidente, não 

dependem da experiência nem do contexto lingüístico. A partir dela, acreditava-se ser 

possível elaborar um conhecimento objetivo sobre o mundo, e mesmo quando fosse 

58

5

 Pense-se no silogismo aristotélico clássico: “Sócrates é homem. Todo homem é mortal, logo 
Sócrates é mortal”. O que aparentemente é uma comparação entre idéias universais e singulares 
pode ser entendido, à luz da lingüística, como uma comparação entre diferentes conceitos.  Tal 
sutileza pode ser percebida quando se atenta não apenas para o papel exercido pelas palavras 
“homem” e “mortal” na proposição, mas principalmente pelas palavras “todo” e “é”, que trazem 
consigo as regras de encadeamento conceitual.
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necessário apelar para os sentidos – que seriam imperfeitos – seria possível avaliar as 

proposições através do método puro e inquestionável da lógica.  Isso leva a uma espécie 

de insurreição contra o passageiro, o contingente. Assim falou Nietzsche:

“Vocês me perguntam o que é idiossincrasia nos filósofos?... Por exemplo, sua 

falta de sentido histórico, seu ódio à noção mesma do vir-a-ser, seu egipcismo. Eles 

acreditam fazer uma honra a uma coisa quando a des-historicizam, sub specie aeterni – 

quando fazem dela  uma múmia.  Tudo o que os  filósofos  manejaram,  por  milênios, 

foram conceitos-múmias;  nada realmente  vivo  saiu de suas  mãos.  Eles  matam,  eles 

empalham quando adoram, esses idólatras de conceitos – tornam-se um perigo mortal 

para todos, quando adoram. (...) O que é não se torna.” (Nietzsche 2006: 25)

Porém, a matemática é, também, uma linguagem, e é uma linguagem que só é 

possível a partir de uma perspectiva humana. Algo surpreendente que os cientistas da 

cognição  estão  passando  a  perceber  é  que  a  mente  é  “encarnada”  (embodied).  Os 

estudos recentes empreendidos no novo campo da “lingüística cognitiva” nos fornecem 

fortes indícios de que a razão humana, ao contrário da crença de boa parte dos filósofos 

ocidentais, não transcende o corpo, mas é fundamentalmente determinada e formada por 

nossa natureza física e nossas experiências corpóreas. A própria estrutura da razão nasce 

de  nosso  corpo  e  cérebro  (Capra  2002:  74).  Por  exemplo,  quando  fazemos  uma 

distinção entre “fora” e “dentro”, nossa tendência é de visualizar essa relação espacial 

como um receptáculo ou recipiente que tem um lado de fora, um lado de dentro e um 

limite  que separa os  dois.  Essa distinção baseia-se na experiência  de nosso próprio 

corpo como receptáculo,  e  corresponde a um argumento muito conhecido da lógica 

aristotélica:  o  silogismo  (idem:  76).  Nosso  corpo  define  um  conjunto  de  relações 

espaciais fundamentais que usamos não só para nos orientar, mas também para perceber 

as relações entre os objetos.

A conformação de nosso pensamento é uma espécie de perspectiva, portanto, 

que depende de nossa própria conformação corporal, e só é possível por causa dela. Não 

há  um mundo  de  idéias  abstratas  independente  de  nossa  experiência  física.  Isso  só 

reforça a idéia dos paradigmas de Kuhn, e nos permite afirmar ainda mais enfaticamente 

que a linguagem exerce um papel central em toda ciência, mesmo na ciência natural. 

Resta-nos, porém, lidar ainda com o grave problema da objetividade. Como escolher o 

melhor paradigma para estudar a cultura? Mesmo os filósofos da ciência, como ficou 
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claro  na  seção  precedente,  não  concordam  a  respeito  do  modo  de  escolher  entre 

diferentes paradigmas. 

Thomas Kuhn, por exemplo, ao invés de defender a existência de um critério 

objetivo e exterior aos paradigmas para julgar peremptoriamente qual teoria é melhor ou 

pior, afirma que a seleção de diferentes paradigmas é feita pela comunidade acadêmica 

num contexto similar ao da “seleção natural” (Kuhn 1996: 172). Os paradigmas que 

sobrevivem não  são  necessariamente  os  mais  coerentes  ou  lógicos,  mas  os  que  se 

mostrarem mais aptos a satisfazer as necessidades dos cientistas – ou, na linguagem de 

Kuhn, os mais aptos a resolver problemas (puzzles) (idem: ibidem). Isto significa que 

um paradigma não pode ser melhor ou pior por si mesmo: ele é melhor ou pior em certo 

contexto histórico, à luz de certas necessidades da comunidade.

Lakatos,  embora tenha pretensões mais  racionalistas que Kuhn, chega a uma 

conclusão parecida quando diz que o núcleo irredutível de um programa de pesquisa 

não pode ser  justificado,  mas precisa  ser  aceito  como dado.  Isso dá  espaço ao que 

Chalmers chama de “decisionismo”. O núcleo irredutível de um programa é tornado 

infalsificável pela “decisão metodológica de seus protagonistas” (Chalmers 1993: 113). 

Porém, como julgar entre programas de pesquisa concorrentes? O próprio Lakatos não 

se julga um decisionista, e observa veementemente que se não há “maneira alguma de 

julgar uma teoria a não ser avaliando o número, fé e energia vocal de seus partidários”, 

então a verdade se encontra no poder, a mudança científica se transforma numa questão 

de “psicologia das multidões” e o progresso científico é, em sua essência, um “efeito de 

adesão  aos  vitoriosos”.  Na  ausência  de  critérios  racionais  que  guiem a  escolha  de 

teorias, sua mudança aproxima-se da conversão religiosa (idem: 141). 

Como dissemos na seção 3.4.4 c), Lakatos acredita ser possível escapar dessa 

hesitação apelando para os conceitos de “progressão” e “degenerescência”, mas há os 

que,  como  Feyerabend,  negam que  qualquer  critério  objetivo  dessa  natureza  possa 

existir  (idem:  175).  Este  é  um dilema muito  complicado,  e  Alan  Chalmers  acredita 

poder resolvê-lo a partir da idéia de graus de fertilidade de um programa de pesquisa. 

Não somos  tão  otimistas  quanto  Chalmers  a  respeito  da  viabilidade  de  uma 

solução objetiva a partir do uso do conceito de fertilidade, porém alguma medida de 

objetividade  precisa  ser  encontrada.  Neste  trabalho,  adotaremos  uma  solução 

intermediária,  e  bastante  parcimoniosa,  inspirando-nos  em  Kuhn  e  Lakatos.  Ela  é 

composta pelas seguintes percepções:
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1  -  Não  existem  critérios  objetivos  e  universais  in  abstracto  para  julgar 

diferentes  paradigmas  como  melhores  o  piores.  Este  julgamento  é  feito  no  próprio 

desenrolar  da  prática científica,  e  a  partir  do  contexto  das  necessidades  de  cada 

comunidade epistêmica. 

2 - Porém, embora o julgamento de um paradigma como superior ou inferior 

dependa de uma perspectiva (uma situação no espaço e na história) e de um contexto 

(uma linguagem, um conjunto de conceitos e idéias que fazem referências entre si), a 

partir  do momento  que esta  perspectiva é  adotada,  é  possível  chegar  a  julgamentos 

objetivos, segundo certos objetivos instrumentais que se reconheçam como próprios a 

essa  perspectiva.  A objetividade  científica  assemelha-se  à  objetividade  proposta  por 

Brandon a respeito da análise conceitual (seção 3.3.1 d)).

3 - A objetividade pode se tornar mais precisa e mais satisfatória (para certos 

objetivos  epistemológicos)  se  as  regras  e  valores  da  comunidade  epistêmica  forem 

tornadas explícitas. 

Como Kuhn observa, a ciência normal é levada adiante a partir de normas e 

princípios  que  são  estabelecidos  nos  manuais  de  cada  disciplina  (Kuhn 1996:  10  e 

segs.). As regras da pesquisa não são questionadas, e apenas quando anomalias levam o 

paradigma  a  uma  “crise”,  surge  espaço  para  reflexões  e  inovações  na  metodologia 

(idem: 77 e segs.). Isto equivale a dizer que, para maior parte dos cientistas, as regras do 

método são aprendidas na prática, no próprio fazer científico, e que durante maior parte 

do tempo as normas metodológicas permanecem implícitas. 

Também  na  linguagem,  as  regras  para  a  comunicação  eficaz  permanecem 

implícitas maior parte do tempo (ver seção 3.3.1 c)). Em momentos de confusão, porém, 

pode ser bastante proveitoso tornar estas regras explícitas, para que cada falante adquira 

consciência dos parâmetros do ato comunicativo. Não seria estranho inclusive imaginar 

que os falantes pudessem  deliberadamente estabelecer certas regras de comunicação 

para  facilitar  a  compreensão  mútua.  Da  mesma  forma,  em momentos  de  confusão 

paradigmática,  a  epistemologia  pode  servir  para  tornar  explícitas  as  regras  da 

investigação  científica,  e  possibilitar  o  avanço  em  direção  a  algum  objetivo 

consensualmente escolhido. 

Os momentos  em que essa  estratégia  pode  se  tornar  necessária  são  dois,  na 

terminologia  de Kuhn:  crises e  situações pré-paradigmáticas.  As crises,  como já  foi 

explicado,  surgem  a  partir  da  incidência  de  muitas  anomalias  contradizendo  os 

paradigmas.  As  situações  pré-paradigmáticas,  por  sua  vez,  representam,  no 
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entendimento  de  Kuhn,  uma  situação  “pré-científica”,  já  que  a  ciência  normal  se 

caracteriza exatamente pela pesquisa segundo um conjunto de normas e um vocabulário 

bem  determinados.  Ele  observa  que  o  período  pré-paradigmático  é  regularmente 

marcado  por  freqüentes  e  profundos  debates  sobre  métodos  legítimos,  problemas  e 

padrões  de  solução,  embora  esses  aspectos  sirvam  mais  para  definir  escolas 

concorrentes do que para gerar acordo (idem: 47-48).

Pelo  que  foi  exposto  na  seção  3.3.2,  não  temos  dúvida  de  que,  em ciência 

política, os estudos culturais vivem uma situação pré-paradigmática. Não há consenso 

nem sobre o vocabulário científico a ser empregado nem sobre as regras para se realizar 

estudos científicos normais. Do ponto de vista científico, tal situação é intolerável, e, 

como dissemos na introdução,  acreditamos que a epistemologia é o instrumento que 

pode  estabelecer  as  possíveis  formas  de  sair  dela.  De  que  maneira,  entretanto,  a 

epistemologia pode cumprir este papel?

3.4.6 “Contrato Social” Epistêmico

A teoria política nos fornece uma curiosa imagem mental que pode nos ajudar a 

sintetizar as percepções de Kuhn, Lakatos e Brandon. Um dos problemas enfrentados 

pelo  pensamento  político  ocidental  foi  exatamente  o  de  encontrar  uma  forma  de 

organizar  e  estabelecer  objetivos  para  a  comunidade  política.  Considerando  que  os 

interesses  individuais  supostamente  conflitavam  no  estado  de  natureza,  os  teóricos 

políticos concluíram que,  para a organização da sociedade civil  tornar-se viável,  era 

necessária a adesão a um contrato social – instrumento artificial, criado pelo engenho 

humano para atingir  certas finalidades sociais,  e que torna explícitas  certas regras  a 

respeito da sociabilidade. 

Os  cientistas  e  pesquisadores  formam  comunidades  epistêmicas.  Estas 

comunidades  podem  servir  aos  mais  variados  propósitos,  seu  sucesso  depende 

exatamente  de  sua  articulação  em  relação  a  estes  objetivos,  e  esta  articulação  se 

expressa em regras, valores e princípios de método. Diante da confusão e de disputas 

paradigmáticas  acirradas,  consideramos  perfeitamente  concebível  que  estas 

comunidades adotem um contrato social epistêmico. 

Entenda-se: esta idéia precisa ser abordada com muitas reservas. Não estamos 

propondo superar as dificuldades da epistemologia tentando substituir a racionalidade 
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do logos (com todos os seus problemas de fundamentação) por um ato de vontade. Tal 

proposta aproximaria a epistemologia da retórica, ao transformar os pontos de partida 

do conhecimento em meros  topoi.  Também não estamos defendendo o  vale tudo  de 

Feyerabend: falamos em contrato social apenas porque, como acreditamos que tenha 

ficado claro da exposição das seções 3.4.4 e 3.4.5, diferentes paradigmas científicos 

podem  servir  a  diferentes  finalidades,  assim  como  podem  partir  de  fundamentos 

conceituais distintos. A idéia de contrato social,  portanto, diz respeito tão somente à 

escolha de quais finalidades e quais conceitos serão utilizados em determinado estudo. 

Tal expediente pode auxiliar-nos tanto na escolha do método mais adequado como na 

superação dos problemas semânticos da epistemologia. Naturalmente, uma vez que o 

cientista tenha escolhido – dentro de uma faixa de possibilidades relativamente ampla – 

seus pontos de partida e os objetivos que lhe pareçam mais adequados à sua pesquisa, 

ele precisará se restringir rigorosamente às exigências de racionalidades impostas pelo 

método59.  

Reforcemos  também  que  o  contrato  social  epistêmico  é  tão  somente  uma 

imagem mental. De modo algum sugerimos que os cientistas políticos efetivamente irão 

elaborar um contrato desta natureza. Historicamente, as pessoas não se reuniram numa 

assembléia e declararam sua adesão a um contrato social. A história nos mostra que os 

objetivos e possibilidades abertas  a uma comunidade politicamente organizada estão 

menos sujeitas ao arbítrio humano do que supunham os pensadores iluministas. Porém, 

a idéia de que um pacto social está na origem da sociedade civil serviu, durante muito 

tempo,  para  orientar  a  sociedade  na  persecução  de  certos  objetivos  liberais, 

convencionalmente  escolhidos.  Do mesmo modo,  os  cientistas  não  irão  se  reunir  e 

declarar  uma  adesão  ao  contrato  social  epistêmico  da  cultura,  segundo  valores 

escolhidos com absoluta liberdade. Na verdade, os princípios mais elementares de uma 

filosofia ou de um método de pesquisa raramente são conscientemente escolhidos ou 

tornados  explícitos,  os  pensadores  simplesmente  admitem  certas  parâmetros  como 

verdadeiros, muitas vezes sem se dar conta disso. Veja-se o que Bertrand Russel tem a 

nos dizer a esse respeito:

59

5

 Não é demais lembrar que o método hermenêutico, apesar de sua suposta vagueza, também 
possui critérios rigorosos de veracidade. A diferença é que ele é sensível ao problema do 
significado, e não apenas às relações lógicas entre as proposições.
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“Every  philosopher,  in  addition  to  the  formal  system which He offers  to  the  

world, has another, much simpler, of which he may be quite unaware. If he is aware of  

it, he probably realizes that it won’t quite do; he therefore conceals it and sets forth  

something more sophisticated, which he believes because it is like his crude system, but  

which he asks others to accept because he thinks he has made it such as cannot be 

disproved. The sophistication comes in by way of refutation of refutations, but this alone  

will never guide a positive result: it shows, at best, that a theory may be true, not that it  

must be true. The positive result, however little the philosophers may realize it, is due to  

his imaginative preconceptions, or what Santayana calls “animal faith” (Russel 1967: 

203)

O que está em jogo aqui é a própria precariedade do logos, a palavra racional, 

fundamento do pensamento epistemológico do Ocidente.  Supomos que seja possível 

fundamentar  racionalmente  o  conhecimento  através  da  reflexão  sobre  os  problemas 

filosóficos de base, porém muitas vezes as reflexões nos levam a becos sem saída: em 

algum  momento  do  conhecimento,  teremos  que  admitir  um  conjunto  de  regras  e 

princípios que não podem ser racionalmente demonstrados – o núcleo fundamental dos 

programas de pesquisa de Lakatos, ou o argumento axiomático do trilema de Agrippa60.

Porém, ainda que nosso otimismo mais ansioso a respeito do  logos  se mostre 

infundado, acreditamos que algum esforço pode ser feito para tornar a delimitação do 

conhecimento  mais  clara  e  confiável,  principalmente  através  da  explicitação  de 

princípios  implícitos,  limites  conceituais  e  objetivos  de  pesquisa.  Três  coisas  são 

imprescindíveis  para escapar  do labirinto em que os estudos culturais  atualmente se 

encontram:  1-  Estabelecer  um  objetivo  para  a  ciência  da  cultura,  2-  Escolher  um 

conceito de cultura operacionalizável e 3- Estabelecer as regras de pesquisa. É preciso 

um esforço deliberado para que esse objetivo e essas regras se tornem explícitos. Para 

que isso se torne possível,  na seção seguinte, inicialmente deixar claro quais são os 

60

6

 Segundo o trilema de Agrippa, qualquer prova para uma teoria pode ser classificada ou numa 
regressão infinita, ou num argumento circular – em que teoria e prova suportam uma à outra – 
ou num argumento axiomático – ou de autoridade. Naturalmente, este trilema nasce de um 
entendimento equivocado a respeito das possibilidades do logos como fundamento da 
epistemologia. Pode-se superar o trilema tão somente quando se tem um vislumbre do aspecto 
semântico e relacional de toda teoria científica, ou seja, quando se desvela a relação entre 
epistemologia e filosofia da linguagem. Veja-se o que foi dito na seção 3.4.5.
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objetivos  e o  método  de uma ciência da cultura epistemologicamente orientada para, 

então, julgarmos os diferentes paradigmas que trabalhamos nas seções 3.3.2 e 3.3.3 para 

que possamos chegar ao conceito de cultura que seja cientificamente mais apropriado.

A relevância do contrato epistêmico será nos permitir escolher entre diferentes 

paradigmas,  e dizer quais são mais ou menos apropriados para estudar a cultura em 

ciência política. Toda avaliação só pode ser feita a partir de um determinado contexto, 

que é linguisticamente e historicamente situado. Porém, a escolha deliberada de uma 

perspectiva  –  tendo  em  vista  certas  finalidades  epistemológicas  –  nos  fornece  um 

expediente para julgar  objetivamente  diferentes paradigmas como melhores ou piores. 

Esta estratégia é essencial para cumprir a missão que nos propusemos neste trabalho. 

Reforce-se, também, que um “contrato” desta natureza tem valor instrumental. 

Poderíamos escolher diferentes regras e diferentes objetivos em diferentes contextos. O 

que determina, portanto, a conformação desse contrato não são valores intrínsecos ao 

pensamento científico, mas os objetivos a que a comunidade epistêmica deseja chegar. 

Isso  nos  aproxima  do  decisionismo de  Lakatos  (Chalmers  1993:  163),  e  faz  nossa 

posição parecer tão relativista quanto a de Feyerabend, porém acreditamos que ela é 

intermediária, e que está mais próxima das idéias de Brandon sobre comprometimento 

da linguagem. Como ressaltamos, uma vez estabelecidos os parâmetros do estudo, esses 

parâmetros  devem  ser  seguidos  de  acordo  com  as  exigências  de  racionalidade  do 

método.  Também é importante  ter  em mente o papel  exercido pela  comunidade.  Os 

objetivos epistemológicos não são os objetivos de pensadores isolados, mas de uma 

coletividade  de  seres  humanos  que,  na  prática  do  fazer  científico,  estabelecem 

prioridades.  Da  mesma  forma  que  a  comunicação  é  condicionada  pelo  uso  que  a 

comunidade faz da linguagem, a ciência é condicionada pelas expectativas e objetivos 

da comunidade acadêmica.  

A objetividade é possível, mas é possível apenas a partir de uma perspectiva. Na 

acepção que estamos tentando desenvolver,  a  ciência  pode ser entendida como uma 

tentativa de criar novas linguagens para apreender a realidade, e a utilidade de cada uma 

dessas linguagens depende do tipo de comunicação que pretendemos estabelecer.

Tudo isso soa muito abstrato e de pouca aplicação concreta.  Vejamos de que 

forma  tal  contrato  funcionaria  na  prática,  aplicado  aos  estudos  culturais  da  ciência 

política. 

3.4.7 Julgamento dos Paradigmas Culturais
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É muito relevante, para os objetivos desse trabalho, sermos capazes de dizer qual 

das duas alternativas de que falamos nas seções 3.3.2 e 3.3.3 – cultura como elementos 

subjetivos e cultura como objeto do pensamento simbólico – é mais adequada do ponto 

de vista científico, pois essa distinção reflete uma cisão a respeito do entendimento da 

cultura  nas relações internacionais.  Existem os que,  por um lado,  acreditam que a 

cultura pode ser vista como uma variável (Huntington 2000), ou pelo menos como um 

elemento  da  realidade  internacional  que  tem poder  explicativo  significativo  (Barber 

1996, 2003, Inglehart e Baker 2000, Lipset e Lenz 2000, Murden 2008). Por outro lado, 

há os construtivistas sociais, que vêem a cultura como um elemento amplo, que permeia 

toda a realidade social  e que é responsável pela própria  construção dessa realidade 

(Barnett 2008, Hurd 2008). Iremos analisar essa segunda perspectiva com mais vagar na 

seção 4.3.6., porém, desde já é preciso enfatizar que a abordagem dos antropólogos e 

dos  construtivistas  compartilham  muitas  perspectivas  teóricas.  É  verdade  que  os 

enfoques  não  coincidem  totalmente:  os  antropólogos  estão  interessados  no  aspecto 

sistêmico da cultura, e na possibilidade de se chegar a inferências,  enquanto que os 

construtivistas estudam de que forma a construção da própria realidade social depende 

da  cultura.  Não  obstante,  na  medida  em  que  os  antropólogos  da  linha  de  White 

estabelecem a cultura como objeto do pensamento simbólico, pode-se dizer que eles 

compartilham  com  os  construtivistas  uma  visão  abrangente  do  fenômeno,  de 

implicações  lingüísticas.  Sendo  assim,  o  julgamento  da  definição  antropológica  da 

cultura a partir de certa epistemologia irá nos fornecer elementos importantes para, no 

capítulo 4, avaliarmos a pertinência dos estudos construtivistas. 

Ora,  estamos  hesitantes  entre  dois  conceitos  completamente  diferentes.  O 

primeiro  define  a  cultura  eminentemente  sob  seu  aspecto  subjetivo,  como  valores, 

atitudes, crenças, orientações e suposições subjacentes prevalentes entre o povo numa 

sociedade61 (Huntington  2000:  xv).  O  segundo  considera  a  cultura  como  um  dos 

aspectos mais elementares e definidores da vida em sociedade, ou seja, como a classe de 

coisas  e  eventos  que  dependem  da  simbologização,  que  são  produtos  da 

61

6

 Este  entendimento  da  cultura  corresponde,  em  linhas  gerais,  ao  segundo  grupo  de 
paradigmas culturalistas das ciências sociais apresentado por Todd Landman no livro Studying 
Human Rights. Ver a seção 3.2.3
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simbologização, considerada em um contexto extrassomático (White 2009: 58). Quem 

tem razão, e por que motivos?

Para  responder  a  esta  pergunta,  temos  que  delinear  o  “contrato  social 

epistêmico” dos estudos culturais. Em coerência ao que já dissemos, precisamos admitir 

que,  em  seus  devidos  contextos,  mais  de  um  paradigma  pode  ser  considerado 

satisfatório,  à  luz  de  certas  necessidades  da  comunidade  que  o  compartilha.  Sendo 

assim,  diferentes  soluções  para  os  estudos  culturais  podem ser  consideradas  válidas 

dependendo  dos  objetivos  de  cada  pesquisador.  Qualquer  um  dos  paradigmas 

apresentados em 3.2.4 ou qualquer uma das definições apresentadas em 3.3.2 e 3.3.3 

poderiam ser julgadas como satisfatórias para certos objetivos acadêmicos. Porém, não 

nos deixemos confundir por esta constatação. A astronomia ptolomaica também pode 

ser julgada como um paradigma científico satisfatório à luz do contexto em que surgiu e 

se desenvolveu, porém ela definitivamente não é satisfatória no contexto das pretensões 

científicas da astronomia moderna. Do mesmo modo, certos paradigmas culturalistas 

podem ser considerados válidos para certas pretensões bastante limitadas, mas eles não 

podem ser consideradas satisfatórios para cumprir o papel de analisar a cultura de forma 

empírica e geral num contexto metodológico da ciência social contemporânea. 

Ora,  se  um  paradigma  fundacionalista  da  cultura  for  possível  –  tal  como 

acreditamos que seja – as pretensões científicas deste paradigma deverão estar  mais 

próximas da epistemologia da ciência social positivista do que da ciência social crítica. 

A razão disso reside tão somente no fato da ciência social crítica rejeitar a possibilidade 

de conhecimento científico imparcial sobre a sociedade. Qualquer afirmação sobre a 

cultura pode ser lançada e refutada nos mais variados contextos epistemológicos (por 

exemplo,  no  contexto  da  teoria  política  ou  da  filosofia),  e  ser  julgada  a  partir  de 

diferentes  critérios  de  avaliação,  porém  o  que  nos  interessa  neste  trabalho  são  as 

proposições  feitas  com  pretensões  a  status  de  conhecimento  científico  objetivo, 

empírico e racional. Sendo assim, deveremos julgar as teorias a partir de um contrato 

social epistêmico de conformação aparentada ao do positivismo. 

Daí  já  podemos  extrair  o  “objetivo”  do  contrato  social  de  nosso  paradigma: 

permitir a elaboração de um conhecimento científico objetivo, empírico, racional e 

geral a respeito da cultura, com algum poder de previsão. Lembremos que Popper 

diz que “toda aplicação da ciência assenta-se numa inferência de casos singulares a 

partir  de  hipóteses  científicas  (que  são  universais);  isto  é,  baseia-se  na  dedução  de 

predições singulares” (Popper 2000: 67). Isto é quase uma profissão de fé da ciência 
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social behaviorista – que nós mesmos rejeitamos em sua versão original. Continuemos 

neste experimento metodológico para ver aonde ele nos levará.

Ressalve-se, desde já, que a ciência deve tentar o possível (Pierce 1980: 18). 

Não há razões para acreditar que seja possível unificar todos os fenômenos e conceitos 

que nos referimos com a palavra “cultura”. Ao invés disso, devemos buscar a parte da 

experiência que possa ser relacionada com outros aspectos (idem: ibidem). Quando (se) 

tivermos conseguido relacionar certos aspectos da experiência à cultura, teremos uma 

teoria da cultura.

Quais  seriam,  então,  as  regras  de  tal  epistemologia  da  cultura?  Novamente 

iremos nos apropriar do instrumental teórico do behaviorismo, porém iremos apresentá-

lo numa versão qualificada – reformulada a partir dos insights que a epistemologia da 

ciência nos forneceu. Enumeremos novamente, de forma ligeiramente reformulada, os 

princípios da ciência social positivista apresentados por David Easton, um dos maiores 

defensores do monismo metodológico:

1- Regularidades: há uniformidades capazes de serem identificadas na sociedade 

que  podem  ser  expressas  em  generalizações  ou  em  teorias  com  valor  de 

previsão.

2- Verificação:  a  validade  de  tais  generalizações  deve  ser  testada 

empiricamente.

3- Técnicas: meios rigorosos são necessários para analisar o comportamento 

social.

4- Valores: a avaliação ética e a teoria devem ser mantidas analiticamente 

separadas o máximo possível.

5- Sistematização:  teoria  e  pesquisa  são  elementos  entrelaçados  de  um 

acervo coeso de conhecimento.

6- Ciência  pura:  a  explicação  do  comportamento  político  precede 

logicamente sua aplicação na política pública.

7- Integração: a teoria e a pesquisa da ciência política estão bastante ligadas 

a outras ciências sociais 

(reformulado a partir de Jackson e Sorensen 2007: 312)    

 

135



Concordamos com maior parte dos princípios, mas rejeitamos a exigência de 

quantificação  e  fazemos  a  ressalva  de  que  o  contexto  lingüístico  importa,  e  que, 

portanto, a observação depende da teoria. Estamos também conscientes de que não é tão 

simples  isolar  o  pesquisador  dos  problemas éticos  envolvidos  na sua  pesquisa,  mas 

acreditamos que a compreensão de um fenômeno e a reflexão sobre suas implicações 

humanas podem ser analiticamente separadas, desde que se façam as devidas ressalvas. 

Se isto não fosse possível, seria difícil acreditar que a ciência pudesse ser pouco mais 

que  um campo  aberto  para  competições  entre  ideologias62.  Reforce-se,  porém,  que 

separar a questão ética da questão científica não significa, de forma alguma, considerar 

que esta seja mais importante que aquela. Talvez seja exatamente o contrário, e o que 

propomos é tão somente uma estratégia mental para fins epistemológicos.

 A  importância  do  contexto  fica  evidente  a  partir  de  nossa  discussão 

epistemológica.  A  rejeição  da  quantificação  é,  também,  um  desdobramento  da 

percepção do papel exercido pela linguagem. Um dos grandes ídolos da ciência política 

contemporânea  são  os  métodos  quantitativos.  A estatística  é  apresentada  como uma 

panacéia  para  todo  problema  de  subjetividade  e  imprecisão  das  pesquisas  sociais. 

Acontece que toda tentativa de quantificação necessariamente é precedida por distinções 

qualitativas feitas entre categorias de análise (Landman 2006: 72), e estas distinções 

qualitativas estão tão sujeitas à problematização quanto qualquer análise interpretativa. 

Uma percepção filosófica fundamental – talvez mais evidente da filosofia chinesa do 

que na filosofia ocidental – é o de que não existem propriamente “objetos” na realidade. 

Não se confunda isso com o solipsismo: existe um mundo, e há coisas nesse mundo, 

porém a compartimentalização deste mundo em “unidades” e “objetos” é um exercício 

mental  tipicamente  humano,  que  se  dá  através  da  linguagem  e  dos  conceitos.  A 

neurociência  cognitiva  nos  confirma  o  que  já  havia  dito  milênios  atrás  o  venerável 

Chuang-tse:

62

6

 A ciência como finalidade em si mesmo também é uma ideologia, e uma ideologia muito 
perigosa. Mas a separação entre problemas éticos e científicos é uma característica da ciência 
ocidental,  e  talvez  um dos  aspectos  que  permitiu  seu  desenvolvimento.  Deixemos  aberta  a 
questão de se os cientistas são ou não responsáveis pelo emprego de suas descobertas para fins 
militares, econômicos, etc.
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“A sabedoria dos antigos alcançou às vezes pontos altos. Que pontos altos? Os 

que pensam que nunca começou a haver coisas distintas atingiram a sabedoria suprema, 

total, à qual nada mais se pode acrescentar. Em seguida vêm os que pensam que há 

coisas, mas que nunca começou a haver delimitações entre elas. Por fim vêm os que 

pensam que há delimitações, mas que nunca começou a haver oposições entre “é isso” e 

“não é isso”. Quando são apresentadas tais oposições, é o Tao que é eclipsado. (...)

Ora, no Tao nunca houve nem sequer um início de delimitação, como também 

nunca houve na linguagem um início de permanência. Desde que se diz “é isso”, há um 

limite.  Se  me  permitirdes,  eu  vos  direi  o  que  limita:  esquerda  e  direita,  análises  e 

julgamentos, recortes (fen) e distinções (bian), debates e polêmicas...”63 (in Cheng 2008: 

131). 

Quantificar por quantificar é tão tolo quanto, digamos, tentar fazer um estudo 

estatístico sobre uma nova epidemia a partir da velha teoria médica dos “humores”. O 

que garante a cientificidade são as relações estabelecidas pela  teoria,  não apenas  os 

métodos quantitativos. 

Mas  voltemos  à  nossa  avaliação  paradigmática.  Julguemos  as  duas 

conceptualizações da cultura que apresentamos na seção 3.3.2 e 3.3.3.

a) Cultura como Valores, Atitudes, Crenças e Orientações

A primeira objeção a esta forma de conceptualizar a cultura já foi feita na seção 

3.3.2:  não  se  trata  apenas  de  um  conceito,  mas  de  uma  pluralidade  de  conceitos 

sobrepostos. O que um valor tem em comum com uma crença, ou com uma atitude, e o 

que  tem  de  diferente?  O  que  permite  agrupar  esta  pluralidade  de  significados  no 

“guarda-chuva” conceitual da cultura?

A polissemia  encontrada nos  estudos  culturais  da ciência  política  não é uma 

opção deliberada, mas é exatamente decorrência da inexistência de um conceptualização 

segura  de  cultura.  Este  é  o  primeiro  ponto  negativo  dessa  abordagem,  e  afasta  os 

estudos  que  trabalham  com  esta  definição  de  nosso  ideal  de  um  “conhecimento 

científico preciso”, tal como delineado em nosso contrato social epistêmico.

63

6

 Que distância do logocentrismo ocidental!
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O segundo problema, também ligado à vagueza conceitual, diz respeito à falta de 

clareza do critério de demarcação. Como podemos decidir se iremos ou não incluir uma 

determinada manifestação social como sendo cultural ou não cultural? Além disso, o 

que  nos  permite  dizer  com segurança  que  efetivamente  existe  uma  oposição  entre 

fenômenos culturais e não culturais? Isso torna praticamente inviável a identificação de 

“regularidades” nos estudos culturais.  Se os limites  do conceito variam tanto,  como 

dizer  que  a  manifestação  de  certa  cultura,  num certo  momento  histórico,  pode  ser 

agrupada ao lado da de outra cultura que floresceu num contexto totalmente diferente? 

Fica difícil enxergar qual justificativa poderia ser apresentada para tal generalização. 

Em terceiro lugar, a polissemia é um obstáculo para a verificação empírica. Toda 

verificação,  como  ficou  dito  acima,  envolve  alguma  medida  de  qualificação  das 

categorias de análise.  Porém essa qualificação pode ser mais ou menos precisa – e, 

portanto, mais ou menos apta a ser confrontada com a evidência, que também deve ser 

conceptualizada de forma precisa. Torna-se, portanto, impraticável encontrar “técnicas” 

rigorosas e científicas para trabalhar com o conceito – o que viola mais uma das regras 

de nosso contrato epistêmico.

Em  quarto  lugar,  o  conceito  de  cultura  em  sua  acepção  subjetiva  não  é 

axiologicamente neutro.  Associado a ele  estão as idéia  de civilização e de  Kultur  – 

idéias  ligadas  não  a  qualquer  manifestação  de  sociabilidade,  mas  a  um  tipo  de 

sociabilidade  considerada  desejável,  superior,  “humana”.  O  uso  desta  definição  em 

estudos científicos nos faz correr o risco de contaminar as “proposições científicas” com 

julgamentos de valores implícitos a respeito do objeto de estudo. Além disso, os estudos 

culturais muitas vezes são normativos por adotarem acriticamente uma concepção de 

desenvolvimento  econômico ou de  democratização  como objetivo  universalista  para 

toda sociedade humana. Por que razão estes valores – e não outros – são escolhidos é 

algo  que  não  pode  ser  respondido  apenas  pela  ciência  pura,  mas  que  depende  da 

ideologia do próprio pesquisador.  

Em quinto lugar,  esta  definição de cultura  não é  “integradora”,  ou seja,  não 

considera o que outras disciplinas – como a antropologia, a sociologia ou a lingüística – 

têm a dizer sobre o fenômeno.

O último ponto negativo choca frontalmente com os princípios para uma ciência 

da cultura  que enumeramos acima,  e  é uma decorrência  direta dos cinco problemas 

anteriores. Se o critério de demarcação é vago, se existe polissemia, e se há dificuldades 

de verificação, isso significa que o cientista da cultura que realiza estudos desta natureza 
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tem um espaço amplíssimo para traçar seu “desenho de pesquisa”, o que lhe permite 

chegar  a conclusões  diametralmente opostas  a  partir  das  mesmas “evidências”.  Para 

tanto, basta ele escolher a operacionalização do conceito que seja mais apta a servir a 

seus interesses. Como a definição é tão vaga,  e tão ampla, ele terá possibilidade de 

escolher elementos que reforcem um ou outro entendimento, para depois “quantificá-

los” e, então, apresentar suas conclusões numa roupagem de cientificidade. Isso vai de 

encontro ao ideal de “sistematização” e ao de “pureza” científica que sugerimos em 

nosso contrato social epistêmico. 

Um exemplo concreto de uma situação metodológica aparentada pode ajudar-

nos a compreender as dificuldades em jogo. No final da década de 1960, estabeleceu-se 

nas  universidades  americanas  um debate  entre  “natureza  versus  cultura”:  o  conflito 

entre os que acreditam que o caráter e a capacidade são em grande parte herdados e, 

portanto, não podem ser ajustados pela “engenharia social” e aqueles que acreditam que 

essas  qualidades  são  induzidas  pela  experiência  e,  portanto,  a  mudança  social  pode 

aperfeiçoar as nossas qualidades morais e as realizações coletivas (Fernández-Armesto 

2007: 150). Dois relatórios rivais usaram as mesmas estatísticas a respeito do QI da 

população para defender posturas opostas. O relatório de Arthur Jensen em Berkeley 

afirmava  que  80%  do  QI  era  herdado  (e,  incidentalmente,  que  os  negros  são 

geneticamente inferiores aos brancos), enquanto que o de Christopher Jencks e outros 

em Harvard, defendiam exatamente o contrário (idem: ibidem). O que há de errado aqui 

é exatamente a inexistência de um critério preciso para dizer o que é “cultural” e o que é 

“natural”: os pesquisadores podem escolher os elementos que mais lhe convenham e 

classificá-los  nas  categorias  analíticas  que  considerem  mais  apropriadas.  Assim, 

enquanto  Arthur  Jensen  atribuía  o  resultado  dos  testes  de  QI  à  hereditariedade, 

Christopher Jencks usava explicações sociais para o desempenho dos negros. 

Ora, perceba-se quão facilmente estudos “científicos” desta natureza podem se 

transformar em debates ideológicos, contradizendo nosso pressuposto de neutralidade 

de  valores  e  de  “pureza”  na  ciência!  A questão  deixa  de  ser  propriamente  “qual  a 

maneira  mais  científica  de se  estudar  cultura?” e  se  torna “qual  grupo cultural  tem 

características superiores ou inferiores?”.  Num contexto tão carregado quanto a ciência 

política  ou  as  relações  internacionais64,  é  fácil  perceber  de  que  forma  teorias 

aparentemente  científicas  podem extrapolar  e  gerar  leituras  apaixonadas,  cheias  de 
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 Por mais que se esforcem, os seres humanos demonstram uma incapacidade crônica de 
estudar fenômenos relacionados ao poder de forma desinteressada. 
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graves implicações para indivíduos e grupos que se enquadrem na categorização do 

“outro”.  Essa  contaminação  ideológica  pode,  inclusive,  acontecer  de  forma 

perfeitamente inconsciente, e o cientista pode alimentar a sincera convicção de estar 

fazendo o mais rigoroso dos trabalhos científicos. Sem se dar conta, porém, ele estará 

invertendo as etapas de sua pesquisa. Partindo de suas concepções prévias a respeito da 

cultura  e  das  implicações  da  cultura  na  sociedade,  ele  seleciona  “variáveis”  e 

indicadores orientando-se inconscientemente por seus preconceitos. Quando os “dados” 

forem comparados, ao fim da pesquisa, é muito natural que uma ou outra conclusão 

tenha sido privilegiada. Bastaria escolher indicadores diferentes, ou definir as variáveis 

de outras formas para chegar a resultados diametralmente opostos.

Nenhuma generalização, portanto, pode ser tomada como científica se feita 

a partir de uma definição de cultura tal como a apresentada nesta seção. Esta é uma 

das grandes conclusões deste trabalho. 

Essa percepção, porém, não significa nem de longe que o conceito de cultura 

como crenças, valores, atitudes, etc, não tenha valor para o cientista político. Significa 

apenas  que  esta  definição  é  imprópria  para  ser  trabalhada  a  partir  de  uma 

epistemologia  científica  com  pretensão  à  objetividade  e  à  precisão.  Porém,  é 

perfeitamente viável que se estude a cultura sob seu aspecto subjetivo a partir de uma 

metodologia  interpretativa  pesada,  num  contexto  teórico  de  poucas  pretensões 

inferenciais. Esta é uma pretensão acadêmica totalmente distinta, e foge das regras do 

contrato social epistêmico que sugerimos. 

Estudos culturais em ciência política, portanto,  não podem ser aceitos com o 

status de ciência empírica imparcial. A cultura não pode ser vista como apenas mais 

uma  “variável  explanatória”.  A única  maneira  legítima  de  estudar  cultura  sob  esta 

acepção é através de técnicas hermenêuticas. 

b) Cultura como Objeto da Simbologização65

65
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 Sugerimos a leitura desta seção em paralelo com a 4.3.6. Muito do que for dito a respeito da 
cultura como objeto de simbologização vale para o construtivismo social – daí o nosso interesse 
em investigar essa abordagem antropológica.
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 Resta-nos saber se a definição de cultura tal como apresentada na antropologia 

nos permite ter esperanças de chegar a uma ciência da cultura empírica e precisa. 

Dizer que cultura é a classe de coisas e eventos que dependem do pensamento 

simbólico,  que  são  produtos  da  “simbologização”,  considerada  em  um  contexto 

extrassomático, é o mesmo que colocar a idéia de “símbolo” como base para a definição 

do conceito de cultura. Vejamos se isto é apropriado.

“Símbolo” vem do grego sýmbolon, das raízes syn, que significa “junto”, e bole, 

que significa “jogar”, tendo o significado aproximado de “jogar junto”. Um símbolo 

pode  ser  um  objeto,  figura,  palavra  escrita  ou  som  que  representa  algo  mais  por 

associação, semelhança ou convenção. Toda linguagem consiste de símbolos, através 

dos quais nós podemos nos referir a objetos ou idéias que não estão imediatamente ao 

alcance de nossos sentidos. 

O conceito de símbolo, portanto, é preciso e semanticamente bem delimitado, 

embora  seja  bastante  abrangente.  Se  definirmos  a  cultura  como  o  resultado  do 

pensamento  simbólico,  teremos  chegado  a  uma  idéia  de  cultura  que  satisfaz  nossa 

necessidade de delimitar fenômenos culturais de fenômenos não-culturais. Além disso, 

o símbolo é um princípio claro,  cujo significado pode ser apreendido num contexto 

relativamente simples, associado à idéia de linguagem e comunicação. Também é um 

conceito que faz apelo à realidade da comunicação e da sociabilidade humana, ou seja, 

ele pode ser verificado com relativa facilidade.

Ao  colocar  a  simbologização  na  base  da  cultura,  estamos  estabelecendo  o 

princípio  para  a  construção  de  uma  teoria  da  cultura que  seja  geral,  empírica  e 

objetiva.  Em  primeiro  lugar,  é  possível  falar  de  generalidades:  toda  forma  de 

comunicação humana se dá através de símbolos, então o pensamento simbólico pode ser 

considerado uma “regularidade” de nossa natureza – embora dessa constatação não se 

possam extrair muitas inferências substantivas. 

Afirmações sobre o pensamento simbólico podem, também, ser verificadas com 

relativa facilidade se alguns cuidados técnicos forem tomados. De fato, o estudo dos 

símbolos não é recente, e a lingüística pode fornecer um instrumental técnico bastante 
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apropriado para auxiliar o pesquisador a compreender a cultura66. Isso satisfaz duas das 

exigências de nosso contrato social (verificação empírica e técnicas rigorosas).

O conceito de símbolo também é axiologicamente neutro. Dizer que um símbolo 

é “bom”, “ruim” ou “belo” é algo que independe da afirmação “isto é um símbolo”. 

Logo,  a  teoria  da  cultura  a  partir  da  simbologização  pode  ser  levada  adiante  com 

relativa  imparcialidade,  a  depender  dos  compromissos  epistemológicos  de  cada 

pesquisador.

A teoria da cultura como simbologização também é sistemática (White 2009: 

81). White define sistema como uma organização de fenômenos tão inter-relacionados 

que a relação de uma parte com a outra é determinada pela relação com o todo (idem: 

ibidem). Embora essa idéia de sistema tenha implicações não de todo levadas em conta 

pelos  cientistas  sociais  e  naturais  (ver  apêndice),  fica  evidente  que  a  cultura  é  um 

sistema. Lembre-se, por exemplo, da idéia por trás do holismo lingüístico de Brandon: 

cada  conceito  só  pode  ter  seu  significado  compreendido  através  da  referência  ao 

significado de diversos outros contextos. Do mesmo modo, a cultura – ou parte dela – 

só pode ser compreendida com referência ao todo.   

A teoria da cultura como simbologização também satisfaz o ideal de “pureza”. A 

compreensão  do  pensamento  simbólico,  embora  possa  servir  de  base  para  políticas 

sociais  ou intervenções em contextos particulares, pode ser feita pelo mero ideal de 

chegar a um entendimento de certos aspectos da sociedade. 

Finalmente, ela satisfaz o ideal de “integração”. O conceito de símbolo não é 

exclusividade  de  nenhuma  disciplina.  Ele  é  compartilhado  pela  lingüística,  pela 

antropologia, e pode ser usado para satisfazer diferentes necessidades na sociologia e na 

ciência política. Uma teoria da cultura como objeto do pensamento simbólico, portanto, 

está apta a promover esse ideal integrador. 

Como se pode perceber,  a  teoria  da  cultura  tal  como apresentada  por  White 

satisfaz muito bem os requisitos de uma ciência da cultura que propomos em nosso 

contrato social epistêmico. Seus prognósticos parecem muito positivos, mas aqui cabe 

fazer uma importante ressalva – que talvez seja a vingança dos cientistas políticos. Se a 

cultura é tudo, ela não explica nada! (Huntington 2000: xv) 
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 Este é inclusive um dos princípios da antropologia estrutural. Veja-se Lévi-Strauss 2008.
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Esta  talvez  não  seja  propriamente  uma  falha  da  teoria  cultural  que  ora 

analisamos, mas uma característica inerente ao tipo de sistema que a cultura representa. 

A partir de uma definição tão ampla, pouquíssimas predições significativas poderão ser 

feitas. O máximo a que se pode chegar são previsões do tipo: “se o grupo de indivíduos 

X  representa  uma  sociedade  humana,  então  este  grupo  tem  uma  cultura,  que  se 

manifesta por uma variedade de símbolos”. Porém, quais são as características dessa 

cultura, de que forma seus elementos se relacionam com outros aspectos da sociedade, e 

quais  as  tendências  “evolutivas”  desta  cultura  num futuro  discernível  são  aspectos 

totalmente  abertos  e  indefinidos.  Ou  seja,  entender  a  cultura  como  objeto  da 

simbologização nos  dá subsídios  para afirmar  empiricamente e  objetivamente que  a 

cultura importa, mas não para dizer de que forma a cultura importa.

É verdade que os antropólogos tentam avançar nessa direção, associando, por 

exemplo, a cultura à tecnologia e ao total de energia gasta por uma civilização (White 

2009: 83, 103). Porém, estas percepções já são mais vulneráveis a críticas, já que a 

tecnologia é um aspecto tão inerente à sociedade quanto a cultura, e que poderia – sem 

forçarmos exageradamente a definição – ser abrangido pela segunda idéia. O próprio 

White  reconhece  esse  aspecto  quando  diz  que  “em um sistema  cultural,  tudo  está 

relacionado com tudo o mais. (...) assim, “ideológico”, “sociológico” e “tecnológico” 

são  categorias  lógicas  úteis  e  funcionais,  mas  não  devem  ser  interpretadas  como 

unidades separadas.” (idem: 30). Já a relação entre gasto energético e culturas mais 

evoluídas soa-nos como pouco mais que uma tautologia, já que toda manifestação social 

envolve – por definição – um gasto energético. 

Os estudos da cultura como sistema, portanto, apresentam um potencial muito 

promissor para alargar o nosso entendimento do que é a cultura, e de que forma os seres 

humanos e as sociedades vivenciam a cultura. Estas percepções e generalizações podem 

ser aceitas como conhecimento científico válido e imparcial. Porém, pouquíssimas 

previsões  e  inferências  podem  partir  delas.  A esperança  de  submeter  a  cultura  à 

metodologia científica, portanto, precisa continuar sendo vista com muita parcimônia. 

Esta conclusão, diga-se de passagem, não é nossa, mas é simplesmente a de Nobert 

Wiener, o pai da Cibernética, a disciplina que está na base teórica da teoria dos sistemas 

(Wiener 1965: 164). Explicaremos este ponto com mais vagar no apêndice.

Tais  percepções  não nos  autorizam a achar  que a  importância  das  teorias  da 

cultura  como  sistema  seja  secundária.  A  compreensão  científica  de  um  aspecto 

fundamental da sociedade e da experiência humana de mundo é um valor em si mesmo, 
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e quando situada corretamente em seu contexto acadêmico, ela pode servir para desfazer 

mitos, rejeitar extrapolações e situar os conhecimentos culturais em seu devido  locus 

intelectual. A compreensão correta da cultura pode nos tornar imune a toda forma de 

generalização espúria que nos for apresentada como conhecimento científico positivo a 

respeito deste fenômeno. 

 

3.4.8 A Reabilitação da Hermenêutica?

Estariam, então, os estudos culturais condenados à mais cega imprevisibilidade? 

Dissemos na seção 3.4.7 b) que é possível afirmar cientificamente – ou seja, de forma 

empírica,  objetiva,  imparcial,  seguindo  os  rigorosos  critérios  epistemológicos  que 

estabelecemos – que a cultura importa de alguma forma. Dizer isso, no entanto, é muito 

pouco. Quem quer que tenha vivido por algum tempo em um país de tradição cultural 

diferente da sua sabe que os valores e as crenças – a cultura em sua acepção subjetiva – 

condiciona  o  comportamento  das  pessoas.  Porém,  como  mostramos,  não  é 

cientificamente válido – à luz das regras epistemológicas que enunciamos na seção 3.4.7 

– isolar este aspecto subjetivo da cultura de outras manifestações sociais e, por outro 

lado, a teoria da cultura como sistema não nos permite fazer generalizações a respeito 

de aspectos específicos da cultura. No entanto, os estudos culturais só fazem sentido se 

de alguma forma for possível identificar relações entre a cultura e outros aspectos de 

uma sociedade. 

Enumeremos algumas questões empíricas: de que forma a cultura de um país 

influencia seu desenvolvimento econômico? Tem a cultura alguma influência na política 

externa de um país? Pode-se falar da existência de “regiões culturais” no globo? De que 

forma a “cultura global” exerce pressões sobre as políticas internas de um país? 

A primeira  observação que temos  que  fazer  neste  momento  é  que  perguntas 

desse tipo não dizem respeito à cultura como objeto da simbologização, mas à cultura 

como  valores,  crenças,  etc.  Para  que  questões  desse  tipo  façam sentido,  é  preciso 

acreditar que seja possível isolar as “culturas”67 de povos, países, regiões, etc. Se não 
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 O debate torna-se talvez complicado porque uma mesma palavra está sendo usada, neste 
parágrafo, em duas acepções totalmente distintas: cultura como elemento constitutivo da 
sociedade e cultura como “cultura particultar” de um povo, país, região, etc. O ideal seria 
escolher uma acepção privilegiada para o conceito, e criar uma nova palavra para se referir ao 
outro significado, porém isso poderia nos levar a neologismos estranhos, como 
“simbologização”, criado por Leslie White.
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podemos fazer este recorte conceitual cientificamente, que instrumento podemos usar 

para responder às perguntas do parágrafo anterior de forma objetiva e criteriosa?

Para  ilustrar  a  resposta  que  daremos  a  essa  pergunta,  teceremos  algumas 

considerações curiosas a respeito do intelecto humano. Uma das escolas de inteligência 

artificial tentou reproduzir a inteligência humana através de uma abordagem que o físico 

Michio  Kaku chama “de  cima  para  baixo”  (Kaku 2001:  97).  Eles  acreditavam que 

podiam programar a lógica e a capacidade de raciocínio necessárias para permitir que 

uma máquina pensasse.  Supunham que máquinas pensantes emergiriam inteiramente 

desenvolvidas de um computador (idem: 98). Sua receita para construir uma máquina 

pensante era simples: primeiro introduzir as complexas regras e a programação num 

computador digital de modo a reproduzir lógica e inteligência; depois, salpicar algumas 

sub-rotinas para a fala, a visão, afixar mãos mecânicas, pernas e olhos. Supostamente, 

depois disso, eles teriam um robô inteligente. 

Kaku observa que estes cientistas subestimaram profundamente a enormidade da 

tarefa de registrar o completo mapa rodoviário da inteligência humana (idem: ibidem). 

Suas  máquinas  baseadas  no computador  acabaram por  se  revelar  criaturas  patéticas, 

débeis.  Os  robôs  móveis  construídos  com base  em seu  método  consumiam grande 

quantidade de poder computacional e, no entanto, eram extremamente ineptos (idem: 

ibidem).    

A absurda complexidade de nosso pensamento veio à tona quando os cientistas 

tentaram programar uma máquina que fosse capaz de reproduzir o “senso comum” de 

um adulto. O projeto Cyc (abreviatura para encyclopedia) envolve a programação, numa 

máquina,  de  todas  as  regras  do senso  comum (idem:  86).  Algumas regras  “óbvias” 

incluíam “nada pode estar em dois lugares ao mesmo tempo” e “o tempo avança no 

mesmo  ritmo  para  todos”  (idem:  ibidem).  Após  dez  anos  de  trabalho,  o  projeto 

acumulou dez milhões de asserções óbvias desse tipo. Acontece que nenhuma asserção 

desse  tipo  pode  ser  compreendida  fora  de  um contexto,  o  que  levou  a  que  muitas 

ambigüidades  ocultas  na  língua  não  pudessem  ser  apreendidas  pela  máquina.  Para 

conseguir programar a afirmação “Napoleão morreu em Santa Helena, Wellington ficou 

triste”  foram  precisos  três  meses  inteiros  de  trabalho.  Deslindar  estas  duas  frases 

ilusoriamente simples era complicado por que Cyc tinha de desenredar uma cadeia de 

afirmações óbvias (idem: ibidem).
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Por que, então, nós, que não temos chips com alto poder de processamento para 

nos auxiliar, conseguimos entender com tanta facilidade afirmações do tipo: “Napoleão 

morreu. Wellington ficou triste.”? 

Nosso cérebro não é um computador. O seu funcionamento não é linear, como o 

das  máquinas  produzidas  por  seres  humanos,  mas  funciona  como  um  processador 

paralelo. Cada neurônio está conectado a cerca de dez mil outros, o que permite que a 

aparente  falta  de  eficiência  do  cérebro  seja  mais  que  compensada  por  este 

funcionamento  integrado  (idem:  104).  Para  se  ter  uma  idéia,  o  especialista  em 

inteligência artificial  Douglas Hofstader,  autor  do livro vencedor  do Pulitzer  Gödel,  

Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, afirma que improvisar uma fuga de seis partes 

equivaleria a jogar 60 partidas de xadrez simultaneamente, sem ver o tabuleiro, e ganhar 

todas  (Schwanitz  2007:  282).  Em  1747,  Frederico,  o  Grande,  pediu  a  Bach  que 

improvisasse alguma coisa em seus novos pianos, e Bach tocou, de improviso, uma fuga 

após a outra, para as quais o rei lhe dava o tema. Quando voltou para casa, Bach reuniu 

as improvisações numa fuga em seis partes, que integrariam um presente musical ao rei, 

que ele chamou de Oferenda Musical (idem: ibidem). 

Bach era um gênio, mas cada um de nós é dotado de um instrumento análogo ao 

que permitiu a Bach realizar esta proeza: nosso cérebro. É preciso ter consciência que a 

mais  elementar  interpretação  textual  envolve  um  volume  de  informações  além  da 

capacidade de processamento de qualquer computador. John Searle argumenta que a 

consciência não pode ser reduzida a uma máquina que pode pensar, um computador 

físico com mente como um programa de software e consciência como uma propriedade 

emergente (Schwartz 2000: 1318). Ele afirma que a mente não é análoga a um software 

sendo processado por um hardware do cérebro (idem: ibidem). Programas são em sua 

inteireza um conjunto de regras (eles são sintáticos) enquanto que a mente lida com 

valores,  significados  e  sentido  (é  semântica).  As  mentes,  portanto,  diferem  dos 

programas de computador porque um conjunto de regras, não importa quão complexas 

sejam, não é suficiente para a semântica (idem: ibidem). 

Isso mostra quão vã é a pretensão de reduzir a cultura a meras “leis científicas”, 

ou atribuir valores numéricos a seus aspectos: por trás dos indicadores, esconde-se uma 

absurda  complexidade,  e  um grau  de  subjetivismo  que  simplesmente  não  pode  ser 

evitado. Essa complexidade não é só um compromisso filosófico, decorrente de uma 

postura humanista a respeito da dignidade do ser humano:  é um aspecto da própria 

natureza humana.
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A interpretação,  a hermenêutica e a análise conceitual são tarefas intelectuais 

extremamente complexas, mas tarefas para as quais estamos naturalmente aparatados. A 

apreensão do significado de um conceito, a associação deste conceito a elementos da 

realidade,  a  investigação  das  relações  explícitas  e  implícitas  entre  as  idéias  é  uma 

atividade que a humanidade vem amadurecendo há séculos, através da bem sedimentada 

e reflexiva metodologia das humanidades. O conhecimento decorrente deste sofisticado 

processo não pode ser reduzido a meras equações ou diagramas: o aspecto semântico é 

por demais saliente, e as proposições só adquirem seu sentido a partir de referências a 

um contexto lingüístico e conceitual altamente complexo.

O humanismo é um destes conceitos que possuem tantos sentidos sobrepostos 

que  quase  perdem seu  valor  metodológico.  Edward  Said  define  uma concepção  de 

humanismo da seguinte forma:

“I have called what I try to do “humanism”, a word I continue to use stubbornly  

despite  the  scornful  dismissal  of  the  term by  sophisticated  post-modern  critics.  By 

humanism I mean first of all attempting to dissolve Blake’s mind-forg’d manacles so as  

to be able to use one’s mind historically and rationally for the purposes of reflective  

understanding and genuine disclosure. Moreover, humanism is sustained by a sense of  

community with other interpreters and other societies and periods: strictly speaking,  

therefore, there is no such thing as an isolated humanism.” (Said 1979: xxiii)

Tanto  no  seu  já  clássico  Orientalism  (Said,  1979:  xxv) como  em seu  mais 

recente  Humanismo  e  Crítica  Democrática  (Said,  2007:  80),  Said  propõe,  como 

sugestão metodológica, um retorno à filologia. Essa disciplina aparentemente insípida 

representa  um  dos  instrumentos  mais  poderosos  para  o  estudo  e  a  prática  do 

humanismo. Não por acaso grandes filólogos também foram grandes intérpretes dos 

assuntos humanos: o fundamento da filosofia de Vico e de Nietzsche situa-se numa 

interpretação filológica dos problemas da verdade e da história. Veja-se o que Said diz a 

respeito:

“Na Europa, a Ciência Nova (1744), de Giambatista Vico, lança uma revolução 

interpretativa baseada num tipo de heroísmo filológico cujos resultados devem revelar, 

como Nietzsche expressaria um século e meio mais tarde, que a verdade a respeito da 

história humana é um “exército móvel de metáforas e metonímias”, cujo significado 
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deve  ser  incessantemente  decodificados  por  atos  de  leitura  e  interpretação 

fundamentados nas formas das palavras como detentoras da realidade, uma realidade 

oculta, desorientadora, resistente, e difícil. A ciência da leitura, em outras palavras, é 

primordial para o conhecimento humanista.” (Said 2007: 82).  

O princípio  subjacente  à  metodologia  da filologia  é  que  a  compreensão  dos 

fenômenos humanos tem de se dar necessariamente através da imersão na palavra e em 

seus significados. O homem apreende o mundo através da linguagem. Sua intervenção 

na realidade, portanto, tem necessariamente implicações lingüísticas e culturais.

Uma das grandes objeções que os cientistas positivistas interpõem às análises 

interpretativas diz respeito à falta de objetividade para avaliar suas conclusões. Como 

encontrar  um referencial  seguro  para  fazer  afirmações  objetivas  e  embasadas  sobre 

realidades lingüísticas e culturais? Se os objetos culturais são tão complexos, como será 

possível o conhecimento sobre eles? 

É  improvável  que  exista  sequer  um estudioso  de  Literatura  Comparada  que 

acredite  não existir  algum nível  de objetividade  em seu estudo.  O que os  filólogos 

tentaram desenvolver durante séculos de avaliação dos textos da civilização ocidental 

foram exatamente critérios para julgar e sopesar conceitos complexos e difusos. Ainda 

que  eles  estejam longe  da  precisão  das  hipóteses  e  fórmulas  típicas  às  ciências  da 

natureza,  é  inegável  que  algum grau  de  segurança  metodológica  foi  atingido.  Além 

disso, a complexidade não é atribuída à realidade pelos humanistas, mas é um aspecto 

da  própria  realidade  que  os  seres  humanos  vivenciam.  Reduzir  a  complexidade  a 

explicações causais simplistas é a postura anti-científica por excelência: é a negação das 

evidências.

O fato de os objetos culturais serem complexos não significa, porém, que não 

seja  possível  um  conhecimento  rigoroso  sobre  eles.  A  hermenêutica  é  um  dos 

instrumentos inerentes a mente humana que, quando exercitado com rigor, possibilita a 

compreensão de verdades culturais. A filologia é um dos exercícios que possibilitam o 

desenvolvimento acurado do senso de interpretação. A ciência política interpretativista 

pode se beneficiar enormemente da experiência e sabedoria acumuladas por ela. Como 

o próprio Said demonstrou em suas principais  obras (Said 1979 e 1994),  o método 

usado pelos filólogos para a crítica estética de um texto literário pode ser utilizado para 

desentranhar  interpretações  sobre  a  cultura  política  e  geográfica.  A filologia  é  um 

instrumento  valioso.  Estudando-a,  os  cientistas  sociais  adquirem  um  repertório  de 
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soluções  conceituais  que  lhes  permitirão  ultrapassar  alguns  dos  obstáculos  à 

consolidação de um conhecimento social seguro e objetivo. A própria obra de Edward 

Said é um testemunho de que este interdisciplinaridade é não apenas possível, como 

também proveitosa para a ampliação da compreensão de grandes questões da política 

internacional.   

É claro que a hermenêutica não satisfaz os critérios de nosso “contrato social 

epistêmico”, mas mais uma vez reforçamos que o valor deste contrato é instrumental: 

ele varia de acordo com os objetivos a que se quer chegar. É perfeitamente possível que 

se estabeleçam outros princípios, outras formas de abordagem, sem que nem por isso se 

criem rupturas metodológicas irremediáveis dentro da disciplina. No caso dos estudos 

culturais, a análise hermenêutica priorizará a imersão no significado e na compreensão, 

deixando de lado as pretensões mais rigorosas de previsibilidade e universalidade da 

ciência social de viés positivista. As duas abordagens, no entanto, não representam uma 

dualidade,  mas  aspectos  complementares  de  um mesmo empenho  –  cuja  unidade  é 

garantida pela importância do contexto e da linguagem. Como dissemos, na acepção 

que estamos tentando desenvolver, a ciência pode ser entendida como uma tentativa de 

criar novas linguagens para compreender a realidade, e a utilidade de cada uma dessas 

linguagens depende do tipo de comunicação que pretendemos estabelecer. A verdade é 

que  a  vagueza  do  conhecimento  interpretativo  é  o  máximo  a  que  podem  almejar 

cientistas que se debruçam sobre fenômenos como a cultura.

Nota – A Ética da Hermenêutica

As razões para defendermos a hermenêutica são epistemológicas, porém, como 

os  autores  interpretativitas  percebem com bastante  clareza,  também há  boas  razões 

éticas que reforçam a aceitação dessa metodologia. A primeira e talvez mais importante 

é a de que a hermenêutica não considera o ser humano mero elemento da estrutura, 

muito menos supõe que o comportamento individual  possa ser explicado através  do 

apelo  a  uma  racionalidade  egoísta  e  simplista.  Se  a  realidade  social  depende  da 

interpretação,  então  os  seres  humanos  são  agentes  criativos,  responsáveis  pela 

construção  do mundo em que vivem, ou seja,  o potencial  humano de compreender 

objetos culturais equivale ao poder de criar esses objetos e de modificá-los.
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A segunda  razão  ética  para  defendermos  a  hermenêutica  é  o  fato  de  ela 

desmistificar  o conhecimento. A idéia de que um conhecimento objetivo, puro e frio 

pode  ser  produzido  sobre  a  sociedade,  a  partir  do  uso  de  uma  metodologia 

quantitativista sofisticada, faz com que certas instâncias do conhecimento adquiram o 

poder  de  atribuir  legitimidade  a  certas  posturas  políticas.  Poderosas  instituições 

científicas – universidades, órgãos governamentais, organizações privadas – apresentam 

“resultados”  de  pesquisa  como  se  tal  conhecimento  refletisse  objetivamente  uma 

realidade  social.  Tais  “diagnósticos”  comumente  são  associados  a  “terapêuticas”: 

propõem-se políticas públicas e mudanças institucionais que supostamente levariam a 

“resultados ótimos”. 

Ora,  a  partir  do  momento  em  que  nos  damos  conta  da  complexidade  dos 

conceitos trabalhados pelo cientista social,  não apenas mostramos a inviabilidade de 

maior parte das tentativas de quantificar esses conceitos, mas mostramos que nenhuma 

entidade  pode  reclamar  para  si  a  exclusividade  do  conhecimento  verdadeiro.  Se  a 

compreensão da realidade social  depende de nossa capacidade inata de interpretar a 

linguagem,  então  todo  ser  humano  está  autorizado  a  formular  seu  próprio 

conhecimento a respeito dessa realidade, desde que se respeitem certas regras do 

pensamento. Quando se trata de emitir juízos sobre a realidade cultural, cada um de nós 

tem  um  instrumento  ainda  mais  poderoso  que  os  computadores  dos  institutos  de 

estatística: nosso cérebro. O sonho iluminista de um indivíduo racional e autônomo, 

capaz de formular seu próprio conhecimento sobre o mundo, mostrou-se uma ilusão. 

Porém, o problema enfrentado pelas democracias contemporâneas não diz tanto respeito 

a  uma predisposição  insuperável  do  ser  humano  à  irracionalidade  e  ao  pensamento 

dogmático, como poderia nos fazer crer o comportamento das massas, mas sim uma 

questão  de  acesso  à  educação  humanista.  A revalorização  da  hermenêutica  também 

envolve a tomada de consciência de que a única maneira do homem exercer a tão frágil 
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autonomia política defendida pelas democracias ocidentais passa, necessariamente, pela 

educação para o mundo simbólico68.  

3.4.9 As Conclusões até Agora, ou: A Reinvenção da Roda

 

1- Não  existe  uma  separação  irremediável  entre  as  idéias  de  explicação  e 

compreensão:  o  contexto  da  linguagem  é  importante  para  toda  forma  de 

conhecimento científico. Nenhum cientista pode se desvencilhar das limitações 

da linguagem, ainda que se esforce para criar uma linguagem nova.

2- Portanto, não existe ruptura tão profunda entre os métodos das ciências naturais 

e sociais. Em ambas, a linguagem e o contexto exercem um papel fundamental.

3- As regras da pesquisa científica são elaboradas na prática pelos participantes de 

uma  comunidade  epistêmica.  Os  princípios  fundamentais  e  normas  de  cada 

paradigma  não  são  questionados  pelos  cientistas  normais,  e  geralmente 

inovações metodológicas profundas só ocorrem em momentos de crise – ou em 

situações pré-paradigmáticas.

4- A idéia  de  um contrato  social  epistêmico  pode  servir  como  referência  para 

delinear parâmetros de uma ciência e tornar explícitos os objetivos, as regras, 

princípios subjacentes e os conceitos em momentos de confusão epistemológica. 

Porém as  regras  deste  contrato  pertencem a  um determinado  contexto,  e  só 

podem  ser  objetivamente  julgadas  a  partir  da  perspectiva  da  comunidade 

epistêmica associada a esse contexto.  Pretensões a uma objetividade neutra e 

imparcial são metafísicas. 
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 Certos sistemas e estruturas sociais, mais do que prisões para o corpo, são prisões para a 
mente, emergentes de fluxos de informação entre seres humanos em interação. Acontece que a 
nossa vivência do mundo simbólico se dá pela linguagem, ou seja, a chave para libertar-se 
daquilo que aprisiona a alma humana encontra-se na reflexão sobre a linguagem. O fracasso do 
sonho iluminista não reside, portanto, tanto no equívoco a respeito dos instrumentos a serem 
usados para “esclarecer” os indivíduos, mas num otimismo a respeito do potencial do ser 
humano tornar-se consciente a respeito das regras que conformam sua vivência da realidade 
social. Outro equívoco é limitar arbitrariamente as reflexões à análise da linguagem racional 
(lógica), deixando de lado o que for irracional como conhecimento indigno de credibilidade.   
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5- A cultura  pode  ser  definida  de  diversas  formas.  Algumas  das  definições  se 

sobrepõem,  outras  não  têm  muita  correspondência  com  as  demais.  Essa 

polissemia  dificulta  o  uso  da  cultura  como  conceito  científico  empírico,  e 

qualquer ciência da cultura precisa começar escolhendo uma definição para seu 

objeto de estudo e excluindo significados indesejáveis. As principais definições 

da cultura são: cultura como elementos subjetivos de uma sociedade (valores, 

normas, orientações) e cultura como objeto do pensamento simbólico.

6- A cultura, entendida apenas sob seu aspecto subjetivo, é um conceito complexo e 

vago.  Como os  limites  do  conceito  são  fluidos,  a  partir  dele  é  difícil  fazer 

qualquer  verificação empírica válida.  Nenhuma generalização,  portanto,  pode 

ser aceita como cientificamente válida se feita a partir desta conceptualização. 

Não obstante, esta definição pode ser trabalhada pela teoria política, através de 

uma metodologia interpretativa de baixas pretensões inferenciais.

7- A cultura como objeto da simbologização apresenta maior precisão científica, 

mas é um conceito tão amplo que seu valor preditivo é muito limitado.

8- Se  a  cultura  for  entendida  como  resultado  da  simbologização,  então  não  é 

possível isolar seu aspecto subjetivo de seus aspectos objetivos (materiais) – já 

que estes também são simbolicamente compreendidos. A base da cultura é o 

símbolo,  e  o  pensamento  simbólico  permeia  toda  a  percepção  humana  do 

mundo, e está presente em todos os níveis da sociabilidade.  

9- Ainda  que  poucas  inferências  e  previsões  com  status de  ciência  empírica  e 

objetiva possam ser  feitas  sobre a  cultura  como objeto da simbologização,  a 

compreensão científica do conceito é uma finalidade em si mesma, e serve para 

alargar  os  horizontes  do  entendimento  a  respeito  do  ser  humano,  rejeitar 

conclusões equivocadas, e servir de base para o aprofundamento científico das 

particularidades culturais.

10- A hermenêutica é um instrumento analítico válido, objetivo e consistente para 

estudar objetos culturais, desde que se ressalve que o conhecimento resultante é 

limitado  ao  contexto  analisado.  A  existência  de  diferentes  manifestações 

culturais,  a  dinâmica  entre  a  cultura  e  outros  aspectos  da  sociedade  podem, 

portanto,  ser  levadas adiantes através dessa metodologia – e somente através 

dela. As conclusões poderão ser rigorosas e objetivas, porém jamais poderão ter 

o mesmo nível de generalidade das previsões da ciência empírica estritamente 

positivista. 
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3.4.10 Por que se importar?, ou: Defesa do Pensamento Científico nas Ciências Sociais 

É fácil perceber que as conclusões da seção precedente coincidem em sua quase 

totalidade com percepções que já foram exaustivamente adiantadas pelas teorias críticas 

e  pós-modernas  das  ciências  sociais69.  A relação  entre  cultura  e  linguagem  já  foi 

profundamente  investigada  pela  lingüística.  A  linguagem  não  apenas  expressa  a 

realidade cultural, mas também incorpora e simboliza essa realidade (Kramsch 1998: 3). 

A  relatividade  lingüística  e  as  suas  implicações  já  haviam  sido  antecipadas  por 

estudiosos  românticos  alemães,  como  Johan  Herder  (1744-1803)  e  Wilhelm  Von 

Humboldt (1762-1835) (idem: 11). Esses pensadores já apontavam que as pessoas falam 

de forma diferente porque elas pensam de forma diferente, e que as pessoas pensam de 

forma diferente porque suas línguas oferecem maneiras diferentes de expressar o mundo 

que os circunda (idem: ibidem). 

Por  que,  então,  empregamos  tanta  energia  tentando  provar  que  o  contexto 

lingüístico importa?

Nesse debate, ainda que as conclusões sejam as mesmas, o caminho seguido até 

as respostas faz toda a diferença,  como já insinuamos na introdução deste trabalho. 

Existem dois aspectos do debate metodológico nas ciências sociais que tornam nossa 

abordagem relevante. O primeiro diz respeito à rejeição, por parte dos cientistas sociais 

positivistas, da hermenêutica como instrumento de pesquisa legítimo. A hermenêutica 

lhes parece um instrumento subjetivo por definição: qualquer afirmação só pode ser 

julgada a partir de um contexto, e cada indivíduo pode apelar para o contexto que mais 

lhe agrade para defender uma posição, o que cria o risco de transformar o conhecimento 

científico em uma espécie de retórica.

O  segundo  aspecto  reside  no  fato  de  a  crítica  pós-moderna  e  a  das  teorias 

alternativas muitas vezes começarem pela  própria  rejeição das pretensões  científicas 
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 A geografia cultural, por exemplo, depois de passar por uma evolução teórica bastante 
assemelhada à que atualmente está se processando na ciência política – indo de uma definição 
exterior da cultura a uma definição subjetiva – sublinha que o homem apreende o mundo através 
dos sentidos, porém as representações que ele recebe pela educação e socialização constituem 
verdadeiras “malhas para apreender o real” (Claval 1997: 93)
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duras  nas  ciências  sociais  (aquilo  que  eles  chamam  de  “epistemologias 

fundacionalistas”) (Smith et al. 2008: 177). Ora, fazer isso equivale a nada menos que 

rejeitar a possibilidade de uma ciência social imparcial vir a ser possível,  e alocar a 

ciência social no locus metodológico das humanidades (crítica literária, história da arte, 

etc).  

A  grande  percepção  da  epistemologia  é  mostrar  que  a  divergência  entre 

positivistas e interpretativistas só existe porque os termos do debate são colocados de 

forma equivocada. O que a reflexão sobre a epistemologia das ciências naturais vem 

mostrando é que o tradicional abismo entre ciências sociais e naturais está se fechando 

(Schwanitz 2007:454). Os positivistas pecam por adotar uma concepção mecanicista da 

sociedade, acreditando que, ao proceder desta forma, eles estão aproximando seu objeto 

de estudo das ciências da natureza, quando na verdade estão insistindo num paradigma 

que  gera  inúmeras  anomalias.  Os  interpretativistas,  por  seu  lado,  ao  rejeitar  a 

possibilidade de conhecimento científico imparcial sobre o homem adotam uma espécie 

de obscurantismo espiritualista.  Embora eles  não façam sua defesa nestes termos,  é 

como se eles tentassem evitar que a “alma humana” tivesse sua dignidade devassada 

pelos instrumentos frios da ciência positivista. E supõe-se, implicitamente, que a alma 

humana não pode ser reduzida à matéria70.

Ambos estão parcialmente certos e parcialmente errados. Em ambos os casos, a 

origem  de  maior  parte  dos  erros  diz  respeito  à  inadequada  compreensão  das 

possibilidades e pretensões do método científico. O pensamento científico é um só. A 

mente  não  usa  instrumentos  distintos  para  estudar  a  natureza  ou  a  sociedade.  Há 

convergência epistemológica, e a chave para essa convergência encontra-se no papel 

exercido pela linguagem na constituição do pensamento.

Embora  tenhamos  chegado  a  essa  percepção  por  um caminho  particular,  ela 

absolutamente não é original. A hipótese Sapir-Wholf, formulada em 1940, afirma que a 

estrutura da língua que uma pessoa habitualmente usa influencia a maneira em que ela 

pensa  e  se  comporta71 (Kramsch  1998:11).  Isso  tem  implicações  diretas  para  a 

epistemologia, já que esse entendimento indiretamente torna a validade universal das 

descobertas científicas contingentes em relação à linguagem em que elas são expressas 

(idem:  12).  Esse  relativismo  lingüístico  radical  foi  fortemente  rejeitado  pelos 

70
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 Voltaremos a falar desta divisão cartesiana no apêndice.
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positivistas, porém uma versão mais branda é genericamente aceita entre os lingüistas: o 

modo como uma determinada linguagem codifica experiências semanticamente torna 

aspectos dessa experiência salientes para os usuários dessa linguagem (idem: 13). Os 

significados codificados na linguagem, porém, dependem do contexto e do próprio uso 

da linguagem para que possam ser determinados (idem: 14).

O leitor perspicaz terá sabido ler nas entrelinhas que a força motivadora deste 

trabalho é um desejo de defender a aplicação do pensamento estritamente científico nas 

ciências sociais. É chegada a hora de nos explicar. Por que considerar o pensamento 

científico superior a outros relatos do universo e da natureza – como a religião e a 

magia – para estudar o homem, a sociedade e a cultura? 

Já tivemos oportunidade de falar, na seção 3.4.1 da ideologia da ciência. Este é 

um grande equívoco, e talvez um dos maiores males que ameacem nossa sociedade no 

mundo contemporâneo. Como observa John Gray, a idéia de que a ciência é uma busca 

desinteressada pela verdade mascara os interesses a que a ciência serve (Gray 2007: 18-

19). Além disso, a ciência pode satisfazer a necessidade humana de mitos, ao alimentar 

uma crença irracional no progresso, o que pode motivar os mais lamentáveis equívocos. 

John Gray cita Bertrand Russel – um dos maiores defensores da ciência no século XX – 

para ilustrar esse risco:

“When I speak of the importance of scientific method in regard to the conduct of  

human life, I am thinking of scientific method in its mundane forms. Not that I would  

undervalue science as a metaphysic, but the value of science as metaphysic belongs in  

another sphere, It belongs with religion and art and love, with the pursuit of the beatific  

vision, with the Promethean madness that leads the greatest men to strive to become 

gods. Perhaps the only ultimate value of human life is to be found in this Promethean  

madness. But it is a value that is religious, not political, or even moral.” (in Gray 2007: 

19-20).
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 Isso pode se manifestar em aspectos tão fundamentais como a própria percepção do tempo. 
Enquanto os falantes de línguas ocidentais tendem a empregar uma visão newtoniana de tempo 
objetificado e classificável,  a linguagem Hopi não expressa uma visão de tempo como uma 
duração  mensurável.   Os  hopis  entendem  o  tempo  como  uma  relação  entre  dois  eventos 
comparados em relação a quão tardios eles foram. Há, portanto, um aspecto objetivo (duração) e 
subjetivo (intensidade) nesse entendimento (Kramsch 1998: 12)
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O método científico, porém, por pregar a observação imparcial das evidências, 

tem um poder fabuloso de destruir mitos que potencialmente aprisionem a mente dos 

indivíduos ou a sociedade. Ele é profundamente incompatível com o fundamentalismo 

religioso,  e  com qualquer  forma  de  pensamento  dogmático.  Mais  uma vez  citamos 

Russel:

“The  authority  of  science,  which  is  recognized  by  most  philosophers  of  the  

modern epoch, is a very different thing from the authority of the church, since it  is  

intellectual,  not governmental (…) It  does not,  like the body of catholic dogma, lay  

down a complete system, covering human morality, human hopes, and the past and the  

future history of the universe. It pronounces only on whatever, at the time, appears to  

have been scientifically ascertained, which is a small island in an ocean of nescience.” 

(Russel 1967: 492)

 

Aparentemente, porém, a ciência reforça alguns mitos, como o do humanismo 

dogmático.  Em  suas  aplicações  práticas,  ela  fortalece  o  antropocentrismo,  ao  nos 

encorajar a acreditar que, ao contrário dos outros animais, nós podemos compreender o 

mundo natural  e  sujeitá-lo  à  nossa  vontade  (idem:  23).  Mas  a  ciência,  na  verdade, 

sugere uma visão das coisas que é intensamente desconfortável à mente humana. John 

Gray sugere que o supremo valor da ciência pode ser exatamente o de mostrar que o 

mundo tal como os humanos estão programados a perceber é uma quimera (idem: 24). 

Se há algo insuportável à nossa mentalidade é a idéia de que estamos sujeitos ao 

acaso cego e à completa contingência. Não é à toa, portanto, que mesmo diante das 

evidências que a ciência nos oferece, insistimos no mito de que seremos capazes de ser 

senhores absolutos de nosso destino. Definitivamente, esta não pode ser uma razão para 

defendermos a ciência. Não será,  também, a crença de que a ciência vá nos levar à 

“verdade”72. O uso do conhecimento não é neutro: varia tanto quanto os objetivos dos 

próprios seres humanos. Os homens usam aquilo que eles sabem para satisfazer suas 

necessidades mais urgentes – mesmo que isso os leve à ruína (idem: 28). Porém, mesmo 
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  John Gray define o humanismo moderno como a fé de que através da ciência a humanidade 
pode conhecer a verdade – e, portanto, ser livre (Gray 2007: 26).
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diante dos cada vez mais freqüentes ataques à racionalidade e ao humanismo, insistimos 

em nossa defesa da ciência. 

Uma das  principais  razões  para  isso  diz  respeito  exatamente  à  relação  entre 

conhecimento e poder, que o próprio John Gray diagnostica com tanta virulência (idem: 

ibidem). Veja-se o que Bertrand Russel diz a respeito:

 

“The philosophies  that  have been inspired by scientific  technique  are power  

philosophies, and tend to regard everything non-human as mere raw materials. Ends 

are no longer considered; only the skilfulnes of the process is valued. This is a form of  

madness. It is,  in our day, the most dangerous form, and one against  which a sane  

philosophy should provide an antidote”. (Russel 1967: 494)

Uma filosofia da ciência sã, nós acrescentaríamos. Posturas céticas propõem um 

remédio pior que o mal. Nossa sociedade não tem mais opção de escolher se aplicará ou 

não o conhecimento científico. Ele faz parte de nossas vidas, e o melhor que podemos 

fazer  é  tentar  entendê-lo  de  forma  madura.  Além disso,  o  abandono  da  crença  na 

objetividade  do  conhecimento  deixaria  os  indivíduos  simplesmente  expostos  às 

dinâmicas do poder bruto e da técnica. O ceticismo nos deixa sem qualquer instrumento 

contra  desumanizações  cada  vez  mais  radicais  e  mais  hediondas.  Há  algo  de 

terrivelmente assustador no quadro que George Orwell nos apresenta em seu romance 

1984: um mundo em que o partido único tem o direito de estabelecer que “2+2= 5”, 

quando isso lhe convém. É justamente o pensamento científico que deve nos mostrar 

que isso não é admissível.

Mas a principal razão para defendermos a ciência não é pragmática. A crença em 

verdades  científicas  absolutas  e  o  relativismo  radical  são  extremos  de  um espectro 

intelectual que tem tons intermediários. Os defensores do ceticismo têm razão ao dizer 

que  nossas  pretensões  à  verdade,  à  racionalidade  e  à  agência  sobre  a  história  e  a 

natureza encontram muitas  objeções.  Mas,  se nossas  pretensões  a  um conhecimento 

absoluto e imparcial são ilusórias, isso não significa dizer que, dentro dos contextos 

lingüísticos e históricos que fazem diferença para a vida das pessoas, não seja possível 

chegar  a verdades mais  ou menos objetivas.  Alguma medida de verdade é  possível, 

ainda  que  essa  verdade  seja  contingente  e  linguisticamente  condicionada.  E  são 

exatamente  essas  verdades  que  nos  permitirão  resistir  às  retóricas  insidiosas  e 

oportunistas  de  governos  poderosos  e  autoritários.  No  campo  das  relações 
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internacionais, serão os estudos científicos esclarecidos que nos permitirão julgar como 

boas  ou  ruins  as  políticas  das  potências  hegemônicas,  e  o  tratamento  que  estas 

dispensam a indivíduos e comunidades ao redor do mundo. Além disso, é preciso saber 

discernir o que é ciência e o que é retórica apresentada em jargão técnico: quando os 

especialistas  e  as  prima donnas da  política  internacional  apresentarem os resultados 

“empíricos”  e  “objetivos”  de  suas  pesquisas,  precisamos  ser  capazes  de  discernir  o 

tendencioso do científico. 

Por outro lado, o pós-modernismo é apenas a última versão do antropocentrismo 

(Gray 2007: 56). “O homem é a medida de todas as coisas”. Passa-se da crença numa 

verdade absoluta e objetiva à crença de que o ser humano é absoluto em sua capacidade 

de estabelecer verdades e significados. 

É relevante, portanto, acreditar que é possível um conhecimento objetivo, por 

maiores que sejam as dificuldades implícitas. Com todas as ressalvas que levantamos 

em nossa discussão epistemológica, afirmamos com segurança: a verdade não é igual à 

falsidade.  A ciência  ruim  não  é  igual  à  ciência  esclarecida.  É  possível  chegar  a 

compreensões  mais  esclarecidas  sobre  objetos  de  estudo  naturais  e  sociais.  O 

conhecimento importa. Mesmo que no longo prazo isso se mostre apenas mais um mito, 

então  é  preciso  admitir  que  alguns  mitos  são  melhores  que  outros,  e  que  devemos 

escolher os mitos que tenham o maior potencial de tornar nossas vidas ricas, criativas e 

humanamente satisfatórias. 

Essas afirmações abstratas se mostrarão relevantes quando, no próximo capítulo, 

estudarmos o problema concreto dos direitos humanos na China. A percepção de que a 

linguagem  exerce  um  papel  fundamental  nas  teorias  científicas  tem  conseqüências 

diretas para as possibilidades que nos estão abertas para estabelecer relações válidas 

entre diferentes aspectos da realidade.
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Capítulo 4 – Os Valores Asiáticos e os Direitos Humanos na China Contemporânea

4.1 Para começar: Algumas Distinções e Conclusões

Os  capítulos  precedentes  podem  ser  vistos  como  um  mero  prelúdio  para  a 

questão central deste trabalho: responder se os valores asiáticos “explicam” de alguma 

forma as violações dos direitos humanos na China contemporânea. Porém, as reflexões 

que fizemos já nos permitem responder, sem mais delongas, a uma das questões centrais 

de nossa investigação.

Antes  de  prosseguir,  no  entanto,  é  preciso  fazer  algumas  distinções.  Kjell 

Goldman  observa  que  estudantes  de  relações  internacionais,  como  outros  cientistas 

sociais, podem divergir quanto a 1) características substantivas do objeto que eles estão 

investigando, 2) os valores que devem ser promovidos pela pesquisa e 3) quanto aos 

métodos  de  pesquisa  que  devem  ser  utilizados  (Goldman  1996:  402).  Fazer  essa 

distinção não significa dizer que substância, valores e métodos não se inter-relacionem 

(idem:  ibidem),  porém  qualquer  debate  significativo  sobre  temas  como  o  que 

abordamos neste trabalho precisa ser claro sobre se se está discutindo substância, valor 

ou método (idem: ibidem).  

Ora, na seção 2.3, falamos que o problema dos direitos humanos pode ser visto a 

partir de dois aspectos distintos: a partir do problema de sua realidade (que se relaciona 

ao problema da definição) e a partir do problema de sua fundamentação (justificação). 

Isso nos leva a perguntas distintas sobre nosso objeto de estudo.  

A  primeira  pergunta  é  a  propriamente  científica  (está  relacionada  mais  à 

substância  do que aos  valores  ou ao método,  na distinção de Goldman):  os valores 

asiáticos têm alguma relação – no plano dos fatos – com os níveis de aplicação dos 

direitos humanos na China contemporânea?  
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O segundo  tipo  de  problema diz  respeito  às  normas,  e  não  à  substância  ou 

método:  os  valores  asiáticos  de  alguma  forma  justificam  o  particularismo  cultural 

adotado pelo Estado chinês ao tratar dos direitos humanos?  Terá Liu Huaqiu, chefe da 

delegação chinesa no Congresso Mundial da ONU sobre Direitos Humanos de 1993, 

razão ao dizer que “The concept of human rights is a product of historical development.  

It is closely associated with specific social, political, and economic conditions and the  

specific history, culture and values of a particular country” (Angle 2002: 1)? Perceba-se 

que esta não é uma questão científica no sentido que atribuímos à palavra ciência na 

seção 3.4.7.  É uma questão de teoria  política,  e  deve ser abordada a  partir  de uma 

metodologia distinta. 

A partir do que ficou dito sobre a definição dos direitos humanos no capítulo 2, e 

sobre  a  epistemologia  da  cultura  no  capítulo  3,  já  temos  condições  de  responder  à 

primeira questão. Ela equivale à pergunta que fizemos na introdução deste trabalho: 

Podem os valores asiáticos ser utilizados como parte de uma teoria científica 

que explique a aplicação dos direitos humanos na China contemporânea? Em caso 

negativo, por que não? Em caso positivo: de que forma se processa esta dinâmica 

entre cultura e comportamento político?

Resposta:  Não, os valores asiáticos não podem ser usados como elemento de 

uma teoria científica de caráter genérico para explicar a aplicação dos direitos humanos 

na China, pelas mesmas razões que não autorizam o uso do conceito de “cultura em sua 

acepção subjetiva” (valores, normas, orientações) como elemento de teorias científicas 

para explicar aspectos específicos da sociedade (ver seção 3.4.7 a)). 

Podemos  considerar  nosso  principal  objetivo  neste  estudo  concluído. 

Acreditamos  ter  apresentado  no  capítulo  precedente  as  razões  que  nos  levam  à 

conclusão  acima,  e  as  justificativas  epistemológicas  que  nos  permitem  dizer  com 

segurança que a cultura, em sua acepção subjetiva, não pode ser usada como elemento 

de teorias positivistas.

É preciso reconhecer, porém, que isso nem de longe esgota a questão. Dizer que 

a cultura não pode explicar cientificamente os direitos humanos não significa, nem 

de longe, dizer que a cultura não importa, ou que ela efetivamente não tenha alguma 

relação  com a  aplicação  destes  direitos.  Significa  apenas  dizer  que  não  é  possível 

160



estabelecer cientificamente estas relações. Além disso, a questão da  justificação  dos 

direitos humanos permanece sem solução. 

A resposta a que chegamos, portanto, nos dá segurança para saber o que a idéia 

de  cultura  não pode fazer –  que  era  exatamente  o  que  estabelecemos  como nossa 

principal meta – mas nos deixa numa situação difícil para responder o que a cultura 

pode fazer. Como avançar? Já respondemos a esta pergunta na seção 3.4.8. 

Qualquer progresso na investigação da relação entre cultura e direitos humanos 

na China precisa se dar através de uma metodologia hermenêutica parcimoniosa. Muito 

cuidado é necessário para evitar falsas generalizações e conclusões apressadas. Isso, não 

obstante, não é motivo para não arriscarmos alguns passos. Para tanto, precisaremos da 

ajuda de outras disciplinas, como a análise conceitual,  a teoria política,  a história e, 

claro, das metodologias interpretativistas.

Ressalvamos que o que nos interessa neste debate é, na tipologia de Goldman, o 

aspecto substantivo, ou seja, a relação entre cultura e direitos humanos na China, e não 

o aspecto normativo a respeito da justificação dos direitos humanos, que será tratado 

separadamente na seção 4.4. Evidentemente que tais distinções são artificiais. Talvez, 

inclusive, de uma perspectiva asiática, o problema da justificação seja mais relevante do 

que o problema substantivo. A questão não é tanto saber se, de fato, os valores asiáticos 

levam os países a se comportar desta ou daquela maneira, mas se estes valores lhes dão 

legitimidade para se comportar de uma forma ou de outra. Por uma questão de clareza 

argumentativa, porém, tentaremos avaliar essas questões separadamente.

4.2  O  Problema  Concreto:  A  Situação  dos  Direitos  Humanos  na  China 

Contemporânea

Com  1.324.700.000  habitantes,  a  China  continua  sendo  um  desafio  para  a 

sociedade internacional quanto aos direitos humanos. Apesar da expectativa de que ela 

tentaria  estabelecer  melhorias  pelo menos simbólicas  em seu ano como anfitriã  dos 

jogos olímpicos,  o  governo chinês,  em 2008,  aumentou as restrições  para escritores 

virtuais,  advogados  de  direitos  humanos,  ativistas  democráticos,  trabalhadores 

imigrantes e indivíduos que tentaram acionar o governo central contra abusos de oficiais 

locais (Freedom House 2009). Minorias étnicas e religiosas também foram sujeitas a 

repressão  violenta.  Ainda  que  o  país  tenha  passado  uma  legislação  trabalhista 

promissora e tenha estendido regulamentos permitindo maior liberdade de movimento a 
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jornalistas  estrangeiros,  o  Partido  Comunista  em geral  buscou  tornar  mais  rígido  o 

controle sobre o judiciário e a cobertura jornalística doméstica (idem). Ativistas de base 

e  intelectuais  desafiaram  essa  hostilidade  do  governo,  tornando  mais  freqüentes 

exigências por reformas ao longo do ano (idem). 

Tendo em mente as ressalvas que fizemos na seção 2.4, vejamos a pontuação da 

China no relatório de 2009 da Freedom House:

Freedom House73

China (2009)

Pontuação para Direitos Políticos: 7

Pontuação para Liberdades Civis: 6

Status: Não-Livre

OBS: Essa situação desconsidera o Tibete, que é analisado num relatório a parte.

O relatório de 2009 da Anistia Internacional sobre os direitos humanos na China 

também  não  foi  muito  positivo.  Dentre  os  problemas  mencionados,  encontram-se 

questões de julgamentos injustos, prisões e detenções arbitrárias, tortura e outros maus-

tratos,  pena  de  morte,  liberdade  de  imprensa,  liberdade  de  religião,  direitos  dos 

defensores de direitos humanos, além de questões relacionadas às regiões autônomas do 

Tibete e de XinJiang, e às regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau 

(Anistia  Internacional  2009).  O  relatório  do  Human  Rights  Watch  confirma  estas 

percepções negativas (Human Rights Watch 2009).

4.2.1 Antecedentes Históricos74

73
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 O Freedom House classifica os países em “livres”, “parcialmente livres” e “não-livres”. A 
pontuação dos direitos políticos e das liberdades civis variam de 1 a 7, sendo 1 a pontuação 
mais alta e 7 a pontuação mais baixa. Para uma discussão da metodologia empregada para a 
elaboração  deste  índice,  ver  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?
page=351&ana_page=354&year=2009 
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O partido comunista chinês (PCC) chegou ao poder na China continental em 

1949  (Freedom  House  2009).  O  líder  do  PCC,  Mao  Zedong  subsequentemente 

supervisionou campanhas devastadoras de mobilização em massa, tais como o Grande 

Salto  para a  Frente  (1958-61) e  a  Revolução Cultural  (1966-76),  que resultaram na 

morte de dezenas de milhões de pessoas. Depois da morte de Mao, em 1976, Deng 

Xiaoping emergiu como o líder supremo. Pelas duas próximas décadas, ele manteve o 

controle da esfera política chinesa pelo PCC absoluto, ao mesmo tempo em que iniciava 

reformas econômicas limitadas para estimular a economia (idem).

O PCC mostrou sua disposição de evitar reformas políticas com seu impiedoso 

ataque aos protestantes pró-democracia da Praça de Tiananmen, em 1989. Depois das 

medidas  enérgicas,  Jiang  Zemin  substituiu  Zhao  Ziyang  como  secretário-geral  do 

partido.  Jiang foi  nomeado presidente  em 1993 e  se tornou o principal  líder  chinês 

depois da morte de Deng em 1997. Jiang continuou a política de Deng Xianping de 

rápido  crescimento  econômico,  reconhecendo  que  a  legitimidade  do  regime  agora 

residia amplamente na capacidade do PCC de aumentar o padrão de vida da população 

(idem).

Hu Jintao sucedeu Jiang como o secretário-geral do partido em 2002, tornou-se 

presidente em 2003, e chefe das forças armadas em 2004. Muitos analistas esperavam 

que Hu e o primeiro ministro Wen Jiabao implementassem reformas políticas modestas 

para  resolver  problemas  sócio-econômicos  urgentes  que  emergiram  ao  longo  da 

modernização  chinesa  –  incluindo  o  aumento  da  desigualdade  social,  desemprego, 

ausência de uma rede de segurança social, degradação ambiental e corrupção. A nova 

liderança, ao invés disso, renovou sua disposição de manter o monopólio do PCC no 

poder. Enquanto se mostrava moderadamente mais responsivo a certos grupos sociais – 

como a classe media urbana – o governo continuou a  exercer rígido controle  sobre 

instituições-chave e intensificou medidas repressivas contra aqueles percebidos como 

uma ameaça à autoridade do partido (idem).

O PCC realizou seu décimo sétimo Congresso do Partido em outubro de 2007. 

Mudanças no Comitê Permanente do Politburo – o corpo mais importante da China em 

termos de elaboração de políticas públicas – foram o foco do encontro, e um dos que 
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 Este sumário foi elaborado a partir do relatório de 2009 da Freedom House.
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passaram a fazer parte do comitê foi o líder do partido de Shanghai, Xi Jinping. Em 

março de 2008, sessão plenária do Congresso Nacional confirmaram Hu e Wen em suas 

posições  pelos  próximos  cinco  anos,  enquanto  Xi  foi  nomeado  vice-presidente, 

estabelecendo o cenário para ele suceder Hu (idem).

Em  agosto  de  2008,  a  China  sediou  os  Jogos  Olímpicos  em  Beijing.  As 

autoridades falharam em satisfazer pedidos por uma mídia aberta durante os jogos, e 

expectativas de que o PCC iria promulgar reformas mais amplas para garantir melhoras 

nos  direitos  humanos  se  revelaram  infundadas.  Além  disso,  o  governo  promoveu 

expulsões em larga escala, aumentou as restrições ao movimento, acentuou a vigilância 

e reprimiu os ativistas de direitos humanos, as minorias étnicas e religiosas, e os que 

fizeram petições contra autoridades locais, tudo com o fim de suprimir dissenso interno 

e projetar uma imagem de eficiência e harmonia na organização dos jogos (idem). 

Ao mesmo tempo, a tendência de uma crescente consciência dos direitos por 

parte do público continuou, e foi acompanhada por pedidos cada vez mais ousados dos 

cidadãos por proteção de direitos legalmente previstos e, em alguns casos, por reforma 

política  completa.  Cidadãos  se  mobilizaram  para  operações  de  salvamento  e 

investigação  depois  de  um  terremoto  massivo  em  maio  de  2008,  na  província  de 

Sichuan, advogados continuaram a tentar promover reformas legais a partir da base, e 

professores e motoristas de taxi iniciaram uma série de greves. Em dezembro desse ano, 

300  indivíduos  proeminentes  publicaram  um  manifesto  chamado  “Carta  08”,  que 

clamava por democracia multipartidária, imprensa livre e um judiciário independente. 

Ela ganhou mais de 7.000 assinaturas antes do fim do ano. Os Nove Comentários, uma 

coleção de editoriais publicados em 2004 pela  Epoch Times que analisavam a história 

do PCC e encorajava o fim de seu poder, continuou sua circulação clandestina em 2008, 

de acordo com a Fundação Wen Jingsheng. As autoridades também responderam a essas 

atividades com censura das comunicações  online  e detenções de alguns participantes 

(idem).

Também durante o ano de 2008, o terremoto da provincial de Sichuan levou à 

morte  estimada  de  70.000  pessoas.  A abertura  inicial  do  governo  à  cobertura  da 

imprensa e esforços de ajuda não-governamental recebeu elogios internacionais, porém 

esforços posteriores de encobrir os níveis desproporcionais de óbitos em prédios mal 

construídos das escolas públicas realçaram a relutância do partido de permitir escrutínio 

público genuíno. Separadamente, a descoberta tardia de que grande quantidade de leite 

infantil  havia  sido  adulterada  com melanina  levantaram preocupações  a  respeito  da 
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corrupção generalização e a ausência de supervisão independente em empresas públicas 

e privadas. À medida que o ano chegava ao fim, a recessão econômica global começou 

a  ser  sentida  na  China,  com  dezenas  de  milhares  de  empresas  fechando  e  com o 

desemprego crescendo.  No cenário  internacional,  com a  vitória  do  Kuomintang nas 

eleições taiwanesas, as relações entre os governos dos dois lados do estreito se tornaram 

mais próximas, e um número de acordos foi assinado para facilitar intercâmbio turístico 

e econômico (idem).

4.2.2  Violações  de  Direitos  Humanos  em  2008  Segundo  o  Informe  da  Anistia 

Internacional

O  levantamento  que  faremos  nesta  seção  é  meramente  ilustrativo.  Nossa 

intenção é apenas apresentar um panorama da aplicação dos direitos humanos, para que 

possamos, a partir disso, passar à investigação da cultura, e de sua suposta relação com 

as violações dos direitos75. Todas as informações dizem respeito ao ano de 2008.

a) Defensores dos Direitos Humanos

Pessoas  que  exerciam  pacificamente  seu  direito  à  liberdade  de  expressão, 

reunião e  associação continuaram correndo perigo de enfrentar  prisões domiciliares, 

detenções  arbitrárias,  torturas  e  outros  maus-tratos  (Anistia  Internacional  2009). 

Familiares de ativistas de direitos humanos,  entre os quais crianças, foram cada vez 

mais alvo de iniciativas das autoridades, inclusive sendo submetidos a prisão domiciliar 

prolongada e intimidações por parte das forças de segurança. Advogados que assumiam 

casos  sensíveis  também  correram  riscos.  Vários  deles  tiveram  suas  licenças 

profissionais  suspensas  e  outros  perderam seus  empregos.  Alguns  advogados  foram 

especificamente alertados pelas autoridades para que não assumissem casos sensíveis, 

como os de tibetanos presos durante os distúrbios ocorridos nas áreas do Tibete e os de 

praticantes de Falun Gong (idem).

b) Sistema de Justiça e Julgamentos Injustos
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 A base para nosso levantamento foi o Informe de 2009 da Anistia Intenacional. 
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O  sistema  de  justiça  criminal  continuou  extremamente  vulnerável  a 

interferências políticas. Os tribunais, o órgão de promotoria e a polícia permaneceram 

sob  a  supervisão  do  Partido  Comunista  Chinês.  As  autoridades  seguiram  usando 

disposições amplas e vagamente definidas da legislação criminal referente à segurança 

do Estado e a "segredos de Estado" para silenciar os dissidentes e punir os defensores de 

direitos humanos. Muitas das pessoas indiciadas segundo as disposições referentes a 

"segredos  de  Estado"  tiveram  julgamentos  injustos  –  conforme  as  disposições  da 

legislação  de  processos  penais  –  e  não  receberam as  proteções  concedidas  a  outras 

pessoas  suspeitas  de  cometerem crimes,  no que se  refere  ao  acesso a  advogados,  a 

familiares e a julgamentos abertos (idem).

c) Prisões e Detenções Arbitrárias

As autoridades intensificaram o uso de formas de detenção administrativa que 

permitem  que  a  polícia  mantenha  encarceradas  pessoas  que  não  foram  julgadas. 

Centenas  de  milhares  de  indivíduos  permaneceram  sob  detenção  administrativa, 

inclusive nos campos de reeducação pelo trabalho, onde podem ficar detidos por até 

quatro anos sem serem julgados. Os centros de detenção secreta na periferia de Pequim, 

conhecidos  como "cadeias  negras",  mantiveram detidos  milhares  de  peticionários  – 

pessoas  que  buscavam  alguma  reparação  das  autoridades  centrais  por  uma  ampla 

variedade de pendências que não haviam se resolvido em nível local – antes que eles 

fossem  levados  de  volta  à  força  para  suas  cidades  de  origem.  Os  indivíduos  sob 

detenção administrativa continuaram correndo perigo de ser torturados ou maltratados 

(idem).

d) Tortura e Maus-Tratos

Apesar das reformas jurídicas, a tortura e outros maus-tratos continuaram nas 

prisões, nas delegacias de polícia, nos campos de reeducação pelo trabalho e em outras 

unidades  de  detenção  não-oficiais.  Defensores  de  direitos  humanos,  peticionários, 

tibetanos, uigures, praticantes de Falun Gong, cristãos e outras pessoas que praticavam 

sua  religião  de  modos  não  sancionados  pelo  Estado  corriam maior  risco  de  sofrer 
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torturas  ou  maus-tratos  por  parte  das  autoridades  e  de  indivíduos  não  identificados 

(idem). 

e) Pena de Morte

Durante o ano, as autoridades declararam sua intenção de aumentar o uso da 

injeção letal, por considerar que esse seja um método "mais humano" de execução do 

que o pelotão de fuzilamento. A Anistia Internacional estima que, no mínimo, sete mil 

sentenças de pena de morte tenham sido emitidas e 1.700 execuções levadas a cabo. No 

entanto,  as autoridades recusaram-se a tornar públicas as estatísticas nacionais sobre 

sentenças de morte e sobre execuções (idem).

f) Liberdade de Expressão

O  governo  manteve  um  rígido  controle  sobre  a  liberdade  de  expressão. 

Internautas  e  jornalistas  arriscaram-se  a  ser  hostilizados  e  presos  caso  abordassem 

assuntos  politicamente  sensíveis.  Aproximadamente  30  jornalistas  e  outros  50 

indivíduos  continuaram  presos  por  expressarem  suas  opiniões  na  internet.   Duas 

semanas  antes  das  Olimpíadas,  as  autoridades  criaram  "áreas  de  protesto"  em  três 

parques de Pequim, nas quais seria permitido que as pessoas realizassem manifestações. 

No entanto, não se sabe de ninguém que tenha obtido permissão oficial para fazer tais 

protestos e as áreas permaneceram vazias. Várias pessoas foram detidas e mantidas sob 

vigilância após terem solicitado permissão para protestar. Em outubro, as autoridades 

anunciaram  que  os  regulamentos  para  atenuar  o  controle  sobre  os  jornalistas 

estrangeiros  que  faziam a  cobertura  dos  Jogos,  que  passaram a  vigorar  a  partir  de 

janeiro  de  2007,  seriam estendidos  indefinidamente.  As  autoridades  questionaram e 

intimidaram diversas pessoas que assinaram a Carta 08, que propunha um projeto de 

reformas legais e políticas fundamentais na China (idem).

g) Liberdade de Religião

167



Pessoas que praticavam sua religião fora dos canais sancionados oficialmente 

pelo Estado, como cristãos, muçulmanos, budistas e outros, enfrentaram hostilidades e 

perseguição.  As  autoridades  intimidaram,  detiveram e,  com freqüência,  maltrataram 

integrantes  de  igrejas  domésticas  que  funcionavam  sem  licença,  e  confiscaram  ou 

destruíram  seus  bens.  Praticantes  de  Falun  Gong  estavam  entre  os  que  foram 

perseguidos de modo mais implacável pelo governo. No período que antecedeu os Jogos 

Olímpicos de Pequim, há informações de que milhares de pessoas foram presas, sendo 

que centenas ficaram encarceradas, tiveram de fazer reeducação pelo trabalho ou ficar 

detidas  administrativamente  em  locais  onde  corriam  risco  de  ser  torturadas  ou 

maltratadas (idem).

h) Região Autônoma do Tibete

As  áreas  de  população  tibetana  da  China  permaneceram  inacessíveis  à 

observação internacional após os tumultos de março. Enquanto as autoridades chinesas 

anunciaram que  mais  de  mil  pessoas  detidas  durante  as  manifestações  haviam sido 

libertadas,  organizações  tibetanas  no  exterior  estimaram  que  pelo  menos  algumas 

centenas  continuavam detidas  no  final  do  ano.  Os  números  exatos  são  difíceis  de 

determinar, pois as autoridades não permitiram o acesso nem da imprensa e nem de 

monitores  independentes.  Houve  denúncias  de  tortura  e  maus-tratos  durante  as 

detenções, que, em alguns casos, levaram à morte. Há informações de que os principais 

monastérios  e  conventos  permanecem trancados.  As  autoridades  locais  reativaram a 

campanha "Educação Patriótica",  que requer  que os tibetanos  participem de sessões 

coletivas de críticas ao Dalai Lama e que assinem denúncias feitas por escrito contra 

ele. Os membros tibetanos do Partido Comunista também foram alvo dessa campanha, 

tendo  sido  forçados  a  retirar  seus  filhos  das  escolas  de  exilados  tibetanos,  onde 

recebiam educação religiosa (idem). 

i) Região Autônoma Uigur de XinJiang

A população uigur muçulmana da região autônoma de Xinjiang, no noroeste da 

China, viu intensificarem-se as perseguições que sofria. As autoridades utilizaram uma 
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série  de  incidentes  violentos,  supostamente  ligados  a  terroristas,  para  iniciar  uma 

repressão em grande escala. Segundo a imprensa oficial,  quase 1.300 pessoas foram 

presas  no  decorrer  do  ano,  acusadas  de  terrorismo,  extremismo religioso  ou  outros 

delitos relativos à segurança, sendo que 1.154 foram indiciadas formalmente para serem 

julgadas ou punidas administrativamente (idem).

j) Região Administrativa Especial de Hong Kong

Apesar  da  cooperação  entre  o  governo  e  o  Alto  Comissariado  da  ONU  para  os 

Refugiados, as leis de imigração continuaram a permitir a deportação de requerentes de asilo, 

inclusive de menores desacompanhados, antes de uma definição sobre os pedidos de asilo. Em 

julho, o Tribunal de Recursos concluiu que manter indivíduos sob detenção administrativa sem 

uma explicação clara das políticas e dos procedimentos de detenção infringia o artigo 5º da 

Carta de Direitos de Hong Kong. Essa decisão resultou na libertação de centenas de pessoas 

que estavam detidas, entre as quais requerentes de asilo e indivíduos que corriam o risco de 

ser  torturados  caso  retornassem  a  seus  países  de  origem. A  legislação  de  combate  à 

discriminação  racista  aprovada  em  julho  ficou  aquém  das  garantias  estabelecidas  pela 

Convenção da ONU sobre a Eliminação da Discriminação Racial, da qual Hong Kong é parte. A 

legislação incluía isenções para muitas medidas administrativas do governo, bem como para a 

discriminação  baseada  em  nacionalidade,  cidadania  e  status  de  residência.  Em  julho,  a 

Regulamentação sobre Violência Doméstica foi ampliada a fim de incluir abusos cometidos por 

atuais  ou ex-coabitantes e por familiares que não vivem na mesma habitação.  Entretanto, 

continuaram sem proteção a violência praticada entre parceiros do mesmo sexo e os danos à 

propriedade (idem).

l) Região Administrativa Especial de Macau

Entre outubro e novembro, as autoridades realizaram um processo de consulta 

pública de 40 dias sobre um projeto de lei sobre segurança nacional que intencionava 

proibir atos de "traição", "secessão", "sedição" e "subversão". Em dezembro, o governo 

apresentou o projeto de lei à Assembleia Nacional Popular. A vagueza na definição dos 
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crimes poderia levar ao mau uso da legislação pelas autoridades, com a intenção de 

suprimir a liberdade de expressão e de associação (idem). 

 4.3 Teoria: Valores Asiáticos e Direitos Humanos na China

O que fica  claro  da  seção  4.2 é  que,  por  mais  parcimoniosa  que  seja  nossa 

ontologia  dos  direitos  humanos,  por  mais  ressalvas  que  façamos  a  respeito  da 

dificuldade de definir  o conceito  e  de medir  potenciais  violações  (ver  seção 2.4),  é 

possível dizer que, na China, há graves violações dos direitos humanos. 

Não há sequer como imaginar outra conclusão. Mesmo do ponto de vista de um 

legalismo  positivista,  é  possível  falar  em violações  dos  direitos  humanos  já  que  a 

própria legislação processual chinesa é descumprida (ver seção 4.2.2 b) e c)). O aspecto 

“empírico” de nosso problema, portanto, parece ser bastante claro. 

Esta simples constatação, no entanto, não nos diz nada a respeito do papel que a 

cultura exerce na dinâmica dos direitos humanos da China. Não seriam as violações de 

direitos humanos uma característica de regimes autoritários de forma geral, e não uma 

peculiaridade chinesa? 

Poderíamos  levar  o  debate  adiante  nessas  linhas,  num  espírito  mais 

comparativista. Porém, acreditamos que o verdadeiro problema seja teórico, e que os 

próprios  termos  da  discussão  são  problemáticos,  à  luz  de  tudo  o  que  foi  dito  nos 

capítulos 2 e 3. Com os instrumentos que já possuímos, passemos à investigação dos 

“valores asiáticos”. 

4.3.1 Que Valores Asiáticos? 

O discurso da Ásia Oriental sobre direitos humanos cresceu desde a Declaração 

de Bangkok, de 1993 (Bauer e Bell 1999: 3). Ele parece ter nascido de uma combinação 

de fatores. Em primeiro lugar, a abertura política permitiu o crescimento da sociedade 

civil como cidadãos educados que têm que lidar com o desenvolvimento econômico em 

áreas  de  intensa  competição  global  (idem:  ibidem).  Em segundo lugar,  os  asiáticos 

buscam vínculos locais para recuperar um senso de pertencimento e tentar superar uma 

identidade  pós-colonial,  ao  mesmo  tempo  em que  se  identificam com movimentos 

internacionais mais amplos (idem: ibidem). Em terceiro lugar, novas tensões sociais, 
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políticas  e  econômicas  vêm  juntas  com  maior  desigualdade  social  e  a  quebra  da 

comunidade e da rede de segurança que ela fornecia (idem: ibidem). Por fim, redes de 

pessoas  ao  longo  da  região  com  preocupações  em  comuns  a  respeito  de  direitos 

expandem-se continuamente (idem: ibidem).  O novo discurso asiático sobre direitos 

humanos é também uma reação à crescente pressão sobre os governos da região para se 

adequarem  às  normas  internacionais  de  direitos  humanos.  O  discurso  asiático  se 

apresenta não como uma negação dos direitos humanos, mas como uma contribuição 

asiática original a suas pretensões universalistas. 

Na mídia, pronunciamentos de autoridades asiáticas como Lee Kuan Yew, da 

Singapura, e o primeiro ministro Mahathir Mohamed, da Malásia, oferecem o discurso 

asiático como uma justificativa para o cerceamento de direitos humanos “ocidentais” 

em nome do desenvolvimento econômico e harmonia social (idem: 4). Essas alegações 

encontraram audiências receptivas ao longo da região,  uma reação que sublinha um 

desapontamento  público  com o  Ocidente  (idem:  ibidem).  Porém,  confrontados  com 

repressão  política  e  deslocamentos  econômicos,  nem todos  os  asiáticos  endossam a 

afirmação do “caminho asiático”. Ativistas, partidos políticos de oposição e intelectuais 

estão  desafiando  as  alegações  sobre  direitos  humanos  de  seus  próprios  governos  e 

lutando por transparência e justiça social e econômica (idem: ibidem). 

“Valores asiáticos” é um termo concebido por diversas autoridades asiáticas e 

seus partidários com o propósito de desafiar as liberdades civis e políticas “ocidentais”. 

Asiáticos,  segundo  eles,  dão  especial  ênfase  à  família  e  à  harmonia  social,  com a 

implicação de que aqueles nas sociedades “caóticas” do Ocidente deveriam pensar duas 

vezes antes de intervir na Ásia para promover direitos humanos (idem: 5-6). Como Lee 

Kuan  Yew,  de  Singapura,  observa,  os  asiáticos  têm  “poucas  dúvidas  de  que  uma 

sociedade com valores comunitários em que os interesses da sociedade precedem os do 

indivíduo é mais adequada para eles do que o individualismo da América” (idem: 6). O 

interesse contínuo por parte de acadêmicos e ativistas políticos tanto do Ocidente como 

do Extremo Oriente testemunha o fato de que isso não é apenas uma moda intelectual 

passageira (idem: ibidem). 

A primeira pergunta que precisa ser feita nesta discussão é “quais são os valores 

asiáticos”. A idéia de que toda a região compartilha características culturais suficientes 

para dar origem a uma “identidade cultural asiática” em contraposição a uma identidade 

ocidental transmite a idéia de uma homogeneidade essencializante que simplesmente 

não  existe.  É  uma  espécie  de  “orientalismo”  invertido,  já  que  feito  não  pelos 
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imperialistas ocidentais, mas concebido pelos próprios asiáticos como elemento de um 

discurso. Veja o que Edward Said diz, quando criticando a política externa americana:

“The point I want to conclude with now is to insist that the terrible reductive 

conflicts that herd people under falsely unifying rubrics like “America”, “the West”, or  

“Islam”  and  invent  collective  identities  for  large  numbers  of  individuals  Who  are  

actually quite diverse, cannot remain as potent as they are, and must be opposed, their  

murderous effectiveness vastly reduced in influence and mobilizing Power.” (Said 1979: 

xxix). 

Que cada país possui particularidades culturais que o distinguem dos demais é 

algo que intuitivamente acreditamos ser verdadeiro, mas essa identidade nacional é mais 

problemática  e  complexa  do  que  normalmente  considerado.  Hobsbawn  nos  mostra 

como  o  processo  de  construção  das  identidades  nacionais  modernas  é  recente, 

conflituoso e deliberado (ver Hobsbawn 1992). A unidade nacional se afirma perante 

uma multiplicidade  de  línguas,  etnias  e  tradições,  e  posteriormente  o  mito  de  uma 

unidade histórica é retroativamente lançado ao passado. Ora, imagine-se, então, quão 

problemático não é falar de uma identidade cultural regional. 

Se os “valores asiáticos” forem entendidos como os valores do leste da Ásia – 

incluindo o Extremo Oriente e o sudeste asiático – a discussão poderia ser encerrada 

aqui.  O  mais  superficial  levantamento  histórico  bastaria  para  mostrar  a  extrema 

pluralidade de tradições culturais, lingüísticas e religiosas da região. Qualquer tentativa 

de  tentar  reduzir  essa  pluralidade  num  único  conceito  –  mesmo  que  um  conceito 

propositalmente vago – seria de uma impropriedade teórica muito acentuada, já que a 

mesma etiqueta estaria sendo usada para descrever tradições tão discrepantes como o 

confucionismo, o budismo, o taoísmo, o xintoísmo, o xamanismo, o islamismo, etc, e 

referir-se a história de países de experiências históricas díspares. 

Colocada nesses termos, portanto, a questão faz pouco sentido. O problema não 

pode ser abordado substancialmente a partir de idéias tão genéricas. Para avançar em 

nossa investigação a  respeito  da relação entre  cultura  e direitos  humanos na China, 

precisamos limitar os conceitos. 

Iremos abandonar  aqui  a  pretensão de estabelecer  qualquer  conexão entre  os 

supostos “valores asiáticos” in abstracto e a aplicação dos direitos humanos na China. 

Já havíamos mostrado a impossibilidade de estudar a questão cientificamente a partir 
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desses termos, porém, agora, de um ponto de vista  interpretativista, concluímos que 

uma leitura tão superficial não é possível à luz da enorme pluralidade de tradições. Para 

que o problema levantado tenha significado – de uma perspectiva hermenêutica – é 

preciso delimitar a que valores asiáticos estamos nos referindo. 

Para  avançar,  redefiniremos  provisoriamente  nosso  problema  como  uma 

investigação sobre se os valores da “tradição política chinesa” – entendido este conceito 

como as idéias, normas, discursos e orientações políticas que têm penetração no Estado 

e na sociedade civil chinesa, ou seja, os valores da elite política letrada – são, de alguma 

forma, incompatíveis com a concepção individualista dos direitos humanos, tal como 

expressa nos regimes internacionais. A esta altura, porém, não é possível avaliar se tal 

sugestão  é  ou  não  pertinente.  Precisamos,  antes,  apresentar  o  próprio  problema  do 

“pensamento chinês”. 

4.3.2 O Pensamento Chinês: o Eterno “Outro”

“Pensamento político chinês”  nada  mais  é  do que a  cultura  em sua  acepção 

subjetiva,  tal  como trabalhamos na seção 3.4.7 a).  Já sabemos que essa acepção do 

termo não pode ser validamente usada em teorias científicas de pretensões inferenciais 

amplas, mas não sabemos ainda de que forma ela pode ser validamente estudada a partir 

dos métodos interpretativos. 

Afinal,  que  queremos  dizer  com  “pensamento  político  chinês”?  Esse  é  um 

conceito  certamente  mais  preciso e  substancial  do que  “valores  asiáticos”,  mas não 

preciso o suficiente a ponto de superar as dificuldades apresentadas na seção 4.3.1, já 

que ele transmite a idéia de que o pensamento chinês pode ser agrupado numa unidade 

homogênea e estática.

Ora, para interpretarmos a relação entre “pensamento político chinês” e direitos 

humanos, é preciso saber o que esse “pensamento” tem a dizer a respeito desses direitos. 

A única forma de não cair nas velhas categorias essencializantes da cultura política é 

permitindo que os próprios autores chineses apresentem seu entendimento do conceito 

de direito. Porém, para fazermos isso, precisamos de muita cautela, e de muita atenção 

ao contexto. Anne Cheng, historiadora do pensamento chinês, escreve:

“O  que  percebemos  da  China  hoje?  Uma  balbúrdia  na  qual  se  misturam 

informações mirabolantes sobre sua economia, notícias alarmantes sobre sua política e 
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interpretações mais ou menos fundadas sobre sua cultura. A China é essa grande porção 

de  humanidade  e  de  civilização  que  ainda  continua,  no  essencial,  desconhecida  ao 

mundo ocidental, sem deixar de despertar sua curiosidade, seus sonhos, seus apetites – 

desde os  missionários  cristãos  do século  XVII  até  os  homens de  negócios  de hoje, 

passando pelos filósofos das Luzes ou pelos zeladores do maoísmo” (Cheng 2008: 23) 

Ela cita Simon Leys:

“Do  ponto  de  vista  ocidental,  a  China  é  simplesmente  o  outro  pólo  da 

experiência  humana.  Todas  as  outras  grandes  civilizações  estão  ou  mortas  (Egito, 

Mesopotâmia,  América  pré-colombiana)  ou  demasiadamente  absorvidas  pelos 

problemas  de  sobrevivência  em  condições  extremas  (culturas  primitivas)  ou 

demasiadamente próximas de nós (culturas islâmicas, Índia) para poder apresentar um 

contraste  tão  total,  uma  alteridade  tão  completa,  uma  originalidade  tão  radical  e 

iluminadora  como a China.  Somente  quando consideramos a  China  é  que podemos 

afinal avaliar mais exatamente nossa própria identidade e começamos a perceber qual 

porção de nossa herança pertence à humanidade universal e qual porção apenas reflete 

simples idiossincrasias indo-européias. A China é aquele Outro fundamental, sem cujo 

encontro o Ocidente não pode tomar verdadeira consciência dos contornos e dos limites 

do seu Eu cultural” (in Cheng 2008: 23-24).

Todo cuidado é pouco, portanto, ao tratar de um tema tão complexo e tão central 

às  aspirações  intelectuais  de  nosso  mundo.  A  ansiedade  por  comparações  e  por 

julgamentos  nasce  do  reconhecimento  de  que  estamos  diante  de  um modo  de  vida 

alternativo  ao  nosso,  que  se  propõe a  lidar  com os  problemas  filosóficos  e  sociais 

enfrentados pela humanidade através de perspectivas significativamente diferentes. 

Anne Cheng observa que “É inevitavelmente a partir de nossos hábitos mentais 

que  abordamos  o  pensamento  chinês,  mas  estará  ele  por  essa  razão  condenado  ao 

exotismo, a uma pura exterioridade?” (idem: 24). Precisamos tomar cuidado para nem 

julgar  a  China  a  partir  de  nosso  próprio  mundo  nem,  por  outro  lado,  sermos 

acriticamente  condescendentes,  ignorando  a  possibilidade  de  comunicação.  Como 

define Stephen Angle, comunicar é compartilhar eficientemente algo (Angle 2002: 33). 

Para  saber  o  que  pode  ser  compartilhado,  precisamos  contextualizar 

historicamente as condições em que o pensamento chinês se desenvolveu. 
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4.3.3 Contexto Histórico e Social do Pensamento Chinês

As circunstâncias que permitiram o florescimento do pensamento chinês foram 

bastante distintas das que permitiram o surgimento da filosofia ocidental. Dois aspectos 

se sobressaem: a relativa unidade política ao longo de sua história – o que marca uma 

forma de isolamento em relação ao resto do mundo – e a relação do povo chinês com a 

natureza (Fairbanks e Goldman 2008: 29). 

Apesar  da imensidão  e  da  diversidade  do  cenário  chinês,  esse  subcontinente 

permaneceu  como uma  só  unidade  política  –  ao  contrário  da  Europa  –  justamente 

devido a um estilo de vida e um sistema de governo muito mais enraizado do que os 

nossos e que remontam de forma ininterrupta ao passado (idem: ibidem). Por outro lado, 

o equilíbrio desfavorável entre população e terra teve várias implicações para a história 

chinesa  (idem:  33).  Segundo  John  King  Fairbanks,  a  ecologia  dos  chineses  –  sua 

adaptação  ao  ambiente  físico  –  influenciou  sua  cultura  de  várias  maneiras  (idem: 

ibidem).

“A vida nas grandes planícies alagadas ao longo do rio sempre foi dura. “O Céu 

nutre  e  destrói”  é  um  adágio  popular  antigo.  Nas  faixas  extensas  da  planície,  os 

pacienciosos camponeses  ficavam à mercê das  condições climáticas,  dependendo da 

dádiva divina do sol e da chuva. Eles eram forçados a aceitar as calamidades naturais, 

que surgiam na forma de secas, inundações, pestes e fome. Isso significou um contraste 

gritante em relação aos europeus, que viviam em uma terra de topografia bem variada. 

Os povos do Ocidente, tanto do Mediterrâneo quanto do continente europeu, não se 

encontravam  nunca  muito  longe  de  uma  fonte  hídrica  e  podiam  quase  sempre 

suplementar  a  agricultura  com a  caça  ou  a  pesca,  contanto  que  tivessem iniciativa. 

Desde  tempos  remotos,  o  comércio  marítimo  desempenhou  papel  integrante  nas 

economias ocidentais. A exploração e os inventos na área de comércio tornaram-se parte 

do esforço ocidental para se sobrepor à natureza.

“Essa diferença entre o Ocidente e o Oriente na relação do povo com a natureza 

representa  um dos  contrastes  mais  explícitos  entre  as  duas  civilizações.  O  homem 

sempre ocupou a  posição  central  no palco  ocidental.  A natureza  restante  serviu ora 

como pano de fundo ora como adversária. Assim, a religião ocidental é antropomórfica, 
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e a pintura primitiva ocidental, antropocêntrica. Para se ter uma idéia do quanto isso 

representa,  basta  comparar  o  cristianismo  com  o  budismo,  de  caráter  um  tanto 

impessoal,  ou  comparar  a  paisagem  Song,  com  suas  pequenas  figuras  humanas 

diminuindo em meio à magnitude de rios e penhascos,  aos primitivos italianos,  nos 

quais a natureza é apenas um detalhe.

“Conviver  tão de perto  com membros da família  e  vizinhos  fez com que os 

chineses  se  acostumassem a  uma vida  coletiva,  o  grupo normalmente  prevalecendo 

sobre o indivíduo. Quanto a isso, a experiência dos chineses até há pouco tempo quase 

não difere da de outros povos agrícolas que se estabeleceram há muito em suas terras. O 

individualista moderno é uma exceção, seja ele um navegante, um pioneiro ou aquele 

que se aventura em um centro urbano. Um espaço só para si  mesmo, mais fácil  de 

encontrar no Novo Mundo do que no Oriente populoso, simbolizava um padrão de vida 

melhor.  Assim,  uma  generalização  comumente  feita  sobre  a  China  diz  respeito  à 

absorção  do  indivíduo  não  apenas  pela  natureza,  mas  também  pela  coletividade.” 

(Fairbanks e Goldman 2008: 33-34) 

Fairbanks também observa que, para os americanos e europeus acostumados a 

um alto padrão de vida, a característica mais intrigante dos camponeses chineses é sua 

capacidade de manter uma vida altamente civilizada em condições tão pobres (idem: 

34). A resposta para isso, segundo ele, se encontra nas instituições sociais chinesas, que 

têm conduzido os indivíduos de cada família pelas diversas fases e vicissitudes da vida 

humana de acordo com padrões de comportamento profundamente enraizados (idem: 

34-35).  Essas  instituições  e  normas  comportamentais  estão  entre  os  mais  antigos  e 

duradouros fenômenos sociais do mundo. A China preserva o sistema familiar como 

uma fortaleza, sistema que lhe fornece força e inércia (idem: 35). 

A família  chinesa  era  uma  espécie  de  microcosmos,  como  um  Estado  em 

miniatura (idem: ibidem).  Ela,  e não o indivíduo,  representava a unidade social  e o 

elemento responsável pela vida política e pela sua localidade. A devoção e a obediência 

dos filhos, incutidas no seio familiar, propiciaram a formação da lealdade para com o 

governante e a obediência para com a autoridade constituída no Estado (idem: ibidem). 

A dominação do mais idoso sobre o mais jovem na cultura familiar antiga acompanhava 

a dominação do homem sobre a mulher. (idem: ibidem). A condição inferior da mulher 

era uma mera manifestação da natureza hierárquica de todo o código social da China e 

de sua cosmologia (idem: ibidem). 
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O status dentro da família era codificado pelos famosos “três laços” enfatizados 

pelos  filósofos  confucioniststas:  o  laço  de  lealdade  por  parte  de  quem  estava 

subordinado ao governante (ministro ou príncipe), o da obediência filial em relação aos 

pais e o da castidade por parte só das esposas (idem: 36). Para um ocidental igualitário, 

o que mais surpreende nessa doutrina é o fato de dois dos três tipos de relacionamentos 

pertencerem à família, e todos entre superior e subordinado (idem: ibidem). 

Além do laço  de lealdade  à  família,  a  China  pré-moderna estava unida pela 

experiência comum de uma elite local educada no mais alto padrão, que tinha como 

compromisso  desde  a  infância  estudar  e  seguir  os  textos  e  ensinamentos  clássicos 

(idem: ibidem).

O  vilarejo  agrícola,  até  hoje  o  berço  da  sociedade  chinesa,  é  formado  por 

unidades familiares que se perpetuam de geração para geração. Cada família representa 

uma  unidade  socioeconômica.  Seus  membros  provêm  o  seu  sustento  por  meio  do 

trabalho no campo e adquirem seu status social pela família à qual pertencem (idem: 38). A 

vida do camponês chinês, contudo, não se restringe a um único vilarejo, e sim a um grupo de 

vilarejos que forma um centro comercial (idem: ibidem).  

As  circunstâncias  particulares  que  condicionaram  a  história  da  China 

naturalmente  se  refletiram no  desenvolvimento  do  pensamento  desse  país.  Segundo 

Anne Cheng:, 

“A importância da história deve-se à importância que a China sempre atribuiu ao 

social  e  ao  político,  mesmo  que  o  individual  sempre  tenha  ocupado  um  lugar  de 

destaque  nas  épocas  de  desordem  e  confusão.  É  preciso  lembrar  aqui  o  estatuto 

particular  do  intelectual  que,  sobretudo  em sua  qualidade  de  letrado-funcionário  na 

época imperial, raramente perde de vista seu papel de “conselheiro do príncipe”. Desde 

Confúcio, que no séc. V antes de nossa era desenvolve a noção de “mandato celeste”, 

até ao declínio da tradição canônica diretamente ligada à queda do regime imperial no 

início do séc. XX, parece que o destino do pensamento chinês está indissoluvelmente 

ligado ao das dinastias.” (Cheng 2008: 26)

Ao  contrário  do  discurso  filosófico  herdado  do  logos  grego,  que  sente  a 

necessidade  constante  de  justificar  seus  fundamentos  e  proposições76,  o  pensamento 
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chinês, operando a partir de um substrato comum implicitamente aceito, é incapaz de 

apresentar-se  como  a  sucessão  de  sistemas  teóricos  (idem:  28).  Confúcio,  embora 

considerado o primeiro autor chinês a exprimir-se em primeira pessoa, anuncia logo de 

saída:  “Eu  transmito,  sem  criar  nada  de  novo”  (idem:  ibidem).  Esta  e  outras 

características afastam o pensamento chinês da filosofia ocidental e do  logos  – o que 

não é necessariamente um demérito para o pensamento chinês. Anne Cheng observa 

que, diante da heterogeneidade dos escritos dos pensadores chineses, é forçoso constatar 

a dificuldade de isolar um  corpus  textual  propriamente “filosófico” em oposição ao 

“religioso”, ao “literário” ou ao “científico” (idem: 29). No entanto, não se pode negar 

que  existe,  no seio  dessa abundante  tradição,  certo  número  de  textos  portadores  de 

intuições  fecundas  que  alimentaram  o  pensamento  durante  milênios  e  que  deixam 

sobressair uma bela coerência na concepção do mundo e do homem, bem como uma 

grande constância no esforço de formulação (idem: 29-30). A autora observa que desde 

a  época  pré-imperial  elabora-se  uma  linguagem  que,  ao  final  de  um  processo  de 

apuramento  e  de  ajustagem entre  o  séc.  V e  o  séc.  III  a.C.,  constitui  um soberbo 

instrumento, maravilhosamente afiado, que penetra todos os interstícios da realidade e 

que dedica-se primorosamente às sutilezas do pensamento (idem: 30). 

A autora continua:

“A ausência de teorização à maneira grega ou escolástica explica, sem dúvida, a 

tendência chinesa aos sincretismos. Não há verdade absoluta e eterna, mas dosagens. 

Daí resulta, em particular, que as contradições não são percebidas como irredutíveis, 

mas antes como alternativas. Em vez de termos que se excluem, vê-se predominar as 

oposições complementares que admitem o mais ou o menos: passa-se do Yin ao Yang, 

do indiferenciado ao diferenciado, numa transição imperceptível.” (Cheng 2008: 31). 

O pensamento chinês,  ainda segundo a autora,  não procede tanto de maneira 

linear ou dialética e sim em espiral (idem: ibidem). Ele delimita seu objetivo não de 

uma vez por todas mediante um conjunto de definições, mas descrevendo ao redor dele 

círculos cada vez mais estreitos (idem: ibidem). Aprofundar significa deixar descer cada 

vez  mais  fundo  dentro  de  si,  em  sua  existência,  o  sentido  de  uma  lição,  de  um 

ensinamento, de uma experiência (idem: ibidem).
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A linguagem, na China antiga, não vale tanto por sua capacidade descritiva e 

analítica quanto por sua instrumentalidade (idem: 32). Talvez se deva relacionar isso, 

segundo  Anne  Cheng,  com  uma  escrita  toda  particular,  radicalmente  diferente  dos 

sistemas de notação fonética próprios das línguas alfabéticas européias (idem: ibidem). 

Em vez de apoiarem-se em construções conceituais, os pensadores chineses partem dos 

próprios signos escritos (idem: ibidem). Longe de ser uma concatenação de elementos 

fonéticos em si desprovidos de significado, cada um deles constitui toda uma entidade 

portadora de sentido e é percebido como uma “coisa entre as coisas” (idem: ibidem). 

Esta mesma proximidade ou fusão com as coisas deve-se sem dúvida à representação, 

mas  nem por  isso  deixa  de  determinar  uma forma  de  pensamento  que,  em vez  de 

elaborar objetos num distanciamento crítico, tende pelo contrário a permanecer imersa 

no real para melhor sentir-lhe e preservar-lhe a harmonia (idem: ibidem).

Além  disso,  Cheng  reforça  que  é  preciso  estar  atento  às  particularidades 

gramaticais do chinês antigo (idem: ibidem). A filosofia da Antiguidade grega e latina 

não se  concebe sem a existência  de prefixos  privativos,  de sufixos  que permitem a 

abstração, etc. (idem: ibidem). Sabe-se que a escolástica medieval procede em grande 

parte  de  uma  reflexão  sobre  as  categorias  da  gramática  latina;  na  distinção  entre 

substantivo e adjetivo, entre passivo e ativo (sujeito/objeto), verbo de existência, etc. 

(idem: 32-33). Em contraposição, o chinês não é uma língua flexional, na qual cada 

parte do discurso é determinado pelo gênero, pela marca do singular ou do plural, pela 

declinação,  pela conjugação,  etc.:  as  relações são indicadas apenas pela posição das 

palavras na seqüência da frase (idem: 33). Não há, portanto, estrutura de base do tipo 

sujeito-predicado, que teria algo a dizer a propósito de alguma coisa e que levantaria 

implicitamente a questão de saber se a proposição é verdadeira ou falsa (idem: ibidem). 

Partindo dessas constatações, a autora observa:

“Quase  não  é  de  estranhar,  portanto,  que  o  pensamento  chinês  não  se  tenha 

estabelecido em domínios como a epistemologia ou a lógica, fundadas na convicção de 

que  o  real  pode  ser  objeto  de  uma  descrição  teórica  numa  comparação  das  suas 

estruturas  com  as  da  razão  humana.  O  procedimento  analítico  começa  por  um 

distanciamento crítico, constitutivo tanto do sujeito quanto do objeto.  O pensamento 

chinês,  por  sua  vez,  aparece  totalmente  imerso  na  realidade:  não  há  razão  fora  do 

mundo”. (idem: ibidem). 
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Tanto  as  afirmações  de  Fairbanks  a  respeito  dos  determinantes  da  história 

chinesa  quanto  as  percepções  de  Anne  Cheng  sobre  as  características  gerais  do 

pensamento chinês nos permitem perceber que qualquer debate a respeito de conceitos 

problemáticos  como  o  de  “direitos”,  assentados  numa  filosofia  política  de  raízes 

ocidentais, deve ser entendido com muito cuidado. É preciso muita sensibilidade não 

apenas às circunstâncias históricas desse debate, mas principalmente sobre os próprios 

termos  em  que  a  questão  é  colocada  por  participantes  de  diferentes  comunidades 

culturais. 

Perceberemos isso na prática ao discutir  a idéia de “direitos” no pensamento 

político chinês.

4.3.4 O Pensamento Chinês a Respeito dos Direitos

Qualquer discussão a respeito do pensamento chinês a respeito dos direitos tem 

que começar com uma constatação elementar: antes do século XIX, não existia uma 

palavra chinesa para se referir à idéia de direitos77 (Angle 2002: 74). Não havia sequer 

conceitos cujo significado se sobrepusesse ao significado de direitos. Não havia idéias e 

instituições  cujos papéis  pudessem ser  vistos  como semelhantes  às  funções  servidas 

pelos  direitos  (idem:  ibidem).  Além  disso,  precisamos  considerar  as  peculiares 

circunstâncias históricas e sociais em que o pensamento legal chinês se desenvolveu.

A China  imperial  tinha  um sistema jurídico  bem-desenvolvido,  com códigos 

legais monumentais (Fairbanks e Goldman 2008: 176-177). Porém, o conceito chinês de 

lei era fundamentalmente diferente dos conceitos do Ocidente. Em primeiro lugar, a lei 

não era considerada como elemento externo e categórico da sociedade: não havia “lei 

maior” dada à humanidade por meio da revelação divina (idem: ibidem). Se Moisés 

havia recebido suas tábuas de ouro no topo da montanha, Confúcio raciocinava sobre a 

vida diária sem a ajuda de qualquer divindade (idem: ibidem). Ele afirmava que suas 

normas advinham do próprio caráter moral do universo natural, e não de outro mundo 

além  da  percepção  humana.  As  normas  legais  não  eram  senão  a  expressão  dessa 
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 Estamos aqui usando a palavra direito em sua acepção subjetiva (rights) e não na objetiva 
(Law). 
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moralidade – modelos ou exemplos a serem seguidos, regras de trabalho administrativo 

ou observância  ritual  (idem: ibidem).  A quebra das regras  era mais  uma questão de 

expediente  prático  do  que  de  princípios  religiosos.  As  leis  estavam subordinadas  à 

moralidade, e sua sanção repousava na razão ou na experiência social que sustenta a 

moral (idem: ibidem).  

O código imperial da China era essencialmente penal, mas também tinha um 

caráter  administrativo  (idem:  ibidem).  O  código  era  parcialmente  um  conjunto  de 

decisões  administrativas,  referia-se  ao  direito  público,  procedimentos,  casamentos, 

heranças  e  outros  assuntos  importantes  relacionados  à  administração  governamental 

(idem: ibidem). A legislação ocupava um papel secundário, e o povo em geral evitava 

processos, já que pleiteantes e réus podiam ser interrogados com formas prescritas de 

tortura  e  deveriam  pagar  taxas  para  os  funcionários.  Os  magistrados  contratavam 

especialistas em jurisprudência para aconselhá-los, mas salvo esses conselheiros, não 

existia uma profissão legal nem advogados privados para representar clientes (idem: 

ibidem). A justiça era oficial, enfatizava o lado do Estado e da ordem social, sendo o 

Estado preponderante na questão de conflitos entre indivíduos (idem: ibidem). 

No direito chinês imperial,  a doutrina e os princípios  gerais  não eram muito 

elaborados;  os  estatutos  por  vezes  eram contraditórios,  e  sua  aplicabilidade  incerta 

(idem: 178). Em geral, a lei não era nem primordial nem difundida no Estado. Apelar 

para a aplicabilidade da lei era desconsiderar a verdadeira moral ou admitir a fraqueza 

moral em seu próprio caso (idem: ibidem). 

Fairbanks  observa  que  um  dos  princípios  objetivos  desse  sistema  legal  era 

preservar a hierarquia confuciana dos relacionamentos, ou seja, a ordem social. Assim, 

os castigos para o mesmo ato variavam de acordo com a condição social ou especial da 

relação de parentesco dos envolvidos. A desobediência filial era o crime mais hediondo 

(idem: ibidem).  A punição era a retribuição ritual  necessária quando a ordem social 

tivesse sido violada (idem: ibidem). 

A lei não era, portanto, uma especialidade independente, como a jurisprudência 

moderna no Ocidente, mas um instrumento administrativo generalizado. Na visão ampla 

da filosofia de Confúcio, na qual a classe dominante era educada, a lei era um meio a 

ser usado na luta incessante para manter a ordem moral (idem: ibidem). Os ocidentais 

do século XIX preocupavam-se com a ausência, no sistema judicial chinês, do devido 

processo de proteção ao indivíduo. Uma pessoa acusada poderia  ser presa de modo 

arbitrário e ficar detida indefinidamente (idem: ibidem). Se fosse julgada culpada, podia 
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ser forçada a incriminar a si própria por confissão, não contava com um advogado nem 

tinha muita chance de se defender. 

Como a lei  formal servia aos interesses do Estado,  a lei  civil  ou privada foi 

desenvolvida apenas  de modo informal.  A solução de conflitos  entre  as  pessoas era 

alcançada por vários canais costumeiros e não-oficiais. O sistema legal fazia parte de 

um governo superficial, bem acima do nível da vida cotidiana dos povoados. A maioria 

dos conflitos era,  portanto,  solucionada de modo extralegal pela mediação e apelo a 

costumes antigos e opiniões locais (idem: ibidem). 

O não-desenvolvimento linear da lei chinesa relacionava-se, segundo Fairbanks, 

ao capitalismo incipiente e a uma classe independente de negociantes na China pré-

moderna. Não existia o conceito de empresa como entidade legal. As grandes empresas 

eram negócios familiares. As relações de negócio não eram assuntos impessoais e frios 

governados por princípios gerais de lei e contrato em um mundo externo. Os negócios 

eram um segmento de toda a rede de amizade,  obrigações  de parentesco e  relações 

pessoais que davam suporte à vida na China (idem: ibidem). Nesse período, o devido 

processo  legal,  sanção  de  contrato  e  a  empresa  privada  livre  nunca  se  tornaram a 

sagrada trindade do Ocidente capitalista.

O surgimento da idéia de direitos subjetivos no pensamento legal chinês está 

associado ao desenvolvimento de um liberalismo chinês, surgido no contexto de uma 

sociedade civil chinesa. Na antiga China Imperial já apareciam novas tendências em 

direção à criação de instituições, funções e ocupações individuais que não estavam sob 

o  controle  direto  do  Estado  Qing  (idem:  240).  Essa  tendência  geral  aparecia  mais 

claramente para os estrangeiros nos portos signatários do tratado de abertura para o 

comércio  exterior,  mas  seu  grande  impulso  vinha  de  dentro  da  China,  mais 

especificamente  das  atividades  em  expansão  da  elite  na  esfera  pública  da  vida 

comunitária (idem: ibidem). Após 1911, vários fatores modernos foram adicionados a 

essa tradição de ativismo de elite não-oficial: o crescimento da imprensa, da educação e 

do  comércio  (idem:  ibidem).  Contudo,  segundo  Fairbanks,  essa  autonomia  sempre 

pareceu ameaçar a unidade e a ordem no Estado chinês, que, segundo seus legisladores, 

dependia da dominante supervisão do Estado sobre a vida das pessoas (idem: ibidem). 

Esse problema social universal de equilibrar autonomia individual ou liberalismo com 

uma  unidade  e  uma  ordem  impostas  pelo  governo  foi  excepcionalmente  crucial  e 

persistente na China (idem: ibidem). 
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O individualismo e o liberalismo no pensamento chinês eram partes estritamente 

limitadas a uma coletividade mais abrangente. O indivíduo chinês era subordinado ao 

grupo. As leis chinesas eram menos autoritárias que os proclamas da moralidade (idem: 

241).  O conceito  ocidental  de sociedade civil  tinha  um equivalente  significativo no 

pensamento chinês, mas precisava ser definido. Por exemplo, expressão individual e 

direito de propriedade, características essenciais do liberalismo vitoriano, podiam ser 

desfrutados na China apenas mediante as bênçãos do mundo oficial  (idem: ibidem). 

Essas limitações eram evidentes no pensamento antigo Qing. Apesar de o sistema de 

crenças do neoconfucionismo ter tido de aceitar “questões estrangeiras” (modernização) 

e  o  “novo  aprendizado”  para  serem usados  como parte  da  máquina  do  Estado,  foi 

impossível para a última geração da dinastia Qing rejeitar o confucionismo inteiramente 

(idem:  ibidem).  Muitos  tentaram encontrar  nos  modelos  estrangeiros  uma forma de 

reafirmar  certos  valores  chineses  herdados  (idem:  ibidem).  Zhang  Zhidong,  o  mais 

expressivo ideólogo de sua época,  propôs a famosa fórmula do “aprendizado chinês 

para a substância e o aprendizado ocidental para a função” (idem: ibidem). 

Por trás da versão chinesa de liberalismo, existia a pressuposição anterior de que 

o poder do legislador era ilimitado (idem: 242). Seus mecanismos de gerenciamento 

estatal poderiam se expandir e incluir constituições, parlamentos e direitos dos cidadãos 

(idem: ibidem). Dessa forma, os direitos eram garantidos “exceto como limitados pela 

lei”, isto é, por determinação das autoridades.  Essa natureza parcial do liberalismo na 

China sugere que ele possa ser melhor denominado como protoliberalismo ou sino-

liberalismo.  Na  realidade,  segundo  Fairbanks,  seria  recomendável  não  esquecer  os 

valores distintos baseados na diferença de experiência histórica da China e do Ocidente. 

Não se deve esquecer a aspiração por um individualismo liberal na sociedade civil para 

que possamos apreciar a eficácia por um longo período do coletivismo autoritário da 

China e a tarefa cruciante dos intelectuais chineses para encontrarem um meio termo 

entre eles (idem: ibidem).

É  muito  natural  que  estas  peculiaridades  históricas  se  reflitam  no  próprio 

discurso dos autores chineses que escreveram sobre “direitos”. “Direitos subjetivos”, 

em  Chinês,  é  traduzido  pelo  neologismo  quanli (Angle  2002:  3).  Esta  palavra  foi 

primeiro  utilizada  com  esse  sentido  em  meados  da  década  de  1860,  quando  o 

missionário W. A. P. Martin a usou para traduzir a obra de Henry Wheaton, Elements of  

International Law (idem: ibidem). “Quanli” e os termos relacionados foram usados a 

partir de então por missionários e, gradualmente, por intelectuais chineses para se referir 
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a uma série de coisas relacionadas a “direitos”. Tanto a investigação teórica quanto a 

advocacia prática de quanli ganhou ímpeto no começo do século XX. Ao longo de suas 

três primeiras décadas, direitos e direitos humanos (renquan) foram tópicos freqüentes 

em  ensaios  morais  e  políticos,  vários  direitos  foram  articulados  nas  primeiras 

constituições chinesas e ainda mais direitos foram exigidos por intelectuais frustrados 

com um ou outro aspecto das políticas do governo (idem: 3-4). 

Escritos sobre direitos continuaram a aparecer apenas esporadicamente depois 

do  começo  da  década  de  1930,  graças  aos  quase  vinte  anos  de  guerra  e  depois  à 

ideologia comunista que não era muito amigável ao discurso dos direitos (idem: 4). As 

duas últimas décadas do século, entretanto, foram marcadas por muita discussão teórica 

e ação prática a favor e contra os direitos humanos na China (idem: ibidem). 

No pensamento chinês, a discussão sobre “direitos” é precedida pela discussão a 

respeito dos “desejos legítimos” no pensamento neo-confuciano da dinastia Song (idem: 

76). Existe discordância acadêmica a respeito de quão ascético era o pensamento neo-

confuciano. Stephen Angle, no entanto, argumenta que os antigos neo-confucianos não 

advogavam uma extrema negação do “eu” (idem: ibidem). Eles tanto acreditavam que 

temos desejos legítimos como que temos responsabilidades de garantir que os outros 

possam  satisfazer  seus  desejos  legítimos  (idem:  98).  Essa  combinação  de  idéias, 

segundo Angle, carrega uma marcante similaridade com o argumento no centro de um 

dos textos fundamentais do discurso de direitos no Ocidente: Do Direito de Guerra e de  

Paz, de Hugo Grotius (idem: ibidem), que acreditava que as leis da natureza estavam 

assentadas  em  nossa  sociabilidade.  Nós  desejamos  a  sociedade,  e,  portanto,  nós 

desejamos respeitar os direitos uns dos outros. Porém Grotius combina essas idéias com 

o princípio de que os direitos podem ser negociados via contrato. Os confucianos não 

têm conceitos que possam realizar um papel semelhante (idem: ibidem).

A verdadeira  discussão  teórica  sobre  os  direitos  só  começa efetivamente,  na 

China,  no  século  XIX.  Segundo  Angle,  porém,  é  difícil  identificar  precisamente  o 

momento em que esse debate começou (idem: 101). A tradução das obras européias 

sobre direitos para o chinês parece fazer parte de um discurso existente, e não apenas 

começar um discurso novo (idem: ibidem). 

Há indícios que permitem dizer que elementos do discurso chinês sobre direitos 

se aproximaram, no fim do século XIX, do que atualmente é considerado o discurso 

internacional mainstream sobre direitos humanos, como o enfoque de Kang Youwei nos 

indivíduos e a doutrina lockeana dos direitos naturais de He Qi (idem: 138). Porém, o 
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desenvolvimento desse discurso não é de forma alguma homogênea – da mesma forma 

como o discurso ocidental sobre direitos não é homogêneo (idem: 139). Ao longo do 

século XX, o discurso chinês e o discurso ocidental cada vez mais interagem um com o 

outro (idem: ibidem). 

A idéia de atribuir direitos aos indivíduos ganha força na China ao longo do 

século  XX,  ainda  que  virtualmente  todos  os  teóricos  continuem a  defender  que  os 

grupos  também  têm  direitos  (idem:  ibidem).  Localizar  os  direitos  apenas  na 

coletividade, ou talvez mais precisamente somente nos membros de certas coletividades, 

é uma idéia que não desaparece do debate. Ela será endossada pelos participantes dos 

dois  partidos  políticos  revolucionários  da  China,  o  Guomindang  e  o  PCC  (idem: 

ibidem). 

Mudanças  conceituais  continuarão  no  novo  século,  mas  o  desenvolvimento 

terminológico começa a se estabelecer.  O discurso chinês sobre direitos é dinâmico, 

porém permanece,  até  essa  altura,  distintivamente  chinês  (idem:  ibidem).  Durante  o 

século XX, os pontos de contato se tornarão cada vez mais freqüentes.  

Liu Shipei foi um importante intelectual revolucionário do começo do século 

XX. Ao adicionar “quanli” ao seu vocabulário, ele se tornou capaz de enfatizar mais 

facilmente a importância tanto de afirmar os interesses e capacidades individuais, como 

de afirmar a satisfação obtida com o exercício de responsabilidades (idem: 175). A idéia 

de que indivíduos têm interesses legítimos não é nova no confucionismo, porém ela era 

vista  com maus olhos  nos  ensinamentos  clássicos.  A idéia  de  quanli deu a  Liu  um 

instrumento valioso para defender teoricamente esses interesses. 

Stephen Angle sugere que o uso de  quanli  por Liu Shipei não representa uma 

ruptura radical com a tradição confuciana (idem: ibidem). Liu compartilha com outros 

escritores confucianos a suposição de que quando devidamente compreendidos, direitos 

individuais e coletivos coincidem. Confucianos sempre acreditaram que compreender o 

tipo de criatura que nós somos e o tipo de cosmos em que nós vivemos leva-nos a ver 

que existe um único padrão de interações entre as coisas do cosmos que resulta num 

florescimento harmônico para todos (idem: ibidem). Existe espaço nesse quadro para 

diferenças entre o padrão de meu comportamento e o padrão do comportamento dos 

outros, enquanto eles se encaixarem para complementar o padrão geral das interações 

humanas (idem: 176). 

As duas décadas a partir de meados de 1910 até meados de 1930 assistiram a 

algum  progresso  e  muita  frustração  na  efetivação  de  um  Estado  e  uma  sociedade 
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estáveis na China. Durante uma década e meia depois de 1935, a China seria arrasada 

pela  invasão  e  pela  Guerra  Civil,  mas  os  anos  de  1915  a  1935  foram de  enorme 

vitalidade intelectual, e teorias que pudessem ajudar o povo a compreender e melhorar 

seu mundo foram submetidas à  rigorosa análise e apaixonados debates (idem: 178). 

Estes  foram,  também,  anos  em  que  as  filosofias  ocidentais  foram  interpretadas  e 

aplicadas com cada vez mais sofisticação (idem: ibidem).

Nesse contexto,  o  discurso  do  quanli  passou por  importantes  mudanças.  Ele 

perdeu maior parte de suas conexões explícitas com a tradição confucianista, que foi, 

por si mesma, sujeita a ataques agudos, porém muitas vezes simplistas (idem: ibidem). 

A conseqüência dessa tendência foi o envolvimento cada vez mais direto e completo dos 

escritores chineses com temas do discurso ocidental sobre direitos (idem: ibidem). 

É  possível  discernir  certos  comprometimentos  emergindo como centrais  para 

uma concepção compartilhada de  quanli   no discurso chinês sobre direitos, dentre os 

quais Stephen Angle cita: 1) uma fundamentação ética, ao invés de uma legal, para os 

direitos, 2) conteúdo positivo para o quanli, além de restrições negativas, 3) uma visão 

de direitos pessoais e direitos do grupo como harmônicos uns com os outros e 4) uma 

relação recíproca entre quanli e responsabilidades (idem: 179).

O discurso chinês contemporâneo sobre direitos foi marcado pela irrupção de 

outra linha de pensamento a respeito dos direitos, vinda do marxismo e do leninismo. O 

marxismo obviamente teve enorme significância para a China do século XX. O PCC é 

fundado em 1921 (idem:  200).  Ao longo de  sua  história,  uma  série  de  intelectuais 

marxistas proeminentes lançaram críticas contra aqueles que advogavam pelos direitos 

humanos  nos  anos  1920  e  1930  (idem:  ibidem).  Além disso,  a  versão  leninista  do 

marxismo  foi  bastante  influente  na  China,  não  apenas  no  PCC,  mas  também  no 

Guomindang (idem: ibidem). 

Para começar, como já foi ressaltado na seção 2.2.3, o pensamento do próprio 

Marx não era favorável à idéia de direitos humanos. Quando ajudou a fundar o PCC, 

Chen Duxiu havia deixado completamente de falar de direitos (idem: 202). Uma década 

depois,  outros  membros  do  PCC  levantaram  suas  vozes  contra  uma  nova  leva  de 

reivindicações liberais pelos direitos humanos. Uma série de artigos foi publicada na 

revista Crescente criticando os esforços do Guomindang de institucionalizar e proteger 

os  direitos  humanos  (idem:  ibidem).  A tendência  exemplificada  por  esses  escritos 

tornava  cada  vez  mais  explícita  a  idéia  de  que  a  revolução,  e  não  a  revisão 
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constitucional, é a única rota para a completa igualdade e liberdade do proletário (idem: 

203). 

Uma segunda característica das críticas do PCC aos direitos liberais é a idéia de 

que o partido deveria estar lutando pelos direitos de certa classe, e não pelos direitos de 

todos.  De  fato,  muitos  artigos  publicados  a  partir  de  1920  advogavam o  que  seria 

chamado de  “direitos  revolucionários  do povo” (geming minquan)  em oposição aos 

direitos humanos (renquan) (idem: ibidem). Os “direitos revolucionários do povo” eram 

garantidos apenas àqueles comprometidos com os ideais da revolução. 

Os  efeitos  concretos  dessas  percepções  se  sentiriam  profundamente  na 

Revolução Cultural:

“Analisando a Revolução Cultural na China, somos então obrigados a imaginar 

uma sociedade que pode ser dirigida por um Grande Líder e por um partido ditatorial 

porque  os  cidadãos  são  politicamente  passivos  e  obedientes  à  autoridade.  Eles  não 

possuem direitos humanos, pois foram ensinados que a reivindicação destes (como os 

concernentes ao processo da lei) seria considerada uma atitude egoísta e anti-social e, 

portanto,  desprezível.  E  também seria  severamente  punida.  O problema começa  no 

âmbito  da  vida  familiar  das  províncias  chinesas,  onde  os  ensinamentos  confucianos 

sobre ordem social por meio da obediente auto-subordinação deixaram suas marcas até 

hoje” (Fairbanks e Goldman 2008: 352)

O marxismo influenciaria o pensamento político chinês durante todo o século 

XX, e sua presença pode ser sentida mesmo na constituição atualmente em vigor no 

país, a de 1982. Ela declara que todo o poder pertence ao povo, que o povo exerce o 

poder através do Congresso Nacional e dos congressos regionais, que o povo administra 

os assuntos do país através de várias instituições e meios (Henkin 1986: 25).

Segundo a constituição, o “povo” optou pelo socialismo, e o compromisso com 

o socialismo permeia  a  constituição  e  sua  concepção de  direitos  (idem:  ibidem).  O 

principal  direito  que  o  socialismo  assegura  é  o  direito  de  viver  numa  sociedade 

socialista, e a principal característica de tal sociedade é o sistema econômico socialista 

(idem: ibidem). A constituição de 1982 estabelece esse sistema, incluindo propriedade 

pública dos meios de produção, com alguma propriedade privada limitada. A terra é 

propriedade do Estado ou de coletividades, mas o Estado pode tomar qualquer terra 

(idem: ibidem). 

187



O capítulo 2 da constituição contém um catálogo impressionante  de direitos. 

Esses incluem a igualdade perante a lei, o direito ao voto, liberdade de expressão, de 

imprensa,  de reunião,  de associação,  de religião,  inviolabilidade da pessoa, proteção 

contra prisão a não ser pela devida autoridade, proibição de buscas e detenções ilegais 

da pessoa, etc (idem: ibidem). A dignidade pessoal do indivíduo é inviolável, o lar é 

inviolável, a liberdade e a privacidade de correspondência são protegidas (idem: 26). Os 

cidadãos têm o direito de criticar e fazer sugestões, de reclamar ou de expor quaisquer 

violações  da  lei  ou  negligência  do  dever.  Os  que  tiverem  tido  seus  direitos  civis 

infringidos têm direito a compensações (idem: ibidem).  Cidadãos têm o direito (e o 

dever)  de  trabalhar,  o  direito  (e  o  dever)  de  receber  educação.  O Estado protege  o 

casamento, a família, a mãe e o filho (idem: ibidem). 

Há uma série de diferenças significativas, porém, entre a concepção chinesa e a 

ocidental a respeito da constituição. Em primeiro lugar, a constituição chinesa não é 

vista como um contrato entre o povo estabelecendo o Estado, ou um contrato entre o 

governo e o povo estabelecendo as condições sob as quais o povo será governado. Ela é 

um manifesto,  pelos  líderes  do povo,  descrevendo a  sociedade que existe  e  as suas 

instituições, e proclamando seus valores, objetivos e aspirações (idem: ibidem). No que 

diz  respeito  aos  direitos  individuais,  a  constituição  não  prescreve  os  direitos  que  o 

governo necessariamente deve obedecer, mas estabelece os direitos que o governo alega 

estar garantindo e os que promete garantir (idem: 27). No Estado chinês, não existe 

nenhum princípio proeminente a que a constituição mesma precise se conformar (idem: 

ibidem). Órgãos políticos interpretam o que a constituição significa e podem emendá-la 

formalmente  quando  desejado  (idem:  ibidem).  Nenhum  judiciário  independente  ou 

corpo  assemelhado  existe  para  insistir  numa  interpretação  da  constituição  diferente 

daquela desejada pelos órgãos políticos, ou garanti-la contra altas autoridades políticas 

(idem: ibidem). 

Direitos,  na  China,  diferem de  direitos  nas  democracias  ocidentais  quanto  à 

concepção, alcance, conteúdo e significância essencial (idem: ibidem). No Ocidente, os 

direitos começam com o indivíduo, e o indivíduo permanece central, sendo bem-estar 

individual propósito da sociedade (idem: ibidem). Na China, os direitos começam com a 

sociedade,  a coletividade e o objetivo é o bem-estar geral  (não o individual)  (idem: 

ibidem). Na China, não existe nenhuma limitação constitucional significativa a respeito 

do que a lei pode estabelecer.  
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Quanto mais aprendemos sobre a tradição chinesa, menos podemos supor que as 

tendências da China pré-moderna são unilateralmente autoritárias. Porém, pensadores 

políticos chineses modernos escolheram tanto da sua própria tradição como da tradição 

ocidental  idéias  que  serviram  às  suas  necessidades  percebidas  como  urgentes,  e 

modificaram  idéias  estrangeiras  para  que  elas  se  encaixassem  em  padrões  de 

pensamento familiares (Nathan 1986: 161). Já que a preocupação obsessiva da política 

chinesa  no  século  XX  foi  a  fraqueza  do  Estado,  e  já  que  o  padrão  herdado  de 

pensamento político concebia  o  indivíduo como parte  do grupo,  direitos  individuais 

foram entendidos principalmente a partir de sua potencial contribuição para manter a 

ordem, e para criar um Estado que pudesse proteger a nação e desenvolvê-la (idem: 

ibidem). Dessa forma, as constituições chinesas foram escritas para conceder extensos 

direitos, mas ao mesmo tempo para assegurar que esses direitos fossem regulados pelo 

Estado e que servissem a seus propósitos (idem: ibidem). A democracia, na China, é 

vista como um sistema de harmonização de interesses divergentes a partir da base de 

seus elementos comuns dominantes (idem: ibidem).

Críticos  do  mau  uso  da  lei  nunca  faltaram  na  China  moderna,  porém suas 

exigências,  quase  sempre,  caíam na  tradição  dominante  (idem:  162).  Os  críticos  e 

reformadores  exigiram  principalmente  dois  pontos:  o  fim  da  repressão  arbitrária  a 

indivíduos pela polícia e uma ampliação do direito de liberdade de expressão, para que 

o povo pudesse contribuir de forma criativa para a modernização (idem: ibidem). 

É  razoável  concluir  este  brevíssimo  levantamento  do  pensamento  chinês  a 

respeito dos direitos com duas constatações fundamentais. A primeira, decorrente da 

discussão  acima,  é  a  de  que  efetivamente  existe  uma  divergência  de  concepções  a 

respeito dos direitos entre a China e o Ocidente, não apenas no nível das ortodoxias 

oficiais, mas no nível mais profundo das suposições filosóficas e dos valores culturais 

que  são  compartilhados  dentro  de  cada  comunidade  (idem:  ibidem).  A  segunda 

constatação diz respeito à natureza da “cultura política”: ela não é uma entidade estática 

(Fukuyama 2006: 222). A China vem mudando radicalmente há um século, e ainda está 

mudando  hoje  (Nathan  1986:  163).  Desde  a  morte  de  Mao,  o  governo chinês  tem 

tentado estabelecer um sistema político e legal mais estável e previsível (idem: ibidem). 

A tradição intelectual chinesa contém muitos dos elementos que poderiam levar a uma 

teoria dos direitos mais pluralista (idem: ibidem).
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 4.3.5 As Conexões Ocultas: Pensamento Político Chinês e os Direitos Humanos

Pela exposição da seção anterior, ficou claro que o pensamento político chinês é, 

sim,  distinto  do  pensamento  político  ocidental  em aspectos  substanciais no que  diz 

respeito  ao  conceito  de  “direitos”.  A  experiência  política  e  cultural  da  China  é 

condicionada  por  uma  série  de  particularidades  ausentes  no  pensamento  político 

ocidental,  e vice-versa.  Porém, a percepção da alteridade não nos dá imediatamente 

indícios  sobre  como  podemos  resolver  a  delicada  questão  da  relação  entre  cultura 

política  e  direitos  humanos.  Depois  de todas  as  reflexões  que já  foram feitas  nesse 

trabalho, ainda não está claro de que forma podemos abordar o nosso “problema de 

pesquisa” de forma confiável pela metodologia interpretativa.

Deixemos claras as relações que desejamos estabelecer. Lawrence E. Harrison 

estabelece os seguintes elementos básicos para uma agenda de pesquisa que estude a 

cultura em sua acepção subjetiva, ou seja, como valores e atitudes: 1) Uma tipologia de 

atitudes/valores,  2)  A relação  entre  cultura  e  desenvolvimento,  3)  A relação  entre 

valores/atitudes, políticas públicas e instituições, 4) Transmissão cultural, 5) Medição 

dos valores/atitudes e  6) Avaliação das iniciativas  de mudança cultural  já realizadas 

(Harrison 2000: xxxiii). Num estudo como o nosso, o que está sendo investigado é o 

aspecto 3), a relação entre cultura e instituições, sendo os outros cinco elementos de 

importância indireta. 

Ora, já mostramos em nossa discussão epistemológica na seção 3.4.7 a) que os 

aspectos  1)  e  5)  não  são  cientificamente  alcançáveis  a  partir  de  uma  concepção 

positivista. Resta-nos saber se os aspectos 2) e 3) são implementáveis a partir de uma 

metodologia hermenêutica, que é o que tentaremos investigar nesta seção.  

Quando  se  investiga  se  os  valores/atitudes  explicam  os  direitos  humanos  na 

China em termos epistemológicos tradicionais, está-se simplesmente tentando saber se 

os valores/atitudes  causam  os níveis  de violação dos direitos humanos na China.  Já 

demonstramos, na seção 3.4.3, que a noção de causalidade é problemática, e ainda que a 

substituamos pela noção mais vaga de relação, o problema persiste.  De que forma os 

valores  políticos  de  um  povo  estão  relacionados,  em  termos  empíricos,  às 

instituições desse povo? 

Neste momento, precisamos ser sinceros e admitir que é difícil responder a essa 

questão, mesmo usando uma metodologia interpretativa – se os termos da questão não 
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forem  reformulados78.  A razão  para  isso  diz  respeito  à  própria  impossibilidade  de 

chegarmos a uma tipologia precisa da cultura. Embora existam razões intuitivas muito 

fortes para nos fazer acreditar que a cultura de alguma forma condiciona as instituições 

políticas, não é possível,  empiricamente, dizer se a cultura efetivamente tem alguma 

relação com as instituições ou não. Para saber que aspecto da cultura se relaciona a que 

aspecto das instituições, seria preciso, antes de qualquer coisa, estabelecer uma tipologia 

precisa da cultura.

De uma perspectiva pretensamente empírica, as evidências parecem estar contra 

as  explicações  culturais.  Observe-se,  por  exemplo,  a  pontuação  de  alguns  países 

culturalmente  aparentados  à  China  no  que  diz  respeito  aos  direitos  políticos  e  às 

liberdades  civis,  de  acordo  com o  índice  da  Freedom House,  e  compare-se  com a 

pontuação da própria China79:

Taiwan (2009)

Pontuação para Direitos Políticos: 2

Pontuação para Liberdades Civis: 1

Status: Livre

Coréia do Sul (2009)

Pontuação para Direitos Políticos: 1

Pontuação para Liberdades Civis: 2

Status: Livre

Japão (2009)

Pontuação para Direitos Políticos: 1

Pontuação para Liberdades Civis: 2

Status: Livre

78

7

 Ver seção 4.3.6. 

79

7

 Lembremos que 1 é a pontuação mais alta e 7 a mais baixa. 

191



Coréia do Norte (2009)

Pontuação para Direitos Políticos: 7

Pontuação para Liberdades Civis: 7

Status: Não-Livre

China (2009)

Pontuação para Direitos Políticos: 7

Pontuação para Liberdades Civis: 6

Status: Não-Livre

Está claro que devemos interpretar esses indicadores com muita parcimônia, já 

que por trás deles ocultam-se dificuldades epistemológicas assemelhadas ao problema 

da  quantificação  da  cultura.  Porém,  para  fins  meramente  argumentativos,  aceitemos 

provisoriamente essa pontuação.

Todos os países em questão estão dentro da órbita  de influência  histórica da 

cultura chinesa e, portanto, do pensamento confuciano. Porém, enquanto a Coréia do 

Sul, Taiwan e o Japão são democracias capitalistas, a China e a Coréia do Norte são 

regimes autoritários de inspiração comunista. Mesmo que o recorte epistemológico da 

pesquisa  naturalmente  favoreça  uma  concepção  democrática  e  liberal  dos  direitos 

políticos e da liberdade individual, não deixa de ser marcante observar a disparidade nas 

pontuações. 

O mais impressionante talvez seja a diferença que existe entre China e Taiwan – 

assim como a que existe entre Coréia do Norte e Coréia do Sul. A separação entre uma 

China continental e uma China insular é um acidente histórico que não se reflete em 

divergências  culturais  profundas.  Taiwan  tem  uma  população  nativa  com  língua  e 

peculiaridades  culturais  próprias,  e  foi  durante  muito  tempo  uma  colônia  japonesa 

(Fairbanks 2008: 312), porém os dois milhões de chineses que para lá emigraram após 

1945 e que foram responsáveis pela implementação de um Estado nacionalista chinês 

não divergiam, sob nenhum aspecto cultural  significativo (no sentido subjetivo)  dos 

chineses continentais, porque eles eram chineses continentais. Os caminhos divergentes 

seguidos  pela  República  Popular  da  China  e  por  Taiwan  são  explicados  pelas 

vicissitudes históricas da história política de ambos os países.

192



O mesmo se diga a respeito da Coréia do Norte e da Coréia do Sul. Nesse caso, a 

homogeneidade cultural é ainda mais emblemática. O povo coreano é um só, a divisão 

entre  Norte  e  Sul  deve-se  a  uma  polarização  ideológica,  que  reflete  a  própria 

polarização  da  política  internacional  ao  longo  do  século  XX,  e  não  divergências 

culturais, na acepção que estamos trabalhando. 

O Japão é um país diretamente sob a órbita de influência da cultura chinesa. 

Muito do que foi dito a respeito do pensamento político chinês – como, por exemplo, a 

priorização da comunidade em detrimento do indivíduo, o enfoque nos deveres e nas 

responsabilidades, ao invés dos desejos, etc – aplica-se também à cultura japonesa. Isso, 

não obstante, não foi de forma alguma empecilho para que o Japão se tornasse uma 

democracia liberal, e que obtivesse uma pontuação na Freedom House assemelhada ao 

dos países protestantes do norte da Europa.

Constatações  semelhantes  são  feitas  pelos  estudiosos  da  democratização. 

Przeworski, Cheibub e Limongi observam que boa parte dos argumentos a respeito da 

importância da cultura na democratização parece ser feita  ex post  (Przeworski et al. 

1998):  se muitos países dominados pelos protestantes são democráticos, então buscam-

se  características  do  protestantismo  que  promovem a  democracia,  se  poucos  países 

muçulmanos  são  democráticos,  então  buscam-se  características  no  Islã  que  sejam 

incompatíveis  coma  democracia  (idem).  Em segundo lugar,  eles  observam que  em 

qualquer cultura é possível indicar elementos que sejam compatíveis ou incompatíveis 

com  a  democracia  (idem).  Mesmo  o  protestantismo,  ao  legitimar  a  desigualdade 

econômica e  defender  a  ética  do interesse próprio,  parece oferecer  uma base moral 

pobre para viver em coletividade e resolver os conflitos de forma pacífica (idem). Em 

terceiro lugar, eles apontam que cada uma das tradições religiosas foi historicamente 

compatível com uma ampla gama de arranjos políticos práticos (idem). Finalmente, eles 

observam,  seguindo  Hobsbawn,  que  tradições  não  são  definitivas:  elas  são 

continuamente inventadas e reinventadas (idem). 

Eles dizem que as evidências empíricas reforçam sua explicação não-culturalista 

da democracia, porém também reconhecem as dificuldades – exaustivamente repetidas 

ao longo deste trabalho – a respeito da classificação da cultura:

“This  is  scant  evidence,  but  cultures  just  do  not  lend  themselves  to  simple  

classifications. Hence, the opportunity for statistical analyses is limited. We would have  

obviously  liked  to  be  able  to  classify  cultures  as  hierarchical  or  egalitarian,  
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universalistic and particularistic, religious and secular, consensual or conflictuous, and 

so on. But the evidence we do have does not support the claim that some cultures are  

incompatible with democracy. They seem to have little effect on whether democracy is  

established and none on whether it endures.” (Przeworski et al. 1998)

 

As evidências são inconclusivas para dizer de que forma cultura se relaciona 

com a prática dos direitos humanos. Os poucos indícios que levantamos parecem, na 

verdade,  reforçar  uma  explicação  não-cultural  a  respeito  das  violações  de  direitos 

humanos na China. Aparentemente a presença de um estado autoritário é mais relevante 

do que pertencer a uma ou outra órbita de influência cultural. 

O método interpretativo parece – da mesma forma que o método positivista – 

ter-nos levado a outro beco sem saída. Felizmente, já existe um paradigma nas relações 

internacionais apto a superar maior parte das dificuldades e objeções que enumeramos 

em nossa investigação: o construtivismo social. 

4.3.6 Defesa do Construtivismo Social

O que é o construtivismo social? É um paradigma das relações internacionais, 

com  características  epistemológicas  fundamentais  que  o  distingue  de  paradigmas 

concorrentes, como o realismo, o liberalismo, o marxismo, etc. Ele surgiu pela primeira 

vez em 1989, com a publicação do livro de Nicholas Onuf,  World of Our Making – 

Rules and Rule in Social Theory and International Relations,  e foi desenvolvido no 

artigo publicado em 1992 por Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of it” 

(Nogueira e Messari 2005: 162). Sua premissa básica é a de que vivemos num mundo 

que construímos, no qual somos os principais protagonistas, e que é produto de nossas 

escolhas (idem: ibidem). 

O velho debate das relações internacionais a respeito da antecedência do agente 

ou  da  estrutura  perde  o  sentido  com o  construtivismo.  Inspirando-se  nas  idéias  do 

sociólogo  Anthony Giddens,  os  construtivistas  negam a  antecedência  ontológica  de 

ambos, e afirmam que eles são co-construídos (idem: 163). Uma implicação importante 

dessa percepção é que os atores são produzidos e criados pelo seu ambiente cultural 

(Barnett 2008: 163). A balança pende para a cultura, e não só para a natureza. Por outro 
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lado, o conhecimento – isto é, os símbolos, regras, conceitos e categorias – ditam a 

forma como os indivíduos constroem e interpretam seu mundo. A realidade não existe lá 

fora,  esperando  ser  descoberta.  Ao  invés  disso,  o  conhecimento  historicamente  e 

culturalmente  determinado  permite  aos  indivíduos  construir  e  atribuir  significado  à 

realidade (idem: ibidem).

O mundo é definido por forças materiais e ideacionais. Porém, essas idéias não 

são semelhantes às crenças ou aos estados psicológicos que residem dentro de nossas 

cabeças. Ao invés disso, essas idéias são sociais. Nossos mapas mentais são delineados 

por idéias  coletivamente possuídas,  tais  como conhecimento,  símbolos,  linguagem e 

regras (idem: ibidem). 

Os construtivistas  tentam recuperar  os  significados  que  os  atores  dão  a  suas 

práticas e aos objetos que eles constroem. Esses derivam não de crenças privadas, mas 

antes da cultura. Ao contrário do que diz o pressuposto racionalista de que a cultura, 

quando muito, constrange a ação, os construtivistas argumentam que a cultura informa 

os significados que as pessoas dão à sua ação (idem: 164).

Nogueira e Messari identificam algumas premissas centrais ao construtivismo – 

embora nem todos os autores compartilhem todas (Nogueira e Messari 2005: 166). A 

primeira é a de que o mundo não é predeterminado, mas sim construído à medida que os 

atores agem, ou seja, que o mundo é uma construção social (idem: ibidem). A segunda é 

a negação de qualquer antecedência ontológica aos agentes e à estrutura (idem: ibidem). 

A terceira é a  negação da anarquia como uma estrutura que define a  disciplina das 

relações internacionais (idem: 167).  A quarta,  que decorre da anterior,  é a de que a 

anarquia é socialmente construída (idem: ibidem). 

Ian  Hurd  define  o  construtivismo  como  uma  alternativa  ao  materialismo  de 

outras teorias das relações internacionais (Hurd 2008: 300). A idéia de que os objetos 

são  “socialmente  construídos”  na  política  internacional  contrapõe-se  à  idéia  de  que 

objetos materiais (bombas, montanhas, pessoas, petróleo, etc.) têm um efeito direto nos 

resultados  – efeito  que não é  mediado pelas  idéias  que as  pessoas  têm sobre  esses 

objetos (idem: ibidem). O neorealismo e o neoliberalismo, por exemplo, tentam explicar 

padrões  internacionais  e  comportamentos  como  resultados  de  forças  puramente 

materiais, principalmente o aparato militar, os recursos estratégicos e o dinheiro, que 

eles vêem como constitutivos do “poder” (idem: ibidem). Os construtivistas, por seu 

lado, acreditam que as idéias que dão forma à política internacional são mais do que 

apenas  crenças  dos  indivíduos  (idem:  301).  Elas  são  compartilhadas  e 
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institucionalizadas (ou seja, expressas em práticas e identidades). Idéias intersubjetivas 

e institucionalizadas não podem ser reduzidas às mentes individuais (idem: ibidem). 

Na abordagem construtivista, a cultura não é um elemento externo, mas sim um 

aspecto constitutivo da própria realidade social. Ela está presente na formação tanto dos 

agentes como da estrutura. Pode-se, portanto, falar de uma co-constituição (idem: 304). 

O  construtivismo  afirma  que  as  ações  dos  Estados  contribuem  para  formar  as 

instituições e normas da vida internacional, e essas instituições e normas, por sua vez, 

contribuem para definir,  socializar e influenciar os Estados (idem: ibidem). Tanto as 

instituições como os atores podem ser redefinidos no processo. O reconhecimento da 

constituição  mútua  é  uma  contribuição  importante  para  a  teoria  das  relações 

internacionais, segundo Ian Hurd, porque muitos fenômenos empíricos interessantes na 

disciplina só são compreensíveis por uma metodologia que evite supor uma separação 

definitiva entre agentes e estrutura (idem: ibidem).  

Está claro que o construtivismo representa uma reviravolta metodológica para se 

estudar a cultura política de um país. Na seção 3.4.7 b), dissemos que entender a cultura 

como  sistema  resultante  da  “simbologização”  é  válido  do  ponto  de  vista  de  uma 

epistemologia  positivista,  porém  que  tal  abordagem  quase  não  nos  permite  fazer 

qualquer inferência válida sobre a realidade social,  já que este conceito de cultura – 

embora seja preciso – é tão abrangente que permeia toda a realidade social.  Ora,  o 

construtivismo  supostamente  padeceria  do  mesmo  mal,  porém  está  claro  que  a 

metodologia construtivista, por se assentar em abordagens hermenêuticas – sem as quais 

seria  impossível  identificar  de  que  forma  a  realidade  social  e  as  identidades  são 

construídas pelos atores – representa um meio-termo bastante equilibrado. Além disso, o 

construtivismo  não  padece  das  limitações  das  metodologias  interpretativistas  que 

trabalham com o conceito de cultura sob sua acepção subjetiva (ver seção 4.3.5). Mas o 

construtivismo não é apenas um híbrido, uma junção dos aspectos positivos de cada 

teoria: ele é um paradigma novo e original. Os construtivistas, por um lado, trabalham 

com uma definição de cultura científica (geral, precisa, empírica), por outro, abordam o 

objeto  de  estudo  através  da  problematização  de  realidades  complexas  –  sem  as 

pretensões quantitativistas ingênuas de outras correntes das relações internacionais. 

A partir de nossa reflexão sobre a epistemologia da cultura, é possível dizer que 

o construtivismo social é mais apropriado do que o realismo e o liberalismo, não porque 

esta seja nossa preferência acadêmica, mas porque, para os valores que se convencionou 

estabelecer como objetivos da ciência (verdade, generalidade, previsibilidade, etc, ver 
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seção  3.4.6),  o  construtivismo  é  um  paradigma  melhor.  Ele  supera  tanto  as 

dificuldades das teorias da cultura como sistema, como as enfrentadas pelos métodos 

interpretativistas. O que nos permite afirmar isso com tanta segurança é a reflexão sobre 

a epistemologia e a ontologia da cultura. Separar a cultura de outros fenômenos sociais 

não é apenas contraproducente: é errado, de um ponto de vista científico. 

Além  disso,  o  construtivismo  nos  auxilia  a  elaborar  uma  ciência  social 

positivista  que  não  incorra  nos  mesmos  equívocos  epistemológicos  das  teorias 

mainstream. Os positivistas acreditam que, embora os métodos para estudar a política 

mundial não sejam os mesmos que os usados pela ciência de laboratório, os objetivos 

das ciências sociais é o mesmo que o das ciências físicas: explicar relações de causa e 

efeito que se acredita existirem independente da presença do observador (idem: ibidem). 

Embora  nós  rejeitemos  a  idéia  de  que  “causa  e  efeito”  sejam  pré-requisitos  de 

cientificidade, consideramo-nos estritamente objetivistas – e por isso nos inclinamos a 

um positivismo qualificado e contextualizado. É preciso deixar claro que as pretensões 

inferenciais  da  ciência  social  devem ser  vistas  com muita  cautela,  não  porque  seja 

impossível tornar o observador autônomo em relação à realidade80, mas por uma questão 

do  nível  de  análise  da  ciência  social,  e  de  uma  má  compreensão  a  respeito  das 

possibilidades do método científico, como observa Nobert Wiener (Wiener 1965: 164) 

(ver apêndice ao capítulo 4 para maiores explicações). 

O viés construtivista  deixa claro que a separação pretendida por aqueles que 

desejam estudar a cultura como uma “variável” da realidade internacional é inadequada. 

A cultura não “explica” nenhum elemento da sociedade, porque ela mesma faz parte da 

“co-constituição” desses elementos. Por exemplo, no caso de nosso estudo a respeito da 

relação  entre  valores  asiáticos  e  direitos  humanos:  não  é  possível  isolar  o 

comportamento  político  chinês  a  respeito  dos  direitos  humanos  de  sua  “cultura 

política”. A cultura é constitutiva não apenas da identidade das autoridades chinesas, 

80

8

 A realidade, na verdade, é inalcançável, e nossa experiência de mundo é puramente mental. 
Isso, não obstante, não é uma objeção ao objetivismo, pois embora nós nunca sejamos capazes 
de afirmar categoricamente que o universo não seja uma mera ilusão de um demiurgo maligno, 
para todos os efeitos, um universo parece existir e, se formos sábios, haveremos de convir que a 
aparência de que existe um universo é quase tão boa quanto a própria existência de um. Não 
fosse assim, não nos daríamos ao trabalho de tentar convencer outras pessoas do que quer que 
fosse a respeito da epistemologia da cultura. 
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funcionários  públicos,  etc,  mas  dá  própria  noção  de  direitos  humanos.  Direitos 

humanos são objetos culturais. Como seria  possível  que a cultura  “explicasse” os 

direitos humanos se a própria cultura é constitutiva da realidade desses direitos? 

Os direitos não existem como uma realidade exterior aos indivíduos, eles são 

construídos coletivamente pela própria interação dos atores. Se fosse possível falar de 

causalidade  nesse  contexto  –  e  não  acreditamos  que  seja  –  seria  uma  causalidade 

circular,  pois  as  idéias  tanto  influenciam o  comportamento  como o  comportamento 

influencia as idéias. Um estudo empírico, portanto, a partir de um viés construtivista, 

que desejasse investigar a relação entre cultura e direitos humanos precisaria partir da 

análise  de  como  as  identidades  e  percepções  são  formadas,  e  de  que  forma  essas 

identidades se inter-relacionam com outros aspectos do comportamento político.

Essa  é  uma  tarefa  complexa,  exigirá  muita  sensibilidade  dos  estudiosos  da 

cultura, e exigirá uma abertura maior à própria perspectiva chinesa. Porém, pelo menos 

ela nos deixa a esperança de alcançarmos algum conhecimento positivo sobre a cultura 

chinesa,  ao  contrário  do  que  acontece  com  os  estudos  sobre  as  relações  entre  o 

“pensamento político chinês” e o comportamento político. 

4.4 Universalismo e Particularismo, ou “O Paradoxo do Antropófago”

A questão primária de nosso estudo foi respondida na abertura deste capítulo, e 

aprofundada  nas  seções  precedentes.  Resta-nos  a  questão  secundária:  como situar  o 

problema  dos  valores  asiáticos  e  da  cultura  no  debate  entre  universalismo  e 

particularismo? Existem direitos humanos universais?  

 Toda a problemática levantada a respeito das limitações do conhecimento (ao 

longo  da  seção  3.3)  encontra  paralelo  na  questão  do  universalismo  moral.  Tanto  a 

questão  epistemológica  como  a  questão  moral  parecem  ser  um  desdobramento  da 

questão lingüística (conceitual). Da mesma forma que os cientistas buscam – em vão, 

segundo  nossa  própria  argumentação  –  encontrar  uma  racionalidade  imparcial  e 

universal  para  avaliar  o  conhecimento  científico  como  verdadeiro,  os  adeptos  do 

universalismo buscam encontrar um referencial axiológico universal e atemporal para 

julgar práticas humanas em todos os contextos históricos e sociais como boas ou ruins. 

Supostamente,  a  tomada  de  consciência  filosófica  a  respeito  dos  problemas 

lingüísticos de fundo (a questão dos conceitos e da comunicação, estudada na seção 
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3.3.1) seria suficiente para mostrar a contingência da condição humana, e justificar o 

pluralismo81. Do ponto de vista filosófico, o universalismo em sua formulação estrita 

parece ser uma postura muito difícil de defender – ou pelo menos difícil de defender 

sem apelo  a  metafísicas.  Não  obstante,  em versões  mais  ou  menos  qualificadas,  o 

universalismo moral permeia a argumentação de boa parte dos autores que se debruçam 

sobre  a  questão  dos  direitos  humanos  (ver  Kukathas  2008:  585  e  segs.  para  os 

argumentos a favor do cosmopolitanismo, e Spinner-Halev 2008 para um sumário das 

críticas ao multiculturalismo).  Para nosso supremo espanto,  os próprios chineses são 

universalistas!  (Nathan  1986:  163)  Eles  acham  que  suas  crenças  são  universas, 

acreditam firmemente em sua própria concepção de direitos e de democracia, e criticam 

a “democracia burguesa” por suas falhas (idem: ibidem). 

Michael Freeman observa:

“We have seen that human-rights universalism is sometimes accused of ‘cultural  

imperialism’. The concept of human rights is, however, universal and egalitarian: all  

human  beings  are  equal  in  rights.  Imperialism  is  by  its  nature  inegalitarian,  and  

objections to imperialism normally assume some form of moral egalitarianism. Thus,  

the  concept  of  human  rights,  far  from  being  imperialistic,  provides  the  basis  for  

criticizing imperialism.” (Freeman 2002: 107)

Ele está certo ao dizer que a universalidade é uma característica central à idéia 

de  direitos  humanos.  Como  já  foi  observado  na  seção  2.1,  identificar  os  direitos 

humanos com normas legais positivas não é suficiente, pois os direitos humanos só têm 

relevância se puderem ser usados como um referencial  de justiça que transcenda os 

ordenamentos jurídicos particulares. Mas que universalismo é esse? O que são “valores 

universais”? O que é ser universal? Em um sentido literal da expressão, seria possuir 

validade em todo o universo: em todos os locais e em todos os tempos invariavelmente. 

É evidente que tal visão extremada só faz sentido se se assume como certa a existência 

de uma natureza humana permanente ou de ordem divina superior,  além do mundo 

sensível.

81

8

 É exatamente isso que faz Stephen Angle, ver Angle 2002: 49 e segs.
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Como mostramos na seção 2.2.2, o nascimento da idéia de “direitos universais” 

está ligado ao desenvolvimento da idéia de Direito Natural. Trata-se de uma decorrência 

lógica da perspectiva teológica a respeito dos valores: se existe um Deus eterno, perfeito 

e onipotente que criou os homens e a ordem universal, os valores, por serem uma de 

suas muitas manifestações, são também imutáveis. Os costumes dos povos podem variar 

no espaço e no tempo, mas a justiça divina é uma em toda a  criação. É por isso que 

Tomás de Aquino diz que “a lei natural não é outra coisa que essa participação de todas 

as criaturas na lei eterna, participação em virtude da qual todos os seres criados têm 

inclinação natural que os impulsiona a seus próprios atos e fins” (Aftalión et al. 2004: 

202).

De acordo com o jurista argentino Aftalión, pode-se resumir as características 

das correntes do Direito Natural da seguinte forma: 

a) Seus princípios são válidos em todo tempo e lugar;

b) Estes  princípios  encontram seu fundamento em algo  superior  ao homem, 

razão pela qual os homens não poderiam modificá-los ainda que quisessem;

c) Por conseqüência, os princípios do assim chamado Direito Natural não estão 

sujeitos às vicissitudes da história

Está claro que nem todas as formulações do pensamento universalista são postas 

em  termos  tão  ingênuos.  O  próprio  Aristóteles,  por  exemplo,  em  sua  “Ética  a 

Nicômaco”,  já  dizia  que  o  “justo  natural”  –  que  se  contrapõe  ao  “justo  legal”  – 

fundamenta-se na natureza humana. Como esta natureza é mutável, o “justo natural” 

também o é (idem: 179).

Ainda  hoje,  usa-se  a  idéia  de  “natureza  humana”  como fundamento  para  os 

direitos humanos (Vincent  1986: 13).  Essa natureza pode ser  entendida como nossa 

natureza “física” ou como uma natureza meramente “moral”  (idem: 14).  A natureza 

física é facilmente rejeitada como fundamento para os direitos. Como já foi discutido na 

seção 2.3.1, ainda que fosse possível identificar cientificamente os elementos de nossa 

conformação humana  –  nossas  características  biológicas,  os  elementos  de  nossa 

anatomia  ou  constituição  neurológica  –  não  há  nenhuma  razão, do  ponto  de  vista 

filosófico, para justificar que se extraiam direitos dessa natureza. O tiro poderia sair pela 

culatra:  a  observação  científica de  nossas  propensões  instintivas,  agressivas,  talvez 
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servisse como fundamento para normas contrárias à idéia de igualdade – e era um salto 

filosófico semelhante que estava na base do pensamento nazista82.

 A rejeição da idéia de “natureza moral” é mais complicada, mas este também é 

um conceito altamente problemático (ver seção 2.3.1). Qualquer avaliação histórica ou 

geográfica  minimamente  sensível  à  alteridade  haveria  de  concluir  que  as  diferentes 

sociedades humanas variam ao longo do tempo e do espaço, e adotam para si diferentes 

concepções  de  valores.  Claude  Lévi-Strauss  –  um  dos  que  acreditam  numa  noção 

universal de humanidade (Lévi-Strauss 1987: 22) – observa, com razão:

“Les grandes déclarations des droits de l’homme ont, elles aussi, cette force et  

cette faiblesse d’énoncer un idéal trop souvent oublieux du fait que l’homme ne réalise  

pas sa nature dans une humanité abstraite, mais dans des cultures traditionnelles où les  

changements les plus révolutionnaires laissent subsister des pans entiers et s’expliquent  

eux-mêmes  en  fonction  d’une  situation  strictement  définie  dans  le  temps  et  dans  

l’espace” (Lévi-Strauss 1987: 23)

Xabier  Etxeberría,  professor  de Ética  na  Universidade  de  Deusto,  resume as 

objeções ao universalismo da seguinte forma:

“Este  universalismo  se  nos  revela  frágil  desde  el  fuego  cruzado  de  dos 

objeciones que lo tiñen de particularismo. En primer lugar, desde un punto de vista  

interno,  es  acusado  de  ocultar,  trás  una  proclamación  del  mismo  aparentemente  

abstracta  y  sin  raíces  culturales,  el  enraizamiento  en  una  cultura  particular,  la 

occidental,  que se  serviría  de  la  declarada universalidad para  ejercer  una función  

colonizadora. En segundo lugar, desde un punto de vista externo, se le achaca el que  

sirva de coartada para los verdaderos universalismos triunfantes de facto, la técnica  

moderna y el mercado, que, de nuevo bajo su aura de racionalidad, esconden el hecho  

de que, en nombre de ellos, se acaba por destruir las culturas particulares porque no 

serían adecuadas para el desarrollo y el progresso” (Etxeberría 1997: 89). 

82

8

 Quando temos notícia de alguém cometendo alguma atrocidade, exclamamos: “Mas isso é 
desumano!”. Diante da repetição de exemplos de crueldade e truculência de nossa espécie ao 
longo da história, deveríamos reconhecer exatamente o contrário, e dizer, toda vez que víssemos 
algum ato de barbarismo: “Isso é tão humano!”. 
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A nosso ver, existem poucos argumentos filosóficos válidos para defender uma 

postura  universalista  não-qualificada.  A idéia  de  que  a  modernidade  representa  a 

humanidade por inteiro parece-nos mais uma “ilusão de ótica” histórica, que se deve ao 

fato de avaliarmos a sociedade e a história não a partir de uma perspectiva distante e 

imparcial, mas a partir do contexto de nossa própria situação no espaço e no tempo. Eis 

um trecho em que Huntington é impecável:

“Every civilization sees itself as the center of the world and writes its history as  

the central drama of human history. This has been perhaps even more true of the West  

than of other cultures. (…)Scholars of civilizations have long recognized this truism. In  

1918 Spengler denounced the myopic view of history prevailing in the West with its net  

division of ancient, medieval, and modern phases relevant only to the West. (…) A few  

decades  later  Toynbee  castigated  the  “parochialism and impertinence”  of  the  West  

manifested in the “egocentric illusions” that the world revolved around it, that there  

was an “unchanging East”, and that “progress” was inevitable. (…) Fifty years after  

Toynbee, Braudel similarly urged the need to strive for a broader perspective and to 

understand  “the  great  cultural  conflicts  in  the  world,  and  the  multiplicity  of  

civilizations”.  The  illusions  and  prejudices  against  which  these  scholars  warned,  

however,  live  on  and  in  the  late  twentieth  century  have  blossomed  forth  in  the 

widespread and parochial conceit that the European civilization of the Wes is now the  

universal civilization of the World” (Huntington 2003: 54-55)

Entendemos  que  as  razões  para  a  persistência  do  universalismo  não  são 

estritamente  filosóficas,  mas  se  devem  a  duas  ordens  de  fatores  psicológicos:  um 

pensamento conseqüencialista e um preconceito antropocêntrico. 

Fukuyama observa, com razão:

“Relativism is not a weapon that can be aimed selectively at the enemies one 

chooses. It fires indiscriminately, shooting out the legs of not only the “absolutisms”,  

dogmas,  and  certainties  of  the  Western  tradition,  but  that  tradition  emphasis  on  

tolerance, diversity, and freedom of thought as well. If nothing can be true absolutely, if  

all values are culturally determined, then cherished principles like human equality have  

to go by the wayside as well” (Fukuyama 2006: 332)
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Fukuyama é um dos que tentam escapar dessa armadilha do relativismo através 

da afirmação de uma noção específica a respeito do espírito humano. De fato,  todo 

relativista  tem que  estar  consciente  de  que,  ao  defender  a  aceitação  das  diferentes 

formas de vida que o ser humano pode adotar, ele precisa estar preparado para encontrar 

não apenas o “bom selvagem”, mas a face raivosa e ensangüentada do homem que 

odeia, que oprime e que exclui. É esse mal estar que leva o ganhador do Nobel, V. S. 

Naipaul, a firmar: 

"Há todo um entulho missionário difundido por pessoas que mentem, que 

não chamam um parasita de parasita, um bárbaro de bárbaro, que dizem "pobre 

canibal, não comeu carne fresca hoje" (Jussawalla 1997: 71).

Poderíamos chamar essa curiosa situação de “o paradoxo do antropófago”. 

Filosoficamente, historicamente e antropologicamente, sabemos que não há como 

justificar a superioridade de uma cultura em relação às demais. Porém, sabemos 

que se formos condescendentes com a diferença, seremos obrigados a considerar 

estilos de vida hediondos – pelo menos segundo nossa perspectiva – como sendo tão 

bons quanto nossa própria cultura. 

A segunda  razão  para  não  abandonar  o  universalismo  diz  respeito  ao 

antropocentrismo.  Acreditamos  ocupar um lugar único  no cosmos,  acreditamos 

fazer parte de uma espécie destinada a grandes realizações, a escapar da condição 

animal. Isso nos leva a acreditar na idéia de progresso, de um falso evolucionismo 

que escalona diferentes civilizações como etapas rumo a uma perfeição cada vez 

maior (ver Lévi-Strauss  1987: 23).  Recebemos o fogo de Prometeu,  comemos o 

fruto da árvore proibida, e temos consciência do bem e do mal. Ora, segundo o 

mito bíblico, o próprio Criador afirma: “Se o homem já é como um de nós, versado 

no bem e no mal, agora só lhe falta estender a mão para a árvore da vida, pegar, 

comer  e  viver  para  sempre”  (Gn  3,22).  Continuamos  tentando,  com  proezas 

tecnológicas cada vez mais impressionantes.

John Gray cita Jacques Monod, um dos fundadores da biologia molecular, 

“This is a hard truth for us to accept. As Monod writes, “The liberal societies of  

the  West  still  play  lip-service  to,  and present  as  a  basis  for  morality,  a  disgusting  
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farrago of  Judeo-Christian religiosity,  scientistic  progressism, belief  in  the “natural  

rights”  of  man  and  utilitarian  pragmatism”.  Man  must  set  these  errors  aside  and 

accept that his/her existence is entirely accidental. He “must at last awake out of his  

millenary dream and discover his  total  solitude,  his  fundamental isolation.  He must  

realize that, like a gypsy, he lives on the boundary of an alien world; a world that is  

deaf to his music and as indifferent to his hopes as it is to his suffering and his crimes”.” 

(Gray 2007: 30)

Foi por causa dessas duas ordens de razões psicológicas que dissemos na seção 

2.3.1 que a prática dos direitos humanos é orientada por um dogma moral humanista. 

As  pessoas  defendem  os  direitos  humanos  simplesmente  porque  consideram, 

dogmaticamente, que a vida humana é mais valiosa que a vida animal, que as pessoas 

são depositárias de uma dignidade essencial e inalienável, e que essa dignidade lhes 

confere direitos. Não dizemos isso como crítica: talvez seja bom que assim seja, pois os 

militantes são alimentados  pela  fé  de que todo ser humano tem uma dignidade que 

merece  ser  respeitada,  e  que  é  preciso  resistir  a  Estados  que  infrinjam os  direitos 

humanos83. Porém, essa fé cega não resolve o problema filosófico da fundamentação 

de direitos humanos universais. 

Situemos o problema do particularismo no contexto intelectual chinês. O debate 

sobre valores asiáticos está levando intelectuais críticos do Extremo Oriente a refletir 

sobre  a  forma  como  eles  podem  se  alocar  num  debate  sobre  direitos  humanos  e 

democracia  do  qual  eles  previamente  não  participavam  (Bell  2008:  266).  Estes 

intelectuais  nem  rejeitam  nem  endossam  completamente  os  valores  e  práticas 

geralmente associados às democracias liberais, porém eles estão usando suas próprias 

tradições culturais e explorando as áreas de semelhança e de diferença com o Ocidente 

(idem: ibidem). Esses pontos de vistas não-oficiais, embora sejam menos provocadores 

que os dos próprios governos asiáticos – por não rejeitarem completamente os padrões 

ocidentais – podem oferecer, segundo Daniel Bell,  contribuições mais duradouras ao 

debate entre “universalismo” e “particularismo” na teoria política contemporânea (idem: 

83

8

 Essa postura gera muitas contradições quando tentamos argumentar por que não atribuímos 
aos animais os mesmos direitos que atribuímos aos membros de nossa espécie. A problemática é 
muito mais sutil do que a maioria das pessoas imagina. Ver Singer 2004.
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ibidem). Ele apresenta três argumentos asiáticos a favor do particularismo cultural que 

contrastam com o universalismo liberal:

1 – Fatores culturais afetam a prioridade dada aos direitos, e isso importa quando 

direitos conflitam e é preciso decidir que direito será sacrificado. Diferentes sociedades 

podem hierarquizar os direitos diferentemente, e mesmo que elas enfrentem um mesmo 

conjunto de circunstâncias desagradáveis, elas podem chegar a conclusões diferentes a 

respeito de que direitos precisam ser limitados (idem: 267). 

2  – Fatores  culturais  podem afetar  a  justificação  dos direitos.  Supostamente, 

justificações para práticas particulares valorizadas pelas democracias liberais de tipo 

ocidental não deveriam ser feitas através de um universalismo abstrato e a-histórico. Ao 

invés disso, essas justificações deveriam ser feitas a partir de dentro, com exemplos 

específicos e estratégias argumentativas que os próprios asiáticos usam em seu debate 

político e moral cotidiano (idem: ibidem).

3  –  Fatores  culturais  podem  oferecer  fundamentos  morais  para  práticas  e 

instituições  políticas  distintas.  Nas  sociedades  asiáticas  influenciadas  pelo 

confucionismo, por exemplo, o dever de piedade filial significa que os governos devem 

oferecer  condições  sociais  e econômicas  que facilitem a implementação desse dever 

(idem: 267-268). 

É  o papel  da  teoria  política  encontrar  uma fundamentação filosófica para  os 

direitos humanos que seja capaz de lidar com essa tensão entre a necessidade de padrões 

éticos universais  e a realidade do pluralismo cultural.  As mais diversas propostas já 

foram apresentadas para resolver este problema (remetemos o leitor à seção 2.3.1 para 

um sumário das teorias que justificam os direitos humanos), porém aparentemente não 

existem soluções  abrangentes  que superem todas  as  controvérsias  (o  que  é  bastante 

natural  em questões  normativas,  que  dependem de  preferências  e  pontos  de  partida 

discordantes). 

Para  entender  o  que  está  em  jogo  na  questão  entre  universalismo  e 

particularismo, precisamos lembrar que, embora os direitos humanos não dependam de 

nenhuma doutrina  religiosa  ou  filosófica  em particular,  eles  são  incompatíveis  com 

doutrinas  que  preguem  fundamentalmente  a  desigualdade  (Donnelly  2008:  605). 

Qualquer doutrina igualitária poderia adotar os direitos humanos como um mecanismo 

político (idem: ibidem), porém não podemos esquecer que a idéia de direitos humanos é 

uma idéia  sobretudo  excludente,  exatamente  por  afirmar  a  igualdade e  a  dignidade 
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essenciais dos seres humanos. Não há como conciliar o conceito de direitos humanos 

com doutrinas que se choquem frontalmente com esse núcleo normativo elementar. 

Para  superar  o  obstáculo  do  relativismo,  apresentaremos  a  concepção  dos 

direitos humanos que consideramos mais razoável, apesar de imperfeita.  

Partimos da constatação de que efetivamente existe aquilo que Richard Rorty 

chama de “cultura dos direitos humanos” (Rorty 1993). Independente de se os direitos 

têm  uma  existência  concreta  na  acepção  mais  rigorosa  dos  universalistas,  e 

independente de se existe ou não fundamentos filosóficos válidos para esses direitos, as 

pessoas acreditam na existência dos direitos humanos. Essa crença deve ser o ponto de 

partir para o projeto dos direitos humanos.

Como observa Jack Donnelly, a “natureza humana” que fundamenta os direitos 

humanos não é um dado pré-social, algo que possa objetivamente ser observado, mas 

um projeto social  (Donnelly 2008: 603). Esse conceito também tem uma história, ele 

está  situado  num contexto  social  e  histórico.  Se  essa  visão  subjacente  da  natureza 

humana está dentro dos limites “naturais” da possibilidade, então a implementação dos 

direitos pode tornar real o que antes tinha uma natureza meramente ideal (idem: 604). 

Os  direitos  humanos  constituem  os  indivíduos  como  um  tipo  particular  de  sujeito 

político: cidadãos livres e portadores de direitos iguais (idem: ibidem).   R. J. Vincent 

aponta, com razão: “os direitos humanos não simplesmente aconteceram, eles tiveram 

de ser inventados” (Vincent 1986: 19).

A  única  fraqueza  do  entendimento  de  Donnelly  é  que  ele  não  oferece 

fundamentos para uma teoria estritamente universal dos direitos, mas apenas aponta a 

existência  de  um  projeto  contingente  que  aspira  à  universalização.  A nosso  ver, 

entretanto, isso não é uma falha, pois nenhuma fundamentação filosófica pode justificar 

a universalidade sem apelar para metafísicas supra-sensíveis. Avaliamos a solução do 

autor como altamente satisfatória, pois além de ela fornecer razões o suficiente para 

justificar a militância dos advogados dos direitos humanos (a adesão a um projeto de 

civilização mais igualitário) ela torna explícito que a difusão dos direitos humanos não é 

um processo espontâneo, mas a difusão de um projeto humano como qualquer outro – 

projeto  que  muitas  vezes  pode  ser  imposto  não  pelo  diálogo  e  pelo  apelo  à 

racionalidade, mas pelo apelo à força. Os direitos humanos não são universais, mas 

aspiram à universalidade e são universalizantes.

Por que deveríamos acreditar que os direitos humanos devem se sobrepor aos 

valores  tradicionais  que  conflitam  com  eles?  Donnelly  diz  que  as  forças  da 
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modernização solaparam as comunidades tradicionais e as proteções que elas davam a 

seus  membros,  que  agora  precisam da  proteção  dos  direitos  humanos,  ainda  que  o 

conceito  seja  alienígena  a  sua  cultura  (Freeman  2002:  64).  O  autor  defende  seu 

argumento  a  respeito  da  “modernização”  com  o  apelo  à  idéia  de  um  consenso 

internacional a respeito dos direitos humanos, que é baseado numa “teoria plausível e 

atraente da natureza humana” (idem: ibidem). Ao apelar para esse consenso, ele evita as 

controvérsias filosóficas a respeito da fundamentação dos direitos, porém achamos que 

ele seja por demais otimista, já que não é de forma alguma evidente que esse consenso 

seja “sincero”, e não “imposto”. 

Nossa avaliação pessoal é a de que a idéia de direitos humanos é uma forma de 

imposição,  porém  uma  forma  de  imposição  que  talvez  precise  ser  feita. Jamais 

poderemos  saber  se  os  povos  tribais  da África  que  praticam  a  mutilação  genital 

feminina, por exemplo, efetivamente desejavam ser integrados ao processo de expansão 

da modernidade – com seus ideais de democracia, capitalismo de mercado, liberdade de 

expressão, livre-iniciativa, constitucionalismo, etc. Mas, uma vez que os países se vêem 

dentro  desse  desenrolar  histórico,  não  há  como  resgatar  ou  preservar  os  valores 

primitivos – ao menos não em suas formulações originais.  Para serem admitidas na 

comunidade internacional,  as  nações  precisam se adaptar  a  uma série  de exigências 

institucionais e culturais para que possam receber ajuda humanitária, ser admitidos nas 

organizações  internacionais,  integrar-se  ao  mercado  mundial  e  ter  seus  produtos 

admitidos em países estrangeiros, etc. Isso inclui o abandono de práticas “desumanas”, 

como a infibulação da vagina de jovens. 

A  modernização  avança  a  despeito  das  resistências  regionais  e  dos 

particularismos.  Os  países  que  se  recusam  a  se  enquadrar  nas  expectativas 

internacionais  mais  cedo  ou  mais  tarde  sofrem  algum  tipo  de  retaliação  direta  ou 

indireta.  Isso para não mencionar a dinâmica do poder bruto, que muitas vezes está 

associada à dinâmica da imposição cultural.

Ora,  é  fácil  transpor  essas  constatações  para  o  problema  chinês.  Existem 

divergências  substanciais  não  apenas  a  respeito  da  concepção  dos  direitos,  mas  a 

respeito dos valores mesmos que devem ser perseguidos por uma sociedade. Por um 

lado,  a  sociedade  internacional  exige  que  a  China  se  adéqüe  às  normas  do  regime 

internacional de direitos humanos – que emergiu em grande medida influenciada por 

uma concepção ocidental – e por outro, a China insiste em manter sua autonomia a 
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respeito da questão, já que ela interpreta – com razão – que a aceitação desse regime 

seria uma forma de ingerência em seus assuntos internos. 

É muito fácil reconhecer a existência do problema. A interpretação nos fornece 

subsídios suficientes para tanto. Porém, a questão que talvez realmente importe seja 

como resolver esse impasse. Esse é um problema que não pode ser resolvido apenas 

com apelo a uma racionalidade abstrata. 

4.5 O Tao: Direitos Humanos na Prática

Será a política dos direitos humanos um quadro assim tão sombrio quanto o que 

pintamos ao fim da seção precedente? Não passam os direitos humanos uma forma de 

imposição  de  uma cultura  mais  forte  a  culturas  mais  fracas?  Significará  isso que a 

questão  dos  direitos  humanos  na  China  inevitavelmente  se  manifestará  através  do 

conflito?

Não foi exatamente isso o que dissemos. Apenas alertamos para a necessidade de 

estarmos atentos ao fato de que os “direitos humanos” são o elemento de um discurso 

humano, histórico. Isso não significa que seja um conceito ruim, ou apenas um pretexto 

para os países mascararem seus interesses materiais e estratégicos. Charles Taylor, por 

exemplo,  estudando  a  cultura  budista  da  Tailândia,  reconhece  explicitamente  que 

diferentes  grupos,  países,  comunidades  religiosas  e  civilizações  têm  visões 

fundamentalmente  incompatíveis  a  respeito  da teologia,  da metafísica  e  da natureza 

humana (Taylor 1999). Em resposta a esse problema, ele diz que um “consenso genuíno 

e não-imposto” a respeito das normas dos direitos humanos é possível somente se nós 

permitirmos desacordos a respeito das justificativas últimas destas normas.  

A forma  como esse  diálogo  efetivamente  pode  ocorrer  é  algo  que  nenhuma 

teoria pode prever ou determinar: somente a prática dos direitos pode revelar o melhor 

caminho  para  acomodar  diferentes  perspectivas.  E,  nesse  momento,  é  preciso 

reconhecer que o pensamento chinês talvez esteja mais habituado que o pensamento 

ocidental para reconhecer a importância do desenrolar dos acontecimentos.

Não se estuda o pensamento chinês impunemente. Não é possível ter o mesmo 

afastamento de um antropólogo que estuda um povo “primitivo”,  como se estivesse 

diante de uma cultura que não lhe dissesse respeito. A China é representante de uma 

tradição altamente civilizada, de pretensões universalistas, nada menos que um dos mais 
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valiosos fragmentos da experiência humana neste planeta. E é da tradição chinesa que 

tomaremos de empréstimo o conceito mais apto para estabelecer de que modo devemos 

lidar com a prática dos direitos humanos: o Tao.  

No pensamento chinês, que está no nível das coisas, prevalece a reflexão menos 

sobre o conhecimento em si do que sobre sua relação com a ação (Cheng 2008: 33). Em 

uma das suas grandes tradições – a que Cheng chama de taoizante – privilegia e cultiva 

o aquém (ou o a-montante) do visível (idem: 34). 

Mais que um “saber o que” (isto é, conhecimento proposicional que teria como 

conteúdo ideal a verdade), o conhecimento é sobretudo um “saber como”: como fazer 

distinções  a  fim  de  dirigir  sua  vida  e  organizar  o  espaço  social  e  cósmico  com 

discernimento (idem: ibidem). Não é um conhecimento que apreenda intelectualmente o 

sentido de uma proposição,  mas que integre o dado bruto de uma coisa ou de uma 

situação (idem:  ibidem).  Segundo Anne Cheng, em vez de falar  de um pensamento 

reduzido à dimensão “prática” ou “pragmática”, conviria falar antes de um pensamento 

imediatamente em situação e em movimento (idem: 35). Ela observa:

“Uma corrente de pensamento da China antiga não procura propor um sistema 

fechado que ameaçaria sufocar as virtualidades vitais, mas um tao. Este termo, muitas 

vezes considerado monopólio dos taoístas, é na verdade um termo corrente na literatura 

antiga, significando “estrada”, “via”, “caminho” e, por extensão, “método”, “maneira de 

proceder”  (...)  Mas,  devido  à  fluidez  das  categorias  em  chinês  antigo,  tao  pode 

igualmente  significar,  numa  acepção  verbal,  “andar”,  “caminhar”,  “avançar”,  mas 

também – fato interessante – “falar”, “enunciar”. Assim, cada corrente de pensamento 

tem seu tao, pelo fato de propor um ensinamento em forma de enunciados cuja validade 

não é de ordem teórica, mas se fundamenta num conjunto de práticas. O tao estrutura a 

experiência e, fazendo isso, sintetiza uma perspectiva fora da qual é impossível avaliar a 

verdade do conteúdo explícito dos textos.

No tao, o importante não é tanto atingir a meta, quanto saber andar. “Aquilo a 

que damos o nome de Tao”, diz Chuang-tse no séc. IV a.C., “é aquilo que tomamos 

emprestado para andar”. Ou ainda: “Não fixes tua mente numa meta exclusiva, pois 

estarás estropiado para andar no Tao”. O Caminho nunca está traçado de antemão, ele 

vai sendo traçado à medida que nele andamos: é impossível, portanto, alguém falar de 

caminho sem estar ele próprio caminhando. O pensamento chinês não é da ordem do 

ser, mas do processo em desenvolvimento que se afirma, se verifica e se aperfeiçoa à 
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medida  de  seu  devir.  É  em seu funcionamento  – para  retomar  uma dicotomia  bem 

chinesa – que toma corpo a constituição da realidade.” (Cheng 2008: 35-36)

Stephen Angle – estudioso do pensamento chinês – propõe para os dilemas do 

pluralismo  uma  solução  que  expressa  um  espírito  muito  próximo.  Diante  das 

considerações de Brandon a respeito da linguagem e da comunicação humana, Angle 

reconhece  que  “quebras  de  comunicação”  podem  acontecer.  Chineses  e  ocidentais 

podem, sim ter  divergências substantivas a respeito do que são os direitos humanos 

(Angle  2002:  39).  As  palavras  importam.  “Human Rights”,  portanto,  significa  algo 

ligeiramente distinto de “renquan”. A questão muitas vezes não é sobre quem está certo 

ou  errado,  mas  de  que  está  falando  cada  uma  das  partes  de  um  diálogo.  Isso 

evidentemente não quer dizer que as línguas simplesmente sejam “incomensuráveis”, já 

que alguma medida de comunicação é possível, ainda que imperfeita (idem: 47).

Angle reconhece que nossas atitudes diante do pluralismo podem ser estáticas ou 

dinâmicas. As atitudes estáticas são: ignorar, reprimir e acomodar (idem: 57-61). São 

soluções insatisfatórias e, quando muito, apenas conseguem impedir a emergência de 

hostilidades  abertas.  As  atitudes  dinâmicas  que  ele  enumera  são  o  “desacordo 

pragmático” e o “engajamento substantivo” (idem: 65 e segs). O desacordo pragmático 

ocorre quando os participantes de um debate não entendem a linguagem dos demais, 

mas  ainda  assim há divergências  sobre como proceder  na  prática  a  respeito  de um 

determinado assunto. O que devemos buscar, portanto, é alguma forma de “engajamento 

substantivo”,  ou seja, engajamento com o outro mesmo que existam dificuldades de 

comunicação. 

Angle reconhece três formas de engajamento: fazer uma crítica interna, dar ao 

outro a possibilidade de também ser um juiz normativo da comunicação, ou – o que nos 

interessa mais diretamente – o engajamento “não-discursivo”.  Com essa idéia Angle 

quer dizer uma possibilidade de engajamento em que a comunicação é secundária: o 

mais importante é um respeito concreto que emerge da convivência, da prática (algo 

parecido com o conceito de Rorty de “simpatia” (ver Rorty 1993).

Esta  é  a  percepção  central  que  queremos  defender:  a  possibilidade  da 

comunicação,  do  respeito  mútuo  e  da  convivência  só  pode  se  manifestar  de  forma 

relevante  na prática.  Não há nenhuma garantia de que isso acontecerá no diálogo a 

respeito dos direitos humanos na China, e apenas as próprias pessoas – autoridades, 

militantes, diplomatas, cidadãos, etc. – são capazes de tentar tornar isso possível. Para 
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tanto, é preciso que haja disposição para aderir a certa concepção a respeito da vida 

humana  e  a  respeito  dos  objetivos  à  disposição  de  uma  sociedade  politicamente 

organizada. Ou seja, não há solução para o problema in abstracto. 

Retomemos nossa idéia de contrato social epistêmico. A vida humana pode ter os 

mais variados objetivos, e é difícil julgar qual é melhor ou qual é pior. Muitos povos 

consideraram o triunfo na guerra o mais elevado valor a que um homem pode almejar. 

Outros acham que a salvação espiritual é o valor mais alto, que deve ser colocado acima 

de qualquer  outra  consideração mundana.  Como dizer  quem está  certo  e quem está 

errado? 

Quando chegamos ao mundo, nossa experiência de vida é pré-condicionada por 

milênios  de  história,  pela  conformação  da  sociedade,  por  normas  sociais,  por 

oportunidades que são distribuídas de uma forma que escapa ao poder de intervenção 

dos  indivíduos.  Estamos  sujeitos  a  limitações  físicas  e  cognitivas.  Ainda  assim,  é 

possível  dizer  que  existe  algum  espaço  de  autonomia  para  cada  ser  humano.  A 

amplitude desse espaço é algo que está aberto a discordâncias,  porém não há como 

negar que tal espaço exista de alguma forma. 

O dilema que essa autonomia nos apresenta é: que concepção de vida escolher? 

Podemos optar  por  uma ampla variedade de  valores  políticos,  podemos encaminhar 

nossa vida segundo as mais variadas alternativas.  Podemos simplesmente nos abster 

dessas preocupações,  e nos enclausurarmos no delírio individualista.  Podemos tentar 

mudar alguma coisa a respeito da sociedade, ou podemos simplesmente fazer o que um 

numeroso  contingente  de  pessoas  faz:  aproveitar  as  circunstâncias  para  conseguir  o 

máximo de benefício. O que não pode ser esquecido é que nós temos escolhas.  

Defender  os  direitos  humanos  significa  aderir  a  um projeto  de  vida  –  uma 

espécie de contrato social epistêmico e axiológico. Significa aceitar alguns pressupostos 

elementares a respeito do que é certo e do que é errado, e rejeitar todos os projetos de 

vida que sejam incompatíveis com esses valores. A “cultura dos direitos humanos” de 

que fala Rorty (Rorty 1993) é uma tomada de postura diante do mundo. Diante de certas 

realidades  sociais  –  a  primazia  do  Estado-nação,  a  expansão  de  uma  modernidade 

tecnológica e política, em contraste com a persistência de valores tribais e religiosos em 

muitas  regiões  do  globo  –  é  possível  optar  por  um  projeto  de  civilização  global 

inclusivo e liberal. Esta é uma escolha existencial válida, e admirável, mas é uma ilusão 

acreditar que seja a única escolha existencial possível. A humanidade é, por si mesma, 
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um projeto (Vincent 1986: 3). Talvez isso não soe bem aos ouvidos humanistas de nossa 

sociedade, mas preferimos seguir Bertrand Russel:

“The pursuit of truth, when is whole-hearted, must ignore moral considerations;  

we cannot know in advance that the truth will turn out to be what is edifying in a given 

society” (Russel 1967: 78)

Negar o pluralismo é acreditar  que um mundo sem conflitos seja possível.  É 

achar que os que se opõem à globalização são apenas pessoas “equivocadas”, que não 

conseguem entender o significado libertador da modernidade para nossa espécie. Isso é 

um  mito.  O  conflito  existe  porque  as  pessoas  têm  valores  diferentes,  e  enquanto 

existirem pessoas com valores diferentes, haverá conflitos. Todas as grandes narrativas 

políticas do século XX – o comunismo, o fascismo e o capitalismo – prometeram uma 

redenção messiânica para a humanidade,  a chegada de um paraíso terreal  em que o 

homem finalmente se libertaria de suas limitações naturais, e todos nós sabemos – agora 

que o milênio passou – o saldo que as utopias deixaram quando tentaram tornar seus 

delírios realidade.  

Não há, portanto, nenhuma solução intelectual definitiva para o problema dos 

direitos humanos na China. Esta é uma questão política,  e terá que ser resolvida na 

prática, através da avaliação das possibilidades, da comunicação eficaz e da troca de 

concessões.  O  fator  determinante  para  o  sucesso  do  que  Stephen  Angle  chama  de 

“engajamento substantivo” depende não tanto da racionalidade dos atores, mas de sua 

disposição para a compreensão mútua e a comunicação. Evidentemente, compreender as 

problemáticas filosóficas e políticas que estão por trás desse debate ajudará bastante a 

tornar esse entendimento viável. Tentar dialogar com a China em termos estritamente 

universalistas ou simplesmente condescendermos com um multiculturalismo radical não 

parecem ser alternativas que apresentem muitas chances de sucesso.

4.6 Conclusões do Capítulo

1- Os  valores  asiáticos  não  podem  ser  usados  como  elemento  de  uma  teoria 

científica de caráter genérico para explicar a aplicação dos direitos humanos na 
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China, pelas mesmas razões que não autorizam o uso do conceito de “cultura em 

sua acepção subjetiva” (valores, normas, orientações) como elemento de teorias 

científicas para explicar a sociedade.

2- Feitas  algumas  ressalvas,  é  possível  dizer  empiricamente  que,  na  China,  há 

graves violações dos direitos humanos. 

3- O pensamento político chinês é, sim, distinto do pensamento político ocidental 

em aspectos substanciais no que diz respeito ao conceito de “direitos”.

4- As evidências são inconclusivas, porém, para dizer de que forma cultura política 

chinesa  se  relaciona  com  a  prática  dos  direitos  humanos.  Os  indícios  que 

levantamos parecem, na verdade, reforçar uma explicação não-cultural a respeito 

das violações de direitos humanos na China. Chegamos a essa conclusão por 

uma metodologia interpretativa.

5- O construtivismo representa  uma reviravolta  metodológica  para  se  estudar  a 

cultura  política  nas  relações  internacionais.  Não  é  possível  isolar  o 

comportamento político chinês a respeito dos direitos humanos de sua “cultura 

política”. A cultura é constitutiva não apenas da identidade dos atores, mas da 

própria noção de direitos humanos. 

6- Direitos humanos são objetos culturais. A própria cultura é  constitutiva  da 

realidade desses direitos. Os direitos não existem como uma realidade exterior 

aos indivíduos, eles são  construídos coletivamente  pela própria interação dos 

atores. 

7- Um estudo empírico, a partir de um viés construtivista, que deseje investigar a 

relação entre cultura e direitos humanos precisa partir da análise de como as 

identidades  e  percepções  são formadas,  e  de que forma essas  identidades  se 

inter-relacionam  com  outros  aspectos  do  comportamento  político,  os  quais 

também podem ser condicionados pela cultura.

8- Não  há  razões  filosóficas  fortes  que  sustentem o  universalismo  dos  direitos 

humanos, porém há uma forte tensão moral entre o particularismo cultural e a 

necessidade de condenar práticas consideradas degradantes aos seres humanos, a 

partir de uma moralidade internacional. 

9- Essa  tensão  pode  ser  satisfatoriamente  superada  se  reconhecermos  que  os 

direitos humanos são um projeto humano – têm uma história e estão situados no 

tempo  e  no  espaço  –  e  que,  embora  não  sejam  universais,  aspiram  à 

universalidade. 
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10- A possibilidade de convivência, de respeito mútuo e de comunicação eficaz só 

pode emergir de forma significativa a partir da própria prática. Nada garante que 

tal possibilidade se concretizará, mas os seres humanos têm alguma medida de 

autonomia  para  escolher  entre  diferentes  concepções  de  vida,  e  tentar 

implementar uma civilização mais inclusiva e mais digna para o maior número 

possível de pessoas.

11-  Não existe, portanto, solução intelectual definitiva para o problema dos direitos 

humanos na China. Esse problema é político, e a solução precisa ser política, ou 

seja,  precisa  levar  em consideração  uma  série  de  fatores  circunstanciais,  de 

interesses e de particularidades culturais. A abertura conceitual e a capacidade de 

comunicação eficaz podem ser  aspectos  determinantes  para se  chegar  a  uma 

solução satisfatória. 
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Capítulo 5 – Conclusões84

Uma das partes mais famosas da filosofia de Bacon é a sua enumeração daquilo 

que ele chama de “ídolos”, com o que ele se refere a maus hábitos da mente que levam 

as pessoas a incorrer em erro (Feijó 2003: 20, Russel 1967: 544). Há cinco tipos de 

ídolos.  Os “ídolos  da tribo” são aqueles  inerentes  à  natureza humana,  dos  quais  se 

sobressai  o hábito de esperar mais ordem dos fenômenos naturais do que realmente 

pode  ser  encontrado.  Os  “ídolos  da  caverna”  são  os  preconceitos  pessoais, 

característicos  de  um investigador  em particular.  Os “ídolos  do  fórum” são aqueles 

relacionados à tirania das palavras e à dificuldade de escapar de sua influência sobre a 

mente. Os “ídolos do teatro” são aqueles que têm a ver com sistema de pensamento 

recebidos. Finalmente, existem os “ídolos da escola”, que consistem em acreditar que 

alguma regra cega (como o silogismo) pode substituir o julgamento numa investigação 

(idem: ibidem). 

Acreditamos,  ao  longo  de  nosso  trabalho,  termos  identificado  uma  série  de 

ídolos relacionados à cultura e aos direitos humanos. Dentre os mais graves podemos 

citar  os  equívocos  a  respeito  das  pretensões  e  possibilidades  do  método  científico 

quando aplicado às ciências sociais, o equívoco a respeito do papel da linguagem nas 

discussões sobre relativismo e objetivismo, e as pretensões à universalidade dos direitos 

humanos. Acreditamos firmemente na importância educativa de estudos teóricos como 

este, principalmente porque os seres humanos – filósofos inclusos – têm naturalmente 

uma dificuldade enorme de discernir o que há de problemático com a linguagem85. Não 

nos cansamos de citar Bertrand Russel, que disse, falando de outro contexto:

“This (...) shows how easy it is to draw metaphysical conclusions from language,  

and how the only way to avoid fallacious arguments of this kind is to push the logical  
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 Como cada  capítulo  deste  trabalho  tem uma seção  à  parte  com as  conclusões  enumeradas,  este 

capítulo será uma problematização à parte. 

85

8

 Como explicar a “Political Science” americana depois de Saussure ter escrito o que 
escreveu?
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and  psychological  study  of  language  further  than  has  been  done  by  most  

metaphysicians.” (Russel 1967: 52)

Além disso há uma relação de influências mútuas entre pensamento e realidade:

“Ever  since  men  became  capable  of  free  speculation,  their  actions,  in  

innumerable important respects, have depended upon their theories as to the world and 

human  life,  as  to  what  is  good  and  what  is  evil.  (…)  There  is  here  a  reciprocal  

causation: the circumstances of men’s lives do much to determine their philosophy, but,  

conversely,  their  philosophy  does  much  to  determine  their  circumstances.”  (Russel 

1967: xiv)

Quando se pensa em cultura  e  direitos  humanos,  há  dois  riscos  concretos:  a 

possibilidade de imperialismo cultural e a condescendência com práticas autoritárias em 

nome de um pluralismo duvidoso. 

Muitos ainda acreditam que um viés ocidental ainda caracteriza a ordem legal 

internacional (Reus-Smit 2008: 286).  Até os realistas são sensíveis  à fragilidade das 

concepções universalistas, e acreditam que elas sejam ou uma máscara cínica ou um 

auto-engano interessado. (Shapcott 2008: 199). Os direitos humanos podem ser vistos 

como  apenas  mais  um  dos  aspectos  da  história  da  modernidade,  e  esta  história  é 

indissociável da história européia – e suas lutas contra regimes autoritários e formas 

irrefletidas de obediência (Bennet 2008: 212). 

A história  dessa  modernidade  retrata  a  cultura  ocidental  como  uma  ruptura 

radical  com  todos  os  outros  modos  de  pensamento  humano,  organização  social  e 

investigação  da  natureza.  Mas  será  que  estamos  realmente  diante  de  uma inovação 

qualitativa,  ou  não  residiria  a  diferença  entre  os  mundos modernos  e  pré-modernos 

apenas numa questão de grau, como sugere Bruno Latour? (idem: 213)

A interpretação da modernidade é difícil e complexa, e escapa aos objetivos do 

nosso  trabalho.  Porém,  é  preciso  apontar  que,  paralelamente  ao  surgimento  de  uma 

ordem  geopolítica,  a  expansão  da  modernidade  européia  levou  à  irrupção  de  um 

discurso  geopolítico  (Agnew  e  Corbridge  1995:  49).  Ele  ofereceu  compreensões 

retóricas  e  significados  dominantes  através  dos  quais  a  ordem  geopolítica  foi 

concretizada  nas  políticas  externas  e  econômicas  (idem:  76).  Angew  e  Corbridge 

ressaltam:
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“Each of these geopolitical discourses has had its own particular combination 

of elements. But there has also been important continuity. This has been identified in the  

persisting theme of the geographical projection of ‘backward-modern’ flowing through  

geopolitical discourse from its origins in Renaissance Europe. We are living in radically  

modernist  times  because  we  are  now  critically  aware  of  the  Eurocentric  and  self-

serving nature of this way of thinking. A significant challenge is to survey and critically  

engage alternative scenarios for the future in full knowledge of the workings of past  

hegemonic geopolitical discourse.” (Agnew e Corbridge 1995: 49)

O discurso dos direitos humanos também é uma forma de hegemonia:

“At the international level discursive analyses question the ‘essentializing’ and 

universalizing tendencies within human rights discourse as it seeks to construct its own 

form  of  international  social,  legal,  and  political  hegemony,  where  rights  concerns  

‘trump’ all other claims and entitlements made by individual and groups” (Landman 

2006: 51).

Não é por ser uma forma de hegemonia que podemos simplesmente menosprezar 

sua importância. Todo discurso tem o potencial de se tornar uma forma de hegemonia, e 

talvez algumas hegemonias sejam melhores (ou menos ruins) que as outras. O discurso 

oficial  do  Estado  chinês  é  outra  forma  de  hegemonia.  Todo  o  estardalhaço  e  todo 

ressentimento  destilado  pelos  pós-colonialistas  às  vezes  esquece  algumas  lições 

elementares a respeito de nossa espécie. O “imperialista” e o “oprimido” não são duas 

criaturas  intrinsecamente  diferentes,  são  seres  humanos  que,  por  contingências 

históricas, ocupam papéis diversos. Porém, mesmo que em intensidades diferentes, em 

cada um de nós há o potencial para opressor e para oprimido.  

Se a expansão da modernidade ocidental foi algo bom ou ruim é algo que cabe 

aos historiadores do futuro – e não a nós – avaliar86. Estamos próximos demais dela para 

emitir um julgamento imparcial. Porém, a modernidade européia é uma realidade que 
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 Se algum registro sobreviver à ruptura do equilíbrio homeostático que estamos causando na 
biosfera. 
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nossa geração vivencia, portanto, precisamos tomar uma postura ética a respeito dela. O 

ideal de autonomia humanista nos diz que o melhor que podemos fazer é tomar nossa 

escolha  de  forma  consciente,  considerando  racionalmente  os  aspectos  morais  e 

filosóficos envolvidos.

Quando  penso  na  fabricação  do  consentimento  a  que  somos  diariamente 

submetidos  pelos  meios  de  comunicação de  massa  e  pelos  instrumentos  oficiais  de 

adestramento,  duvido muito do peso que a razão terá nestes debates. Se existe uma 

esperança, ela reside na abertura espiritual que as pessoas têm para o bem, e talvez seja 

isso – mais do que a precisão metodológica – que devamos alimentar quando formos 

lidar com questões tão delicadas. Ainda assim, acredito que a verdade seja um valor em 

si mesmo, e que merece ser buscada com paciência e atenção. 
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Apêndice: Ensaio de uma Nova Epistemologia da Cultura

Apesar de uma ou outra ousadia, ao longo deste trabalho fizemos um esforço 

deliberado  para  manter  a  discussão  dentro  de  uma  ortodoxia  bibliográfica.  Essa 

orientação era imprescindível, considerando que o problema da cultura tem inúmeros 

desdobramentos e implicações, o que nos deixava constantemente perante o risco de 

encaminhar nossas investigações por veredas não pretendidas. Era preciso estabelecer 

com muita clareza os limites de nossa abordagem.

Nosso desejo por precisão, no entanto, muitas vezes nos impedia investigar com 

mais profundidade o que realmente há de errado com o conceito de cultura. Os mesmos 

rigores  científicos  que  impedem um trabalho  de  ser  medíocre  são  muitas  vezes  os 

mesmos que impedem que ele seja realmente criativo,  ou relevante.  Neste apêndice, 

portanto,  iremos  muito  brevemente  apontar  alguns  aspectos  da  discussão  que  não 

puderam ser  analisados  ao  longo do  texto,  e  daremos  ao  nosso  pensamento  toda  a 

liberdade que acharmos necessária para superar certas dificuldades.

O que realmente há de errado com a cultura? Por que tanta celeuma? Por que 

tantas  discordâncias  apaixonadas  quando  se  trata  de  aplicar  à  cultura  humana  os 

mesmos instrumentos da ciência natural? Estas perguntas se resumem na questão: o que 

realmente é a cultura?

A resposta mais óbvia: “cultura” é uma palavra. O problema é que não sabemos 

exatamente a que essa palavra se refere.  Ela  é  muito freqüentemente usada para se 

referir a coisas diferentes, a sentidos que se excluem, e por outro lado, “cultura” parece 

penetrar  aspectos  da  realidade  que  são  expressos  em  nossa  linguagem  por  outras 

palavras, tais como “linguagem”, “mente” e “espírito”. 
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Os estudiosos acreditam que “cultura” seja uma boa palavra para usar em teorias 

científicas, mas não pensamos o mesmo de “espírito”. Por que será? “Espírito” parece 

uma palavra carregada de sentidos específicos herdados da teologia e da metafísica. 

“Cultura” tem uma genealogia distinta, supostamente mais mundana. Porém, não temos 

a  menor  dúvida  de  que,  se  o  conceito  de  “cultura”  e  de  “espírito”  não  coincidem 

completamente,  ambos  os  conceitos  são  igualmente  fantasmagóricos.  Estudamos  a 

cultura cientificamente porque a ciência sente necessidade de se debruçar sobre todos os 

fenômenos que estão ao alcance da experiência humana, porém a verdadeira base da 

cultura ainda está imersa na mesma névoa incógnita que oculta o que há por trás da 

consciência. 

“Mente” e  “cultura” são a  mesma coisa? Se não,  como é possível  separar  o 

“mental”  do  “cultural”.  Não  seria  a  “cultura”  apenas  uma  das  manifestações  da 

“mente”? Além disso, de onde vem a cultura? Qual sua base material?

A persistência  dessas  questões  só  se  explica  por  uma  cisão  intelectual  que 

lamentavelmente ainda perdura na tradição intelectual do Ocidente: a separação entre 

mente e corpo. Esta dualidade tem origem religiosa, e não apenas filosófica.

“The distinction between mind and matter, which has become a commonplace in 

philosophy and science and popular thought has a religious origin, and begun as the  

distinction of soul and body. The Orphic, as we saw, proclaims himself the child of earth 

and of the starry heaven; from earth comes the body, from heaven the soul. It is this  

theory that Plato seeks to express in the language of philosophy” (Russel 1967: 134)

O  método  científico  moderno  sofreu  influência  dessa  cisão  por  causa  de 

Descartes. 

“‘I think therefore I am” makes mind more certain than matter, and my mind (for  

me) more certain than the mind of others. There is thus, in all philosophy derived from 

Descartes,  a  tendency  to  subjectivism,  and  to  regarding  matter  as  something  only  

knowable, if at all, by inference from what is known of mind.” (Russel 1967: 564)

E também:
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“(…) the Cartesian system presents two parallel but independent worlds, that of  

mind and that of matter, each of which can be studied without reference to the other.” 

(Russel 1967: 567). 

Essa  cisão  conceitual  entre  mente  e  matéria  tem  assombrado  a  ciência  e  a 

filosofia ocidentais há mais de trezentos anos (Capra 2002: 49). Depois de Descartes, os 

cientistas e os filósofos continuaram a conceber a mente como uma espécie de entidade 

intangível e foram capazes de imaginar como essa “coisa pensante” poderia relacionar-

se  com  o  corpo.  Os  neurocientistas  sabem  desde  o  século  XIX  que  as  estruturas 

cerebrais e as funções mentais estão intimamente ligadas, porém a exata relação entre a 

mente e o cérebro permanece misteriosa. 

É  muito  natural  que  exista  hesitação  a  respeito  da  “natureza  da  cultura”.  A 

história da ciência moderna pode ser vista como a história do triunfo de uma concepção 

de  mundo  materialista87.  Um  dos  pressupostos  “óbvios”  não-expressos  de  toda 

explicação  científica  é  o  de  que  ela  deve  fazer  referência  somente  a  elementos  do 

mundo físico, ou seja, aquilo que puder ser reduzido a átomos, partículas, onda, energia, 

etc. A idéia de cultura parece de alguma forma ofender a pureza dessas explicações, ao 

introduzir um elemento que supostamente não pode ser reduzido à matéria. 

Ao contrário do que geralmente se supõe,  esse estranhamento não se deve a 

características ontológicas peculiares da cultura – mas a uma compreensão incompleta 

do mundo material. A verdade é que, por causa da separação entre matéria e mente, 

ainda não compreendemos devidamente o nosso mundo espiritual, e de que forma ele 

pode “emergir” do mundo material. Esta cisão revela que o materialismo científico mais 

popular é incompleto, pois por ele não fica claro de que forma a matéria de nosso corpo 

pode  dar  origem  a  fenômenos  mentais  tão  complexos  como  os  relacionados  à 

consciência e à cultura. 
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 Jamais será possível dizer peremptoriamente que se o mundo da informação (e da cultura) é 
ou não um mundo à parte da matéria, já que nossa consciência está limitada estritamente ao 
mundo da informação. Porém, há fortes indícios de que a cultura é um fenômeno emergente da 
matéria, como, por exemplo, os estudos da neurociência a respeito dos efeitos das lesões 
cerebrais na cognição humana. Para mais detalhes, veja-se Ward 2006. Naturalmente, são 
apenas indícios, mas indícios da mesma natureza dos que nos permitem julgar com razoável 
segurança que o mundo ao nosso redor existe de verdade, e não é apenas uma ilusão criada por 
um demiurgo sádico.
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O que há de errado aqui? Se a cultura emerge da matéria, de que ela é composta? 

Átomos? Energia? Ou será que Descartes estava certo em imaginar um dualismo para o 

universo, e que a mente é composta por uma substância distinta da matéria?

Uma das percepções fundamentais  para superar essas dificuldades é perceber 

que  tanto  a  mente  como  a  cultura  não  são  nem  átomos  nem  energia:  elas  são 

informação88.  E  informação  é  informação!  Como  observa  Nobert  Wiener,  o  pai  da 

cibernética: 

“The mechanical brain does not secrete thought “as the liver does bile”, as the 

earlier materialists claimed, nor does it put it out in the form of energy, as the muscle  

puts out its activity. Information is information, not matter or energy. No materialism  

which does not admit this can survive at the present day”. (Wiener 1965: 132)

Mas o que é informação? O conceito é usado com diferentes significados por 

diferentes  ramos  do  conhecimento,  porém maior  parte  das  definições  técnicas  está 

relacionada  ao  conceito  de  entropia.  Esta  é  uma  noção  clássica  que  surgiu  com a 

mecânica estatística, e diz respeito ao grau de  desordem das partículas de um sistema 

(Wiener 1965: 11). A quantidade de informação num sistema é a medida a partir do seu 

grau de organização, enquanto que a entropia de um sistema é a medida do seu grau de 

desorganização (idem: ibidem). Um conceito, portanto, é simplesmente a negação do 

outro, ou seja, informação pode ser definida como uma entropia negativa89 (idem: 64). 

Os aspectos técnicos e matemáticos do conceito de entropia para a mecânica 

estatística, a termodinâmica e a teoria da informação estão além de nosso alcance, e não 

nos interessam diretamente. Porém, há uma idéia fundamental por trás da percepção de 

que a informação é apenas a negação do conceito de entropia: a informação está sendo 

definida fazendo referência a aspectos puramente físicos, que é o nível de ordem de um 

sistema. 
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 A cultura pode ser identificada com o “aprendizado ontogenético”, ou seja, o aprendizado 
que não é transmitido geneticamente, mas que tem que ser reaprendido a cada nova geração 
(Wiener 1965: 169). Cultura, portanto, é aprendizado, ou seja, informação. 
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 O que me evoca a idéia grega de cosmos. Será a ordem universal uma forma de informação?
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A introdução do elemento “informação” ao materialismo científico torna mais 

simples  a  compreensão  dos  problemas  relacionados  às  teorias  da  cultura,  já  que 

começamos  a  delinear  de  que  forma  um  mundo  “informacional”  pode  emergir  da 

matéria  (de  nossos  neurônios).  Isso  evidentemente  não  significa  recair  num 

reducionismo  crasso.  Muitos  humanistas  se  opõem  a  aceitar  o  materialismo  sem 

ressalvas porque ele, de alguma forma, parece diminuir a dignidade do ser humano, ao 

reduzir todas as suas conquistas – tanto materiais quanto espirituais – a reações físicas e 

químicas que supostamente poderiam ser descritas – e previstas – por um punhado de 

leis  elementares.  Acontece  que  a  concepção  de  materialismo  mais  temida  –  a  que 

geralmente se expressa numa espécie de mecanicismo cósmico – é simplista e ingênua. 

A nona sinfonia de Beethoven é sublime: pouco importa que ela tenha emergido das 

conexões nervosas de um ser humano situado no espaço e no tempo. Qualquer relato 

materialista que pretenda explicar a vida, a consciência, o homem e a sociedade precisa 

ser apta a explicar a escultura clássica grega, a pintura do renascimento,  os grandes 

romances do século XIX, enfim, todas as conquistas do engenho humano. 

Ora, o problema reside na suposição de que tais saltos entre os fenômenos se 

dêem de forma linear. O cérebro emerge do arranjo entre células, que são formadas por 

moléculas, que são formadas por átomos, porém o cérebro é complexo, é um todo que é 

mais do que a soma das partes. O problema central da ciência da consciência é o de 

explicar a experiência subjetiva associada a acontecimentos cognitivos (Capra 2002: 

55). Depois de recapitular a ciência cognitiva convencional, o filósofo David Chalmers 

afirmou que não é possível explicar por que certos processos nervosos dão origem à 

experiência consciente. Ele acha que, para explicar a experiência consciente, é preciso 

de um elemento extra na explicação (idem: ibidem).

Fritjof  Capra diz  que essa afirmação evoca o debate  entre  mecanicistas  e os 

vitalistas acerca da natureza dos fenômenos biológicos nas primeiras décadas do século 

XX. Enquanto os mecanicistas afirmavam que todos os fenômenos biológicos poderiam 

ser  explicados  pelas  leis  da física  e  da química,  os  vitalistas  asseveravam que uma 

“força vital” deveria ser acrescentada a essas leis, constituindo-se assim num elemento 

adicional, extrafísico, da explicação dos fenômenos biológicos (idem: 55-56).

Capra observa:
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“A idéia central que surgiu desse debate, e que só foi formulada muitas décadas 

depois, foi a de que, para explicar os fenômenos biológicos, também temos de levar em 

conta a dinâmica não-linear complexa das redes vivas” (Capra 2002: 56).

O  que  é  isso?  A compreensão  do  funcionamento  sistêmico  da  vida  está  se 

tornando possível devido à emergência de uma nova teoria matemática: a dinâmica não-

linear (idem: 11). Ela tem sido popularmente chamada de “teoria da complexidade” ou 

“ciência da complexidade”. Até há pouco tempo, cientistas fugiam de equações não-

lineares porque essas eram quase impossíveis de resolver. Na década de 1970, porém, os 

cientistas dispuseram pela primeira vez de poderosos computadores de alta velocidade 

que  os  ajudaram a  resolver  essas  equações.  Com isso,  eles  desenvolveram diversos 

novos conceitos para constituir uma estrutura matemática coerente (idem: ibidem).

A nova compreensão do que é a vida – baseada nos conceitos da dinâmica não-

linear  –  representa  um  divisor  de  águas  conceitual.  Pela  primeira  vez  na  história, 

dispomos de uma linguagem eficaz para descrever a analisar os sistemas complexos 

(idem: ibidem). Capra observa:

“Só chegaremos a uma compreensão plena dos fenômenos biológicos quando os 

abordarmos mediante a interação de três níveis descritivos diferentes: a biologia dos 

fenômenos observados, as leis da física e da bioquímica e a dinâmica não-linear dos 

sistemas complexos” (Capra 2002: 56)

A experiência consciente é um fenômeno que surge espontaneamente, ou seja, 

não pode ser explicada somente em função dos mecanismos neuronais (idem: ibidem). 

A experiência nasce da dinâmica complexa das redes neurais, e só poderá ser explicada 

se  a  nossa  compreensão da neurobiologia  for  combinada a  uma compreensão  dessa 

dinâmica (idem: ibidem). 

O  surgimento  da  consciência  (e,  conseqüentemente,  da  cultura)  a  partir  dos 

processos neurofisiológicos parece altamente misterioso (idem: ibidem).  Porém, esse 

surgimento é típico daquilo que Fritjof Capra chama de fenômenos emergentes, que não 

são uma exclusividade da vida, mas acontecem o tempo todo e em diversos níveis no 

universo90. 
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 À  ciência  cabe  apenas  descrever  esses  fenômenos,  e  não  dizer  por  que  eles  ocorrem. 
Especulações dessa ordem são metafísicas.
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“O surgimento espontâneo resulta na criação de novidades, e essas novidades 

muitas vezes são qualitativamente diferentes dos fenômenos a partir dos quais surgem. 

Pode-se ilustrar  esse fato com um exemplo bastante conhecido tirado da química: o 

exemplo da estrutura e propriedades do açúcar.

Quando átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio se ligam de uma determinada 

maneira para formar o açúcar, o composto resultante tem um sabor doce. A doçura não 

está nem no C, nem no O, nem no H; reside, isto sim, no padrão que surge de uma 

determinada interação dos três. Em outras palavras, é uma “propriedade emergente”, ou 

o que surge espontaneamente.” (Capra 2002 56-57)

Nesta  perspectiva,  a  mente  é  um fenômeno emergente  da  neurofisiologia  do 

cérebro, e a cultura é um fenômeno emergente das mentes humanas em interação social 

(trata-se, portanto, de uma realidade mental, mas não apenas mental). Capra observa que 

o  “mundo  interior”  da  nossa  consciência  reflexiva  surgiu  junto  com a  evolução  da 

linguagem e da realidade social.

“Isso significa que a consciência humana não é só um fenômeno biológico, mas 

também um fenômeno social. Muitas vezes, a dimensão social da consciência reflexiva 

é  simplesmente  ignorada  pelos  cientistas  e  filósofos.  Como  disse  o  estudioso  da 

cognição  Rafael  Nuñez,  quase  todas  as  concepções  atuais  da  cognição  partem  do 

pressuposto implícito de que seus objetos adequados de estudo são o corpo e a mente do 

indivíduo.  Essa  tendência  tem  sido  fortalecida  pelo  desenvolvimento  das  novas 

tecnologias para a análise das funções cerebrais, que levam os estudiosos da cognição a 

investigar o cérebro individual isolado e a esquecer a contínua interação desse cérebro 

com outros corpos e cérebros no contexto de uma comunidade de organismos. Esses 

processos interativos são essenciais para a compreensão do nível de abstração cognitiva 

que caracteriza a consciência reflexiva” (Capra 2002: 67)

A complexidade permeia todos os níveis desse processo. No centro dele está o 

cérebro humano, e sua inescrutabilidade91. Com a palavra, o físico Michio Kaku:
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“O 1,6 kg  de neurônios  que  carregamos sobre  os  ombros  talvez  constitua  o 

objeto  mais  complexo  existente  no  sistema  solar,  talvez  até  neste  setor  da  galáxia. 

Embora  possamos  segurar  o  cérebro  em  nossas  mãos,  deslindá-lo  neurônio  por 

neurônio, só temos a mais primitiva compreensão de como funciona( Kaku 2001: 102).

Nosso  cérebro  não  é  um computador.  Em seu  interior  existem cerca  de  200 

bilhões  de neurônios (aproximadamente o número de estrelas  da Via Láctea).  Esses 

neurônios disparam cerca de 10 milhões de bilhões de vezes por segundo. Embora os 

impulsos nervosos se desloquem numa velocidade lenta de 90m/s, o cérebro compensa 

isso com a vasta complexidade de suas conexões paralelas (idem: 104).

O cérebro é o órgão físico que torna nossa vida mental (e, consequentemente 

cultural) possível (Ward 2006: 17). Isso equivale a dizer que o pensamento moderno a 

respeito  da  consciência  é  materialista (Schwartz  2000:  1318).  Essa  é  a  visão 

mainstream: 

“Most neuroscientists and philosophers now take for granted that all biological  

phenomena, including consciousness, are properties of matter. This physicalist stance 

breaks  with  the  tradition  of  dualism stemming  from ancient  Greek  philosophy.  The  

break  with  the  tradition  that  mind  and  consciousness  arise  from  a  mysterious 

interaction of spirit with body actually focused the problem of consciousness for the  

twentieth  century  neuroscientist.  Philosophically  disposed  against  dualism,  we  are 

obliged to find a solution to the problem in terms of nerve cells and neural circuits” 

(Schwartz 2000: 1318)

Reconhecer  que  a  matéria  seja  a  base da  mente,  não obstante,  não  significa 

afirmar  que  tenhamos  qualquer  compreensão  a  respeito  da  forma como ocorra  essa 

emergência.  Colin  McGinn,  por  exemplo,  acredita  que  a  mente  humana  carece  da 

capacidade cognitiva para compreender a natureza da consciência, da mesma forma que 

macacos  não  podem  compreender  física  quântica  (idem:  ibidem).  O  problema  da 

consciência é difícil, talvez o mais difícil que a neurociência tenha de enfrentar (idem: 
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 O neurocientista Oliver Sacks disse numa entrevista que ainda desconhecemos 99% da 
mente humana (Costa Pinho 2008: 138).
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ibidem), e o problema da consciência é, também, o problema da cultura. Já dissemos na 

seção  3.3.3,  citando  Leslie  White:  A verdade  é  que  se  sabe  muito  pouco  sobre  a  

neuroanatomia  da  simbologização (e,  portanto,  sobre  a  neuroanatomia  da  cultura). 

(White 2009: 17)

Para  ilustrar  nosso  ponto,  pedimos  licença  ao  leitor  para  falar  de  uma  das 

maiores  obras-primas  da  ficção  científica  de  todos  os  tempos,  Solaris,  do  polonês 

Stanilav Lem. Neste livro, a espécie humana descobre, num longínquo planeta, o que 

aparenta  ser  uma  forma  de  vida  inteligente,  porém  uma  inteligência  assombrosa, 

incomunicável, possivelmente inalcançável. Todo um planeta era um imenso oceano de 

matéria orgânica, que aparentemente estava vivo. 

“Durante certo tempo, prevaleceu a opinião (difundida pela imprensa diária) que 

o  “oceano  pensamente”  de  Solaris  era  um  cérebro  gigantesco,  prodigiosamente 

desenvolvido, tendo um avanço de muitos milhões de anos com relação à nossa própria 

civilização,  uma  espécie  de  “iogue  cósmico”,  um  sábio,  uma  exemplificação  da 

onisciência que, havia muito tempo, compreendera como era vã toda atividade e que, 

por essa razão, a partir daí se recolhia a um silêncio inabalável. (...) Por outro lado, todo 

cientista  ligado ao estudo dos múltiplos solarianos sentia  a  irresistível  impressão de 

perceber  fragmentos  de  uma  construção  inteligente,  talvez  genial,  misturados 

desordenadamente  a  produções  absurdas,  engendradas  aparentemente  pelo  delírio.” 

(Lem 2003: 35-36)

A questão que nos interessa do livro é a questão filosófica acerca dos limites do 

conhecimento humano. 

“Numerosos  cientistas,  entretanto,  em  especial  os  jovens,  chegaram 

insensivelmente  a  considerar  o  “caso”  como  uma  pedra  de  toque  dos  valores 

individuais. “Tudo bem estudado”, diziam eles, “o lucro não consiste só em penetrar na 

civilização  solarista.  Trata-se,  essencialmente  de  nós,  dos  limites  do  conhecimento 

humano”.” (Lem 2003: 35)

Haverá limites ao que o homem pode conhecer? Será que o delírio prometéico 

de  compreender  todos  os  aspectos  do  cosmos  um dia  se  concretizará,  ou  existirão 

barreiras cognitivas insuperáveis para nosso entendimento? Na memorável versão do 

227



livro que foi filmada por Andrey Tarkovsky, esse dilema fica mais explícito. O prof. 

Messenger,  um dos  que  argumentam pela  continuação  das  expedições  científicas  a 

Solaris, diz que “ a questão essencial é muito mais séria do que a questão da ciência de 

Solaris. Estamos sondando a própria fronteira do conhecimento humano. Ao estabelecer 

artificialmente uma fronteira para o conhecimento, nós limitamos nossa concepção da 

infinidade  do  conhecimento  do  homem.  E,  se  o  movimento  não  é  para  frente,  não 

estaremos nos arriscando a nos mover para trás?”

Nosso cérebro é o nosso Solaris.  Ainda não está claro se algum dia seremos 

capazes de compreendê-lo. Talvez sejamos, mas talvez a crença nesta nossa capacidade 

seja apenas mais um mito antropocêntrico, mais uma extrapolação de nossa fé no logos: 

achamos  que  o  conhecimento  pode  nos  libertar,  e  que  conhecendo  a  nós  mesmos, 

seremos mestres de nosso destino. Conhece-te a ti mesmo. 

Essa, porém, é uma especulação filosófica. Como observa John R. Pierce, “a 

ciência deve tentar o possível” (Pierce 1980: 18). Como observamos na seção 3.4.7, não 

há razões para acreditar – no nível atual de nosso conhecimento – que seja possível 

unificar todas as coisas e conceitos que são evocados pela palavra “cultura”. Ao invés 

disso,  devemos buscar  a  parte  da experiência  que possa ser  relacionada com outros 

aspectos (idem: ibidem). Quando (se) tivermos conseguido relacionar certos aspectos da 

experiência à cultura, teremos uma teoria da cultura.

“A valid  scientific  theory  seldom  if  ever  offers  the  solution  to  the  pressing 

problems  which  we  repeatedly  state.  It  seldom  supplies  a  sensible  answer  to  our  

multitudinous questions. Rather than rationalizing our ideas, it discards them entirely,  

or, rather, it leaves them as they were. It tells us in a fresh and new way what aspects of  

our experience can profitably be related and simply understood” (Pierce 1980: 4)

É exatamente isso o que a  antropologia  tenta  fazer,  quando estuda a  cultura 

como um sistema. Leslie White nos ensina: 

“Um sistema  é  uma  organização  de  fenômenos  tão  inter-relacionados  que  a 

relação de uma parte com a outra é determinada pela relação com o todo. (...)  Fica 

evidente que a cultura constitui um sistema. (...) O culturólogo constrói modelos – seja 

da cultura da humanidade como um todo, seja de uma cultura em particular – que, como 
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todos  os  modelos,  são  estruturas  ideais,  úteis,  para  fornecer  um  insight  e  um 

entendimento do mundo real”. (White 2009: 81). 

A teoria da cultura como sistema parece ser um excelente ponto de partida para 

uma  teoria  positivista  sobre  a  cultura.  Seu  aspecto  negativo  é  que  ela  ignora 

simplesmente as complexidades relacionadas ao cérebro humano e à consciência (o que 

White chama de “neuroanatomia da simbologização”). Por outro lado, ela é importante 

por ressaltar que a realidade da cultura não se limita à mente dos indivíduos, mas é um 

fenômeno que nasce dos indivíduos em interação. Paul Claval observa que a cultura é 

feita  de  informações  que  circulam  entre  os  indivíduos  e  lhes  permitem  agir.  As 

informações  que  compõem  as  culturas  transitam  sem  cessar  de  indivíduo  para 

indivíduo. Elas passam de uma geração à outra, de modo que a sociedade permanece 

mesmo quando os velhos desaparecem e são substituídos pelos jovens (Claval 1997: 94-

95).  A cultura,  portanto,  nasce  não  apenas  do  cérebro  humano  (que  dá  origem  à 

consciência), mas de cérebros humanos em constante interação¸ o que gera fluxos de 

informação constantes, possíveis pela linguagem. Ou seja, a cultura é um epifenômeno 

emergente de mentes humanas que se comunicam. Há fluxos de informação constantes, 

possíveis pela linguagem.

A teoria da cultura como sistema, portanto, permite-nos tomar consciência tanto 

dos aspectos subjetivos – a formação das identidades, por exemplo – como dos aspectos 

objetivos da cultura. Um desdobramento inesperado do conceito de simbologização de 

Leslie White, por exemplo é a associação entre a evolução de uma cultura e seu nível de 

energia (White 2009: 103). A cultura representa – tal como a vida – um aumento de 

ordem e complexidade que só pode ser explicado por um gasto energético, já que a 

tendência natural do cosmos – segundo a segunda lei da termodinâmica – é a desordem. 

“De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o cosmo tende a esgotar-se, a 

exaurir-se, pois caminha para a entropia máxima. Porém, pelo menos em nosso planeta, 

há sistemas que se movem na direção oposta à especificada para o cosmo como um 

todo. São os organismos biológicos, que experimentam processos de construção. Em 

vez  de  dissipar  energia,  a  evolução  biológica  move-se  na  direção  de  maior 

complexidade, mais ordem, mais organização, maiores concentrações de energia. Isso 

não significa que ela invalide a segunda lei da termodinâmica. Na verdade, sistemas 

biológicos só podem ser  construídos  porque o nosso sistema solar,  o nosso Sol  em 
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particular, está se exaurindo. Em algum momento dessa trajetória no passado, o impacto 

da radiação solar sobre materiais físicos e químicos na Terra criou sínteses capazes de 

capturar a energia do Sol e utilizá-la não apenas para manter a organização produzida 

pelo impacto da radiação, mas também para desenvolver sistemas mais complexos. A 

capacidade de capturar energia desdobrou-se na capacidade de capturar cada vez mais 

energia. O processo da vida é, digamos, um processo termodinâmico ao contrário. 

Sistemas culturais são do mesmo tipo. Isso não deve surpreender, pois sistemas 

culturais são complementares aos seres humanos, que são sistemas biológicos.” (White 

2009: 103-104).

Não nos interessa nenhuma avaliação a respeito das diferentes culturas como 

inferiores ou superiores a partir do seu nível de gasto energético92. O que nos interessa é 

apenas perceber que efetivamente existe uma relação entre cultura e energia.  O que 

precisamos saber é se essa associação – assim como o entendimento da cultura como 

sistema – nos permite fazer inferências válidas. Já dissemos na seção 3.4.7 b) que essa 

associação nos parece tautológica, já que o gasto energético é uma característica de todo 

sistema vivo. É preciso prosseguir com cautela. 

Para  compreender  o  potencial  explicativo  da  cultura  como  um  sistema, 

precisamos refletir um pouco sobre os sistemas de modo geral. A cultura não é apenas 

um sistema no sentido que o “sistema solar” é  um sistema: ela  é um sistema auto-

regulatório,  ou  cibernético.  O  matemático  americano  Nobert  Wiener  cunhou  essa 

expressão para descrever o ramo de estudo que está preocupado com sistemas auto-

regulatórios de comunicação e controle  em organismos vivos e máquinas (Lovelock 

2000: 44). 

Várias atividades de nosso organismo – como, por exemplo, o simples ato de 

ficar de pé – dependem de sensores que possuímos, e que nos fornecem um constante 

fluxo de informação para o  cérebro a  respeito  dos movimentos  e  da localização no 

espaço das várias partes de nosso corpo, assim como das forças ambientais que estão 
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 É preciso notar que “evolução”, na acepção darwiniana, é um conceito destituído de valor, 
resultado do acaso. Considerar o “evoluído” bom é um juízo, não uma proposição científica. 
Sob esse aspecto, todas as culturas podem ser igualmente boas, ainda que inquestionavelmente 
algumas sejam mais evoluídas sob certos aspectos, como a capacidade de usar energia. 
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agindo  sobre  elas  (idem:  ibidem).  Essas  informações  que  nosso  organismo  são 

chamadas de feedback, e determinam nossas reações ao ambiente. 

Tudo  o  que  for  adaptativo,  capaz  de  reunir  informações  e  de  armazenar 

experiência e conhecimento – seja um fogão elétrico, seja um gato, seja um ecossistema 

– é  objeto de estudo da cibernética,  e  aquilo  que é  estudado pode ser  chamado de 

“sistema” (idem: 57).

Um dos aspectos dos sistemas cibernéticos que nos interessam diretamente é a 

sua lógica circular, que pode parecer estranha para quem está acostumado a pensar em 

termos lineares de causa e efeito (idem: 46). Uma vez que o sistema cibernético está em 

funcionamento, não é tão simples discernir o que causa o quê. Por exemplo, no caso de 

um fogão elétrico, quando a temperatura atinge determinado nível, o termostato desliga 

a fonte de calor. Quando o calor cai abaixo do nível estabelecido, o termostato faz com 

que o fogão seja novamente ligado. O feedback, portanto, “causa” a resposta do fogão, 

porém esta resposta também influencia o feedback. Esse é um exemplo simples, mas sua 

lógica é característica de todos os sistemas auto-regulatórios93.  

Os  estudos  da  cultura  como sistema,  portanto,  precisam estar  atentos  a  este 

aspecto, pois se a cultura é um sistema cibernético, não é possível dizer com segurança 

o que causa o que: a causalidade corre em ambos os sentidos.  

O segundo aspecto da cibernética que nos interessa diz respeito à possibilidade 

de fazer previsões. O pai fundador da disciplina, Nobert Wiener, foi o primeiro a nos 

alertar  contra  o  risco  do  mau  uso  dessa  metodologia  para  estudar  objetos  sociais. 

Primeiro ele reconhece a relevância da cibernética para as ciências sociais:

“As I have already hinted, one of the directions of work the realm of the Macy  

meetings has suggested concerns the importance of the notion and the technique of  

communication in the social system. It  is certainly true that the social system is an  

organization like the individual, that is bound together by a system of communication,  

and that it has a dynamics in which circular processes of a feedback nature play an  

important part.” (Wiener 1965: 24)

93
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 Os cientistas sociais estão familiarizados com o problema de estabelecer a direção da causalidade.
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Porém, imediatamente ele alerta:

“For a good statistic of society, we need long runs  under essentially constant 

conditions, just as for a good resolution of light we need a lens with a large aperture.  

The effective aperture of a lens is not appreciably increased by augmenting its nominal 

aperture, unless the lens is made of a material so homogeneous that the delay of light  

in different parts of the lens conforms to the proper designed amount by less than a  

small part of a wavelength. Similarly, the advantage of long runs on statistics under  

widely varying conditions is specious and spurious. Thus, the human sciences are very  

poor  testing-grounds  for  a  new  mathematical  technique:  as  poor  as  the  statistical  

mechanics of a gas would be to a being of the order of size of a molecule, to whom the  

fluctuations which we ignore from a larger standpoint would be precisely the matters of  

greater interest.” (Wiener 1965: 25, grifo do autor).  

O problema está, Segundo Wiener, no nível de análise:

“It may be that there is a mass sociology of the human animalcule, observed like  

the populations of Drosophila in a bottle, but this is not a sociology in which we, who  

are  human  animalcules  ourselves,  are  particularly  interested.  We  are  not  much 

concerned about human rises and falls, pleasures and agonies, sub specie aeternitatis.  

Your anthropologist reports the customs associated with the life, education, career, and  

death of people whose life scale is much the same as his own. Your economist is most  

interested  in  predicting  such  business  cycles  as  run  their  course  in  less  than  a 

generation or, at least, have repercussions which affect a man differentially at different  

stages  of  his  career.  Few  philosophers  of  politics  nowadays  care  to  confine  their  

investigations to the world of Plato.

In other words, in the social sciences we have to deal with short statistical runs,  

nor can we be sure that a considerable part of what we observe is not an artifact of our 

own creation. An investigation of the stock market is likely to upset the stock market. We  

are too much in tune with the objects of our investigation to be good probes. In short,  

whether our investigations in the social sciences be statistical or dynamic – and they  

should participate in the nature of both – they can never be good to more than a few  

decimal  places,  and,  in  short  can  never  furnish  us  with  a  quantity  of  verifiable,  

significant information which begins to compare with that which we have learned to 
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expect in the natural sciences. We cannot afford to neglect them; neither should we  

build  exaggerated  expectations  of  their  possibilities.  There  is  much  which  we  must  

leave,  whether  we  like  it  or  not,  to  the  un-“scientific”,  narrative  method  of  the  

professional historian.” (Wiener 1965: 164, grifo nosso)

Isso  apenas  reforça  –  por  outro  caminho  –  as  conclusões  deste  trabalho:  a 

hermenêutica é inevitável, quando se trata de estudar a sociedade. Os prognósticos para 

uma ciência da cultura não-interpretativa são os piores possíveis. Tentar fundar uma 

ciência da cultura  positivista  para,  por exemplo,  dizer se a cultura,  como fenômeno 

amplo, explica a violação dos direitos humanos na china é o mesmo que querer que a 

meteorologia preveja com muita antecedência se, em tal dia de tal ano, irá chover em 

determinada cidade. O máximo que a meteorologia pode fazer são previsões amplas, 

baseadas  na  observação  de  tendências  complexas.  É  algo  de  que  todo  historiador 

metodologicamente esclarecido tem consciência:

“Seja  como  for,  nos  últimos  trinta  ou  quarenta  anos  o  desempenho  dos 

adivinhos,  fossem  quais  fossem  suas  qualificações  profissionais  como  profetas, 

mostrou-se  tão  espetacularmente  ruim  que  só  governos  e  institutos  de  pesquisa 

econômica ainda têm, ou dizem ter, maior confiança nele. É possível mesmo que depois 

da Segunda Guerra Mundial esse desempenho tenha piorado”. (Hobsbawn 2005: 15, 

grifo nosso)

Como  já  explicamos  no  corpo  do  trabalho,  não  estamos  condenados  à 

imprevisibilidade absoluta,  e  à cegueira conceitual.  Apenas não podemos ampliar  as 

pretensões da ciência positiva pra determinados fenômenos. Fritjof Capra encontra um 

lugar para a hermenêutica em seu relato materialista da vida:

“O mundo interior dos conceitos, idéias, imagens e símbolos é uma dimensão 

essencial da realidade social, e constitui o que John Searle chamou de “o caráter mental 

dos  fenômenos  sociais”.  Os  cientistas  sociais  costumam  chamar  essa  dimensão  de 

“dimensão  hermenêutica”,  dando  a  entender  que  a  linguagem  humana,  por  ser  de 

natureza simbólica, envolve antes de mais nada a comunicação de um significado, e que 

as ações humanas decorrem do significado que atribuímos ao ambiente que nos rodeia.
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Do  mesmo  modo,  postulo  que  a  compreensão  sistêmica  da  vida  pode  ser 

aplicada ao domínio social se acrescentarmos o ponto de vista do  significado aos três 

outros pontos de vista sobre a vida. No caso, uso a palavra “significado” como uma 

expressão  sintética  do  mundo  interior  da  consciência  reflexiva,  que  contém  uma 

multiplicidade  de  características  inter-relacionadas.  A  plena  compreensão  dos 

fenômenos sociais, portanto, tem de partir da integração de quatro perspectivas – forma, 

matéria, processo e significado.” (Capra 2002: 86)

Qual a moral da história? Tanto a metodologia crítica das ciências sociais como 

um  relato  naturalista  da  vida  e  da  sociedade  apontam  para  a  importância  da 

hermenêutica e  da presença do significado.  Como observa Dietrich Schwanitz,  tudo 

indica que o abismo entre as ciências naturais e humanas começa a se fechar (Schwanitz 

2007: 454). 

É  curioso  que  esta  convergência  ocorra.  Metodologias  tão  díspares  levam a 

resultados aparentados. Boa parte do que foi dito neste apêndice é pura heresia para o 

cientista  social.  Por que a  relutância  em aceitar  as contribuições da ciência natural? 

Comunidades epistêmicas distintas refletem sobre problemas semelhantes, porém sem 

se comunicar.

A explicação deste aspecto da sociologia do conhecimento nos é dada pelo físico 

e romancista C. P. Snow. Durante o debate sobre a implantação da escola integral na 

Inglaterra,  ele  proferiu  uma importante  palestra  que ficou  conhecida como  As duas 

culturas  (Schwanitz 2007: 451). Com esse título, ele se referia de um lado à cultura 

literária e humanista da formação clássica e, de outro, à cultura técnico-científica. Em 

sua palestra, Snow lamentava a tradição da cultura inglesa do gentleman e do amador, 

que sempre deram prioridade à cultura literária e humanista, em detrimento das ciências 

naturais (idem: ibidem). 

“Essa palestra desencadeou um amplo debate sobre a relação entre ambas as 

esferas da cultura. Na Alemanha, o emprego da expressão “duas culturas” também se 

tornou popular. Apesar disso, o apelo de C. P. Snow praticamente não teve efeito: os 

conhecimentos  científicos  são  ensinados  na  escola  e  acabam  por  fornecer  alguma 

compreensão sobre a natureza, porém quase nenhuma cultura. Por isso, continua sendo 

considerado impossível não saber quem foi Rembrandt. No entanto, se uma pessoa não 

souber  qual  é  o  segundo  princípio  da  termodinâmica  ou  a  relação  entre 
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eletromagnetismo e a força da gravidade ou, ainda,  o que é um  quark,  embora esse 

termo seja proveniente de um romance de Joyce, ninguém irá considerá-la sem cultura” 

(Schwanitz 1007: 451).

Tão pior para todos nós, que vivemos num mundo criado pela ciência – e que 

não pode ser entendido sem que a própria ciência seja entendida94. 

94

9

 Nota sobre o Materialismo e o “Desencanto do Mundo” - Ao  contrário  do  que  comumente  se 

imagina, a aceitação de uma ciência estritamente materialista não implica nenhuma tomada de postura 

metafísica. Aceitar o materialismo significa apenas dizer que toda explicação científica tem que se referir 

exclusivamente  ao  mundo  material  –  ainda  que  estejamos  tratando  de  realidades  supostamente 

“espirituais”, como a cultura. Isso não significa negar que outras realidades possam existir, mas apenas 

que a realidade que está ao alcance de nossa experiência funciona estritamente dentro dos limites da 

matéria.  Qualquer  implicação metafísica que se extraia  disso (por  exemplo “Deus não existe”)  é  tão 

somente  isso,  metafísica.  Uma explicação  perfeitamente  aceitável,  do  ponto  de  vista  metafísico,  é  a 

sugeria por G. K. Chesterton: talvez Deus exulte na monotonia, e em cada fenômeno mais insignificante, 

como o desabrochar de uma flor ou a morte de um inseto, sua vontade esteja lá. É uma idéia tremenda, e 

absurda, mas certamente não mais absurda que a idéia de que nós vivemos num universo incriado, que 

funciona como uma máquina auto-suficiente.  Por falar em metafísica,  achamos muito curioso que os 

Homo  sapiens  dos  séculos  XX  e  XXI  considerem  o  materialismo  uma  das  principais  causas  do 

“desencanto” com o universo tão característico de nossos tempos. A impressão que temos, ao refletir 

sobre a emergência da vida da geometria cosmológica, é exatamente a oposta, a de que o mundo material 

nos oferece um milagre constante, indecifrável, estarrecedor. É o que nos ensina o “princípio antrópico”: 

o universo não precisava ser necessariamente do jeito que é. Há infinitos universos concebíveis, com leis 

físicas que podem ou não ser compatíveis com a vida. É absolutamente curioso, portanto, que vivamos 

num universo compatível com a vida, um que tem leis físicas e químicas dentro do estreito espectro de 

possibilidades que permite a emergência de moléculas orgânicas complexas. Poderia ser de outro modo, 

mas, naturalmente, não estaríamos aqui, especulando sobre tão escabrosa questão, se nosso universo não 

fosse compatível com a vida pretensamente inteligente. Já que ele é, confessamos que é com enorme 

assombro que percebemos que toda a riqueza da vida humana e não-humana existe,  em potencial, na 

própria conformação da realidade. Bastaria mudar ligeiramente uma constante cosmológica para que tudo 

se dissolvesse numa nebulosa amorfa de partículas subatômicas...
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