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RESUMO 

 

MACIEL, Bruna. O uso de “significantes vazios” no discurso dos Direitos Humanos: 
contribuições da teoria de Ernesto Laclau para compreensão de princípios de identificação 
democráticos em comunidades políticas pluralistas. 2010. 104 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 

Apesar da aparente contradição entre a pretensão de universalidade com que vem sendo 

utilizado o discurso dos direitos humanos no plano jurídico-político internacional e a 

proliferação de movimentos identitários particularistas (em grande parte acrescidos pelo 

fenômeno da imigração internacional), tem-se como hipótese de trabalho a possibilidade de 

o discurso dos direitos humanos estar apto a figurar como cimento da estrutura política 

emergente em comunidades políticas pluralistas, como a União Europeia. Propõe-se que a 

ausência de precisão do conteúdo dos conceitos integrantes do vocabulário dos direitos 

humanos, como igualdade, tolerância, inclusão ou mesmo democracia, são condição de 

possibilidade para políticas multiculturais nos planos comunitário e estatal. Busca-se 

compreender a relação entre direitos humanos e identidades políticas por meio do conceito 

de “significante vazio” proposto por Ernesto Laclau. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Identidades Políticas. Pluralismo. Comunidades 

Políticas Internacionais. Imigração.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

MACIEL, Bruna. The  use of “empty signifiers” within the discourse of Human Rights: 
contributions of Ernesto Laclau's theory for the understanding of democratic principles of 
identification in plural political communities. 2010. 104 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2010.  

 

In spite of the apparent contradiction between the pretension of universality with which the 

discourse of Human Rights have been used, and the proliferation of the particularistic 

identity groups (enlarged by the international migration phenomenon) the hypothesis of this 

work is that the human rights discourse would be apt to function as cement of the new 

political structure which emerges in pluralistic political communities such as the European 

Union. It is proposed that the lack of precision in the content of the concepts integrating the 

vocabulary of human rights, such as equality, tolerance, inclusion or even democracy, is in 

fact a condition of the existence of multicultural policies in the realm of communitarian and 

state politics. The goal is to understand the relation between human rights and political 

identities, using the concept of “empty signifiers” proposed by Ernest Laclau. 

 

Key words: Human Rights. Political Identities. Pluralism. International Political 

Comunities. Imigration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Podem os direitos humanos, diante da multiplicidade de realidades culturais que 

pretendem harmonizar, significar algo mais que um nome no contexto da política internacional? 

A ausência de um significado determinado para esses nomes se constituirá em um óbice ou uma 

vantagem na consecução de reconhecimento político das singularidades culturais e valorativas 

entre indivíduos, em um espaço político comunitário que, marcado por intensos fluxos 

migratórios, se pretende democrático?  

Essas são as perguntas que motivaram o desenvolvimento dessa dissertação, provocadas 

pela observação das aparentes divergências na utilização do discurso dos direitos humanos na 

política internacional, sobretudo na construção de espaços políticos que transcendem o âmbito 

territorial dos Estados, como é o caso da União Europeia. Por um lado, o respeito aos direitos 

fundamentais é invocado como fundamento do espaço comunitário, tendo havido inclusive a 

incorporação da Carta de Direitos Fundamentais ao Tratado da União Europeia1, por ocasião do 

Tratado de Lisboa, bem como a criação recente da Agencia Direitos Fundamentais da União 

Europeia. Por outro lado, o direito à segurança é corriqueiramente sobreposto ao da dignidade da 

pessoa humana nos centro de detenções de imigrantes ilegais. Aliás, a própria abordagem das 

políticas institucionais comunitárias sobre a temática da imigração é feita pelo viés da segurança 

pública, e não sob a ótica dos direitos fundamentais. Não obstante, em ambos os casos, clama-se 

estar sob os auspícios dos direitos humanos. 

A ideia de uma essência humana universal, que permeia ainda hoje o discurso dos direitos 

humanos, mostra-se cada vez mais insustentável como vetor de políticas internacionais 

democráticas, quando se considera que o colapso das grandes ideologias no fim do século XX 

teve por consequência uma multiplicação de identidades coletivas no cenário político: a explosão 

de identidades étnicas e nacionais no leste europeu e territórios da ex-União Soviética, lutas de 

grupos imigrantes na Europa ocidental, novas formas de protesto multicultural e autoasserção no 

EUA, as quais se acrescenta uma variedade de formas de contestação associadas com os novos 

movimentos sociais.2 

                                           
1
  UNIÃO EUROPEIA. Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Jornal da União Europeia. 

Caderno 83/02. 30 de março de 2010. Disponível em: <eur-
lex.europa.eu/pt/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303PT.01000101.htm>. Acesso em 30 abr.2010 
2
  LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994. 
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Superar essa ideia, sem renunciar ao projeto de convivência democrática, constitui-se um 

desafio para a teoria dos direitos humanos. Este trabalho pretende ser uma contribuição nesse 

sentido, na medida em busca evidenciar o aspecto político da eleição destes conteúdos, tornando-

os mais transparentes como objeto do debate democrático.  

Não obstante a locução “direitos humanos” venha figurando, em seu uso político mais 

comum, como uma apologia para universalização de um modelo democrático liberal baseado na 

ideia de consenso entre sujeitos livres e iguais, diante da diversidade política e cultural 

característica das comunidades políticas contemporâneas, são patentes as dificuldades de efetiva 

concretização dessas normas de modo universal e uniforme. De outra sorte, observa-se que a 

consagração jurídica das normas em questão vem se realizando por meio de formas semânticas 

vagas e imprecisas, tanto no âmbito das constituições nacionais, como de tratados internacionais 

e normas comunitárias.  

A utilização de conceitos de significação semântica plástica como ampliadores das esferas 

de regulamentação da normatividade jurídica não é inédita para os estudiosos do direito. Todavia, 

cumpre destacar, a princípio, que o campo teórico sobre o qual se situa este trabalho não é o da 

dogmática jurídica. Ou seja, não são seu foco as dificuldades de concretização de direitos 

humanos na qualidade de normas pertinentes a sistemas jurídicos nacionais ou supranacionais. O 

que de fato objetiva-se é abordar os direitos humanos como uma forma de discurso político, e 

analisar, do ponto de vista da teoria política, se sua indeterminação pode desempenhar um papel 

favorável na construção de identidades em comunidades políticas culturalmente plurais como a 

União Europeia.  

Antes das preocupações sobre as controvérsias normativas envolvidas na adaptação da 

ideia de Estado de Direito - e consequentemente, de direitos humanos - à realidade das entidades 

políticas supranacionais, faz-se necessário perquirir sobre a questão dos fundamentos capazes de 

legitimar o domínio político que é exercido sob a forma do direito, sobretudo quando se tornam 

imprecisos os limites territoriais de sua incidência. Isto porque, o direito positivo, como 

consagrado na atualidade, não mais pode se socorrer de fundamentos metafísicos.3  

 

                                           
3  Sobre a relação entre Estado de Direito e democracia como objetos de estudo da jurisprudência e da ciência 

política, respectivamente, ver os comentários de Jürgen Habermas no ensaio “Sobre a coesão interna entre Estado 
de direito e democracia” publicado em: A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 
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Na contemporaneidade, a democracia prevalece como forma de governo mais 

amplamente difunda, uma vez que apresenta alto potencial de justificação política do poder, em 

virtude do projeto normativo de consenso em que se funda, no qual a legitimidade das decisões 

provém da própria participação dos governados4. Daí a importância de que a ciência jurídica, em 

sua acepção mais restrita, sobretudo no que diz respeito aos direitos humanos, esteja sempre 

munida das análises sobre a democracia, realizadas no âmbito da ciência política. 

Em busca de compreender o panorama político subjacente aos diversos tipos de discurso 

adotados sob a bandeira dos direitos humanos, bem como as repercussões desses discursos na 

formação dos sujeitos democráticos dentro de suas comunidades políticas, adotar-se-á como 

marco teórico principal a análise das práticas políticas discursivas oferecida pelo professor da 

Universidade de Essex (Inglaterra), o cientista político argentino Ernesto Laclau. Esta escolha 

metodológica implica no afastamento de noções metafísicas de direitos humanos em prol de uma 

concepção de caráter discursivo, na qual a linguagem é tida como uma forma de ação, e não 

como descrição de uma realidade preexistente. 

Como alerta Laclau5, com o crescimento dos conflitos políticos de fundamentos étnicos, a 

questão das identidades adquire grande centralidade na teoria política. Passa a ser questionada a 

ideia materialista de que os sujeitos possuem lugares definidos na estrutura socioeconômica, 

independentemente de seu contexto cultural. Já autor escolhido, adota a premissa de que as 

identidades sociais não são dadas previamente, mas merecem análise sob o aspecto de sua 

construção no processo de interação social. 

Sua tese de formação dos sujeitos políticos se pauta na ideia de que a identificação com 

determinada ordem jurídica não ocorre porque seja esta racional, ou em decorrência de suas 

virtudes políticas, mas porque ela traz consigo a possibilidade de estabelecer uma regularidade, 

um ordenamento, garantindo assim a continuidade da comunidade. Para o professor de Essex, 

“não há conexão necessária entre a habilidade de uma ordem de se tornar um princípio de 

identificação e seus efetivos conteúdos”.6 

 

                                           
4  GILIBERTI, G. Fundamental rights as European principles of legitimation. In: SALINARI, Raffaele K. (Org.). 

Europe and human rights. Roma: Luca Sossella, 2003. 
5 LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994 
6 Ibid.  
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Aplicada essa ideia a nossa hipótese, tem-se que a ausência de precisão do conteúdo dos 

conceitos integrantes do vocabulário dos direitos humanos, como igualdade, tolerância, inclusão 

ou mesmo democracia, criticada por trazer insegurança no plano jurídico (sobretudo 

considerando o modelo hermenêutico-legalista ainda prevalente nas culturas jurídicas herdeiras 

da tradição iluminista) revela-se, sob essa premissa teórica, como condição de possibilidade da 

atividade política, em prol da consolidação de uma ordem comunitária. Nesse sentido, a autor 

acena que:  

 

Termos como a unidade do povo, ou bem-estar do país, e assim por diante, 
como algo que forças políticas antagônicas clamam assegurar através de meios 
políticos totalmente diferentes, têm que ser necessariamente termos vazios, a fim 
de constituir os fins de uma competição política.7  

 

Para Ernesto Laclau8, a representação de demandas sociais heterogêneas necessita de 

símbolos necessariamente vagos e imprecisos. Para assumir o caráter de universal, é preciso que 

o símbolo se torne um “significante vazio”, despido de seu conteúdo concreto, passando a 

representar uma “cadeia de equivalência” de demandas singulares, que em determinado momento 

unem-se em função de uma só particularidade compartilhada: a oposição a um poder excludente.  

O universal, que neste trabalho relacionamos com os direitos humanos, não tem conteúdo 

concreto próprio, mas é sempre um horizonte resultante da expansão indefinida de uma cadeia de 

demandas sociais insatisfeitas, tidas como equivalentes pelo povo, cuja ligação com algum dos 

conteúdos particulares vai progressivamente se perdendo, à medida que o mesmo nome é 

invocado em vários discursos. Para abarcar este universal sem conteúdo especifico, faz-se uso de 

todo um vocabulário de “significantes vazios”, cujos significados temporários são resultado da 

competição política. No caso dos direitos humanos o exemplo emblemático seria a expressão 

dignidade da pessoa humana, cujo significado é construído a cada discurso em que é utilizada.  

Não obstante negue a validade das grandes narrativas da modernidade como explicações 

fundamentalistas para o mundo, o autor referenciado não vê como necessária a rejeição das 

tradições modernas, a exemplo dos direitos fundamentais. Bastaria reinterpretá-las, tendo em 

consideração a contingência dessas instituições. Nas palavras do próprio: 

 

                                           
7  LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994. p. 3. 
8  Ibid. 
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Os discursos de igualdade e direitos, por exemplo, não têm de se basear numa 
essência humana comum como a sua fundação; basta postular uma lógica 
igualitária cujos limites de operação sejam dados pelas práticas argumentativas 
concretas existentes numa sociedade.9 

 

Diante disso, rejeita-se aqui a herança teórica e política que atribui aos direitos humanos 

uma conotação moral substancial, nos termos do imperativo categórico kantiano. Esse tipo de 

abordagem, de certa maneira, substitui da ideia de direitos naturais, deixando pouco espaço para 

um debate político atento a diversidade das demandas sociais existentes.  

Para fundamentar nossa hipótese de que o discurso dos direitos humanos, no âmbito da 

política internacional, se estrutura na forma de significantes vazios, nos termos propostos no 

conjunto da obra de Ernesto Laclau, de modo a permitir que um mesmo discurso opere sobre 

realidades políticas nas quais são distintos os tipos de demanda social, será necessário 

socorrermo-nos de outras fontes da literatura política, para estabelecer a revisão do paradigma 

interpretativo dos direitos humanos a que nos propomos nesta dissertação.  

Com o objetivo de delimitar o contexto interpretativo em que se encontra o discurso dos 

direitos humanos que pretendemos analisar, o primeiro capítulo é destinado a tecer um panorama 

da questão dos direitos fundamentais na esfera pública europeia, com relação a qual pretendemos 

referenciar nossa hipótese de trabalho. Para tanto, a papel dos direitos fundamentais no processo 

de integração comunitária será tratado tanto sob o aspecto político, como sobre o aspecto 

institucional. 

No segundo capítulo pretendemos introduzir a temática da cidadania multicultural, como 

desafio de integração política na comunidade europeia. Para tanto retrataremos o questionamento 

sobre a natureza pós-estatal das reivindicações ligadas ao modo de vida dos imigrantes, assim 

como os questionamentos sobre a capacidade do modelo de Estado do Bem-estar Social financiar 

direitos referentes à preservação desses modos de vida. 

O capítulo terceiro trata dos desafios à tradição liberal construída com fundamento em 

direitos individuais, expondo o conceito de tolerância com as diferenças culturais e sua relação 

com a ideia de direitos coletivos. Por outro lado, é questionado o atributo da universalidade 

imputado aos direitos humanos no plano teórico. 

                                           
9  LACLAU, Ernesto. A política e os limites da modernidade. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Pós-

modernismo e politica. Rio deJaneiro: Rocco, 1992. p. 149. 
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A discussão do quarto capítulo pretende abordar o papel atribuído às diferenças em alguns 

modelos teóricos sobre a Justiça. A questão do multiculturalismo é tratada primeiramente sob o 

prisma da democracia liberal, considerando como paradigma o modelo habermasiano de 

consenso procedimental. Por outro viés, os efeitos sociais do reconhecimento das diferenças (ou 

negativa dele) são discutidos pela obra “Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos 

sociais” de Axel Honneth10. Ainda nesse capítulo, o papel da diferença no debate político 

democrático é retratado em trechos da obra da belga Chantal Mouffe.11  

Por fim, no capítulo quinto, adentramos nos conceitos referentes à construção das 

identidades políticas na obra de Ernesto Laclau12, que privilegia o aspecto da identificação no 

processo de construção identitário. O capítulo tratará especificamente da obra de Laclau, sob a 

perspectiva de identidades políticas construídas pelo processo de representação política, para 

culminar com a questão da viabilidade de articular discursivamente aspectos universais e 

particulares, através de termos vazios da linguagem.  

 Em se tratando de metodologia para tratar sobre a relação entre direitos humanos e 

identidade política, a escolha deste marco teórico no presente estudo, se justifica pela pretensão 

de demonstrar o esgotamento do paradigma “racionalista-universalista” de direitos humanos 

dominante no plano acadêmico e político, por meio da exemplificação de fenômenos que não 

conseguem ser explicados pelo esquema teórico criticado.  

Assim é que propomos a adoção de uma concepção de direitos humanos na qual não haja 

conteúdo objetivo específico, nos moldes de um “significante vazio”, nos termos descritos por 

Ernesto Laclau nas obras referenciadas em nosso estudo. Tal unidade de significação poderia ser 
                                           
10  HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003.  
11 MOUFFE, Chantal; LACLAU, Ernesto. Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic     
politics. London: Verso, 1985. 
    MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
    ______. On the political. London: Routledge, 2005.  
12 LACLAU, Ernesto. A política e os limites da modernidade. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.) Pós-
modernismo e política. Rio deJaneiro: Rocco, 1992. p. 127-149.  
______. The making of political identities. London: Verso, 1994.  
______. On populist reason. London: Verso, 2005.  
______. Subject of politics, politics of the subject. In: ______. Emancipation(s). London: Verso, 2007. p. 47-65.  
______. Universalism, particularism and the question of identity. In: ______. Emancipation(s). London: Verso, 
2007a. p. 20-30.  
______. Why do empty signifiers matter to politics? In: ______. Emancipation(s). London: Verso, 2007b. p. 36-46.  
______. Philosofical roots of discourse theory. Disponível em: 
<http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/onlinepapers.asp>. Acesso em: 5 jun. 2007c.  
______. Populism: what’s in a name? Disponível em: <http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/onlinepapers.asp>. 
Acesso em: 5 jun. 2007d.  
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aplicada em diferentes contextos, sem perder a vantagem de ser um referencial comum em prol 

de uma identificação política coletiva, mesmo fora do espaço estatal.  

A proposta de construção dessa dissertação se alinha, em grande parte, com a 

compreensão de metodologia científica exposta nas obras “La tensión essencial” e “A estrutura 

das revoluções científicas” de Thomas Kuhn, para quem a ciência é a consolidação de modelos 

teóricos exemplares, aptos a resolver os problemas que se lhes apresentam. O conhecimento se 

constituiria com base em acordos surgidos no âmbito das comunidades científicas, com base nos 

quais são enquadrados os diferentes fenômenos da realidade. Esses acordos, ao se consolidarem 

como exemplos para a resolução de problemas, constituem modelos teóricos chamados 

paradigmas, em torno dos quais se desenvolve a ciência.  

Referindo-se a ideia da raiz social do conhecimento, de matriz wittgensteineana, Thomas 

Kuhn defende que a aprendizagem se define em função de regras deduzidas de relações de 

semelhança; exemplos que se mostraram eficazes em problemas anteriores. O paradigma 

científico nada mais seria que um conjunto de modelos teóricos, unanimemente aceitos por uma 

comunidade científica. 

Para Kuhn, a ciência normal consistiria no uso desses modelos para enquadrar o maior 

número possível de fenômenos, ainda que inesperados. Em sua obra “A estrutura das revoluções 

científicas”13, o autor afirma que a ciência, quando bem sucedida, não encontra novidades no 

terreno dos fatos ou das teorias. Isto porque, as eventuais anomalias ou contra-exemplos, que não 

se enquadram nas teorias existentes, não são por si só aptos a induzir à substituição do 

paradigma.  

Tais imprevistos podem gerar modificações adaptativas na teoria, para englobar as novas 

observações. Não apenas a comparação da teoria com o mundo - como supõe o falsificacionismo 

popperiano14 - mas com outras teorias, bem como sua respectiva aptidão para resolução do 

problema em questão, é que acabaria por conduzir à rejeição de uma teoria. 

A questão da dinâmica da eleição dessas teorias exemplares foi objeto específico das 

reflexões de Thomas Kuhn na conferencia “Objetividade, juízos de valor e eleição de teoria”, 

                                           
13KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006.  
14  Nos termos do verbete contido no Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano. 4. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000, FALSEABILIDADE “É o critério sugerido por Karl Popper para acolher as generalizações 
empíricas. O método empírico, segundo Pooper, é o que ‘exclui os modos logicamente admissíveis de fugir à 
falseação’. Desse ponte de vista, as asserções empíricas só podem ser decidas em um sentido, o da falseação, e só 
podem ser verificadas por tentativas sistemáticas de colhê-las em erro. Desse modo desaparece todo o problema 
da indução e da validade das leis naturais. 
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onde o autor defende que, diante da existência de teorias rivais, a escolha individual se compõe 

não só de critérios compartilhados, mas também de valores subjetivos. Critica ainda a separação 

entre os processos de descobrimento e justificação, na qual se costuma imputar elementos 

subjetivos apenas ao primeiro tipo de processo, asseverando que “a objetividade deveria ser 

analisada em função de critérios como a precisão e a coerência. Se esses critérios não servem 

para guiar-nos por completo como estamos acostumados a esperar, então o que meu argumento 

demonstra pode ser o significado da objetividade e não seus limites”.15 

Kuhn esclarece em sua obra “A estrutura das revoluções científicas”16 que a emergência 

de novas teorias só costuma ocorrer quando nos deparamos com grandes equívocos na tradição 

científica anterior, de modo que a comunidade científica possa aceitar a emergência de um novo 

candidato a paradigma. Em suas palavras:  

 

Enquanto os instrumentos proporcionados por um paradigma continuam capazes 
de resolver os problemas que este define, a ciência move-se com maior rapidez e 
aprofunda-se ainda mais através da utilização confiante desses instrumentos. A 
razão é clara. Na manufatura, como na ciência - a produção de novos 
instrumentos é uma extravagância reservada para as ocasiões que a exigem. O 
significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada 
a ocasião para renovar os instrumentos.17  

 

As características de uma boa teoria – precisão, coerência, amplitude, simplicidade e 

fecundidade – seriam interpretadas de forma distinta por cada indivíduo. Devido a sua amplitude, 

estes critérios não funcionariam como regras objetivas, mas como valores que influenciam a 

escolha da teoria. A mudança nesses valores se refletiria em mudança na teoria e vice-versa, 

sendo essa retroalimentação que permitiria a inovação na ciência.  

Muito embora não seja a pretensão deste trabalho introduzir uma nova teoria capaz de 

sedimentar um novo paradigma de compreensão dos direitos humanos no âmbito jurídico-

político, objetiva-se retratar evidências de crise no paradigma dominante, e, sugerir a 

possibilidade de rearticulação de alguns de seus conceitos, para garantir uma possibilidade maior 

de sucesso na resolução dos problemas a que se propõe este tipo de discurso.  

                                           
15  KUHN, Thomas. La tensión esencial. Mexico: Fondo de Cultura Econômica, 1996. p. 362. 
16  Id. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
17  Ibid., p. 115. 
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Nossa pretensão de cientificidade, tal qual preconizava Max Weber18, esta na coerência 

entre as hipóteses iniciais eleitas e a observação de dados que pretendemos analisar. Para Weber, 

a indicação de fatores causais não consiste na identificação de nexos sintéticos a priori, mas 

consiste em fornecer condições explicativas para esboçar uma possibilidade objetiva, um tipo 

ideal. Não se exclui a existência de outros fatores causais não contemplados por esse estudo, já 

que se admite uma influencia recíproca entre as formas cognitivas e a dimensão social do 

pesquisador, a qual influencia suas escolhas epistemológicas. Trata-se da perspectividade do 

conhecimento, dado o caráter seletivo de todo procedimento de análise, visto que há sempre uma 

eleição de determinados pontos de vista, de forma a reduzir a complexidade dos problemas.19  

 

 

 

 

 

 

                                           
18 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Martin Claret,  2008 
19 CRESPI, Franco. Introdução à sociologia do conhecimento. São Paulo: EDUSC, 2000.  
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESFERA PÚBLICA EUROPÉIA 

 

2.1 INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA EUROPÉIA: o aspecto político 

 

Por que discutir identidades políticas na União Europeia? Que tipo de contribuições 

teóricas desse debate poderão ultrapassar aquele contexto específico? A resposta está na 

possibilidade de refletir sobre a sobrevivência do modelo de democracia liberal, amplamente 

defendido desde o pós-guerra na política internacional. Este modelo de ordenação das relações 

sociais vem enfrentando desafios das mais variadas ordens para manter-se vigente como forma de 

governo capaz de propiciar a forma de convivência social mais harmônica em espaços políticos 

que extrapolam o âmbito do Estado.  

Possivelmente, o aspecto que mais suscita controvérsias no campo jurídico diz respeito às 

modificações no conceito de soberania nacional, diante da previsão de transferência de algumas 

competências do Estado para o âmbito das instituições comunitárias. No conceito de Estado 

westifaliano, a soberania constituía, juntamente com território e povo, o tripé do Estado-Nação. 

Dentro desse modelo, o vínculo de pertencimento entre sujeitos e o Estado foi sempre a 

nacionalidade.  

O atual paradigma de integração político-institucional vigente na União Europeia, cuja 

legitimidade pretende se fundamentar no respeito aos direitos humanos dos cidadãos europeus, 

sem distinção de nacionalidade, é tido por muitos como modelo de uma suposta evolução da 

política, já em sua fase “pós-estatal”. Todavia, a questão da ausência de identificação política 

entre os habitantes do espaço europeu, relacionada com o intenso fluxo migratório de minorias 

culturais de etnias ou religiões distintas, ou mesmo dos que fogem da pobreza em seu país de 

origem, certamente foi dos fatores que contribuiu para a rejeição da adoção de uma Constituição 

Europeia pelo voto popular em alguns Estados integrantes da União, à exemplo da França e da 

Holanda.  

Nesse particular, o cientista político Bellamy atenta para o fato de que uma efetiva 

mudança, para além da política do Estado-Nação, exige também transformações conceituais em 

nossas visões sobre constitucionalismo, cidadania e representação20. A princípio, grande parte das 

discussões teóricas se tangenciaria através da noção de comunidade política. Todavia, 
                                           
20  BELLAMY, Richard. The challenge of European Union. In: General Editor Robert E. Gooding (Ed.). The 

Oxford handbook of political theory. New York: Oxford University Press, 2006. p. 245-261. 



20 
 

divergências sobre os elementos que constituem uma comunidade política, e sobre a medida em 

que a União Europeia deve assegurar o modelo de comunidade eleito, se revelam claramente nos 

julgamentos contrastantes sobre a adequação e o possível conteúdo de uma Carta de Direitos 

Fundamentais e de uma Constituição Europeia vinculantes aos países-membros.  

A esse respeito, o mencionado estudioso, comenta que, com relação à elaboração da Carta 

de Direitos de Direitos Fundamentais, incorporada ao Tratado da União Europeia por ocasião da 

assinatura do Tratado de Lisboa, se fez necessário acomodar elementos de posições antagônicas: 

se por um lado os socialdemocratas desejavam um elenco reduzido de direitos, que regulassem 

apenas as atividades do âmbito comunitário, por medo de que o documento ameaçasse os 

distintos modos de vida nacionais; por outro lado, os conservadores queriam fundar os direitos da 

União Europeia numa suposta cultura europeia de orientação cristã.  

Como resultado do compromisso vago efetivamente obtido, Bellamy21 suscita o temor 

que a Corte Europeia de Justiça, exerça de maneira autoritária a interpretação desses direitos, sem 

propiciar um diálogo entre as cortes constitucionais nacionais, capaz de consolidar uma 

verdadeira cultura de direitos europeia, construída com respeito à diversidade de fontes e 

significados.  

É justamente no sentido de fomentar o diálogo entre as diferentes culturas constitucionais 

vigentes no espaço da União Europeia, bem com compatibilizá-las com a insurgente ideia de uma 

Constituição Europeia (ainda que não codificada), que estudiosos do direito constitucional, como 

Galindo, propõem uma Teoria Intercultural da Constituição. Nas palavras do referido autor:  

 

Aqui se trata de reconhecer inicialmente a existência de culturas constitucionais 
no ocidente, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista sistêmico 
ou nacional, e de projetar uma relação dialógica entre as mesmas, relação esta 
que pressupõe uma consciência da própria imperfeição de uma específica cultura 
constitucional e a disposição de pensar soluções a partir deste diálogo, sem que 
isso signifique uma assimilação pura e simples de um modelo cultural diverso, 
mas que possibilite uma ponderação das simetrias e assimetrias entre culturas 
constitucionais em debate. 22  

 

                                           
21  BELLAMY, Richard. The challenge of European Union. In: General Editor Robert E. Gooding (Ed.). The 

Oxford handbook of political theory. New York: Oxford University Press, 2006. p. 245-261. 
22  GALINDO, Bruno César Machado Torres. Teoria intercultural da constituição: a transformação paradigmática 

da teoria da Constituição diante da integração interestatal na União Européia e no Mercosul. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 116.  
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Essa abordagem teórica empreende esforços no sentido de atualizar a teoria 

constitucional, diante da contestação do paradigma da supremacia constitucional face ao direito 

comunitário, bem como ao caráter complexo da pluralidade constitucional, que opera 

simbioticamente com procedimentos típicos do common law, quando a maioria dos países que a 

integram são vinculados ao sistema jurídico romano-germânico23. Um dos elementos dessa 

complexidade, atenta Galindo24, é que, não obstante a cultura constitucional de boa parte dos 

Estados-membros se filie ao constitucionalismo social, para efetivar a economia de livre-mercado 

no espaço europeu, os entes jurídicos supra estatais se delinearam no formato liberal de 

diminuição do intervencionismo estatal na economia. 

Deixando este rápido esboço do debate sobre as instituições constitucionais, nos interessa 

tratar neste trabalho a questão da legitimidade do exercício do poder político dentro do espaço 

comunitário europeu, com fundamento em um elenco de direitos humanos reconhecidos pelos 

governos, diante da diversidade cultural prevalente neste espaço. Essa diversidade possui efeitos 

concretos nos sentimentos de solidariedade popular, que permitem a consolidação de outro 

elemento do tripé de Westphalia: o povo. 

A configuração étnica-racial no território dos Estados-Nação europeus vem sofrendo 

crescentes modificações desde o período pós-guerra. Dentre os motivos, podemos elencar a 

migração de trabalhadores, bem como no registro de um sem número de pedidos de asilo político. 

O impacto da diversidade cultural e mesmo racial dos recém-chegados, nas sociedades em que 

passaram a viver, é fonte de contínuos e acirrados debates políticos e acadêmicos, sobretudo 

quanto à questão do tipo de integração que os Estados pretendem possibilitar a esses imigrantes, 

bem como os recursos financeiros disponibilizados para este fim, gerando questionamentos por 

parte de alguns analistas sobre a viabilidade do projeto em curso como forma de organização 

política sucessora do Estado Nacional. Exemplo dessas críticas é a descrição das sociedades 

multiculturais feita pelo historiador alemão Laqueur, em sua recente obra Os últimos dias da 

Europa:  

 

 

                                           
23  GALINDO, Bruno. Teoria intercultural da constituição: a transformação paradigmática da teoria da 

Constituição diante da integração interestatal na União Europeia e no Mercosul. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006.  

24 Ibid. 
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Em resumo, no mais tardar por volta da virada do milênio já era claro que a 
Europa não estava a caminho de alcançar o status de superpotência, e que se 
encontrava diante de uma crise existencial – ou mais precisamente de uma série 
de crises importantes das quais o problema demográfico era o mais grave. Isso 
começou a ser reconhecido quase que imediatamente, mas de novo houve uma 
confusão porque a crise parecia irremediável – o que foi descoberto tarde 
demais. Podia-se somente esperar que os recém-chegados, indiferentes ou 
mesmo hostis aos valores europeus, demonstrassem gradualmente mais 
tolerância, se não entusiasmo, em relação a eles, ou que o multiculturalismo, que 
se mostrara até então desapontador, pudesse talvez funcionar ao menos em longo 
prazo.25 

 

Os sinais dessa tensão são visíveis também no crescimento de partidos de extrema direita, 

cujos discursos responsabilizam os imigrantes pelo desequilíbrio social enfrentado pelos países 

em que residem; no crescimento de episódios de violência urbana protagonizados por jovens 

imigrantes, relacionados às altas taxas de desemprego e com as precárias condições de habitação 

e serviços sociais nos guetos em que vivem; para não mencionar o crescimento nas notícias de 

envolvimento de imigrantes em ataques terroristas de cunho religioso extremista.  

Políticos e cientistas se perguntam como formar um povo europeu quando a referência à 

nacionalidade como elo de pertencimento comunitário já não faz mais sentido, seja pela 

superposição de uma instância política supranacional, seja pela falta de identificação de 

substancial parte da população com os aspectos histórico-culturais que constituem as identidades 

nacionais dos países onde passaram a viver.  

Ao pensar na formação de identidades coletivas num espaço político onde vigem 

instituições políticas comunitárias, como é o caso da União Europeia, o papel do Estado como 

ente político não pode ainda ser desconsiderado, pois são precisamente as diferenças históricas na 

construção dos distintos Estados europeus que se fazem marcantes na maneira como evoluíram as 

políticas de integração e solidariedade com o outro/imigrante em cada país.  

Ante o fenômeno incontrolável do crescimento da população não-nacional (mesmo que 

pela simples superioridade das taxas de natalidade dos imigrantes em comparação com os 

nacionais), o enfrentamento político da pluralidade de reivindicações decorrentes dos diferentes 

modos de vida dos imigrantes, passa uma escolha política crucial na diretriz das políticas de 

integração adotadas: as diferenças carregadas por aqueles grupos, seja de raça, religião ou outros 

                                           
25  LAQUEUR, Walter. Os últimos dias da Europa. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. p. 22. 
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aspectos culturais, devem ser institucionalmente reconhecidas e publicamente valorizadas, em 

busca de um respeito mútuo? Ou, por lado, esse reconhecimento dos aspectos diferenciais de 

grupos minoritários dificultaria sua efetiva integração social?  

Em linhas bem gerais, a primeira opção equivale ao que passou a se chamar de “política 

multiculturalista”. Sua adoção, em vários países europeus, ocorreu com matizes bem diferentes, 

que equivalem também a diferentes concepções sobre o papel do Estado na política. Alguns 

desses exemplos serão analisados nos capítulo subsequente, juntamente com suas críticas, com o 

fim de subsidiar nossas reflexões sobre a possibilidade de uma identidade política coletiva, 

fundamentada na ideia universalista de direitos humanos, que concilie a ampla gama de 

particularidades reivindicadas no espaço político europeu.  

 

2.2 A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA NO ASPECTO INSTITUCIONAL 

 

No contexto da União Europeia, quatro grandes “liberdades”26 garantidas aos cidadãos 

podem ser identificadas: a livre circulação de pessoas e as liberdades de estabelecimento, de 

prestação de serviços e de circulação de capitais. 

O conceito de livre circulação na União Europeia foi, desde o início, alicerçado no papel 

do trabalhador e na regulamentação das migrações laborais, tanto que o direito de permanência 

nos países membros até hoje se encontra condicionado ao exercício de uma atividade econômica. 

Ocorre que a realidade do desemprego em larga escala tornou evidente o caráter socialmente 

excludente da legislação, trazendo reclamos de uma mudança de abordagem através de propostas 

de modificação dos Regulamentos que tratam da livre circulação e da não discriminação, para 

que passem a abranger não só trabalhadores, mas todos os cidadãos. 

Já em fevereiro de 2001, a Comissão Europeia elaborou uma comunicação ao Conselho 

Europeu intitulada “Novos mercados de Trabalho europeus, abertos a todos, acessíveis a todos”27, 

na qual ficou constatado que as migrações laborais se mostravam bastante seletivas e setorizadas, 

                                           
26  CAMPOS, João Mota de. Manual de direito comunitário: o ordenamento econômico da União Europeia. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 145. 
27COMISSÃO DA UNIÃO EUROPEIA. Novos mercados de trabalho europeus, abertos a todos, acessíveis a 
todos. COM/2001/0116.  
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0116:PT:HTML>. 
Bruxelas, 28 de fevereiro de 2001. Acesso em: 25 nov. 2009.  
 
 



24 
 

ocorrendo de forma temporária, promovidas por empresas, com finalidade de aprendizado ou em 

zonas transfronteiriças, limitadas principalmente a jovens altamente qualificados. 

Longe de significar uma ameaça para os países de economia mais prospera, o perigo da 

livre circulação de trabalhadores era a uma fuga de mão-de-obra qualificada dos países menos 

desenvolvidos. Ante o quadro de déficit em diferentes setores e profissões de vários países 

membros, a Comissão concluía pela necessidade de facilitar a mobilidade dos profissionais e 

desenvolver o potencial da mão-de-obra europeia, concentrando esforços no reconhecimento das 

qualificações profissionais e no desenvolvimento dos sistemas de educação e formação. 

Todavia, foi com alargamento da União Europeia, em 1° de maio de 2004, que a 

problemática da livre circulação de trabalhadores no espaço comunitário ganhou nova dimensão. 

Com a adesão das Repúblicas Checa, da Estônia, de Chipre, da Letônia, da Lituânia, da Hungria, 

de Malta, da Polônia, da Eslovênia, e Eslováquia, os quinze Estados-Membros anteriores se 

tornaram temorosos de uma invasão de seus postos de trabalho pelos cidadãos do chamado Leste 

Europeu. 

Apesar do reconhecimento de quase uma década, no âmbito das instituições comunitárias 

europeias, de que a imigração é um a questão que necessita de abordagem global em virtude de 

sua natureza eminentemente transfronteiriça, quando da formulação de políticas estratégicas 

comuns para a União Europeia, a ideia de integração dos imigrantes nas sociedades de destino é 

um norte presente nos instrumentos legais apenas de modo tênue e retórico. Os instrumentos 

normativos comunitários mantém sempre espaço para a soberania de cada Estado quanto à 

aceitação de imigrantes, sobretudo para fins de preservação dos mercados de trabalho.  

Desde 1 de maio de 1999, com a assinatura do Tratado de Amsterdã28, foi incorporado a 

União Europeia o Acordo de Schengen, vigente desde 1985 entre França, Alemanha, Bélgica, 

Luxemburgo e Holanda, para a regulamentação da livre circulação de pessoas dentro das 

fronteiras internas. Para tanto, os estados signatários acordaram sobre a harmonização de 

condições de entrada e vistos temporários para pessoas de países não integrantes, e regras para o 

trânsito nas fronteiras externas.  

Com o tempo e o aumento das adesões dos membros da União Europeia, o acordo evoluiu 

para medidas de cooperação policial e judicial, e o desenvolvimento de um sistema de 

                                           
28 UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Amsterdã. Jornal da União Europeia. Caderno 340. 10 de novembro de 1997. 
Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html >. Acesso em 30 abr.2010 
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informações, que permite aos órgãos de controle de fronteiras e autoridades judiciais informações 

sobre pessoas e objetos dentro das fronteiras de Schegen. 

Todavia, no tocante à questão da integração do fluxo migratório interno, a ausência de 

consenso político permitiu a adoção de poucos instrumentos legais vinculativos, dentre os quais 

vale a pena destacar os seguintes temas regulamentados, sempre no sentido de estabelecer metas 

de harmonização das legislações nacionais sobre determinados temas, sem, contudo interferir nas 

prerrogativas soberanas de cada Estado no tocante ao quantitativo de ingresso autorizado:  

a) Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, que 

estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais de 

países terceiros em situação irregular;29  

b) Diretiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa às condições de entrada e de 

residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado;30  

c) Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 

relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de 

países terceiros em situação irregular;31 

d) Decisão 2008/381/CE do Conselho, de 14 de Maio de 2008, que cria uma Rede Europeia das 

Migrações;32  

e) Diretiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004 relativa às condições de 

admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de 

formação não remunerada ou de voluntariado;33 

f) Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro de 2003, relativa ao estatuto dos 

nacionais de países terceiros residentes de longa duração. 34 

 

 

                                           
29Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:01:PT:HTML>. 
Bruxelas, 2009. Acesso em 30 abr.2010  
30Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:01:PT:HTML>. 
Bruxelas, 2009. Acesso em 30 abr.2010 
31Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:01:PT:HTML>. 
Bruxelas, 2008. Acesso em 30 abr.2010 
32Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:131:0007:01:PT:HTML>. 
Bruxelas, 2008. Acesso em 30 abr.2010 
33Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0114:PT:HTML>. 
Bruxelas, 2004. Acesso em 30 abr.2010 
34Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0109:PT:HTML>. 
Bruxelas, 2003. Acesso em 30 abr.2010 
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Em 21.12.2005, uma Comunicação da Comissão da União Europeia foi publicada em 

Bruxelas, formulando um Plano de Ação sobre Migração Legal35, que se constitui em uma gama 

de sugestões de iniciativas para enfrentar os impactos econômicos da imigração, e pautou 

diversas das discussões subsequentes sobre tema no plano da política comunitária, contendo 

propostas de diretivas em quatro frentes temáticas:  

• Proposta de diretiva relativa às condições de entrada e residência de trabalhadores altamente 

qualificados;  

• Proposta de diretiva relativa às condições de entrada e residência de trabalhadores sazonais;  

• Proposta de diretiva relativa aos procedimentos que regulamentam a entrada, a estadia 

temporária e a residência de pessoas transferidas dentro da mesma empresa;  

• Proposta de diretiva relativa às condições de entrada e residência de estagiários remunerados. 

 

O documento aborda a questão sob a perspectiva de que:  

 

a curto e médio prazo, a imigração laboral - no quadro do pacote global de 
medidas da Estratégia de Lisboa destinadas a aumentar a competitividade da 
economia da UE – pode contribuir positivamente para compensar as 
consequências desta evolução demográfica e revelar-se-á crucial para a 
satisfação das necessidades actuais e futuras do mercado laboral, assegurando 
assim a sustentabilidade económica e o crescimento.36  

 

Essa comunicação foi posteriormente objeto de resolução por parte do Parlamento 

Europeu em 26/09/200737, apoiando a abordagem de que as realidades do envelhecimento da 

população e das alterações demográficas tornam necessário que se reconsidere a política de 

imigração, uma vez que a situação atual e futura dos mercados de emprego da União Europeia 

precisa de uma boa gestão da imigração legal, devendo a mesma deve ser acompanhada por uma 

                                           
35COMISSÃO DA UNIÃO EUROPEIA. Plano de acção sobre a migração legal. COM/2005/0669. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0669:FIN:PT:HTML>. Bruxelas, 21 de 
dezembro de 2005. Acesso em: 30 abr. 2010.. 
36 Ibid. 
37 PARLAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA. Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de Setembro de 2007, 

referente ao Plano de Acção sobre a Migração Legal (2006/2251(INI)) Jornal da União Europeia. Caderno 219 
E de 28.8.2008, p. 215—223. Disponível em: <http://www.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:219E:0215:0223:PT:PDF>. Bruxelas, 2008. Acesso em 
30 abr.2010.  
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política eficaz de integração, que diga respeito tanto aos imigrantes de países terceiros como à 

população europeia.  

Em 04 de maio de 2010, o Conselho da União Europeia publicou o “Programa de 

Estocolmo - Uma Europa aberta e segura que sirva e proteja os cidadãos”38, no intuito de definir 

as orientações estratégicas da programação legislativa e operacional no espaço de liberdade, 

segurança e justiça, da União Europeia, nos termos do artigo 68º do Tratado Sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Do documento fica claro da referida estratégia de 

programação legislativa no âmbito comunitário, que a principal preocupação, longe de ser a 

integração dos cidadãos europeus, é quanto a coordenação de estratégias de combate a imigração 

ilegal oriunda de países terceiros.  

A título exemplificativo, observa-se que, apesar de o documento de 136 laudas, conter 

123 menções ao termo imigração, migração, migrantes ou fluxos migratórios, o termo “migração 

legal”, fundamental para os delineamentos de uma efetiva integração europeia, aparece ao longo 

do documento apenas cinco vezes, de maneira bastante genérica, nos trechos a seguir transcritos:  

 

O Conselho Europeu reafirma os princípios enunciados na Abordagem Global 
das Migrações, bem como no Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo, e 
recorda as suas conclusões de Junho e Outubro de 2009 sobre o assunto. O 
Conselho Europeu salienta a necessidade de implementar todas as medidas de 
forma global e de as avaliar conforme decidido, e relembra os cinco 
compromissos de base assumidos no Pacto:  
– organizar a migração legal tendo em conta as prioridades, as necessidades e as 
capacidades de acolhimento determinadas por cada Estado-Membro, e favorecer 
a integração; 
 
(...) 
 
O Conselho Europeu apela ao desenvolvimento e consolidação desta abordagem 
integrada, com base nos princípios iniciais da solidariedade, do equilíbrio e da 
genuína parceria com os países de origem e trânsito fora da União, e em 
consonância com os resultados já alcançados. A implementação da Abordagem 
Global tem de ser acelerada, utilizando estrategicamente todos os seus 
instrumentos, e melhorada através de uma maior coordenação. Haverá que 
manter um equilíbrio entre as três áreas (promover a mobilidade e a migração 
legal, aproveitar ao máximo o elo entre migração e desenvolvimento, e prevenir 
e combater a imigração ilegal). 
 

                                           
38CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Programa de Estocolmo — Uma Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos. Jornal Oficial nº C 115 de 04/05/2010 p. 0001 – 0038  Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:01:PT:HTML>Bruxelas, 2010. Acesso em: 31 
mai. 2010. 



28 
 

(...) 
 
O Conselho Europeu convida: a Comissão e o Conselho a prosseguirem a 
implementação do Plano de Acção sobre a migração legal; 
 
(...) 
 
O Conselho Europeu convida, pois, a Comissão a apresentar propostas para: a 
consolidação de toda a legislação existente no domínio da imigração, a começar 
pela que diz respeito à migração legal, consolidação essa que terá por base uma 
avaliação do acervo da União pertinente e incluirá as alterações necessárias para 
simplificar e/ou, se necessário, completar as disposições existentes e melhorar a 
sua aplicação e coerência; 
 
(...) 
 
Partindo também dos resultados das reuniões semestrais do Conselho 
Permanente da Parceria no espaço de liberdade, segurança e justiça, a União e a 
Rússia deverão continuar a cooperar no âmbito do diálogo sobre vistos e 
migração legal, abordando simultaneamente a migração ilegal, reforçar a luta 
comum contra a criminalidade organizada e especialmente a cooperação 
operacional, e melhorar e intensificar a cooperação judiciária.39 

 

Por sua vez, o termo “imigração ilegal” aparece dezesseis vezes ao longo do texto, sempre 

estritamente relacionado à segurança e ao controle de fronteiras, sem qualquer conotação social 

do problema. Nessa mesma linha, é possível observar que, embora o termo “integração” apareça 

genericamente no documento vinte e sete vezes, somente se registram sete entradas para a 

expressão emprego, sendo que apenas em uma delas fica reconhecido que “O acesso ao emprego 

é um aspecto central de uma integração bem sucedida” 40. Já nas nove menções ao termo cultura, 

somente três se referem ao diálogo intercultural, enquanto as demais buscam a formação de uma 

cultura judiciária comum entre os profissionais europeus, numa evidencia a valoração dos 

aspectos de política judiciária em detrimento de políticas públicas comunitárias de acesso ao 

emprego.  

                                           
39 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Programa de Estocolmo — Uma Europa aberta e segura que sirva e 

proteja os cidadãos. Jornal Oficial nº C 115 de 04/05/2010 p. 0001 – 0038  Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:01:PT:HTML>Bruxelas, 2010. Acesso em: 31 
mai. 2010. 

40 Ibid. 
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3 O DESAFIO DA CIDADANIA MULTICULTURAL NA COMUNIDAD E EUROPEIA 

 

3.1 O TESTE DA CIDADANIA PÓS-ESTATAL: os casos da Alemanha e da Inglaterra 

 

Ao fim da década de 90, os pesquisadores europeus Koopmans e Statham41 (holandês e 

inglês, respectivamente) publicaram no American Journal of Sociology, um artigo no qual, 

analisando o padrão formulação de demandas sociais de imigrantes na mídia escrita de dois 

países da União Europeia, pretendiam testar a existência de indícios fáticos à idéia de uma 

cidadania pós-estatal. 

Uma das premissas do estudo é que o debate da imigração na União Europeia está 

intrinsecamente ligado com o da sobrevivência do modelo de Estado-Nação liberal. Isto porque, 

com a transnacionalização das comunidades migrantes, a cidadania nacional diminuiria sua 

relevância como atributo para a concessão de direitos. Nesse contexto, fala-se numa cidadania 

“multicultural”, que confere direitos especiais, reconhecimento a grupos minoritários e sua 

cultura, com fundamento em direitos universais da personalidade, baseados em instituições e 

convenções internacionais de direitos humanos. 

Na pauta de reivindicações dos migrantes e minorias étnicas, esses direitos culturais 

coletivos figurariam como principal item. Com relação à defesa desse tipo de direito, os autores 

identificam duas grandes vertentes no plano teórico: Os advogados de uma cidadania 

multicultural diferencial, que forneça, através de ações afirmativas, mecanismos para que as 

minorias discriminadas tenham acesso aos recursos econômicos e políticos da vida social, como é 

o caso da feminista americana Iris Marion Young42, e, por outro lado, teóricos que defendem que, 

para o funcionamento da democracia, são necessários coesão social, entendimentos, identidades 

assim como solidariedades compartilhadas, e, que, os direitos coletivos, por si só, não capazes de 

garantir esse quadro.  

A análise de Koopmans e Statham43 pretende demonstrar que as diferentes configurações 

de cidadania e direitos estão enquadradas em diferentes contextos político-nacionais, e que a 

                                           
41  KOOPMANS, Ruud; STATHAM, Paul. Challenging the liberal Nation-State? postnationalism, 

multiculturalism, and the collective claims-making of migrants and ethnic minorities in Britain and Germany. 
American Journal of Sociology, Chicago, v. 105, n. 3, p. 652-696, 1999. Disponivel em: 
<http://www.eurpolcom.eu/exhibits/AJS.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2009.  

42 YOUNG, Iris Marion. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000.  
43  KOOPMANS, Ruud; STATHAM, Paul, op. cit.. 
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inserção em cada contexto institucional-cívico tem diferentes consequências para a incorporação 

dos migrantes e para a mobilização política em torno das diferenças étnicas. Esses autores, 

partindo de uma análise de Rogers Brubaker, denominada “Citizenship and Nationhood in France 

and Germany.”44, consideram duas variáveis como relevantes na configuração dos diferentes 

regimes de cidadania, no tocante a questão da inclusão da diversidade étnica ao regime de 

direitos dos nacionais, a saber:  

- O primeiro critério é o de acesso formal a cidadania. Essa dimensão se relaciona à 

distinção entre atributos de base etno-cultural ou territoriais físicos para atribuição jurídica de 

cidadania plena.  

- O segundo critério se relaciona à distinção entre assimilacionismo ou pluralismo, como 

condição para que o Estado atribua a cidadania, significando o primeiro caso a necessidade de 

renúncia aos aspectos culturais de origem, e o segundo, o incentivo a tais características.  

A partir dessas variáveis, a dupla propõe três tipos weberianos de regimes de cidadania: o 

etno-cultural exclusionista; o assimilacionista cívico; e o pluralista multicultural.  

No contexto europeu, citam como exemplo do primeiro tipo, a Alemanha, onde milhares 

de descentes de migrantes nascidos no país são oficialmente estrangeiros (Auslander), enquanto 

recém-chegados da Rússia com descendência étnica são considerados cidadãos (Aussiedler). Já 

na França, o Estado oferece aos migrantes completo acesso aos direitos, mas sob uma perspectiva 

assimilacionista: deles é esperado que cultivem fidelidade aos valores republicanos franceses 

acima da identidade religiosa ou pertencimento étnico. Por fim, em países como Inglaterra e 

Holanda, o acesso aos direitos políticos vem acompanhado de um patrocínio estatal às diferenças 

através reconhecimento de direitos culturais coletivos.  

A questão é em que medida as tradições nacionais tem consequências relevantes para os 

migrantes. Os autores resgatam novamente a análise de Brubaker45, quando afirma que a 

cidadania seria sobretudo um processo de significação na definição dos marcos simbólicos da 

identidade nacional. Nesse campo político conturbado é que se definiria a relação dos migrantes 

com o Estado-Nação. Partindo desse ponto, acrescentam que os diferentes atributos simbólicos 

                                           
44 BRUBAKER, 1992 apud KOOPMANS, Ruud; STATHAM, Paul. Challenging the liberal Nation-State? 
postnationalism, multiculturalism, and the collective claims-making of migrants and ethnic minorities in Britain and 
Germany. American Journal of Sociology, Chicago, v. 105, n. 3, p. 652-696, 1999. Disponivel em: 
<http://www.eurpolcom.eu/exhibits/AJS.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2009. 
45 Ibid. 
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conferidos aos migrantes influenciam diretamente na distribuição de recursos materiais aos 

mesmos e nas suas possibilidades de participação na comunidade política.  

O rótulo de migrante seria uma forma de relação social que afeta as chances sociais do 

destinatário. Por tanto, na questão dos direitos à cidadania, também está inserida a questão dos 

recursos para o acesso à comunidade política, a exemplo do direito de votação, que pode fazer 

diferença no potencial que tem os migrantes de pressionar por mudanças políticas e sociais.  

Outro aspecto apontado no artigo, é que, na Europa ocidental, a figura dos trabalhadores 

temporários recrutados no pós-guerra para suprir momentaneamente a escassez de mão de obra 

em vários setores da economia, contrariamente ao planejado, tornou-se permanente, trazendo os 

migrantes seus filhos e famílias. Não obstante essa permanência ultrapassar gerações, a maioria 

deles não se tornou cidadão em seu país de residência, mantendo fortes laços com sua terra natal.  

Acerca desse aspecto, Koopmans e Statham observam um desacoplamento dos dois 

principais elementos da cidadania: identidade e direitos. Enquanto os últimos assumem 

universalmente uniformidade legal e abstração, e são definidos no nível global; identidades, por 

outro lado, ainda expressam particularidades e são concebidas como territorialmente vinculadas. 

A cidadania nacional ainda prevalece como identidade, mas em termos de tradução em direitos e 

privilégios, deixa de ser uma construção significante.46  

Relatam que, na visão dos pós-nacionalistas, os migrantes teriam passado a formular suas 

demandas por residência e direitos sociais, frequentemente particularistas, em termos de direitos 

universais, ao menos nos termos do direito de cada um a sua própria cultura e identidade. Os 

limites da nação ou da cidadania nacional se tornariam irrelevantes quando identidades, na 

qualidade de direitos, têm sua legitimidade derivada de discursos universalistas sobre a 

personalidade.  

Constatam por fim que, no plano institucional, tem havido pouco progresso com relação a 

políticas de integração do migrante (as políticas comuns até então implementadas, como o acordo 

de Schengen, se tratam de controles mais estritos à imigração indesejada.) e uma interpretação 

restritiva das convenções sobre seus direitos. Todavia, no plano dos Estados, minorias migrantes 

                                           
46  KOOPMANS, Ruud; STATHAM, Paul. Challenging the liberal Nation-State? postnationalism, 

multiculturalism, and the collective claims-making of migrants and ethnic minorities in Britain and Germany. 
American Journal of Sociology, Chicago, v. 105, n. 3, p. 652-696, 1999. Disponivel em: 
<http://www.eurpolcom.eu/exhibits/AJS.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2009. 



32 
 

crescentemente formulam demandas por direitos coletivos especiais, e de reconhecimento e apoio 

pelo Estado a sua identidade e diferenças culturais.  

Tendo em vista que algumas dessas demandas são contrárias à essência dos valores 

liberais, a exemplo da mutilação da genitália feminina, o desafio ao Estado-Nação que a 

imigração representa, não estaria na soberania externa, mas na capacidade de manter a coesão 

social, bem como a concepção liberal de direitos individuais sobre a qual repousa. Respostas 

viáveis para essas questões seriam o grande desafio para a democracia de hoje. 

 

3.1.1 O caso da Alemanha e da Inglaterra  

 

Segundo projeções para 2010 do United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Inglaterra e Alemanha estão entre os dez países que mais procurados pelos imigrantes 

internacionais47; Alemanha em terceiro lugar do ranking com 5% dos migrantes internacionais e 

Reino Unido em sétimo lugar com 3% do total.  

 

Tabela 1 – Ranking dos dez países com o maior número de Imigrantes Internacionais. (em milhares, 2010*) 

 

 

 

   

Numero  de Imigrantes 

Internacionais  

Percentual de Imigrantes 

Internacionais (%)  Ranking  

Ucrania            5.257.527 2,5 10

India            5.436.012 2,5 9

Espanha            6.377.524 3,0 8

Reino Unido            6.451.711 3,0 7

França            6.684.842 3,1 6

Canadá            7.202.340 3,4 5

Arabia Saudita            7.288.900 3,4 4

Alemanha         10.758.061 5,0 3

                                           
47 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). Trends in 
International Migrant Stock: The 2008 Revision . New York: UN database, 2009. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration2008.htm >. Acesso em: 25 nov. 2009.  
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Federação Russa         12.270.388 5,7 2

Estados Unidos         42.813.281 20,0 1

Total dos dez       110.540.586 51,7   

Mundo       213.943.812 100,0   

Nota: *Projeção pela Divisão de População das Nações Unidas. Como os países coletam estatísticas sobre
imigrantes de maneiras variadas, é frequentemente difícil harmonizá-las entre os países; diferenças na contagem
afetam profundamente as ordens do ranking.  Fonte: United Nations (2009, p.9) 
 

 

Embora tenham ambos os países se socorrido de mão de obra estrangeira na crise 

econômica pós-guerra, estes Estados apresentam modelos bem distintos no tocante à aquisição de 

nacionalidade e direitos políticos. Enquanto na Alemanha, a política oficial foi baseada na 

assunção de que, um dia, os trabalhadores retornariam aos seus países de origem; na Inglaterra, 

até 1971 com o Immigration Act, todas as pessoas oriundas da Comunidade Britânica 

(Commonwealth) recebiam automaticamente direitos políticos e sociais iguais aos dos nascidos 

ingleses, havendo inclusive medidas oficiais de combate ao racismo e à discriminação.  

Na Alemanha, a maior parte da segunda geração de imigrantes ainda é contabilizada 

como estrangeira, havendo extensas exigências para o processo de naturalização, inclusive com a 

renúncia à nacionalidade de origem e exigência de fidelidade à Constituição. O requisito 

temporal é de residência legal no país por ao menos oito anos. É aferida ainda a possibilidade de 

mantença sem recurso a assistência social, bem como domínio mínimo da língua.  

No sistema de aquisição de nacionalidade por nascimento, prevalece o jus sanguinis, com 

difícultosas exceções. Somente a partir do Nacionality Act, efetivo em 1 de janeiro de 2005, uma 

criança nascida no país, de pais não alemães, é considerada cidadã apenas se ao menos um dos 

pais viver legalmente no país a pelo menos oito anos do nascimento, ou tiver um visto de 

residência permanente. Neste caso, até os 23 anos a criança deverá optar entre a nacionalidade 

alemã e a de seus pais.  

A Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)48 estimou a 

população total da Alemanha, no ano de 2003, em 82.534 milhões pessoas. Nesse quadro, a 

população de nascidos no exterior (foreign born) seria de 12,9%, enquanto que o percentual de 

                                           
48ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD Factbook 2010: 
Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing.. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/20752288-2010-table-deu>. Paris, 2010. Acesso em: 31  mai. 2010. 
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estrangeiros não-cidadãos (foreigner) ficaria em 8,9%49. Para a Inglaterra, no mesmo ano, numa 

população de 59.557 milhões de pessoas, o percentual estimado de “foreing born” era de 8,9%, 

caindo para 4,7% de estrangeiros. 

Analisando os dados, pode-se observar que, no caso da Alemenha, apesar do percentual 

de estrangeiros se mostrar inferior ao de nascidos no exterior, em se tratando se país que adota 

como critério de nacionalidade o jus sanguini, deve se considerar nessa redução não apenas 

naturalizações decorrentes de tempo de permanência legal, mas também a forte presença no país, 

sobretudo na década de 90, dos chamados Aussiedler, população migrante da ex-União Soviética, 

que, apesar de nascidos em outros países (foreing born), foram automaticamente considerados 

como cidadãos em virtude de sua descendência étnica.  

Já na Inglaterra, onde há maior abertura para critérios decorrente do jus soli, é visível o 

efeito dos processos de naturalização na aquisição de cidadania. No país, o período de residência 

exigido para naturalização é e apenas cinco anos, não sendo necessária renuncia a nacionalidade 

de origem. No caso de nascimento em solo inglês, para ser tido como nacional, basta que um dos 

pais tenha permissão para residir definitivamente na Inglaterra, após período de permanência 

legal, que costuma ser de cinco anos.  

Em 2005, no ano em que entrou em vigência o Nacionality Act alemão, o sitio eletrônico 

EUROSTAT50, mantido pela Comissão da União Europeia para compilação de dados estatísticos 

referentes ao seu  funcionamento, divulgou em seu boletim periódico a concessão de 117 241 

cidadanias para população de 82 469 420 habitantes (0,14% da população), contra 161 755 no 

Reino Unido, de uma população 60 238 380 habitantes (0,26% da população).  

A grande diferença entre os dois países esta nas estratégias de integração política dos 

imigrantes. Na Alemanha, da exclusão da cidadania formal, decorre o papel marginal dos 

imigrantes no processo político. Na Inglaterra, em contraste, tem-se a facilitação pelo Estado da 

participação política dos imigrantes, em geral, através da caracterização de minorias raciais ou 

étnicas apoiadas por legislação anti-discriminação. A racialização da política é estendida 
                                           
49  O termo “foreign born” (nascido no exterior) se refere àquele que nasceu em outro país, havendo possibilidade 

de se submeter a processo de naturalização em regimes que adotam critérios de aquisição de nacionalidade 
originários do jus soli. Já o “foreigner”  (estrangeiro) é mais utilizado em regimes com prevalência do regime jus 
sanguini , para designar o residente não-cidadão por ausência de ascendência étnica alemã, não sendo relevante 
o nascimento no país. 

50 SARTORI, Fabio. Acquisitions of citizenship slightly declining in the EU – EUROSTAT- statistics in focus- 
Issue number 36/2010. ISSN 1977-0316. Louxemburgo,2010. Disponível em: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-10-036 >. 
Acesso em: 04 jul. 2010.  



35 
 

inclusive para grupos cuja autoidentificação não é racial, como os mulçumanos paquistaneses e 

de Bangladesh, geralmente identificados como “Asiáticos”.  

Devido a um sistema eleitoral que considera o peso das regiões e o fato de serem algumas 

delas ocupadas maciçamente por grupos minoritários, esses grupos, na Inglaterra, têm seus 

interesses considerados na elaboração das políticas em nível local. Na Alemanha, à exceção de 

alguns conselhos locais, não há canais institucionalizados de acesso ao processo político, ou para 

o atendimento das demandas sociais de grupos específicos na esfera pública.  

Para testar as hipóteses referentes a eventual prevalência de um modelo pós-nacionalista 

no perfil das reivindicações formuladas por grupos minoritários na esfera pública dos países onde 

residem, Koopmans e Statham51 elaboraram estudo comparativo entre Alemanha e Inglaterra, 

considerando que as diferenças no tratamento político interno conferidos as imigrantes teriam 

repercussão reduzida, em caso de caracterização de um cenário político transnacional. A pesquisa 

foi conduzida através da identificação da menção a reivindicações versando o tema da integração 

dos imigrantes em jornais de grande circulação de ambos os países.  

Uma das hipóteses ventiladas é a de que, de acordo com um modelo de sociedade 

multicultural, as identificações ocorreriam com base nas diferenças culturais, enquanto um 

modelo de cidadania nacional permitiria identificações com base na origem étnica, na Alemanha, 

e com base em grupos raciais e culturais, na Inglaterra.  

Os resultados encontrados para Inglaterra respaldam a ênfase na política multicultural 

como uma importante fonte para a formulação de demandas sociais dos grupos migrantes. A raça 

é regular e legitimamente utilizada como fundamento para pleitos sociais, inclusive quando 

consideradas as demandas relacionas a organizações autoidentificadas. Observou-se também alto 

nível de formulação de demandas com referencia a grupos religiosos, sobretudo mulçumanos, 

mesmo tendo em consideração que a política governamental se refere aos mulçumanos 

paquistaneses e de Bangladesh sob o rótulo racializado de Asiático. A questão da 

autoidentificação parece falar mais alto de que os rótulos políticos formulados para fins de 

integração política. Já no caso da Alemanha, ao contrário da Inglaterra, a identificação de 

demandas sociais formuladas por pertinência a grupos nacionais ou étnicos é bem mais freqüente. 

                                           
51  KOOPMANS, Ruud; STATHAM, Paul. Challenging the liberal Nation-State? postnationalism, 

multiculturalism, and the collective claims-making of migrants and ethnic minorities in Britain and Germany. 
American Journal of Sociology, Chicago, v. 105, n. 3, p. 652-696, 1999. Disponivel em: 
<http://www.eurpolcom.eu/exhibits/AJS.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2009. 
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Inclusive as minorias religiosas mulçumanas aparecem na esfera pública identificadas como 

turcos, curdos ou iranianos. Por razões históricas óbvias, relacionadas ao nazismo, o elemento 

raça não tem lugar nas formulações e reivindicações políticas.  

De modo geral, os resultados comparativos entre os países não respaldam a ideia de uma 

forma de cidadania transnacional ou pós-nacionalista, já que a modalidade de integração política 

promovida por cada Estado apresenta evidentes reflexos na maneira de formulação de demandas 

sociais retratada nos jornais de cada país. Da mesma maneira, contrariamente a hipótese 

formulada para um modelo pós-nacional, as demandas sociais formuladas por organizações 

explicitamente mencionas demonstram uma prevalência de 73% - na Alemanha - e 83% - na 

Inglaterrra - de organizações cujo escopo territorial é interno ao Estado-Nação.  

Numa realidade transnacional, esperar-se-ia uma maior atuação de organizações de 

caráter internacional, europeu, ou mesmo dos países de origem dos imigrantes. A maior parte das 

reivindicações formuladas por grupos não nacionais se refere a grupos sediados nos países de 

origem dos imigrantes, mas relacionadas, sobretudo, a fortificação daqueles Estados Nacionais, 

como é o caso do Partido dos Trabalhadores Curdos se manifestando na Alemanha. Uma 

possibilidade apontada pelos autores para a ausência de atuação de organizações de imigrantes no 

âmbito europeu é a enorme divergência de opiniões sobre os objetivos e as estratégias de 

integração.  

 

3.2 MULTICULTIRALISMO E WELFARE STATE 

 

Nas duas últimas décadas na União Europeia, as políticas públicas de âmbito nacional, 

implementadas com objetivo de consolidar determinados direitos fundamentais comuns aos 

residentes, têm sido objeto de frequentes questionamentos quanto à maneira com que se propõem 

a equacionar as questões referentes à diversidade etnocultural. Defensores do chamado 

multiculturalismo, como Keith Banting e Will Kymlicka52, tratam sob o rótulo de políticas 

multiculturais aquelas tendentes ao reconhecimento de autonomia linguística e/ou territorial a 

grupos nacionais minoritários; de direito a autogoverno, no caso de alguns povos indígenas; e, no 

caso dos imigrantes, políticas que envolvem algum nível de reconhecimento público e apoio à 

                                           
52  BANTING, Keith; KYMLICKA, Will (Ed.). Multiculturalism and the welfare state: recognition and 

redistribution in contemporary democracies. New York: Oxford University Press, 2006.  
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manutenção de identidades culturais distintas, ultrapassando o simples asseguramento de direitos 

civis e políticos básicos.  

Para esse autores, que se propõem a analisar as relações entre os referidos tipos de política 

e a capacidade de manutenção de políticas de bem-estar social na obra “Multiculturalism and the 

Welfare State – Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies” editada por 

ambos em 2006, a ascensão do multiculturalismo está intrinsecamente relacionada com o 

discurso dos direitos humanos:  

 

Os mesmos ideais de direitos humanos que inspiraram as lutas contra o 
colonialismo, segregação racial e discriminação de castas, também inspiraram as 
lutas de outros grupos etnoculturais historicamente desfavorecidos, para 
contestar as manifestações de hierarquia étnicas e sociais remanescentes. De 
fato, a moderna retórica do multiculturalismo se desenha explicitamente dos 
discursos e estratégias desenvolvidos durante os movimentos anti-coloniais de 
libertação nacional e dos movimentos de direitos civis dos afro-americanos, 
adaptando-os às necessidades específicas de diferentes tipos de grupos em 
diferentes países.53  

 

Na obra em questão, os referidos autores sustentam que, em geral, pode-se observar a 

consolidação de uma tendência das democracias ocidentais em promover uma maior acomodação 

da diversidade, sobretudo com relação a minorias nacionais e povos indígenas e, de maneira um 

pouco mais oscilante, para com grupos imigrantes. São precisamente os problemas oriundos da 

imigração que vêm servindo de fundamento a grande parte das críticas sociológicas que apontam 

para a existência de efeitos não pretendidos das políticas multiculturais no enfraquecimento do 

Estado do Bem-Estar Social. Na defesa a que se propõem, constatam serem duas as linhas de 

crítica mais comuns: políticas multiculturais teriam efeitos negativos na integração econômica e 

social das minorias imigrantes, ou, criariam espaço para o desenvolvimento de movimentos 

religiosos e políticos radicais.  

Diante dessas acusações, pretendem Banting e Kymlicka54 demonstrar, por meio de 

pesquisas de opinião quantitativas, qual o impacto da diversidade étnica e racial na solidariedade 

social, necessária para manter modelos econômicos redistributivos, bem como eventual alteração 

desse comportamento pelas políticas multiculturais. Essas pesquisas se relacionam ao nosso 

                                           
53  BANTING, Keith; KYMLICKA, Will (Ed.).  Multiculturalism and the welfare state: recognition and 

redistribution in contemporary democracies. New York: Oxford University Press, 2006. p. 9. 
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objeto, na medida em que trazem dados sofre a suficiência ou insuficiência de um discurso com 

referentes únicos de universalidade, dentro de um realidade com referenciais empíricos diversos.  

Duas hipóteses seriam objeto de teste: a existência de uma incompatibilidade entre 

heterogeneidade social e redistribuição, com fundamento de que o primeiro atributo inviabilizaria 

sentimentos de solidariedade nacional e confiança, inviabilizando o segundo; e a existência de 

uma incompatibilidade entre reconhecimento da diferença e redistribuição, hipótese segundo a 

qual seriam as políticas de reconhecimento, e não a heterogeneidade por si só, que 

inviabilizariam sentimentos de solidariedade e confiança social. Em ambas as hipóteses supõe-se 

que a diversidade vem em prejuízo para o modelo redistributivo, sendo apenas que, no primeiro 

caso, não se atribui maior relevo ao pepel das políticas públicas no trato dessa diversidade.  

Ao confirmar-se qualquer dessas hipóteses, forçosamente se concluiria por haver uma 

contradição em termos na ideia de “Estado do Bem-estar Multicultural” que pretenda reconhecer 

e acomodar a diversidade. Essa situação é descrita pelos autores como o “dilema progressista” da 

social-democracia: como manter o modelo redistributivo de Estado e, ao mesmo tempo, apoiar a 

diversidade cultural para além do modelo liberal de simples garantia de direitos civis e políticos. 

O que aqueles buscam aclarar é se a busca de justiça social para minorias etnoculturais, através 

de políticas multiculturais, está involuntariamente enfraquecendo a capacidade da sociedade de 

perseguir aspectos mais tradicionais da justiça social, relacionados a desigualdades e 

desvantagens econômicas.  

O que pretendem demonstrar é que as sociedades ocidentais não rejeitam a ideia de 

reconhecimento da diversidade na esfera pública, tanto que vêm incorporando progressivamente 

os pleitos por cidadania diferenciada e reconhecimento da diferença, quando estes se originam de 

minorias históricas. Todavia, os pleitos de diferentes grupos de imigrantes não são encarados 

uniformemente. Em alguns países como Inglaterra e Holanda, apesar de não mais se esperar que 

escondam suas identidades étnicas, fala-se em um retrocesso com relação a políticas publicas que 

promovem a acomodação dessa diversidade.  

No tocante a uma suposta incompatibilidade entre reconhecimento/redistribuição, Banting 

e Kymlicka55 reduzem a três linhas os argumentos dos críticos das políticas multiculturais:  

O primeiro problema apontado pelos críticos seria o efeito “crowdind-out”56, na expressão 

criada por Todd Gitlin57. Este professor da Universidade UCLA, observou no corpo estudantil 
                                           
55  BANTING, Keith; KYMLICKA, Will (Ed.).  Multiculturalism and the welfare state: recognition and 

redistribution in contemporary democracies. New York: Oxford University Press, 2006. 
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uma dissipação de tempo, energia e dinheiro com demandas referentes a políticas estudantis 

multiculturais, enquanto cortes orçamentários para o sistema educacional eram largamente 

ignorados. Esse comportamento sugeriria, para Gitlin e outros opositores de currículos 

multiculturais, uma troca das lutas pelo welfare state pelas lutas multiculturais.  

O segundo objeto de críticas seria o "efeito corrosivo", consistente no enfraquecimento da 

disposição pública para redistribuição econômica, em virtude da erosão da confiança e da 

solidariedade entre os cidadãos. Neste caso, supõe-se que os indivíduos só estariam dispostos a se 

sacrificar para ajudar seus co-cidadãos quando pudessem se colocar no lugar do outro. Essa 

disposição tenderia a desaparecer quando se adotam políticas públicas que ressaltam as 

diferenças, em detrimento dos aspectos em comum. Isto porque, supõem alguns, reconhecer um 

grupo leva a publicização de uma narratividade de lamentação por determinado aspecto  

desfavorecido da história do mesmo. Já outros estudiosos reputam que é a separação institucional 

que diminui a busca por hábitos de cooperação e sentimentos de confiança.  

Por último, o efeito do “mal diagnóstico” se fundamenta na ideia de que as políticas 

multiculturais levam as pessoas a supervalorizar as soluções “culturalistas” relacionadas aos 

problemas dos grupos minoritários, que, de fato, estariam fundadas nas questões de raça ou 

classe.  

Não obstante a plausibilidade de todas essas hipóteses, Banting e Kymlicka58 se propõem 

a questionar, por meio de pesquisas quantitativas, a relação de causa e efeito entre a redução do 

welfare state em alguns países da Europa e a existência de políticas multiculturais.  

No caso da hipótese do efeito “crowdind-out”, descrito por Gitlin59, os autores sugerem 

que o abandono das lutas por condições econômicas igualitárias é produto, não de uma mudança 

de foco ocasionada pelas lutas em prol de inclusão cultural, mas sim de uma perda generalizada 

na crença popular em sua capacidade de influenciar a estrutura de desigualdades econômicas. 

Essa atitude fatalista seria o reflexo do fracasso de sucessivos programas de justiça redistributiva 

implementados nos Estados do Bem-estar Social. Por outro lado, os autores sugerem que o 

engajamento em causas políticas, a exemplo do reconhecimento político e social de minorias 

etnoculturais, longe de drenar recursos esgotáveis de engajamento político, seriam capaz de 

                                                                                                                                         
56 traduzindo livremente: “efeito substituição”. 
57 GITLIN, 1995 apud BANTING; KYMLICKA. Multiculturalism and the welfare state: recognition and 

redistribution in contemporary democracies. New York: Oxford University Press, 2006. 
58  BANTING, Keith; KYMLICKA, Will (Ed.), Ibid. 
59  GITLIN, op. cit. 



40 
 

resgatar a participação política das esquerdas e sua crença na capacidade de agência política dos 

cidadãos e do próprio Estado, como instituição capaz de alcançar os interesses públicos.  

Contra a hipótese do “efeito corrosivo” das políticas multiculturais sobre os níveis de 

confiança e solidariedade inter-étnica, Banting e Kymlicka60 chamam a atenção para o fato de 

que esse tipo de argumento, focado na polarização de grupos, ignora o legado histórico de 

desconfiança e antipatia já existentes entre determinadas minorias e os grupos com os quais 

convivem historicamente. Os defensores das políticas multiculturais entendem que reconhecer as 

causas e contestar as consequências de uma história de exclusão é mais eficaz para minorar esses 

sentimentos de desconfiança mútua do que simplesmente reforçar a legislação anti-

discriminatória, que, por sua vez, também exige a identificação de indivíduos em categorias 

estigmatizadas, mas apenas para fins de punição dos opostos. Os efeitos de cada tipo de política 

não poderiam ser presumidos a priori, mas observados em cada contexto específico.  

Por fim, com relação ao efeito do “mal diagnóstico”, segundo o qual a adoção de políticas 

multiculturais promoveria um superdimensionamento da dimensão cultural dentre os fatores que 

explicam as desvantagens de determinados grupos, em detrimento dos fatores raça e classe, os 

defensores do movimento sustentam que, tendo o multiculturalismo surgido com uma rejeição da 

Nova Esquerda ao dogma marxista da classe como única causa das desigualdades sociais, não 

pretende substituir esse cânone pelo da exclusão cultural, mas sim ampliar as ferramentas 

conceituais usadas para diagnosticar a ampla gama de injustiças enfrentadas por diferentes grupos 

sociais. Quanto a possibilidade de indução de uma falsa percepção das minorias sobre sua 

situação social, Banting e Kymlicka61 mostram que seus críticos se contradizem, quando afirmam 

que a maioria da população sequer tem ciência das políticas multiculturais vigentes. Em assim 

sendo, não poderiam elas afetar seu autoentendimento sobre a natureza das desigualdades a que 

estão submetidos.  

A conclusão dos autores é que a afirmação de que as políticas multiculturais erodem o 

estado do bem-estar social tem poucas evidencias empíricas a suportar-lhe, já que poucos estudos 

integraram políticas multiculturais a suas análises. O que se identifica mais facilmente é uma 

corrente da literatura que busca explicar varições no nível de gastos sociais nos países da 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), e, mais recentemente o 

                                           
60  BANTING, Keith; KYMLICKA, Will (Ed.). Multiculturalism and the welfare state: recognition and 

redistribution in contemporary democracies. New York: Oxford University Press, 2006. 
61  Ibid. 



41 
 

exame do balanço entre transferências de renda e serviços sociais e o papel dos programas 

universais, em comparação aos direcionados. 

Ao fim da década de noventa, no debate sobre as implicações econômicas da diversidade 

étnica, algumas observações levaram a assunção da existência de um impacto negativo da 

diversidade étnica sobre a paz, a democracia e o desenvolvimento econômico. Todavia, alertam 

os autores que a introdução de métodos de pesquisa mais rigorosos permitiu observar outras 

variáveis relevantes que impactam essas relações, a exemplo do nível de desenvolvimento, 

demonstrando que essas assunções eram precipitadas diante das parcas evidencias empíricas 

disponíveis para estudos. A melhor abordagem para responder a heterogeneidade existente nas 

sociedades contemporâneas, e definir os rumos do welfare state, dependeria da desmistificação 

desses paradigmas e da falsificação constante das hipóteses apresentadas, em cada novo contexto.  
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4 IDENTIDADE MULTICULTURAIS E DIFERENÇA : desafios à tradição liberal 

 

4.1 TRADIÇÃO LIBERAL E O CONCEITO DE TOLERÂNCIA 

 

Num contexto pluralista como o da atual realidade dos Estados europeus, as muitas 

formas de vida, práticas, tradições e culturas existentes nos espaços públicos reclamam gestão 

política. Da necessidade de alcançar uma solução para uma coexistência pacífica e respeitosa 

dessas diferenças, a professora italiana Anna Elisabetta Galeotti, no artigo “Identity, Difference, 

Toleration” levanta a discussão sobre tolerância, atributo que costuma ser avocado pela tradição 

liberal como uma de suas principais características.62 

No artigo em questão, Galeotti distinhgue duas vertentes distintas na concepção liberal 

sobre o tema: uma delas, que denomina liberalismo neutralista, é atribuída a John Rawls, e a 

outra, a do liberalismo perfeccionista, a Joseph Raz.  

O chamado liberalismo neutralista conceberia o pluralismo como fato problemático 

restrito a concepções potencialmente conflitantes sobre o bem, existentes na esfera privada dos 

indivíduos, na qual o Estado não atua, pois não há relevância para a manutenção da ordem e da 

paz. Esta seria a esfera sobre a qual incide a tolerância, significando a suspensão do poder 

político de interferência sobre as visões religiosas e morais dos indivíduos. Como contraponto, 

defende-se a vigência do princípio da neutralidade na esfera pública, de acordo com o qual as 

instituições liberais devem ser formatadas independentemente de qualquer aspecto moral 

substantivo. 

Desse modo, não seriam favorecidos os destinatários de nenhuma dessas visões de 

mundo, podendo tais instituições ser reconhecidas como legítimas por pessoas com valores e 

morais conflitantes. O que se constata é uma generalização do ideal de neutralidade nos Estados 

liberais como argumento constitucional de legitimidade política.  

A tolerância aqui não está associada com qualquer julgamento moral sobre o teor das 

diferenças em questão. Não obstante a reprovação moral possa fazer parte da origem do conflito 

entre certas diferenças sociais, esta circunstância é politicamente desconsiderada. A circunstância 

relevante para a tolerância política é a existência de conflito entre diferenças sociais, não dirimido 

pelos procedimentos universalmente reconhecidos.  

                                           
62  GALEOTTI, Anna Elisabetta. Identity, difference, toleration. In: General Editor Robert E. Gooding (Ed.). The 
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A tolerância seria uma decorrência, e ao mesmo tempo um pressuposto, dos princípios de 

abertura, inclusividade e não-discriminação desta versão liberal neutralista, cuja argumentação  

universalista pretende que qualquer um, independente da origem, cultura ou credo, possa achar 

ou arranjo social justo e respeitável para exercer sua autonomia. Ocorre que, como bem observa 

Galeotti, a estrutura constitucional de consagração deste argumento faz com que as diferenças 

pareçam todas “igualmente diferentes”, ignorando o fato de que algumas são “mais diferentes” 

que outras.63  

Em outras palavras, supõe-se dos indivíduos a plena capacidade de mudar ou revisar suas 

concepções sobre o bem, e não são fornecidos instrumentos para reconhecimento na esfera 

pública aos indivíduos portadores de identidades diferentes da identidade coletiva 

institucionalizada. A neutralidade, professada como condição para abertura a pessoas de qualquer 

cultura, acaba por se constituir como empecilho para qualquer consideração especial que permita 

a grupos oprimidos alcançar a cidadania integral.  

Por outro lado, os aqui chamados liberais perfeccionistas, embora reconheçam o princípio 

da não-discriminação na esfera pública, negam que o liberalismo seja um ideal político isento de 

valores morais substantivos, dentre os quais exemplifica-se a tolerância, o pluralismo e a 

diversidade, necessários a defesa da autonomia e da autoconfiança dos indivíduos. A tolerância 

com a diversidade seria necessariamente constituinte de sociedade liberal, tendo em vista que 

somente num contexto plural os indivíduos poderiam efetivamente exercer com autonomia 

escolhas com a relação a suas formas de vida.  

Dentro dessa concepção, torna-se relevante a natureza das diferenças que se apresentam 

como objeto da tolerância. A princípio, há as diferenças que são positivamente valoradas, quando 

se acomodam dentro das concepções liberais de autonomia dos indivíduos, e devem, por isso, ser 

reconhecidas e aceitas na esfera pública. Há ainda diferenças que antagonizam com os valores 

liberais, mas não oferecem risco para ordem social como um todo, como é caso do uso de véu 

pelas mulheres mulçumanas. Neste caso, tolerância se confunde com ausência de ação do Estado, 

pela consideração da inutilidade ou inconveniência de medidas públicas de coação. Por fim, há 

diferenças que simplesmente não são toleradas, por que ameaçam a ordem social liberal em seus 

direitos ou valores.  

                                           
63  GALEOTTI, Anna Elisabetta. Identity, difference, toleration. In: General Editor Robert E. Gooding (Ed.). The 

oxford handbook of political theory. New York: Oxford University Press, 2006. p. 564-580. 



44 
 

Alguns adeptos dessa concepção, como Joseph Raz64, se notabilizaram pela defesa do 

multiculturalismo, posto que atribuem à cultura um papel essencial no exercício da autonomia e 

bem-estar dos indivíduos, sendo esta digna portanto de suporte pelo Estado, através de direitos e 

políticas multiculturais. 

Na síntese de Galeotti65, o que se observa de comum entre as distintas vertentes liberais 

apresentadas é que ambas reduzem o objeto da tolerância a concepções individuais sobre o bem, 

de modo que diferenças étnicas, linguísticas e culturais são condensadas em visões de mundo 

eletivas. Todavia, por trás dessas concepções de mundo existem grupos em posições marginais e 

subordinadas com relação ao acesso ao espaço público. A exclusão e a marginalização 

acometeriam os indivíduos como conseqüência de sua pertinência a determinado grupo 

minoritário. Aqui, a concepção de minoritário é utilizada latu sensu para designar grupos sem 

poder de definição dos standarts sociais em vigência na sociedade.  

O que a autora observa é que qualquer aspecto dos indivíduos pode ser eleito como 

diferente, tornando-se uma marca para a definição da maioria sobre a identidade coletiva daquele 

grupo, não importando sequer se o próprio grupo se identifica com aquela marca. Não se 

distingue entre atributos sobre os quais não há escolha, tal qual raça e etnia, ou características 

eletivas como cultura ou moralidade. Não é dada aos membros daquele grupo a possibilidade de 

rejeitar esses atributos, sendo-lhes difícil se libertar dessa associação imediata feita pelo outros. 

Por esse motivo é que reduzir a tolerância às diferenças sobre concepções de bem deixa de lado 

aspectos relevantes do problema das identidades coletivas no espaço público.  

Ao propor encarar a tolerância sob a ótica do reconhecimento, Galeotti66 defende uma 

revisão das noções de neutralidade e imparcialidade características do liberalismo. O objeto desse 

reconhecimento seriam identidades marginalizas, excluídas ou oprimidas. Tais circunstâncias de 

dominação cultural seriam produto de uma concepção negativa da maioria sobre traços, hábitos e 

práticas de grupos minoritários, marcados como diferentes e excluídos dos padrões sociais 

vigentes. O resultado seria um pluralismo de diversos grupos e culturas numa mesma sociedade, 

os quais ocupam posições desiguais com relação ao respeito público e ao poder político.  

                                           
64 RAZ, 1994 apud GALEOTTI, Anna Elisabetta. Identity, difference, toleration. In: General Editor Robert E. 
Gooding (Ed.). The oxford handbook of political theory. New York: Oxford University Press, 2006. p. 564-580. 
65  GALEOTTI, Anna Elisabetta. Ibid. 
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Quando a legitimidade dessas diferenças não é reconhecida positivamente no domínio 

público, ainda que num primeiro passo simbólico na direção da inclusão, caracteriza-se para a 

autora uma situação de injustiça a ser tratada na esfera política, em respeito ao princípio da não-

discriminação. Isto porque, a ausência de visibilidade das diferenças em questão contribui para 

manter essas minorias como cidadãos de segunda classe.  

Para que a ideia de reconhecimento de diferenças possa ser conciliada com a pretensão de 

universalidade do liberalismo, classicamente calcada na neutralidade, não é possível que o 

reconhecimento público se refira ao valor intrínseco da diferença em questão, como proposto por 

Charles Taylor67, pois então há que se lidar com o elemento da arbitrariedade na eleição de tais 

valores. O valor das diferenças está no que podem significar objetivamente para os seus 

portadores. Não seria necessário apreciar publicamente determinado valor, mas apenas aceitar e 

incluir mais uma característica ou identidade no rol das legitimadas, dentro uma sociedade aberta.  

Como relação à questão da neutralidade, o que se advoga é que esse traço não significa 

necessariamente banir ou ignorar a existência de diferenças. Se as diferenças tem sido usadas 

como fatores de invisibilidade e exclusão, é admissível uma compensação por meio de atenção 

pública positiva, não como uma maneira de anular diferenças, mas fazer com que todos os 

cidadãos sintam-se confortáveis com suas identidades, tanto na esfera pública quanto na privada.  

É certo que os esforços de revelar as relações assimétricas de poder existentes entre os 

diferentes grupos, não garante que sejam resolvidas as incompatibilidades entre determinadas 

práticas culturais e os direitos individuais. Todavia, supõe-se que essa concepção possa ser útil na 

resolução dos hardcases pela conscientização de que a legislação vigente pode estar inquinada de 

elementos ideológicos decorrentes dessas relações de poder, devendo-se manter como foco os 

parâmetros na equalidade e respeito. Não obstante, quando surgem casos limite da diferença 

cultura, quando esta implica na infringencia dos direitos individuais dos membros mais fracos de 

determinado grupo, deve prevalecer a defesa dos direitos do indivíduo frente ao grupo.  

 

 

 

 

 
                                           
67 TAYLOR, Charles. Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. Princeton: Princeton University Press, 
1992. 
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4.2 OS DIREITOS HUMANOS E A QUESTÃO DA UNIVERSALIDADE 

 

A questão da pretensão de universalidade dos direitos humanos no cenário do direito 

internacional continua como fonte de constantes e reiterados debates, porquanto inexiste um 

conceito cultural invariável de natureza humana, como bem observa Boaventura de Sousa 

Santos68. Para o sociólogo português, apesar de terem se originado como projeto emancipatório 

do séc. XX, o discurso dos direitos humanos no âmbito internacional foi utilizado com objetivos 

econômicos e geopolíticos, para imposição de valores ocidentais individual-liberalistas.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Immanuel Wallerstein69 pautou sua última obra 

publicada “O universalismo europeu – a retórica do poder”, discutindo o conceito de 

Orientalismo difundido na obra homônima de Edward W. Said, publicada em 1978. Said, 

acadêmico inglês humanista e defensor do estado palestino, denunciou a artificialidade do 

essencialismo particularista presente no campo acadêmico do orientalismo, que estuda o mundo 

islâmico. Essa postura epistemológica teria funcionado como uma justificação racional do regime 

colonial, respaldando a pretensão europeia de serem os únicos detentores e implementadores dos 

valores universais.70  

O que Wallerstein critica, com base em Said71, é que as estruturas de saber do mundo 

moderno, fundamentadas na economia capitalista, se utilizam retoricamente de distinções 

binárias como universalismo e particularismo, para, de modo reducionista, relacionar a primeira 

categoria apenas aos dominadores, e atribuir aos dominados pertinência a segunda categoria. 

Como solução para esse conflito propugna Wallerstein:  

 

É preciso que universalizemos nossos valores particulares e, ao mesmo tempo, 
particularizemos nossos valores universais, num tipo de troca dialética constante 
que nos permita encontrar novas sínteses que naturalmente são instantaneamente 
questionadas.72  

 

                                           
68  SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 

2006. p. 242-243. 
69 WALLERSTEIN, Immanuel. O universalismo europeu: a retórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007.  
70 SAID, 1978 apud WALLERSTEIN, Immanuel. O universalismo europeu: a retórica do poder. São Paulo: 

Boitempo, 2007. 
71 Ibid. 
72  WALLERSTEIN, Immanuel, op.cit.. p. 84. 
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Também Erneto Laclau trata o Eurocentrismo como sendo uma visão política que não 

diferencia os valores ocidentais professados pelo Ocidente dos agentes sociais que os encarnam. 

No ensaio “Universalismo, Particularismo e a Questão da Identidade”73, o autor explora a questão 

de como o particularismo da cultura europeia do séc. XIX foi tido como uma espécie de 

revelação da essência humana universal, e, consequentemente, tornado objeto de expansão 

imperialista.  

O trabalho em questão retrata que, o Cristianismo teria legado a nossa história intelectual 

uma lógica peculiar de relação entre a universalidade e o particular: a totalidade existe em Deus e 

é inacessível a razões humana. Por isso, a escatologia divina só se faria acessível aos homens 

através da encarnação do universal em um corpo em particular. Os agentes privilegiados da 

história carregariam em si uma universalidade que os transcende. Essa seria a lógica subjacente 

às diversas formas de eurocentrismo ao longo da história.  

Nessa linha, segue discorrendo no sentido de que um dos grandes esforços da 

modernidade teria sido tentar superar essa lógica, substituindo Deus pela Razão. Toda relação 

entre universal e particular teria que ser transparente à razão humana. Assim, paradoxalmente, a 

cultura europeia do séc. XIX era apresentada pela expansão imperialista como expressão de uma 

essência humana universal, através da universalização do seu próprio particularismo.  

O privilégio do agente histórico deixaria de se fundamentar em uma origem divina para se 

tornar simplesmente ontológico, e por isso apreensível pela razão. As resistências ao movimento 

imperialista eram reputadas como simples ausência de racionalidade. Observa, por fim, que a 

mesma ideia de privilégio ontológico teria animado os comunistas quanto à posição do 

proletariado na condução dos rumos da sociedade, o que terminou sendo pretexto para as ações 

de diversos regimes totalitários.  

As concepções de democracia dos autores que traremos no próximo capítulo pretendem 

enfrentar o aspecto do pluralismo inerente aos efeitos da globalização, sem se arvorar da defesa 

de quaisquer conteúdos particulares. Cada um dos autores constrói uma concepção singular sobre 

democracia, o que resulta em um panorama de diferentes conclusões sobre a viabilidade de um 

projeto democrático fora do âmbito estatal.  

Ao começar pela proposta de democracia deliberativa delineada por Jürgen Habermas em 

suas obras “Teoria da Ação Comunicativa” (1987) e “A inclusão do outro: estudos de teoria política” 
                                           
73 LACLAU, Ernesto. Universalism, particularism and the question of identity. In: ______. Emancipation(s). 

London: Verso, 2007a. p. 20-30.  
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(2002) partimos de um corte metodológico que deixa para trás o paradigma da Filosofia do 

Sujeito, substituindo a referencia a uma subjetividade apriorística dos indivíduos, pelo conceito 

de intersubjetividade: uma subjetividade constituída mediante a interação, por meio da 

linguagem, cujas estruturas de busca por entendimento favoreceriam atingir o meta do consenso. 

A abordagem feita por Habermas do fenômeno social é permeada por uma simbiose permanente 

entre indivíduo e sociedade. Trata-se de defesa da existência de uma inter-relação entre os 

processos de formação humana em seus planos ontogenético e filogenético, inter-relação na qual 

Habermas enxerga uma homologia dos modelos de desenvolvimento do indivíduo e da 

sociedade74.  

Já Axel Honneth75, discípulo de Habermas, trabalhando a categoria de reconhecimento, 

contribui com nosso trabalho ao identificar a gênese dos conflitos sociais em sentimentos de 

injustiça, vivenciados em consequência da denegação do reconhecimento que os indivíduos 

entendem lhes ser devido, seja no plano familiar ou social.   

Para encerrar o capítulo, elegemos a concepção de democracia agonística da belga 

Chantal Mouffe, que em 1985, co-escreveu com Ernesto Laclau, Hegemonia e Estratégia 

Socialista,76 obra de ruptura com o marxismo, que se tornou referencia da chamada “Nova 

Esquerda”. Enquanto os teóricos liberais buscam meios de tornar as diferenças entre os 

indivíduos relevantes apenas na esfera privada, Mouffe77 defende sua imprescindibilidade para a 

democracia. Dentro dessa perspectiva, não seria possível, nem mesmo desejável, extinguir as 

relações de antagonismo social por meio de um consenso racional universal. Sua tese central é de 

que a natureza paradoxal e conflituosa da democracia liberal é a sua própria condição de 

possibilidade. Em assim sendo, a democracia não é definida como a realização da perfeita 

harmonia social, mas como a busca por formas de poder compatíveis com a preservação de 

ambos os valores paradoxais que lhe caracterizam: igualdade e liberdade.  

                                           
74 Habermas apud MARCONDES, Danilo. A pragmática na filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2005. p. 38. 
75  HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003.  
76 MOUFFE, Chantal; LACLAU, Ernesto. Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. 
London: Verso, 1985. 
77  MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
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5 DIFERENÇAS E O DISCURSO DA JUSTIÇA 

 

5.1 DEMOCRACIA DELIBERATIVA: o Paradigma Habermasiano do Consenso Procedimental 

 

Quaisquer análises sobre o debate público europeu e sobre os rumos da democracia 

naquele contexto há de se referir, em algum ponto, a extensa obra político-filosófica do alemão 

Jürgen Habermas. 

 Desenvolvida dentro da tradição Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, a obra, como um 

todo, tem como característica marcante o esforço em abandonar o idealismo que a teoria social 

herdou do legado hegeliano. Ao mesmo tempo, como resultado do chamado “giro linguístico”, 

faz-se presente na obra de Habermas uma busca em superar o positivismo característico da teoria 

marxista ocidental, que focava as relações sociais quase que exclusivamente na produção e suas 

respectivas relações. Ao invés disso, propõe que os processos sociais podem ser revelados pela 

análise do processo de compreensão linguística.  

Foi em “Teoria do agir comunicativo”, primeiro publicado em 1981, que Habermas78 

consolidou uma das ideias centrais em sua obra: o entendimento recíproco é uma busca sempre 

implícita na comunicação linguística, a qual estaria balizada por estruturas universais, que 

possibilitariam uma reflexão crítica sobre o conhecimento social.  

Inaugurando com esta obra o que se chamou, posteriormente, de segunda fase da Escola 

de Frankfurt, Habermas tirou o foco do agir instrumental para privilegiar o agir comunicativo 

como forma de promover um resgate do projeto de modernidade, severamente criticado pelos 

pensadores pós-modernos. Na esteira da teoria crítica, defendeu a possibilidade de uma 

argumentação racional sobre as questões práticas da vida social. Para tanto, o conceito de razão 

sofre uma reformulação radical com relação ao paradigma kantiano, identificado com a filosofia 

do sujeito. Abandona-se a ideia de razão monológica em prol de uma racionalidade dialógica, 

intersubjetiva. 

Com base nestes pressupostos teóricos, Jürgen Habermas, ao tratar da questão da 

democracia79, propõe uma solução do antigo impasse da filosofia política entre “liberdade dos 

antigos” – consubstanciada na soberania popular – e “liberdade dos modernos” – em referência 

                                           
78 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acctión comunicativa. Madrid (ES): Taurus, 1987. 
79 HABERMAS, Jürgen. Sobre a coesão interna entre estado de direito e democracia. In: _______. A inclusão do 
outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. p. 47-69 
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ao domínio das leis garantido por direitos fundamentais – sob a forma de equiprocedência das 

autonomias pública e privada, mediante o processo democrático deliberativo, orientado pela 

teoria do discurso.  

Na construção de sua proposta de modelo democrático, retratada no ensaio “Sobre a 

coesão interna entre estado de direito e democracia” (2002), Habermas identifica duas grandes 

vertentes no debate político, tipificadas idealmente como liberal e republicana. A distinção entre 

ambas estaria essencialmente no papel que conferem ao próprio processo político democrático. 

Dentro da concepção liberal, os processos políticos aparecem orientados pela lógica econômica 

das ações estratégicas, com a finalidade de melhor dispor do poder administrativo do aparelho 

estatal. Nesse quadro, os partidos políticos lutam para expressar as preferências do eleitor. Por 

outro lado, na ótica republicana, a comunicação política, na forma de opiniões majoritárias 

estabelecidas por via discursiva, está orientada ao entendimento mútuo, e se trata de uma praxis 

de autodeterminação por parte dos cidadãos do Estado, que vincula o uso do poder 

administrativo80.  

Ainda nesse ensaio, explana o autor que, para os liberais, a política teria uma função 

mediadora, no sentido de congregar interesses sociais, possibilitando o uso do aparato estatal para 

os fins democraticamente eleitos. A concepção republicana iria mais além, ao tomar a política 

como constitutiva do processo social como um todo, dando forma às relações preexistentes de 

reconhecimento mútuo, por meio da associação consciente de jurisconsortes livres e iguais. 

Esse dissenso resultaria em diferentes conceituações sobre o papel do direito e do cidadão 

no espaço público. Para os liberais, a ordem jurídica se constrói a partir de direitos subjetivos, 

que permitem constatar quais são os direitos cabíveis a que indivíduo. Na ótica republicana, se 

observa a existência de um teor objetivo dos direitos, por serem constitutivos para a 

autodeterminação política, garantindo igualmente a integridade dos indivíduos e da comunidade. 

Neste caso, a legitimidade das leis é atribuível ao procedimento democrático, que permite a cada 

um, pelo direito ao voto, contribuir autonomamente com seus posicionamentos.  

Pela compreensão liberal, o status do cidadão seria dado em função dos direitos 

subjetivos que dispõe em face do Estado e dos demais. O Estado apareceria para garantir esses 

direitos, que apresentam feição negativa para assegurar liberdade de coação externa. Os 

republicanos, por outro lado, enxergariam o cidadão como portador de direitos positivos de 
                                           
80 HABERMAS, Jürgen. Sobre a coesão interna entre estado de direito e democracia. In: _______. A inclusão do 
outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. p. 47-69 
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participação e comunicação política, que permitiriam que os mesmos exercesem sua condição de 

sujeitos politicamente responsáveis, institucionalizando com liberdade publica sua praxis de 

autodeterminação.  

Como síntese dessa oposição teórica, Habermas propõe um conceito procedimental de 

política deliberativa, com o objetivo de constituir uma conciliação entre as visões liberal e 

republicana. Em sua ótica, essas visões falham, respectivamente, a primeira em reduzir os 

interesses coletivos a uma mera negociação, e a segunda, em reduzir o discurso político ao 

autoentendimento mútuo de caráter ético, desconsiderando a divergência de interesses nas 

sociedades complexas. Essa nova política, fundamentada na teoria do discurso, apresentaria tanto 

o aspecto dialógico, quanto o procedimental, baseando-se no estabelecimento de procedimentos 

democráticos acerca das condições de comunicação do processo político que garantam a 

racionalidade de seus resultados.  

Tratar-se-ia de uma razão prática baseada na estrutura da comunicação lingüística, que se 

orienta ao estabelecimento de um acordo mútuo. A intersubjetividade inerente aos processos de 

entendimento mútuo seria institucionalizada por meio dos procedimentos constitucionais. 

Diferentemente da concepção republicana, as virtudes éticas dos cidadãos não aparecem como 

centro do processo político, nem somente as precauções normativas para disciplinar o poder 

estatal, como querem os liberais. Nas palavras do autor:  

 

A teoria do discurso acolhe elementos de ambos os lados e os integra no 
conceito de um procedimento ideal para o aconselhamento e tomada de decisões. 
Esse procedimento democrático cria uma coesão interna entre negociações, 
discursos de autoentendimento e discursos sobre justiça, além de fundamentar a 
suposição de que sob tais condições se almejam resultados ora racionais, ora 
justos e honestos.81 (grifos do autor) 

 

Enquanto que, para os republicanos, o processo de formação democrática da vontade 

constitui a sociedade como coletividade política, para os liberais, trata-se apenas de um 

procedimento legitimador do exercício do poder político. Dentro da teoria do discurso, os 

procedimentos e pressupostos comunicacionais da formação da vontade democrática garantem a 

racionalização do poder político, o que vai além do ato de legitimar, e, aquém do ato de 

constituir. A opinião publica, transformada em poder comunicativo segundo procedimentos 

                                           
81HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. p. 278. 
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democráticos, direciona o uso do poder administrativo para determinados canais, e não apenas 

exercer controle posterior.82  

Dentro do quadro proposto, a concepção de soberania popular também merece 

reformulação. Isto porque, o conceito de discurso, que se remete a uma sociedade 

descentralizada, representa uma ruptura com relação à filosofia do sujeito. Isto significa dizer que 

a ênfase recai sobre os pressupostos da comunicação racional, e não sobre os sujeitos 

comunicantes. Daí a importância da interação entre as opiniões públicas culturalmente 

mobilizadas, onde os sujeitos são anônimos, e sua institucionalização, jurídico-estatal. Assim, 

fala-se em soberania popular apenas para validar o poder gerado por via comunicativa.  

A distinção entre “racionalidade instrumental” e “racionalidade comunicativa” é crucial 

para a compreensão do projeto político habermasiano. Essa distinção surge da análise das “Lições 

de Jena” de Hegel, obra que integra seus escritos da juventude, anteriores à “Fenomenologia do 

Espírito”. Nessa obra seminal, Hegel83 identifica três dialéticas, com base nas quais se forma a 

subjetividade dos indivíduos: a dialética da vida moral, da linguagem e do trabalho. Por meio 

destas, o indivíduo se relacionaria, respectivamente, com outros sujeitos, com os processos de 

simbolização e com a derivação de sua subsistência a partir da natureza. Após a Revolução 

Industrial, a dialética do trabalho teria ganhado uma prevalência nociva nas relações sociais.  

Conforme elaborado por Habermas, a dialética do trabalho, como parte do domínio da 

técnica, seria regida pela racionalidade instrumental, que se rege pela escolha estratégica de 

meios necessários para obter o êxito em determinados fins. Por outro lado, as duas outras 

dialéticas – da vida moral e da linguagem - mereceriam resgate na vida pública, estando 

subordinadas a uma racionalidade comunicativa. Essa forma de racionalidade teria por objetivo o 

consenso, possibilitando o entendimento na negociação de seus objetivos, e se constituiria a partir 

dos pressupostos da interação e da linguagem84. Sendo discursiva e orientada ao entendimento, 

estaria livre de influências dos sistemas econômico e político.  

A lógica do poder e do direito, na modernidade capitalista estaria exercendo efeitos 

“colonizadores” sobre o mundo da vida, horizonte no qual estão inseridos todos os processos de 

comunicação. Essa hipertrofia da racionalidade finalística seria indício de que a modernidade não 

                                           
82 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002.  
83 HEGEL, 1983  apud HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 
2002. 
84  HABERMAS, 1981  apud MARCONDES, Danilo. A pragmática na filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2005.  
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teria ainda se realizado, devendo ser contrabalançada com a racionalidade comunicativa. Através 

do agir comunicativo, sociedade e indivíduo se constituiriam reciprocamente. Como bem 

explicado pelo professor de filosofia da UERJ Luiz Bernardo Leite Araújo, “a interação entre 

indivíduos constrói as estruturas intersubjetivas de uma sociedade, enquanto os recursos dessas 

estruturas são mobilizados no agir comunicativo para formar o indivíduo”.85  

Dentro dessa abordagem da democracia na teoria do discurso, o sistema político é um 

sistema de ação dentre outros que existem num universo de vida cooperativo, a exemplo do 

sistema econômico e do jurídico, com os quais mantém uma relação interna. Ocorre apenas que, a 

política, estando intrinsecamente relacionada com os problemas que ameaçam a integração, tem o 

poder de se comunicar pelo medium do direito com todos os demais campos de ação 

legitimamente ordenados. Essa comunicação passa pelo filtro deliberativo, sofrendo, portanto, 

influência direita de uma socialização política esclarecida.86 

O direito, portanto, valendo-se de uma linguagem adequada e, submetendo-se a um 

procedimento legitimador que garante a influência de todos sobre as normas que os atingem, 

constitui-se como forte elemento de integração social. A democracia só poderia se realizar por 

meio dos procedimentos deliberativos previstos no Estado de Direito, tendo em vista que a 

autonomia jurídica dos cidadãos exige que os destinatários das normas possam se ver, ao mesmo 

tempo, como seus autores.  

Para garantir a legitimidade do poder estatal e a utilização eqüitativa do poder 

administrativo no interesse de todos, Habermas87 abdica da pretensão de um consenso substancial 

acerca de valores, e defende como necessário um consenso procedimental que permita uma 

integração política motivada pela racionalidade das liberdades comunicativas, as quais se 

fundamentariam nos procedimentos eleitos para a resolução de conflitos de caráter político.  

Os princípios fundamentais serviriam como referência motivacional para um patriotismo 

constitucional sensível às diversas formas de vida coexistentes em uma sociedade multicultural, 

tornando-se este patriotismo a força propulsora de uma associação entre pessoas livres e iguais no 

plano político, mas sem restringir a neutralidade da ordem jurídica em face das comunidades 

eticamente integradas em nível subpolítico.88  

                                           
85  ARAÚJO, Luiz Bernardo Leite. Um pensador da razão pública. Revista Cult, São Paulo, ano, 12, n. 136, p. 45-

48, jun. 2009.p.47 
86 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 
87 Ibid. 
88 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 
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Assim, a institucionalização jurídica do uso das liberdades comunicativas se faria exigir 

por meio da instituição de direitos humanos. Todavia, estes direitos humanos, tendentes a 

elucidar os direitos políticos de comunicação e participação do cidadão, não mais podem ser 

compreendidos de forma negativa, como uma restrição ao Estado, e, por isso mesmo, não podem 

ser impingidos de fora. Seu estabelecimento faz sentido apenas onde houver condições de que a 

opinião publica exerça deliberativamente a soberania popular, em virtude de uma cultura política 

sedimentada com base nos princípios comunicativos racionais.89  

 

5.1.1 Identidades Coletivas e Direitos em Habermas 

 

Levando em consideração as observações de seu discípulo Honneth90 sobre a existência 

de lutas de direitos, prioritariamente levadas a termo por agentes coletivos na defesa contra a 

desconsideração de sua dignidade, Habermas91 propõe algumas reflexões acerca da possibilidade 

de conciliar um sistema jurídico, articulado para assegurar a integridade de direitos subjetivos do 

particular, com a efetivação da defesa de identidades coletivas, amplamente reivindicadas na 

arena política.  

Com relação a reivindicações de chances iguais de vida no meio social, Habermas 

encontra resposta positiva nas conquistas da socialdemocracia, já que a utilização ou distribuição 

dos “bens fundamentais”, no sentido proposto por Rawls, poderia ser atingida por meio de 

reivindicações individuais de benefícios. A questão ganha contornos mais complexos quando se 

trata da reivindicação de igualdade de direitos para formas de vida culturais. Com base na crítica 

ao liberalismo feita por Charles Taylor,92 que propõe a viabilidade de restrição a determinados 

direitos fundamentais como forma de suprir a insuficiência da estrutura jurídica liberal para 

proteger a sobrevivência de tradições culturais marginalizas, Habermas constrói sua defesa de 

uma teoria dos direitos na qual haja uma equiprocedência das autonomias privada e pública.  

                                           
89 Ibid. p. 292.  
90 HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 
2003.  
91          HABERMAS, Jürgen, op.cit. 
92          TAYLOR, Charles. Multiculturalism and “The Politics of Recognition”.  Princeton: Princeton University 
Press,1992 
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Dentro dessa concepção, os sujeitos de direito só podem usufruir de verdadeira 

autonomia, no sentido kantiano, se puderem associar essa posição de liberdade com sua própria 

autoria com relação às leis a que se submetem. Nas palavras do próprio Habermas:  

 
Pois os sujeitos privados do direito não poderão sequer desfrutar das mesmas 
liberdades subjetivas enquanto não chegarem no exercício conjunto de sua 
autonomia como cidadãos do Estado, a ter clareza quanto ao interesses e 
parâmetros autorizados, e enquanto não chegarem a um acordo acerca das visões 
relevantes segundo as quais se deve tratar como igual o que for igual e desigual 
o que for desigual.93  

 

Para garantir a concatenação interna entre os direitos subjetivos das pessoas em particular 

e a autonomia pública dos cidadãos do Estado, ou em outras palavras, entre o Estado de direito e 

a democracia, garantindo que a igualdade de liberdades jurídicas resulte em igualdade factual das 

posições de poder, Habermas propugna por uma concepção procedimental do direito94. Nessa 

hipótese, a política do reconhecimento teria espaço no debate prévio a formulação dos direitos 

individuais, de modo que “os próprios atingidos possam articular e fundamentar, em discussões 

públicas, os aspectos relevantes para o tratamento igualitário ou desigual de casos típicos”95, 

refletindo-se nesses direitos subjetivos a auto compreensão cultural da sociedade. Sob esses 

auspícios, seria equivocada a compreensão do universalismo dos direitos fundamentais enquanto 

nivelamento abstrato de diferenças culturais e sociais, bem como a defesa da introdução de 

direitos coletivos no sistema jurídico liberal.  

Antes de prosseguir em sua análise sobre o enquadramento jurídico dos fenômenos de luta 

por reconhecimento, Habermas96 faz questão de esclarecer que, para este fim, o elemento que 

vislumbra em comum entre feminismo, multiculturalismo, nacionalismo e a luta contra a herança 

eurocêntrica do colonialismo, é a defesa contra posições de opressão pelo engajamento em lutas 

pelo reconhecimento de identidades coletivas. Nessas lutas, os objetivos políticos se definem 

prioritariamente em função de elementos culturais, ainda que estejam também em jogo 

desigualdades sociais e políticas. Os mencionados fenômenos aparecem como ilustração das 

dificuldades do acordo mútuo intercultural, reacendendo a discussão sobre a possibilidade de 

                                           
93  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. p. 234. 
94  Ibid. 
95  Ibid., p. 232.  
96  Ibid. 
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universalidade de padrões de racionalidade na formatação de uma concepção comum sobre 

formas de vida, que possam ser reconhecidas como autênticas.  

Para Habermas, ao investigar sobre os conceitos de bom e justo, inerentes à discussão das 

políticas de reconhecimento, é fundamental compreender que no plano de referências do direito, 

o tratamento racional dessas questões só pode ser operado dentro da arquitetônica do Estado de 

direito e da democracia97. Isto porque, as decisões políticas servem-se dos direitos positivados 

para se tornarem efetivas nas sociedades complexas. A legitimidade das ordens jurídicas passaria 

pelo asseguramento de igual autonomia a todos os cidadãos. Por outro lado, o efetivo exercício da 

autonomia pelo indivíduo depende da compreensão da sua posição de cidadão participante nos 

processos legislativos, o que só ocorreria mediante regras que possam ser racionalmente aceitas 

por todos.  

Habermas98 vem reafirmar a incompatibilidade entre uma teoria dos direitos democrática 

e uma “impregnação ética” do Estado de direito, na qual uma forma de vida seja privilegiada em 

detrimento de outra. Explica o autor que a neutralidade ética exigida na ordem jurídica liberal não 

significa a supressão de questões políticas de natureza ética, que se refiram a identidade de uma 

pessoa ou grupo da esfera de regulamentação jurídica. Explica que, referindo-se o direito a 

normas de interação em sociedades concretas, é comum que as razões presentes na formação da 

vontade do legislador político, sejam também razões éticas, as quais são submetidas a um 

processo de deliberação que garante a racionalidade de seus resultados, fundamentando a 

aceitação de todos.  

Isso significa dizer que as ordens jurídicas expressam não apenas o teor universal dos 

direitos fundamentais, que demarcam os objetivos políticos em geral, mas também formas de 

vida em particular, expressões de fins coletivos que se articulam em lutas por reconhecimento. 

Assim, a experiência constitucional dentro dos Estados será sempre palco do embate de tradições 

culturais distintas, sob diferentes discursos de auto entendimento. Este fato propiciaria a todos os 

participantes refletir sobre a forma que se compreendem como nação, sobre que tradições 

pretendem perpetuar ou interromper, sem necessidade de que o Estado se empenhe no fomento de 

qualquer cultura minoritária arbitrariamente eleita.  

                                           
97  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002.  
98  Ibid. 
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Para garantir a coexistência equitativa entre diferentes grupos étnicos e suas formas 

culturais de vida, Habermas99 reafirma a desnecessidade de direitos coletivos, os quais, em última 

instância, servem ao reconhecimento de seus membros, pela defesa das tradições geradoras de 

suas identidades. Do ponto de vista normativo, as reivindicações jurídicas acerca de condições 

para reprodução de tradições culturais decorrem meramente da dialética entre igualdade formal e 

factual, e não, da suposição de um valor especial atribuível a determinada cultura em prol da 

civilização mundial, como parece apontar a política do reconhecimento formulada pelo 

canadense Charles Taylor.100  

Todavia, a maior objeção de Habermas ao caráter democrático da garantia de manutenção 

de determinadas culturas por parte do Estado é que esse tipo de direito coletivo colidiria com a 

liberdade dos indivíduos de dizer sim ou não a sua herança cultural. O convencimento de cada 

um do valor de suas tradições culturais estaria fora da esfera de intervenção estatal, e, somente 

por meio dele, se poderia garantir a apropriação e manutenção desses universos simbólicos. Nas 

sociedades multiculturais modernas, para manter um Estado de direito democrático, afirma o 

autor que só é possível estabelecer garantias de que cada cidadão possa crescer sem perturbações 

em seu universo cultural de origem, se assim o desejar.101 

Para que não se caia em fundamentalismos antidemocráticos, far-se-ia necessário que a 

cultura política concedesse espaço para reflexões sobre a validade de diferentes imagens de 

mundo, garantindo a coexistência pacífica entre todas aquelas que respeitem suas premissas 

fundamentais. Para tanto, os princípios constitucionais consagrados por cada nação, embora não 

sejam eticamente neutros, devem apresentar abstração o suficiente para estabelecer um horizonte 

interpretativo comum, no qual seja possível discutir as diversas formas de auto compreensão dos 

cidadãos sobre sua melhor interpretação para regular a vida em comum. 

 

 

 

 

                                           
99   HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 
100 TAYLOR, Charles. Multiculturalism and “The Politics of Recognition”.  Princeton: Princeton University 
Press,1992 
101 HABERMAS, Jürgen, op. cit..  
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5.2 RECONHECIMENTO DA DIFERENÇA EM AXEL HONNETH: da Solidariedade aos 

Conflitos Sociais 

 

5.2.1 Situando o Debate do Reconhecimento 

 

Segundo Patchen Markell, assistente da cátedra de Ciência Política da Universidade de 

Chicago, o termo Reconhecimento, como é comumente usado nesse ramo do conhecimento, 

significa ser visto, ou considerado - quer diretamente ou através de mediações de instituições 

sociais e políticas - sob uma descrição que importa na maneira como seu destinatário é tratado, 

talvez até moldando a forma de auto compreensão do mesmo, podendo, portanto, influenciar na 

configuração de suas forças e possibilidades102. O termo em questão vem servindo como conexão 

no tratamento filosófico entre os temas da liberdade e da intersubjetividade, bem como da 

identidade e da diferença, sendo determinante na análise de temas políticos concretos como o 

multiculturalismo, por exemplo. A partir da década de 80, tem-se recorrido a este vocábulo com 

mais frequência, em virtude um crescente interesse da literatura política pelos assuntos de 

identidade e diferença, interesse tal motivado por uma reação ao que teóricos como Laclau e 

Mouffe consideravam como excesso de economicismo em alguns ramos da teoria marxista103.  

No início da década de 90, aparecem duas obras paradigmáticas que trazem já no título a 

categoria analítica do reconhecimento, ambas primeiramente publicadas em 1992. Charles 

Taylor, em “A Política do Reconhecimento”104, propõe que a crise constitucional canadense, não 

pode ser respondida mediante um liberalismo cego às diferenças. Da constatação da enraizada 

necessidade humana de ser reconhecido como portador de uma identidade distintiva, conclui 

Taylor que a alternativa é o estabelecimento de uma política na qual seja possível perseguir a 

transformação na forma como pessoas são vistas e estimadas pelos outros.  

Já Axel Honneth, apesar de ter como ponto de contato com Taylor a referencia às obras de 

Hegel e George Hebert Mead, devido à influência de Jürgen Habermas, seu orientador a quem 

sucedeu na chamada terceira fase da Escola de Frankfurt, baseou sua obra “Luta por 

                                           
102MARKELL, Patchen. Recognition and redistribution. In: General Editor Robert E. Gooding (Ed.). The      oxford 

handbook of political theory. New York: Oxford University Press, 2006. p. 450-469. 
103 MOUFFE, Chantal; LACLAU, Ernesto. Hegemony and socialist strategy: Towards a radical  democratic politics. 
London: Verso, 1985. 
104 TAYLOR, Charles. Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. Princeton: Princeton University 
Press,1992. 
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Reconhecimento”105, não na Fenomenologia de Hegel, mas sim, na obra seminal deste último, os 

Escritos de Jena, na qual o conceito de eticidade tem um papel preponderante. Em sua 

reconstrução da tradição da Teoria Crítica - que tirou o foco de análise social da esfera das 

relações de produção para as normas implícitas na comunicação – Honneth procurou ancorar 

essas normas, de maneira mais empírica, nas reações cotidianas a injustiça. Em “Luta por 

Reconhecimento”, a injustiça, ao invés de se apresentar como uma transgressão a uma norma 

linguística explícita, se apresenta como a denegação do reconhecimento intersubjetivo, 

provocando uma ruptura na relação positiva que o sujeito tem consigo, pela ausência de 

confirmação do valor de suas qualidades perante a comunidade.  

Na obra em questão, Honneth coloca como cerne do debate político atual entre 

comunitarismo e liberalismo a questão sobre em que medida a integração social depende de uma 

concepção normativa comum de “bem viver”, como formulada nas concepções republicanas 

clássicas. É certo que os argumentos desse debate são de extrema relevância quando se pretende 

investigar as possibilidades de sucesso em normatizar, no plano dogmático-jurídico, direitos 

humanos de feição universalista, em contextos culturalmente plurais como a União Europeia.  

 

5.2.2 Fundamentos Teóricos em “Luta por Reconhecimento” 

 

A obra “Luta por Reconhecimento” desenvolve uma análise acurada sobre o papel 

normativo da ética social vigente na conduta dos indivíduos, tendo por base um conceito formal 

de “eticidade” proposto pelo jovem Hegel nas “Lições de Jena”. Tal forma de conduta 

intersubjetiva estaria baseada num elevado grau de reconhecimento recíproco entre os sujeitos, 

oriundo de solidariedade universal entre os membros de uma coletividade. Essa solidariedade “se 

apresenta como uma síntese dos dois modos precedentes de reconhecimento, porque ela partilha 

com o direito o ponto de vista cognitivo do tratamento igual universal, mas com o amor o aspecto 

do vínculo emotivo e da assistência”.106 

No intuito de aprimorar o conceito de “eticidade” proposto por Hegel na fase inicial de 

sua obra, através da ideia de “luta por reconhecimento”, Axel Honneth se socorreu da psicologia 

social de George Hebert Mead, em quase cem anos posterior aos escritos de Hegel, como 

embasamento empírico. Os estudo de G. H. Mead sobre processos psíquicos ontogenéticos 
                                           
105 HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003. 
106 HEGEL, 1983 apud HONETH, Axel, Ibid.. p. 154. 
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consolidam uma concepção intersubjetivista da consciência humana, que Honnneth resume da 

seguinte maneira pela assertiva de que “um sujeito só pode adquirir uma consciência de si mesmo 

na medida em que ele aprende a perceber sua própria ação da perspectiva, simbolicamente 

representada, de uma segunda pessoa”.107 

Axel Honneth reconhece em Mead, tal qual em Hegel, a tentativa analítica de fazer da luta 

por reconhecimento o ponto referencial de uma construção teórica que deve explicar a evolução 

moral da sociedade, com base na formação da identidade prático-moral do sujeito, a partir da 

perspectiva normativa de seu defrontante. Trata-se da imagem que o outro tem de mim, a qual é 

conceituada por Mead como “Me”, em oposição ao “Eu”, que guarda os impulsos pré-

conscientes. Na medida em que ocorre o desenvolvimento social da criança, haveria uma 

ampliação gradual do “Me” pela generalização das expectativas de comportamento de todos os 

membros da sociedade, interiorizada na forma de normas de ação108.  

Assim, persiste para Honneth109 o desafio de conceber uma forma de eticidade 

suficientemente democrática, na qual a concepção de “boa vida”, projetada na forma de “outro 

generalizado”, permita que o sujeito conceba seu próprio valor para a coletividade. Dentro dessa 

ética, não poderia deixar de haver a possibilidade de que cada um determine seu modo de vida no 

quadro dos direitos que lhe cabem, contribuindo assim para a identidade coletiva de forma única 

e singular.  

Para tanto, Axel Honneth pretende trabalhar com a ideia fundamental que identifica em 

comum entre Hegel e Mead: as relações de reconhecimento recíproco carregam consigo 

pretensões normativas de ampliação das esferas de subjetividade perante os parceiros de 

interação, de modo que a luta social por ampliação das esferas de reconhecimento pode 

fundamentar a evolução moral da sociedade. A contribuição que Honneth110 pretende trazer ao 

debate, mediante a sistematização dos padrões de reconhecimento em correlação com 

intensificação da relação positiva da pessoa consigo mesma, é a de evidenciar o papel das 

experiências de reconhecimento denegado na luta social por reconhecimento.  

5.3.3 A Gramática Moral dos Conflitos Sociais 

 

                                           
107MEAD, 1934 apud HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Ed. 34, 2003. p.131. 
108MEAD, op. cit. 
109 HONETH, Axel, op. cit. 
110 Ibid. 
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Em “Luta por Reconhecimento”, os conceitos de desrespeito, injustiça e ofensa da 

integridade humana estão intrinsecamente relacionados à ocorrência de uma lesão da autoimagem 

normativa que cada um tem de si, imagem esta adquirida de maneira intersubjetiva, tendo em 

vista que, o processo de individualização ocorria atrelado ao de reconhecimento pelo outro. Isto 

significa dizer que, dentro desta concepção, a noção de desrespeito, ou mesmo de injustiça, 

deriva necessariamente do contexto cultural, não obstante esteja ancorada nas vivências afetivas 

dos sujeitos humanos.111  

Para construir um quadro das motivações advindas das experiências do reconhecimento 

denegado no impulsionamento dos sujeitos na luta pelo reconhecimento, Honneth112 classifica 

essas experiências de acordo com as pretensões de identidade que foram feridas, dentro de sua 

classificação anterior: autoconfiança, autorespeito ou autoestima.  

 

a) a forma mais elementar de desrespeito é aquele que se dirige à integridade corporal do 

indivíduo. Neste caso, diferentemente dos demais, não se observam variações significativas a 

depender do quadro cultural de referências. Isto porque, a usurpação da capacidade do 

indivíduo ter autonomia sobre seu próprio corpo, conquistada pela autoconfiança originada da 

certeza da dedicação emotiva materna, traz consigo uma quebra na confiança com relação ao 

próprio mundo social.  

 

b) já a denegação de direitos dentro de uma ordem institucional pode se constituir numa forma de 

desrespeito que afete a pretensão de autorespeito moral dos sujeitos. A origem desse 

sentimento estaria na frustração de expectativas sociais, que deveriam ser institucionalmente 

garantidas pela simples igualdade de valor entre os membros de uma coletividade. Assim, a 

negativa desse tipo de direito apresenta uma variabilidade histórica, visto que a 

imputabilidade moral do indivíduo sofreu ao logo do tempo crescente variação, que submeteu 

as relações jurídicas às exigências universalistas de uma moral pós-convencional, bem como 

se alterou o alcance material dos direitos institucionalmente garantidos.  

Nas relações jurídicas modernas, tendo em vista o abandono da autoridade natural das 

tradições éticas, os direitos individuais se desligam das expectativas concretas dos papéis sociais. 

                                           
111  HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 

2003.  
112  Ibid. 
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Segundo observa Honneth, o desacoplamento entre o reconhecimento jurídico e a estima social já 

havia sido ventilado por Jhering, no fim do séc. XIX, quando o mesmo apontava que o 

reconhecimento do ser humano como pessoa, como um “fim em si”, não é necessariamente 

acompanhado de estima por suas realizações sociais.113  

O que se destaca é que contemporaneamente as lutas por reconhecimento passaram a se 

travar dentro do espaço das relações jurídicas, na busca pela definição de quais capacidades os 

sujeitos respeitam mutuamente ao se reconhecerem como pessoas de direito. Remetendo-se a 

Marshall, Honneth aduz que as lutas históricas pela adjudicação de direitos retratam uma 

ampliação progressiva dos pressupostos subjetivos que capacitariam o indivíduo para a 

participação em processos de formação pública da vontade, dos quais depende a legitimidade da 

comunidade jurídica moderna.  

De acordo com Marshal114, o princípio de igualdade universal, originado do 

desacoplamento entre as pretensões jurídicas individuais e as atribuições sociais ligadas ao status, 

assume na modernidade o significado de que os membros de uma coletividade política possuem 

igual valor, impulsionando lutas sociais. Isto porque, para exercer igualmente o direito à 

participação no processo democrático de formação de vontade, o indivíduo não precisa somente 

da proteção jurídica contra interferências em sua esfera de liberdade, mas também, que lhe sejam 

asseguradas uma medida mínima de formação cultural e de segurança econômica.  

Acompanhando o primeiro autor, Honneth conclui que o principio de igualdade 

consolidado no direito moderno carrega consigo um potencial de ampliação tanto de sua 

abrangência dentro do espectro social, tendo em vista a ideia de universalização, quanto de seu 

aspecto material, já que a questão das chances individuais de realização das liberdades ganha 

cada vez mais relevância no debate político115. Não obstante reconheça que os direitos podem ser 

concebidos como signos anonimizados de um respeito social, alerta sobre a ideia de que a 

adjudicação de direitos, por pressupor imputabilidade moral, é capaz de fazer com que o 

indivíduo se sinta digno de “autorespeito”, só poderá se concretizar quando esta adjudicação 

ocorrer de forma igualitária para todas as pessoas, independentemente do status de membro de 

determinado grupo social.  

 
                                           
113 JHERING apud HONNETH, Axel.  Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Ed. 34, 2003. 
114 MARSHALL apud HONNETH, Axel op.cit 
115 Ibid.  



63 
 

c) por fim, ainda como conseqüência da privação de direitos, pode surgir para o indivíduo um 

sentimento de desrespeito que chegue a ferir sua autoestima, atingindo seu valor social 

através da depreciação de seus modos de vida individuais ou coletivos, pela consagração de 

uma determinada hierarquia social de valores. Aqui, a dignidade da pessoa aparece 

relacionada à estima social que é concedida à sua maneira de autorealização no horizonte da 

tradição cultural. Esse tipo de desvalorização social tira do indivíduo a possibilidade de 

entender a si próprio como um ser estimado por suas propriedades e capacidades 

características. Também neste caso, observa-se que os padrões institucionalizados de estima 

social vêm progressivamente se individualizando, deixando de se referir a propriedades 

coletivas, o que se reflete, inclusive, na grande ênfase aos direitos individuais nos 

ordenamentos jurídicos ocidentais modernos.  

 

É com base na psicologia de Dewey que Honneth pretende estabelecer um liame entre as 

reações emotivas negativas causadas pelas experiências de desrespeito e a motivação dos sujeitos 

no engajamento em lutas pelo reconhecimento. Explica o professor alemão que Dewey116 

elaborou uma concepção dos sentimentos humanos nos termos de uma teoria da ação, ao propor 

que as reações afetivas dos indivíduos decorrem do sucesso ou insucesso de nossas intenções 

práticas. As perturbações em nosso estado anímico decorreriam de expectativas sobre as ações a 

serem efetuadas, de modo que a infringencia de expectativas normativas por parte de terceiros 

teria como consequência sentimentos de indignação moral.  

O que Honneth propõe, com fundamento em Dewey117, é que o sujeito oprimido por um 

sentimento de falta do próprio valor, causado pela denegação de alguma forma de 

reconhecimento, tem a possibilidade de que a injustiça infligida se lhe revele em termos 

cognitivos, na medida em que, provocado por este sentimento, o sujeito desloca a atenção para as 

suas próprias expectativas frustradas, refletindo sobre o saber moral que conduziu à ação 

planejada. Não obstante, o próprio Honneth118 admite que a possibilidade revelada pelos 

sentimentos de indignação, de reconhecer a injustiça sofrida em termos cognitivos, não conduz 

necessariamente a uma reação ativa em termos de resistência política. Para tanto, o entorno 

                                           
116DEWEY apud HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: 
Ed. 34, 2003. 
117 Ibid. 
118  HONNETH, Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003.   
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político e cultural dos sujeitos atingidos deve propiciar meios de articulação de movimentos 

sociais, a fim de que a experiência de desrespeito sofrida por alguns possa ser lida como um 

desrespeito coletivo.  

A partir dessas premissas, se propõe a uma empreitada teórica para a leitura dos conflitos 

sociais, que pretende resgatar o paradigma hegeliano baseado nas relações de reconhecimento em 

detrimento do modelo hobbesiano, prevalente na teoria social, que fundamenta os conflitos 

sociais na concorrência por chances de vida consubstanciada em conflitos de interesses. Para 

tanto, busca na historiografia comprovar o nexo entre desrespeito moral e luta social, como parte 

de uma evolução dos processos históricos a caminho de uma ampliação progressiva das relações 

de reconhecimento, na formulação de uma teoria social de teor normativo.  

No contexto dessas considerações, luta social pode ser entendida como o processo no qual 

experiências individuais de desrespeito são interpretadas como experiências cruciais típicas de 

um grupo inteiro, de forma que elas podem influir, como motivos diretores da ação, na exigência 

coletiva por relações ampliadas de reconhecimento119. Na leitura da gramática moral dos 

conflitos sociais, verifica-se ainda que o engajamento na resistência comum permite que o 

indivíduo prove o valor moral que lhe foi denegado, livrando-se dos sentimentos de rebaixamento 

que o acometem, e o faz alcançar um estima mútua no reconhecimento que a solidariedade dentro 

do grupo o propicia.  

Nessa definição não há restrição quanto ao caráter violento ou não da ação ou mesmo 

quanto a sua intencionalidade, admitindo-se que os atores sociais nem sempre estão conscientes 

dos motivos morais de suas ações, interpretando-os algumas vezes sob a semântica dos interesses. 

Os modelos teóricos utilitaristas de conflito social seguem a lógica da persecução de interesses, 

no qual o curso das lutas sociais estaria seria definido pelas tentativas de grupos sociais, 

concorrendo por bens escassos, de conservar ou aumentar seu poder de dispor de determinadas 

possibilidades de reprodução.  

Ainda que determinadas abordagens levem em consideração a disputa por bens culturais e 

simbólicos na definição dessas possibilidades de reprodução, para Honneth120, perde-se de vista o 

papel norteador de condutas do horizonte de expectativas morais onde estão inseridos os 

indivíduos. Nesse horizonte, muitas vezes, a estima social está tão atrelada ao poder de dispor 
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120  HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 

2003. 
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sobre determinados bens, que o reconhecimento ocorre apenas com sua aquisição, travestindo-se 

tal motivação de mero interesse econômico.  

O autor sugere que uma melhor compreensão de conflitos sociais classicamente 

creditados a interesses econômicos poderia ser obtida pela análise das condições intersubjetivas 

da integridade pessoal, na qual se buscam regras implícitas do consenso normativo da 

distribuição de deveres entre dominantes e dominados, que muitas vezes uma coletividade 

entende ferido em situações de modificação de situação econômica. Nessa linha, cita os avanços 

da historiografia na em utilizar como aporte compreensivo elementos da teoria da identidade, 

como nexo motivacional de lutas históricas.  

Um elemento mostra-se definidor no conceito de conflito social proposto por Honneth121: 

supõe-se, para que se configurem os conflitos, a existência de uma semântica coletiva que 

permita ao sujeito articular os sentimentos decorrentes de uma lesão pessoal como pertinentes a 

um grupo inteiro. O autor esclarece que “entre as finalidades impessoais de um movimento social 

e as experiências privadas que seus membros tem da lesão, deve haver uma ponte semântica que 

pelo menos seja tão resistente que permita a constituição de uma identidade coletiva.122”   

No relato da psicologia de Mead123, as doutrinas ou ideias capazes de enriquecer nossas 

representações da comunidade social são as que preenchem essas condições semânticas, pois 

trazem a perspectiva de relações ampliadas de reconhecimento e tornam transparentes as causas 

sociais responsáveis pelos sentimentos individuais de lesão, criando a possibilidade de agregação 

de experiências de desrespeito antes isoladas. Tomando essa ideia em consideração, Honneth124 

alerta que para resgatar a doutrina hegeliana da luta pelo reconhecimento, dentro da qual seja 

possível uma ampliação progressiva das formas de reconhecimento do indivíduo, antecipando 

hipoteticamente um estado comunicativo onde as condições intersubjetivas da integridade pessoal 

aparecem como preenchidas, o conceito de eticidade tem que estar vazio de qualquer substância.  

Este estado último seria o ponto final hipotético de uma ampliação das relações de 

reconhecimento. O que Hegel projetava com seu conceito de “eticidade” era um arranjo social de 

valores, onde todos os indivíduos teriam a chance de reputação social, devido à riqueza de 
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123  MEAD apud HONETH, op cit. 
124  HONETH, op cit.  
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interpretações sobre as finalidades sociais.125 Honneth atualiza essa noção de solidariedade, num 

contexto pós-convencional, na ideia de que possa haver uma simetria na maneira como os 

indivíduos estimam o outro em sua capacidade de realizar objetivos comuns, ainda que as 

propriedades do outro lhe sejam estranhas. Nas relações efetivamente solidárias, a tolerância com 

as particularidades do outro seria substituída por uma efetiva estima, de modo que a concorrência 

individual por estima social não assuma a forma de experiências de desrespeito126.  

Segue lecionando que tanto Hegel quanto Mead já apontavam que, numa sociedade 

moderna, os sujeitos precisam encontrar reconhecimento tanto como seres autônomos quanto 

individualizados, de forma que só caberia nas relações pós-tradicionais um conceito de eticidade 

formal, o qual contivesse os pressupostos subjetivos para propiciar a autorealização dos 

indivíduos. Este conceito seria distinto da moral universal kantiana, na qual estaria presente 

apenas o aspecto da autonomia, quando se exige uma atitude universalista em que os sujeitos 

possam se respeitar igualmente, como “fins em si mesmos”. A tradição kantiana submete o 

aspecto da eticidade, do objetivo concreto das condutas humanas, a uma moralidade 

universalmente válida. Já a tradição hegeliana resgata a ética antiga para submeter o valor moral 

das condutas à ética, que determina a concepção vigente de “vida boa”.  

A abordagem buscada por Honneth127 procura conciliar as duas correntes, contruindo um 

conceito de eticidade formal, que se orienta pelo fim da autorealização humana, por meio de 

normas universais sobre as condições de possibilidade para que se atinja tal fim, 

independentemente do contexto cultural. Esses pressupostos normativos referem-se às condições 

intersubjetivas que possibilitam a realização individual e devem ser formais o suficiente para não 

se confundirem com os ideias culturalmente sedimentados de “vida boa”.  

O autor enxerga na estrutura intersubjetiva da identidade pessoal a chave para tal 

exigência. A experiência do reconhecimento, sob a forma de amor, reconhecimento jurídico ou 

solidariedade, figura como indicativo das condições necessárias para a autorealização individual, 

pois só o indivíduo que goza progressivamente de autoconfiança, autorespeito e autoestima tem 

a confiança de exercer livremente suas capacidades. As estruturas universais de uma vida bem 

                                           
125 HEGEL, 1983 apud HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Ed. 34, 2003. 
126 HONETH, Axel. Ibid. 
127  Ibid. 
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sucedida passam, assim, por condições intersubjetivas, que permitem ao sujeito a experiência de 

autorealização.  

Embora os estudos psicanalíticos apontem que as estruturas de reconhecimento são 

padrões comportamentais universais, preservando a formalidade necessária deste conceito de 

eticidade, observa-se que tanto a relação jurídica quanto a comunidade de valores são grandezas 

dotadas de variabilidade histórica, devido a constante busca por crescimento da igualdade ou da 

universalidade, de modo que não se trata de uma formalidade atemporal. Somente mediante um 

conceito formal de eticidade, mas ainda assim vinculado à história, pode-se compreender a 

evolução do conceito até incorporar características pós-tradicionais e democráticas.  

Ao longo da história, o reconhecimento jurídico, por meio de lutas sociais, desdobrou seu 

potencial moral na direção de conquistas universalistas da igualdade e do individualismo. A 

relação jurídica moderna, sem perder seu conteúdo universal, incorporou componentes materiais, 

já que o uso dos direitos liberais de liberdade depende do aperfeiçoamento jurídico de suas 

condições de aplicação.  

A autorealização passa a depender de tal maneira do pressuposto da autonomia 

juridicamente assegurada, que esta última se expandiu impondo condições tanto às relações de 

amor quanto às de solidariedade. Isto significa que mesmo as relações familiares e os valores 

fundadores da comunidade estão submetidos a limitações normativas, ainda que na forma de 

princípios jurídicos. Tais normas garantem as condições intersubjetivas para que se realizem 

plenamente a autonomia e a individualidade dos sujeitos, características da eticidade pós-

tradicional consolidada em nosso tempo. Isto significa dizer que somente são admitidos dentro do 

horizonte de valores comuns da modernidade aqueles dentro dos quais, em princípio, todo 

indivíduo pode se ver estimado dos por suas propriedades e capacidades particulares, em suas 

metas de vida livremente escolhidas, já que o direito moderno se baseia na autonomia individual.  

Ainda assim, permanece em aberto a questão de que a solidariedade social só pode surgir 

de finalidades partilhadas em comum. Hegel não fez em sua obra qualquer referência sobre o tipo 

de experiência que originaria o surgimento desse tipo de solidariedade. Mead apresentou uma 

visão limitada à divisão social do trabalho como finalidade coletiva, mas a dependência desse 

padrão com relação aos valores éticos é patente.  

Diante disso, Honneth conclui que um horizonte abstrato de valores éticos sempre padece 

do risco de não se prestar à formação de uma identidade coletiva que carregue solidariedade entre 



68 
 

os indivíduos. Atualmente o horizonte de valores decorrentes das transformações nas estruturas 

sociais teria ampliado de tal modo as possibilidades de autorealização, que as diferenças se 

converteram em impulso para um série de movimentos políticos128. São os diferentes grupos 

sociais que lutam entre si para que seus valores materiais possam participar do horizonte de 

valores vigente. Não vislumbra, todavia, resposta para qual desses valores terá condições de gerar 

uma efetiva solidariedade pós-tradicional. 

 

5.3 DEMOCRACIA AGONAL: o papel do Conflito para Chantal Mouffe 

 

A proposta de “democracia agonal” formulada pela filósofa política Chantal Mouffe, 

professora da Universidade Westminster, oferece um contraponto à ideia de sujeito democrático 

de viés racionalista e apriorístico. Mouffe, em sua análise da subjetividade política na 

democracia, destaca a interpenetração entre os elementos simbólicos e as práticas sociais no 

exercício da cidadania. Em sua teoria, defende que a racionalidade não é o componente 

dominante na formação da subjetividade política. Fora do espaço simbólico político, o modo de 

viver do povo, composto de uma pluralidade de práticas e envolvimentos passionais dos 

indivíduos, desempenharia também um papel importante129.  

Em sua obra “O paradoxo democrático”130, publicada no ano de 2000, autora defende a 

hipótese de que haveria, tanto no plano teórico como no plano prático da política ocidental, uma 

excessiva ênfase na ideia de consenso como elemento definidor da democracia liberal. Essa 

tendência, notadamente racionalista, na qual não há espaço legítimo para discussão da 

conflituosidade imanente às relações sociais, teria como consequência a frustração das 

expectativas de representação política de inúmeros segmentos sociais. 

5.3.1 A Democracia Deliberativa em Crítica 

 

De modo a desenvolver uma crítica coerente, Mouffe se preocupa em delimitar o objeto 

de sua crítica, definindo o que entende por “democracia liberal”. Tratar-se-ia da forma de 

governo que ordena simbolicamente as relações sociais, articulando duas tradições políticas 
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129 MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000 
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69 
 

paradoxais: a soberania popular e as instituições liberais. Com relação à tradição da soberania 

popular, cuja origem atribui a Rousseau, constata-se a prevalência de uma lógica pautada na ideia 

de igualdade dos indivíduos perante a vida publica. Já a lógica liberal, entendida nos termos 

propostos por Locke, estaria pautada no conceito de liberdade, com ênfase, sobretudo, nos 

direitos individuais e no Estado de Direito131.  

A aparente contradição entre as vertentes da liberdade e da igualdade contidas na ideia de 

democracia liberal é recorrentemente apontada entre os cientistas políticos desde Tocqueville. 

Giovanni Sartori132 nos fornece uma imagem bastante elucidativa deste equilíbrio precário da 

democracia liberal, antes de concluir que o aspecto liberal está na forma de organizar o governo 

de modo a limitar o poder do Estado, enquanto o democrático se faz presente pela inserção do 

poder popular na condução de seus objetivos:  

 

Quando puxamos o fio liberal, nem todas as formas de igualdade desaparecem; 
mas a igualdade liberal em si, pretende promover, acima de tudo, através da 
liberdade, a aristocracia do mérito. O liberalismo enquanto tal, toma cuidado de 
não conferir mais que a igualdade jurídico-política por desconfiar de toda 
igualdade concedida gratuitamente de cima. [...] Se, por outro lado, começamos 
puxando o fio democrático, chegamos a uma igualdade que neutraliza os 
processos espontâneos de diferenciação.133 .  

 

O acréscimo de valores liberais na democracia torna legítimo estabelecer limites à 

soberania popular, em nome da liberdade. A feição desses “direitos não negociáveis” reflete a 

tensão das forças políticas constituintes em torno do inafastável paradoxo entre igualdade e 

liberdade. A democracia liberal se distinguiria da antiga pelo reconhecimento do pluralismo na 

ordenação das relações sociais, na medida em que legitima o conflito entre a liberdade dos 

indivíduos, sob o fundamento de que todos têm igual liberdade; governantes e governados.134 

Não obstante, na ótica de Mouffe, é precisamente esse paradoxo que garante o balanço 

das relações de poder e abre espaço para a multiplicidade de demandas democráticas. Ao atingir-

se um consenso ideal sobre o justo, estaria afastada a legitimidade para pleitear mudanças de 

dentro do quadro institucional, ficando impossibilitado o exercício de um efetivo pluralismo. É o 

debate sobre as possibilidades existentes dentro do espaço entre lei e justiça que é capaz de gerar 
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a construção de identidades coletivas, ao invés de uma mera “guerra de direitos” pela via 

judiciária. Para que isso não ocorra, é necessário que sejam estabelecidas instituições através das 

quais as relações conflituosas possam ser contestadas e debatidas na esfera pública, e não 

abafadas sob a pretensão de neutralidade.135  

Para chegar a tais conclusões, Mouffe traça uma cuidadosa análise de alguns marcos 

teóricos fundamentais nos debates pertinentes a democracia liberal. Por um lado, trata das teorias 

democráticas de John Rawls e Jürgen Habermas, que identifica como deliberativas, em oposição 

aos modelos agregativos instrumentais. Por outro lado, é trazida uma leitura de Carl Schmitt, 

crítico do modelo liberal de democracia. Na tentativa de superar as deficiências que vislumbra 

nas referidas teorias, a autora propõe um modelo de democracia denominado “agonal”, que teria 

por fundamento a pluralidade de interesses inerente à vida política, cujas características restarão 

descritas após o percurso analítico apontado136.  

O que Chantal Mouffe chama de modelos de democracia deliberativos, defendidos 

emblematicamente por John Rawls e Jürgen Habermas, são aquelas concepções teóricas surgidas 

na tentativa de se sobrepor a interpretações meramente econômicas sobre a democracia, que 

vigiam na primeira metade do séc. XX, denominadas pela autora de modelos agregativos, nos 

quais prevalecia a racionalidade instrumental. Em comum entre as chamadas teorias deliberativas 

encontra-se uma concepção diferente de racionalidade, dentro da qual admite-se que uma 

discussão pautada por determinados valores de participação garanta um resultado legítimo para 

todos os participantes.  

Como exemplo da chamada vertente agregativa, são citadas as análises feitas por Joseph 

Shumpeter em 1947, em sua obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, na qual o mesmo 

expõe que, na democracia de massa, líderes são aceitos ou rejeitados em função do processo 

eleitoral competitivo, o qual propicia a agregação de preferências através dos partidos 

políticos137. Também é mencionado o trabalho de Antony Downs138, que, igualmente, atribuía aos 

partidos a qualidade de atores mais aptos a viabilizar a barganha de interesses que move a ação 

política, desestimulando inclusive a participação direta. A estabilidade residiria no compromisso 

entre a pluralidade de interesses, e não em uma ideia normativa de consenso sobre o bem comum.  

                                           
135 Ibid. 
136  Ibid. 
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Já dentro dos modelos de democracia deliberativa, buscando resgatar o aspecto da 

legitimidade, em sua obra “Uma teoria da Justiça” de 1971, John Rawls sustenta que a origem do 

desprestígio pelas instituições democráticas e da crise de legitimidade nas democracias ocidentais 

é o abandono da possibilidade de um consenso moral que ultrapasse um mero acordo 

instrumental sobre procedimentos. A consagração dos princípios de liberdade e igualdade nas 

constituições liberais garantiria certos direitos e liberdades básicas e estabeleceria procedimentos 

democráticos para moderar a rivalidade política, mas não seria capaz de afastar a insegurança 

quanto ao conteúdo desses direitos. Para tanto, seria necessário encontrar fundamentos políticos 

morais, que pudessem permitir a convivência de diferenças filosóficas e religiosas.139  

Tratar-se-ia de uma concepção de justiça que deve ser reconhecida por todo cidadão 

razoável, a despeito de suas discordâncias na esfera privada. As diferentes concepções sobre o 

bem comum não interfeririam na esfera pública, pois a razão conferiria prioridade ao que é certo. 

Tendo em vista que todos têm as mesmas necessidades materiais primárias, o Princípio de Justiça 

poderia ser alcançado através do dispositivo da “véu da ignorância”, por meio do qual todos 

haveriam de se colocar numa hipotética “posição original” dentro da sociedade, sem saber que 

lugar viriam a ocupar. Esse exercício intelectual forçaria os participantes a deixar de lado seus 

interesses particulares na organização da vida em comum, agindo da maneira mais razoável para 

maximizar o proveito de todos.140  

Na leitura feita por Chantal Mouffe, John Rawls deixa transparecer a prioridade dos 

valores liberais sobre os democráticos, ao estabelecer uma concepção política de justiça, na qual 

é suficiente a conjunção dos princípios liberais básicos no tocante a questão da associação 

política com a consagração no âmbito constitucional da estrutura social básica, para estabelecer a 

moldura do exercício da razão pública livre.141  

Por outro lado, na análise da obra de Habermas, a autora enxerga uma submissão dos 

direitos individuais à viabilidade da soberania popular nas decisões políticas, muito embora o 

próprio defenda uma co-originalidade entre as autonomias privada e cívica, já que o 

“autogoverno” serve para proteger os direitos individuais, e estes garantem o exercício daquele. 

Cumpre esclarecer que na teoria em questão há uma separação do domínio da ética, no qual 

prevalece a divergência sobre os modos de “bem viver”, do domínio da moralidade, onde 
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procedimentos racionais de deliberação, que garantam uma situação ideal de discurso, podem 

conduzir a formulação de princípios universais. Para ele, questões políticas fundamentais, assim 

como as morais, não dependem do contexto.142  

Na leitura feita posteriormente, em sua obra “On The Political” de 2005, Chantal Mouffe 

aponta criticamente o fato de Habermas reconhecer que a legitimidade das instituições 

democráticas não vem da efetiva participação política, mas deriva do fato de que as instituições 

vinculantes guardam a presunção de que representam um ponto de vista imparcial, que é 

igualdade no interesse de todos, somente devido a acessibilidade do processo deliberativo, cuja 

estrutura é fundada na expectativa de resultados racionalmente aceitáveis.143  

Para Habermas, não haveria limitação do escopo e do conteúdo da deliberação política. 

Seriam as restrições apenas procedimentais, que vêm da ideia de “situação ideal de discurso” - 

imparcialidade, igualdade, abertura e ausência de coação - que eliminariam as posições que não 

podem ser aceitas pelos participantes racionais no discurso moral. Para o autor, os direitos 

humanos estariam aptos a instrumentalizar as condições comunicativas necessárias para a 

formação racional da vontade política. Em assim sendo, deveriam ser incorporados a todos os 

sistemas legais, já que todas as sociedades enfrentaram, ou acabariam por enfrentar, os mesmos 

desafios face aos imperativos da modernização econômica.144  

No desenvolvimento de sua crítica aos modelos consensuais da democracia liberal, 

Mouffe faz uma incursão por alguns aspectos da obra de Carl Schmitt, cujas críticas ao 

liberalismo são notórias. Ainda que discordando das conclusões do autor sobre a inviabilidade da 

associação entre liberalismo e democracia para propiciar igualdade substancial entre os 

indivíduos na vida pública, a autora resgata algumas de suas críticas para propor um outro 

modelo de democracia liberal, que trabalhe com a existência do conflito.  

Ao tratar de democracia, Schmitt menospreza o aspecto participação popular na condução 

dos rumos políticos da nação. A democracia é associada apenas com unidade política, com uma 

homogeneidade que permita uma identificação entre dominantes e dominados145. O caminho 

proposto para obtenção da referida homogeneidade, não era o consenso, como apontado pelos 
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143MOUFFE, Chantal. On the political. London: Routledge, 2005. 
144 HABERMANS apud MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000. 
145SCHMITT apud MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000. 



73 
 

liberais, mas sim a distinção com relação a outros povos por meio da oposição “amigo/inimigo”, 

que se tornou notória na obra do autor.  

Schmitt defendia que somente pela delimitação de critérios de oposição com relação a 

outros grupos seria possível estabelecer uma identidade comum de um povo e propósitos para 

suas instituições políticas. Isto conduziria a uma participação legislativa homogênea e ao real 

exercício do direito democrático: a igualdade substancial.146 

A crítica que chama atenção de Mouffe, com relação ao modelo liberal, é que este, em 

detrimento da política, privilegiaria esferas como a ética e a economia, onde prevalece a 

heterogeneidade. Ao comentar sobre as relações internacionais conduzidas pela noção liberal de 

sujeito de direito universal, Schmitt chamava atenção para o fato de que não há entidade política 

correspondente ao termo humanidade147. A igualdade universal entre todos os indivíduos, 

defendida pelo liberalismo, seria apenas uma ética individualista, mas, fora da política. Jamais 

seria capaz de garantir o desaparecimento das desigualdades substantivas, vez que somente por 

meio da representação legislativa dentro da esfera estatal seria possível garantir a 

homogeneidade. 

Como bem destaca a analista política, Schmitt foi um grande crítico do discurso da 

liberdade em defesa da “humanidade” para camuflar discriminações no plano econômico ou 

ético. Colocar o inimigo fora da esfera de “humanidade” permitiria que potências com os Estados 

Unidos da América se arvorassem do direito de impor por meio da guerra sua ordem econômica 

ao resto do mundo, usurpando um conceito universal contra seus oponentes militares. Chamava 

atenção para o fato de que o conteúdo dos conceitos políticos decisivos como paz, segurança e 

ordem pública dependem da interpretação de quem detenha o poder. Ademais, o autor já alertava 

que uma política “pós-estatal”, que negue meios de expressão aos indivíduos, conduziria a formas 

de extrema hostilidade, como as atuais formas de terrorismo.148  

Na ótica da autora, a hegemonia do modelo de democracia liberal consensual no plano 

internacional, desde o fim da Guerra Fria, se sobrepondo a algumas identidades culturais, trouxe 

consigo aumento dos discursos de rompimento com a ordem vigente, devido à ausência de canais 

políticos de negociação em torno de como concretizar os princípios democráticos. Estando as 

organizações internacionais, mais ou menos, diretamente sob as influencia dos poderes 
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ocidentais, liderados pelos Estados Unidos da América, a possibilidade de manter modelos sócio-

políticos diferentes dos ocidentais foi drasticamente reduzida. Por outro lado, proliferam os 

movimentos radicais e grupos terroristas.149 

Dentro deste quadro, a permanência de longos períodos de governos de coalização, os 

quais negam a existência de conflitos, impediria que a população tome parte em discussões 

significativas, abrindo espaço para que demagogos de direita ou esquerda se apresentem como 

alternativa, se avocando do papel de representantes do “povo” para resgatar seu papel na 

condução dos rumos políticos. Para Chantal Mouffe, a confusão entre as fronteiras que opunham 

direita e esquerda, no modelo de política consensual da “terceira via”, vem deslocando os 

antagonismos para o plano ético, ou mesmo para o religioso, onde não há possibilidade de 

diálogo.150  

A reação moralista ao fenômeno, que atribui à extrema direita a pecha de força maligna, 

não ajudaria a compreender os motivos de seu crescimento. Na verdade a existência desses 

movimentos vem sendo útil para criar uma identidade para os “bons” democratas, por meio do 

antagonismo com relação aos “maus”. O tradicional repertório do discurso antifascista vem sendo 

utilizado para mobilizar as paixões coletivas contra um opositor. Os antagonismos políticos estão 

se operando, ao contrário do que defende a vertente consensual, mas travestidos sob o manto da 

linguagem da moral. Isto porque, demonizar o outro é uma boa forma de ignorar suas próprias 

fraquezas.151  

 

 

5.3.2 A Constituição da Identidade Democrática 

 

O exercício do poder democrático do povo é, para Mouffe, indissociável da construção de 

sua identidade. Essa identidade nunca é definitiva, estando sempre momentaneamente preenchida 

por alguma forma de identificação. O reconhecimento dessa lacuna constitutiva entre o conceito 

de povo e suas várias formas de identificação é que constituiria a democracia liberal, por isso é 

importante reconhecer sempre o espaço para contestação na esfera pública.152  

                                           
149  MOUFFE, Chantal. On the political. London: Routledge, 2005.  
150  Id. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
151  MOUFFE, Chantal. On the political. London: Routledge, 2005.  
152  MOUFFE, Chantal. On the political. London: Routledge, 2005. 
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Com fundamento em concepções pós-estruturalistas, seria possível compreender a 

diferença como essencial à construção de identidades políticas democráticas. Remetendo-se à 

noção de “exterior constitutivo” proposta por Derrida, a politóloga defende que a identidade 

política dos sujeitos democráticos se constrói pelo estabelecimento de diferenças com relação a 

outras possibilidades. Aliás, toda objetividade social seria constituída por atos de poder, que 

excluem uma possibilidade em detrimento de outra, e, portanto, naturalmente excludentes.153  

A fronteira que estabelece o que é e o que não é legítimo seria sempre política, 

cristalizando as relações de poder vigentes na sociedade, e, por isso, deve sempre permanecer 

contestável. Apresentar esta fronteira como decorrente da racionalidade ou da moralidade seria 

reduzir o povo a uma de suas possíveis formas de identificação, naturalizando a articulação dos 

processos de inclusão e exclusão social.  

Na conclusão de suas análises, Chantal Mouffe154 constata que, tradicionalmente, a 

questão da coexistência das diferenças na democracia aponta para uma visão procedimental 

pautada pelo princípio da neutralidade. O modelo liberal reconhece o pluralismo apenas como um 

fato a ser contornado e procura meios de tornar as diferenças relevantes apenas na esfera privada. 

A denúncia da obra em comento é que o objetivo da homogeneidade e unanimidade é sempre 

excludente.  

O consenso que o liberalismo oferece é aquele entre as pessoas razoáveis, que seriam 

precisamente aquelas que aceitam seus princípios de liberdade e igualdade. O que Mouffe 

pretende chamar atenção é que a aceitação dos princípios liberais não é uma questão moral, e sim 

de opção política. A impossibilidade da vigência de um pluralismo, no tocante aos princípios de 

associação, também não seria um atributo de moralidade universal, mas tão somente um 

imperativo pragmático para que seja preservada a realidade política do Estado.155  

Para Mouffe156, os defensores da democracia deliberativa preocuparam-se em se opor ao 

modelo agregativo substituindo uma racionalidade instrumental por uma comunicativa, que 

gerasse legitimidade. Não obstante, ignoram não só as condições de emergência do sujeito 

democrático, mas também os fatores que tornam possível sua atuação em sociedade, tais quais 

                                           
153   DERRIDA apud MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
154   MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000. 
155   MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000. 
156    Ibid. 
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suas relações sociais, língua e cultura, que são de crucial importância para entender as 

dificuldades surgidas em processos de integração política, como o que ocorre na União Europeia.  

Sujeitos democráticos seriam possíveis, não pela justificativa intelectual das instituições 

vigentes, mas pela promoção de formas de vida e discursos que gerem identificação com os 

valores democráticos. Mesmo os procedimentos envolvem compromissos éticos substanciais, que 

permitem que sejam aceitos e seguidos, e, são fruto de decisões sobre o que é ou não legítimo. 

Como já preconizava Wittgenstein, regras não são criadas apenas como base em princípios, mas 

são a eleição de condutas, inseparáveis, portanto, de formas de vida.157  

Partindo da adesão aos princípios de liberdade e igualdade típicos da democracia liberal, 

Mouffe defende a possibilidade de um modelo democrático, no qual a busca por unidade, num 

contexto de conflito e diversidade, admita a legitimidade de pleitos adversários no tocante ao 

significado e implementação desses princípios. Os adversários, que respeitam bases comuns, não 

se confundem com os inimigos, os quais não compartilham a adesão a tais princípios. Enquanto a 

luta de inimigos caracteriza uma relação de antagonismo, a luta entre adversários caracteriza uma 

relação agonal e fundamenta o modelo democrático proposto pela autora. Na democracia agonal, 

não se busca eliminar os conflitos e sim mobilizá-los dentro do quadro institucional vigente.158 

O que a politóloga deseja evidenciar é que o pluralismo moderno é naturalmente 

conflituoso, por isso os consensos obtidos são sempre temporários e fruto de uma decisão que 

exclui algum grupo. O confronto da diferentes formas de viabilizar o bem comum deve ser 

admitido e trabalhado no plano político, para que a mobilização das paixões coletivas não seja 

canalizada de forma mais destrutiva, através de discursos religiosos ou étnicos.159  

                                           
157  WITTGENSTEIN apud MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
158  MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
159  Ibid. 
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6 O PARTICULAR E O UNIVERSAL NA OBRA DE ERNESTO LAC LAU 

 

O uso do conceito de “significantes vazios” proposto por Ernesto Laclau160 como 

categoria do discurso político, e seu papel na configuração das identidades sociais, se revela 

como instrumental teórico pertinente para conclusões deste trabalho, posto que estende as 

análises do pragmatismo linguístico ao campo da ciência política.  

Para melhor situar essa herança filosófica linguística, vale fazer uma pequena incursão 

sobre a concepção discursiva pragmática, cujo referencial epistemológico está no âmbito da 

filosofia da linguagem, mais especificamente, nas considerações da segunda fase da obra de 

Wittgenstein, onde não se vislumbra separação entre significação linguística e o uso social que 

lhe é dado.161  

Em linhas gerais, o movimento filosófico que rompeu a filosofia da consciência ficou 

conhecido como giro lingüístico. A expressão foi popularizada no meio acadêmico, através da 

obra de 1967 de Richard Rorty162 “The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical 

Method”, na qual o autor se refere a uma nova perspectiva filosófica, influenciada tanto por 

analistas da linguagem ordinária, como por escritores de tradição fenomenológica.  

Muitos atribuem o inicio de uma concepção cientifica de linguagem a Humboldt, que 

refuta a concepção designativa da linguagem, segundo a qual a linguagem seria um meio de 

descrever a realidade do mundo. Rorty inova ao propor que a linguagem é uma condição de 

possibilidade para conhecer o mundo, de forma que todo conhecimento seria um evento 

lingüístico. Não obstante, foi no despertar do séc. XX, com as obras de Semiologia de Ferdinand 

Saussure e a Semiótica de Charles Pierce, que o estudo sistemático dos signos ganhou força.  

Saussure definia a Semiologia como o estudo sistemático dos signos no seio da vida 

social, sendo a lingüística um modelo para o estudo de outros sistemas de signos. Em sua obra 

consolida-se a ideia de que não há inerência ontológica entre o significante e o significado de um 

símbolo. Destaca-se também a distinção fundamental entre o plano sintático, que trata da relação 

entre os signos sem referencia a seus significados; o semântico, que versa sobre a relação entre 

                                           
160 LACLAU, Ernesto. Why do empty signifiers matter to politics? In:_______. Emancipation(s). London: Verso, 
2007b. p. 36-46. 
161 WITTGENSTEIN apud STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 3. ed. rev. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001.  
162 RORTY apud STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. 
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signo e os objetos designados e o conteúdo de verdade das designações; e, o pragmático, 

referente à relação entre o signo e o usuário163.  

Já na obra de Pierce, na qual o termo de referência é Semiótica, se encontra a origem do 

chamado pragmatismo, teoria segundo a qual o significado racional de uma palavra ou de outra 

expressão consiste exclusivamente no que se pode conceber a partir do alcance da mesma sobre 

condutas da vida164. Trata-se, de fato, de uma concepção filosófica mais ampla, que coloca os 

resultados práticos como critério de validade das proposições científicas. 

Por outro lado, o que se denomina de pragmática, enquanto dimensão do estudo do 

processo de significação, que privilegia a análise da linguagem em uso, se remete à segunda fase 

da obra de Wittgenstein (Investigações Filosóficas). Naquele momento, o empirismo lógico 

característico do Circulo de Viena começa a apontar para uma análise da linguagem comum. O 

significado de uma palavra estaria relacionado com seu uso em determinado contexto, sendo que 

cada contexto produziria diferentes regras de uso pelo consenso de seus membros; os chamados 

jogos de linguagem. Assim, não haveria como se falar em significado definitivo de uma 

palavra.165  

A influência de Wittgenstein na teoria política é identificada na corrente teorética 

conhecida como “contextualista”, dentro da qual podem ser mencionados nomes como Richard 

Rorty e Michael Walzer. A nota em comum entre esses autores é apropriação do conceito de 

jogos de linguagem para defender a hipótese de que cada contexto pode produzir diferentes 

formas de organização política, igualmente legítimas. Trata-se de uma contraposição à 

abordagem “racionalista-universalista”, que busca na teoria política o estabelecimento de 

verdades válidas independentemente do contexto histórico-cultural, a exemplo da teoria da justiça 

de Ronald Dworkin.  

A característica identificada pelo filósofo político Oliver Marchart, definidora para 

compreender a perspectiva epistemológica de Ernesto Laclau como cientista social que trata da 

categoria discurso, é a negação da possibilidade de se encontrar uma essência imutável por trás 

das variações empíricas superficiais da vida social, na qual se possa fundar um conhecimento 

                                           
163 SAUSSURE apud STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. 
164  PIERCE apud ABBAGNANO, Nicola. Pragmatismo. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 784.  
165  WITTGENSTEIN apud MARCONDES, Danilo. A pragmática na filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2005.  



79 
 

definitivo. A recusa em reconhecer um modelo de sociedade, que se constitua como totalidade 

fundante de todos os processos sociais, tem por correlato o reconhecimento de que a ausência de 

um sentido fixo é a condição de possibilidade para que se opere o jogo de significados que Laclau 

denomina discursivo, no qual se procede uma fixação relativa do sentido social mediante a 

instituição de pontos nodais de significado. Esse tipo de filosofia política é correntemente 

denominado de pós-fundacional.166  

Suas reflexões são referidas também como pós-estruturalistas, uma vez que, para o autor, 

a unidade analítica das relações sociais não repousa em estruturas históricas fixas, e sim no 

próprio discurso, permeado por elementos ideológicos, inseridos pelos sujeitos em suas práticas 

articulatórias. Por meio destas práticas políticas é que se tenta conferir unidade de significado às 

contingências da realidade social, e, aquelas é que são objetos de estudo relevantes para 

compreender a dinâmica social. 

 

6.1 REPRESENTAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

A diferença de abordagem do tema representação política em Laclau, com relação às 

teorias políticas clássicas, tem origem na própria concepção de “vontade do povo”, que para 

grande parte dessas teorias é um elemento existente antes do processo de representação política. 

De acordo com o modelo agregativo de democracia defendido por Schumpeter, o povo é reduzido 

a uma pluralidade de interesses e valores. Já nos modelos deliberativos, exemplificados pelas 

teorias de Rawls e Habermas, a justiça como equidade, ou o procedimento dialógico, eliminariam 

toda a opacidade do processo de representação. 

A diferença de perspectiva de Laclau - com apoio em Lacan, para quem o nome constitui, 

de modo retrospectivo, a unidade do objeto167- é que ele entende que a constituição da 

objetividade social decorre do próprio processo de representação política. Pelo processo de 

representação, determinado valor ontológico é atribuído a um símbolo, sem vinculação necessária 

com seu conteúdo óntico particular. Esse processo de atribuição fornece um ponto de 

identificação a setores marginais da esfera pública, de modo a incorporá-los pelo próprio 

processo de representação. Nessa inclusão residiria o aspecto democrático do processo, e não em 

                                           
166  LACLAU apud MARCHART, Oliver. El pensamiento político posfundacional: la diferencia política em 

Nancy, Leffort, Badiou e Laclau. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2009.  
167  LACAN apud LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994 
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uma tradução imparcial de uma vontade política já existente. A identidade dos representados 

mudaria como resultado desse processo. Somente a partir dessa premissa teórica, pode-se 

compreender o papel da representação simbólica na democracia, da força da identificação e da 

lealdade emocional aos líderes e símbolos, sem taxá-los simplesmente de fenômenos 

irracionais168.  

Na perspectiva de Laclau, a discussão sobre o tema da representação simbólica na teoria 

política teve grande contribuição teórica por parte de Claude Leffort, de acordo com quem o 

imaginário político da modernidade passou por uma transformação revolucionária, que tornou 

possível o advento da democracia moderna: As bases do poder, da lei e do conhecimento 

deixaram de estar corporificados na figura do rei, numa dissolução dos marcos de certeza, que 

deixou vazio o lugar do poder, implicando numa institucionalização do conflito.169  

Em Laclau, a compreensão da democracia não passa necessariamente pelos regimes 

regimes políticos, mas pela questão da constituição da subjetividade popular. Com apoio em 

Chantal Mouffe170, outra leitora de Leffort, dá um passo à frente na questão da identificação da 

democracia com um lugar vazio no poder, para apontar a possibilidade de haver uma pluralidade 

de molduras simbólicas que viabilizem a forma de governo democrática através do exercício da 

soberania popular igualitária. Reputa como contingente a moldura simbólica do liberalismo 

explorada por Leffort, na qual identifica uma forte ênfase no valor das liberdades individuais e 

dos direitos humanos.   

Segundo esta linha de pensar, Laclau considera que o verdadeiro problema da democracia 

torna-se o da pluralidade de molduras simbólicas, o qual torna possível a emergência do “povo”. 

Diante dessa pluralidade, nenhum regime político é visto como autoreferente, desvinculado da 

atividade democrática, de modo que a constituição da identidade popular se torna parte integrante 

da questão da democracia. Ainda com apoio nas observações de Mouffe, aponta para a 

necessidade de abrir-se mão da pretensão de existência de um consenso racional, para 

compreender as condições de existência do sujeito democrático. Sob inspiração wittgensteineana 

                                           
168 LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994 
169 LEFFORT, 1988, p. 17 apud LACLAU, Ernesto. On populist reason. London: Verso, 2005.  
170 MOUFFE, Chantal. The democratic paradox. London: Verso, 2000.  
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reconhece que as crenças estão ancoradas nos modos de vida, onde as paixões e afetos 

desempenham um papel crucial na adesão aos valores democráticos.171  

A objeção de Laclau ao patriotismo constitucional habermasiano, o qual pressuporia a 

substituição do consenso de valores por consenso quanto aos procedimentos de organização 

política172, é que o argentino acredita que, para aceitar determinados procedimentos como 

legítimos, é necessário compartilhar alguns valores substanciais. Para ele, nas sociedades 

contemporâneas há uma pluralidade de posições subjetivas dentro das quais se constitui a 

identidade do povo. Essas posições se compõem de demandas substantivas e procedimentais, e 

apresentam diferentes níveis de universalidade. Aquela que vai prevalecer, é produto da disputa 

política173.  

Daí, segue-se a conclusão de que os problemas da democracia se confundem com aqueles 

apontados na construção da ideia de “povo”: o fracasso de uma ordem puramente conceitual em 

explicar a unidade dos agentes sociais; a necessidade de articular uma pluralidade de posições 

através de meios nominais, e o papel primário dos afetos em cimentar esta articulação.  

A diferença com relação à abordagem de Leffort é que, para Laclau, a ideia de um lugar 

vazio na estrutura do poder implicaria na noção de que qualquer força particular poderia ocupar 

aquele lugar. O que parece coerente do ponto de vista dos aspectos jurídico-formais da 

democracia, para o autor, deixa de contemplar alguns aspectos que envolvem a formação da 

subjetividade política, sobretudo a ideia de que a indeterminação e/ou vazio na estrutura do poder 

político não é simplesmente um dado constitucional, mas fruto de uma construção política174.  

Através dessa construção é que determinada particularidade lograria êxito em assumir a 

representação de uma totalidade incomensurável. Ademais, o chamado “vazio” no poder, existiria 

apenas porque as pessoas sentem uma ausência daquilo que projetam como completude ideal, 

como o caso da ânsia por Justiça, que costumar surgir, não de maneira autônoma, mas a partir das 

situações de injustiça vivenciadas pelos indivíduos.  

Da contingência entre democracia e regime liberal, Laclau conclui ainda que a 

emergência do sujeito democrático depende da articulação horizontal das demandas populares, 

por meio dos significantes vazios. Nessa combinação, valores liberais como a defesa dos direitos 

                                           
171 LACLAU, Ernesto. On populist reason. London: Verso, 2005 
172 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 
173 LACLAU, Ernesto, op. cit.. 
174Idem. The making of political identities. London: Verso, 1994 
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humanos e liberdades civis tanto podem já estar integrados na moldura simbólica do regime 

político vigente, na qualidade de regras aceitas por todos os participantes do jogo político; como 

podem ser valores contestados, demandas que ainda procuram ser atendidas, como o caso das 

ditaduras militares na América Latina, nas décadas de 70 e 80. Essa variedade de conformações 

tem reflexos diretos na formação das identidades populares.175 

 

6.2 A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES POLÍTICAS OU DO “POVO” 

 

As questões de representação política e democracia são tratadas por Laclau, ao longo de 

sua obra, utilizando uma abordagem não essencialista, que prioriza os processos de construção 

dos sujeitos democráticos em detrimento dos regimes. O autor atribui a formação das identidades 

políticas ao próprio processo de representação política, posto que nesse processo é fornecido um 

ponto de identificação aos diversos setores sociais representados. Em assim sendo, a variedade de 

processos envolvidos na construção identitária dos indivíduos em sociedade não poderia ser 

adequadamente compreendida através do individualismo metodológico, tampouco se 

considerando o grupo como unidade básica de análise social176.  

A unidade do grupo seria resultado dos processos de articulação de suas demandas 

sociais. Essa configuração dificilmente poderia ser conceitualizada em termos de um todo 

unitário. Isto porque, a característica constitutiva das demandas sociais seria a formulação de 

pleitos pertinentes a sua relação de inclusão/exclusão em uma determinada ordem social 

estabelecida.  

O processo de articulação dessas demandas na construção de identidades sociais é 

descrito por Laclau da seguinte maneira: demandas isoladas, de determinada parcela da 

população – diga-se exemplificarmente: condições de habitação – quando não satisfeitas dentro 

do sistema institucional, criam uma dimensão de solidariedade com relação a outros tipos de 

problemas enfrentados por outras parcelas da população, tais quais ausência de atendimento na 

saúde ou no transporte público, dentre outras177. 

A partir do momento em que cada demanda deixa de ser vista isoladamente, de maneira 

diferencial, e estabelece uma relação de equivalência com outras ausências do sistema 
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institucional, é estabelecida uma cadeia de equivalências de demandas insatisfeitas. Quanto mais 

se estende essa cadeia de equivalências, mais diversa se torna a natureza de seus componentes, 

fazendo-se mais necessária sua representação por significantes vazios. Poder-se-ia dizer que as 

identidades se constroem dentro de uma tensão insuperável entre as lógicas da diferença e da 

equivalência, mediada pelos significantes vazios.  

No plano da linguagem, a representação da totalidade social ausente é sempre feita 

através de uma particularidade que representaria o todo. Tal significado particular, tomado como 

universal, se torna o que o autor chama de significante vazio e a operação de atribuir significado 

universal a uma particularidade é o que Laclau chama de hegemonia. Sob o ponto de vista 

político, o que vale destacar sobre esse processo hegemônico, pelo qual um significado, em 

detrimento de outros, se torna referente de uma totalidade, é que o mesmo não seria um de mera 

apreensão conceitual, mas pressuporia um engajamento em jogos de significação, dentro dos 

quais a dimensão afetiva desempenha um papel central178.  

A tese de formação dos sujeitos políticos de Laclau se pauta na ideia de que a 

identificação com determinada ordem jurídica não ocorre porque seja esta racional, ou por suas 

virtudes políticas, mas porque ela traz consigo a possibilidade de estabelecer uma regularidade, 

um ordenamento, garantindo assim a continuidade da comunidade. Para o professor da 

Universidade de Essex, “não há conexão necessária entre a habilidade de uma ordem de se tornar 

um princípio de identificação e seus efetivos conteúdos”.179 

Sob influencia da psicologia de Lacan, o argentino defende que toda identidade, inclusive 

a política, se caracteriza pela ausência de um conteúdo específico, já que, só assim, poder-se-ia 

vislumbrar uma verdadeira autonomia em face de quaisquer elementos objetivos, restando integra 

a subjetividade. Diante da necessidade de preencher esse vazio constitutivo, haveria sempre a 

exigência de atos de identificação com determinado conteúdo externo, sem que haja nesses atos 

qualquer predeterminação ínsita ao sujeito.180  

A subjetividade residiria precisamente na autodeterminação do sujeito, sem vinculação a 

nenhum conteúdo a priori. A liberdade subjetiva, para o autor, consiste na ausência de ser, ou 

seja, em sua indeterminação. A condição para a realização dessa liberdade do sujeito está em sua 
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“determinabilidade”, que é a possibilidade de poder assumir conteúdos concretos específicos, 

representantes da objetividade, por meio de atos de identificação, que se renovam 

constantemente.  

Estendendo as observações feitas por Saussure relativas aos termos da linguagem ao 

campo dos significados em geral, Laclau defende que qualquer significado objetivo constitui-se 

somente mediante sua relação com outro elemento, não havendo quaisquer elementos 

precedentes sobre os outros no jogo das diferenças, que seria constitutivo das identidades 

diferenciais181.  

Seguindo esse raciocínio, não haveria um conteúdo óntico específico a unificar a 

sociedade como um todo. Quando se trata de significados construídos com base nas relações de 

diferenças, a totalidade é apenas um horizonte, uma referência. Não admitindo qualquer centro 

estrutural de significado, mas diante da premência de referenciais que permitam a significação e a 

construção de identidades, Laclau sugere que as identidades se delimitam a partir da exclusão de 

um elemento do conjunto da pretensa totalidade. Com relação à rejeição deste elemento excluído 

da totalidade, sempre buscada, mas nunca alcançada, as outras diferenças podem se dizer 

equivalentes. No plano das identidades sociais, a identificação entre membros de um grupo, 

frequentemente se daria pela oposição comum a algo ou alguém182. 

 

 

6.3 A ARTICULAÇÃO DO “POVO” E O POPULISMO 

 

Na obra “On populist reason”, publicada por Ernesto Laclau no ano de 2005, uma 

distinção aparece como fundamental no tocante às formas de articulação entre a universalidade e 

os particularismos no domínio social: a oposição entre lógica da diferença e lógica da 

equivalência. No primeiro caso, as demandas sociais democráticas estão inscritas numa totalidade 

institucional, dentro da qual suas particularidades se relacionam apenas em respeito às diferenças; 

ou seja, o aspecto que torna essas particularidades equivalentes é tão somente o principio 

universal da diversidade, que consolida discursivamente o corpo social como equivalente à 

totalidade da comunidade183.  

                                           
181 SAUSSURE apud LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994. 
182 LACLAU, Ernesto. The making of political identities. London: Verso, 1994.  
183 LACLAU, Ernesto. On populist reason. London: Verso, 2005 
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Segundo essa linha de pensar, a constituição do campo social pressupõe a construção de 

uma identidade global externa à equivalência entre a pluralidade de demandas sociais. A desses 

limites discursivos para o corpo social se opera pela lógica da equivalência, através do desenho 

de uma fronteira de antagonismo que torna equivalentes as identidades sociais face ao elemento 

excluído, em geral relacionado com o poder. Nesse caso, uma certa particularidade identitária, 

entre as demais, é eleita entre todo o campo das diferenças, se tornando expressão simbólica da 

totalidade. Esses significantes hegemônicos, os significantes vazios, que se confundem com 

certas ideias ou mesmo certos líderes, passam a funcionar como estrutura discursiva da ideia de 

povo.  

A prevalência de uma ou outra dessas lógicas no campo social é que caracterizaria 

políticas de vertente institucionalista ou populista. À título de exemplo, as sociedades que 

postulam um Estado do Bem-estar Social se regeriam prioritariamente pela lógica da diferença, 

de acordo com a qual qualquer necessidade social seria enfrentada de maneira diferencial. 

Todavia, mesmo nesse tipo de sociedade, são os obstáculos identificados nessa busca – como a 

ganância do empresariado privado – com base na lógica da equivalência, que formatam 

identidades coletivas em torno da defesa do bem-estar social. O mesmo pode ser dito sobre o 

neoliberalismo, que atribui aos parasitas da seguridade social a pecha de inimigos da 

prosperidade do mercado, fortalecendo assim sua identidade.  

A efetiva construção do “povo”, para além de um vago sentimento de solidariedade entre 

demandas não satisfeitas, ocorre apenas pela cristalização da cadeia de equivalências em torno de 

uma identidade popular. Essa identidade não é mera mediação entre as demandas, mas acaba 

agindo sobre elas, tornando-se seu fundamento.  

A identidade popular condensa os elos de equivalência entre as demandas populares, 

convertendo-os em uma singularidade dentre as existentes, a qual adquire uma certa centralidade 

entre as demais. Assim é que, dentro de uma cadeia de equivalência de demandas populares todas 

carregam, além de sua significação particular, uma significação popular oriunda de sua 

participação na cadeia em questão.  

Quanto mais extensa essa cadeia, menos esses significantes, que condensam os demais, 

estarão ligados aos seus significados particulares originais. Ou seja, para que uma identidade 

popular cresça em extensão, tem que se tornar intencionalmente mais pobre, no sentido de mais 
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distante de conteúdos materiais. Daí se conclui que identidades populares funcionam 

tendencialmente como significantes vazios.  

Para Laclau é importante distinguir entre vazio e abstrato. Quando se fala em significante 

vazio não se concebe o denominador comum, expressado por um símbolo popular, como uma 

característica positiva compartilhada por todos os elos da cadeia. Pelo contrario, na relação 

equivalencial, as demandas não compartilham nenhuma característica positiva, apenas o fato de 

que permanecem insatisfeitas. Voltando ao ponto da discussão em que se afirma que, diante de 

situações de desordem radical, a necessidade social é por algum tipo de ordem, seria um 

desperdício tentar encontrar uma definição positiva para “ordem” ou “justiça”. O papel semântico 

desses termos não é expressar qualquer conteúdo positivo, mas nomear uma totalidade ausente. O 

termo “justiça” só existe por causa da existência de situações vivenciadas como injustiças. Essa 

ausência de conteúdo não é uma abstração, mas sim um vazio.184  

A constituição desta cadeia de demandas é, sobretudo, uma operação performativa. Ao se 

definir “justiça” não há uma dedução lógico-conceitual a partir dos conceitos aceitos por 

diferentes comunidades políticas. As conexões estabelecidas são frutos de um investimento 

atributivo-performativo em fazer com que uma oposição puramente circunstancial possa adquirir 

dimensões mais globais. Termos vazios como justiça e liberdade se tornam nomes de 

universalidades que transcendem seus efetivos conteúdos. Por isso a afirmativa de que 

identidades populares são sempre pontos de tensão entre o universal e o particular.  

O que Laclau pretende evidenciar em seu livro “On populist reason” é que a vagueza ou a 

imprecisão, criticadas nos discursos populistas, são características da própria natureza da 

atividade política 185. Isto porque, em terrenos de heterogeneidade social, a característica vazia de 

determinados significantes confere um meio de expressão unitária, ao mesmo tempo em que não 

se reduz meramente ao conteúdo do que expressa. Ou seja, esse elemento unificador não é um 

meio neutro que expressa passivamente as identidades inscritas em sua superfície, mas constitui 

aquilo que expressa através do processo de expressão. Parte-se do pressuposto de que a expressão 

é única fonte de articulação coerente das demandas heterogêneas, cujo elo não é conceitual, mas 

sim nominal.  

Isto se daria no caso da falência da lógica institucional. Entretanto, uma reunião de 

elementos heterogêneos mantidos em equivalência por um nome, é necessariamente uma 
                                           
184 LACLAU, Ernesto. On populist reason. London: Verso, 2005. 
185 Ibid.  
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singularidade. O que Laclau observa é que a constituição de uma totalidade significante parece 

muitas vezes apontar para a forma extrema de singularidade, que é a identificação da unidade do 

grupo com o nome do líder. Em concordância com Freud, opina o autor que unificação simbólica 

do grupo ao redor de uma individualidade é inerente à formação do povo186.  

 

6.4 POR OUTRO CONCEITO DE POPULISMO 

 

Com base nas variáveis teoréticas introduzidas, três aspectos devem ser levados em conta 

na tentativa levada a termo por Ernesto Laclau, com o intuito de conceitualizar o fenômeno do 

populismo na já mencionada obra On populist reason187. 

Primeiramente fica afastada a correlação do populismo com qualquer tipo particular de 

base social ou de orientação ideológica. Tratar-se-ia de um tipo de lógica política relacionada 

com a instituição do social, que procede de demandas sociais inerentes a qualquer processo de 

mudança social. Dito de outro modo, a lógica política envolve a instituição de um sistema de 

regras que cria um horizonte dentro do qual alguns objetos são representados e outros excluídos. 

Isto envolve a construção de fronteiras internas e a identificação de um “outro” 

institucionalizado, para que possa surgir um sujeito político global, que reúna uma pluralidade de 

demandas sociais. Dentro dessa lógica, cabem conteúdos sociais ou ideológicos diversos.  

Com relação ao ato de nomear, destaca-se que, devido às singularidades dos sujeitos 

populares, seu momento de unidade no plano político é nominal, e não conceitual. O nome não 

expressa uma unidade prévia do povo. Precisamente porque não há base conceitual para o nome, 

os limites entre as demandas que incorpora ou exclui estão sujeitos a permanente contestação. Tal 

imprecisão permite-lhe operar performativamente dentro de realidades sociais heterogêneas.  

O último aspecto ressaltado por Laclau com relação à emergência do “povo” dentro da 

dinâmica populista, é que esse processo sempre apresentará duas faces: uma de ruptura com a 

ordem existente, e uma de introduzir um ordenamento onde há um deslocamento. Em outras 

palavras, a tentativa de quebrar o status quo da ordem institucional precedente, está sempre 

acompanhada do esforço em instituir uma nova ordem onde havia anomia. 

Na ótica de Laclau, o populismo apresenta uma dupla face: normalmente se apresenta 

como uma subversão do estado de coisas existentes, mas por outro lado implica na construção  de 
                                           
186 LACLAU, Ernesto. On populist reason. London: Verso, 2005. 
187 Ibid. 
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uma nova ordem em substituição a anterior. Algum grau de crise é precondição da formação de  

identidades populistas. Numa situação de completa estabilidade institucional não é possível a 

articulação de demandas deslocadas ao redor de um novo centro. A depender do arranjo 

institucional existente, a tarefa reconstrutiva ou a subversiva pode prevalecer. A primeira 

hipótese especialmente quando o sistema entra em períodos de crise orgânica, sem capacidade de 

se reestruturar.  

Enquanto na América Latina, os movimentos populistas estiveram frequentemente 

caracterizados como estatais, tentando reforçar o papel do governo central contra as oligarquias 

locais, no Leste Europeu a situação mostrou-se inversa, com a predominância do elemento étnico 

e da tentativa de fazer predominar os valores de determinados grupos culturais.  

No primeiro caso, a industrialização das sociedades no início do séc.XX trouxe uma 

rápida urbanização e aumento da classe pobre, a demandar políticas redistributivas, criando um 

abismo com relação ao liberalismo econômico professado pelas oligarquias. A marca dos regimes 

populistas de Vargas, no Brasil, de Perón, na Argentina, e do Movimento Nacional 

Revolucionário, na Bolívia, foi o implemento de reformas democráticas, por meio da construção 

de um Estado Nacional forte, ou mesmo ditatorial, em oposição aos poderes oligárquicos locais.  

No caso do Leste Europeu, a asserção de especificidades culturais locais, tendeu a 

exclusão ou diminuição drástica dos direitos de outras minorias étnicas. Em sociedades como a 

Hungria e a Turquia, nas quais a história é marcada por sucessivas ocupações e instabilidade de 

fronteiras o senso de pertencimento cultural tende a se tornar decisivo na articulação da vida 

política. Na maioria dos casos, a construção do inimigo foi associada a tentativas xenofóbicas de 

se opor aos vizinhos e eliminar minorias internas, oscilando entre ideologias de esquerda e 

direita, e utilizando-se dos mesmos símbolos populistas.  

Nos casos do etno-populismo do leste europeu, observa-se que a construção de fronteiras 

internas numa dada sociedade é limitada pela existência do outro fora da comunidade, 

eliminando a possibilidade de pluralismo no espaço comunitário. Como o outro está fora do 

espaço comunitário, dentro dele passa a prevalecer a lógica da homogeneidade.  

Todavia, há de se atentar que a existência de identidades étnicas, por si só, não é 

impeditiva da existência de uma identidade global de natureza mais “universal” em seu conteúdo, 

na medida em que os significantes utilizados, tornem-se cada vez mais vazios e menos atrelados 

às comunidades em particular.  
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Na maneira como entendida por Ernesto Laclau, a lógica populista se caracteriza por 

simplificar o espaço político, substituindo um complexo de diferenças por pólos dicotômicos 

necessariamente imprecisos. Neste caso, não importaria a pergunta sobre que conteúdos sociais o 

populismo expressa, mas sobretudo perguntar porque essa forma de expressão é necessária. Ao 

invés de contrapor a vagueza atribuída ao populismo a uma lógica política madura e governada 

por um alto grau de determinação institucional, seria mais produtivo questionar se essa 

característica não é necessária para lidar com uma realidade social, muitas vezes indeterminada. 

Em sendo este o caso, os discursos populistas, longe serem inconsistentes, se caracterizariam 

como atos performativos, dotados de racionalidade própria, objetivando a construção de 

significados políticos relevantes.  

O que Laclau, de fato, pretende demonstrar é que imprecisão e simplificação do espaço 

publico são características sempre presentes na atividade política, enquanto esta não for 

inteiramente substituída por uma Administração com uma engenharia social plenamente eficaz 

para lidar com todas as diferenças existentes no corpo social. Quanto a comum alegação de que o 

populismo se confunde com “mera retórica”, o argumento do autor é que mesmo os discursos 

políticos de natureza mais institucional se socorrem sempre de aparatos retóricos, a exemplo da 

metáfora, que substitui termos com base na analogia. O reagrupamento de diferenças ao redor de 

pólos dicotômicos, significa apenas que, ao redor de cada pólo, considera-se que as posições, 

ainda que diferentes, são análogas com relação ao pólo oposto, a exemplo de dicotomias com 

povo x oligarquia, tão comuns na política contemporânea da América Latina.  

Afastando-se das referencias pejorativas ao populismo, há duas afirmações referentes ao 

fenômeno que Laclau busca desenvolver em sua obra: a indeterminação desse tipo de discurso, 

algumas vezes, está inscrita na própria realidade social; o populismo pode ser o caminho para 

compreender a constituição ontológica do universo político, já que nenhuma estrutura conceitual 

poderia obter coesão interna sem apelar a dispositivos retóricos.  

Dentro desse universo teórico, uma das ideias mais importantes para compreensão do 

populismo é a noção de fronteira antagonística, que representa uma fratura no campo social entre 

cadeias de demandas incompatíveis, em posição de equivalência face ao campo oposto. O 

movimento pelo qual se constrói essa fronteira pressupõe a experiência de uma ausência, uma 

lacuna na harmonia social, sentida pela comunidade. Por outro lado, essa falta é sempre atribuída 

a um poder que se omite em responder às demandas sociais, de modo que os responsáveis por 
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essas ausências não são considerados como partes legítimas da comunidade, e, os excluídos 

clamam serem eles os legítimos representantes do todo.  

Também a ideia de indeterminação de conteúdo das demandas populistas é de 

fundamental importância para a compreensão dessa modalidade de lógica política. Lutas 

populares em grande escala envolvem a equivalência entre vários tipos de lutas parciais, motivo 

pelo qual, neste caso, a identificação de um inimigo global oferece maior dificuldade, 

diferentemente de conflitos com autoridades locais. Isto significa dizer que a fronteira política 

interna se torna muito mais indeterminada e sujeita ao processo político. Cria-se uma assimetria 

cada vez maior entre a função ontológica de delimitar fronteiras e o efetivo conteúdo óntico 

veiculado pelos significantes que condensam o significado de todo um campo antagônico.  

Quando determinado tipo de demanda social é inserida em uma cadeia de equivalências, 

deixa de ser uma ocorrência transitória para fazer parte de um conjunto discursivo. Por outro 

lado, é possível que as estratégias discursivas do grupo maior acabem por comprometer 

substancialmente o teor dessas demandas. Para que a oposição nós/eles seja capaz de sobreviver à 

substituição de seus conteúdos em meio a mudanças no âmbito temporal e espacial, é necessário 

que o povo consiga manter uma imagem de seus opositores, bem como de sua própria identidade 

global.  
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6.5 OS SIGNIFICANTES VAZIOS ENTRE O UNIVERSAL E O PARTICULAR 

 

No ensaio “Porque significantes vazios importam para a política?” publicado na coletânea 

Emancipation (s)188 Laclau se ocupa detidamente da definição de significante vazio em sua obra.  

Primeiramente, vale esclarecer que tal conceito parte da concepção de linguagem de 

Saussure, segundo a qual a linguagem - como um sistema de significação - é também um sistema 

de diferenças. Dentro dessa concepção, as identidades linguísticas são puramente relacionais.189  

Isto posto, importar destacar que significante vazio, não se confunde com significante 

equívoco - que pode ser atrelado a diferentes significados em diferentes contextos - tampouco 

com significante ambíguo - no qual há um excesso ou deficiência de significação, que impede a 

fixação de sentido. O vazio no processo de significação se relaciona com sua habilidade de trazer 

delimitação ao sistema de diferenças, por meio da supressão da vinculação do significante a 

significados particulares, em prol de uma dimensão universal.  

Falar em significante vazio, significa dizer que há, dentro do sistema de significação, um 

lugar que permanece vazio, devido a uma falha/ausência do sistema institucional. Não obstante, 

este lugar pode ser representado por determinado nome, que representa a completude buscada. 

Como exemplo, o conceito de justiça, que representa a equivalência entre as diversas ausências 

institucionais vivenciadas como injustiça.  

Nesse caso, para que o processo de significação ocorra, é necessário que um conteúdo 

particular assuma a representação dessa universalidade almejada. Dentro do conceito de discurso 

utilizado por Laclau - que se aproxima do de “jogos de linguagem” de Wittgenstein, por envolver 

a articulação entre palavras e ações - essa tensão entre universal e particular, ocorre não apenas 

no plano das palavras e imagens, mas envolve também condutas, que podem adquirir 

configuração institucional dentro da esfera política. 

Por outro lado, apesar das singularidades existentes, a moldura simbólica de uma 

sociedade só se constitui através de alguma homogeneidade. Para tanto, é necessário que todas as 

diferenciações possam se referenciar às outras dentro de um conjunto sistemático. A linguagem, 

como um sistema de diferenças, é a expressão arquétipica dessa interconexão simbólica. Quando 

ocorre uma falha dentro de uma ordem simbólica institucional, algumas demandas sociais restam 

                                           
188  LACLAU, Ernesto. Why do empty signifiers matter to politics? In: ______. Emancipation(s). London: Verso, 

2007b. p. 36-46. 
189 SAUSSURE apud LACLAU, Ernesto. Ibid. 
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insatisfeitas e seu laço de equivalência só pode ser forjado através da construção social de um 

nome. 

Há de se considerar ainda que um significante vazio tem o potencial de atrair todas as 

demandas que não são absorvidas dentro de determinada sociedade. Como nenhum significado o 

precede, não é possível determinar previamente que tipo de demandas irá incorporar e 

representar. Daí a ambigüidade ideológica que pode surgir relacionada a esses termos, objeto 

inicial das reflexões desta investigação.  

Como observado por Laclau, na defesa do pluralismo cultural, costuma-se adotar a 

premissa que não há verdade ou valor independente do contexto. Não obstante, ao avançar-se na 

análise desse argumento, surge a indagação sobre como estabelecer os limites desse contexto, 

sobretudo, quando se adere a premissa de Saussure de que todas as identidades de um sistema se 

definem apenas pelas diferenças com relação às demais.190  

A dificuldade, quando se negam fundamentos últimos, está em estabelecer como qualquer 

dessas diferenças pode se converter em limite definidor do sistema e servir de referencial para 

distinguir que diferenças são internas ou externas ao contexto. A solução vislumbrada por Laclau 

é a exclusão do elemento que se repute como antagônico à completude social desejada. A 

construção de um limite que figure como igual ameaça para todas as outras diferenças, torna-as 

equivalentes umas face às outras, pelo menos com relação a sua oposição àquele limite191.  

Para melhor compreender essa dinâmica, é necessário acrescentar que, não obstante os 

elementos do sistema só tenham sua identidade caracterizada na medida em que se diferenciam 

dos demais, opera simultaneamente sobre cada unidade de significação uma lógica baseada na 

equivalência de todas as diferenças que compõem o sistema, em oposição ao seu exterior. Para 

que elementos exteriores ao sistema de significação não sejam compreendidos apenas como mais 

uma diferença entre aquelas que o compõem, seus limites têm que representar a anulação de 

qualquer diferença, a ausência de qualquer positividade.  

Essa representação afigura-se, de fato, impossível. Contudo, quando determinado 

significante se presta a tentar representar um elemento universal, ou dito de outra maneira, uma 

totalidade de significação, deixando de lado progressivamente seu vínculo com significados 

                                           
190 SAUSSURE apud LACLAU, Ernesto. Why do empty signifiers matter to politics? In: ______. Emancipation(s). 

London: Verso, 2007b. p. 36-46. 
191 LACLAU, Ernesto. Subject of politics, politics of the subject. In: ______. Emancipation(s). London: Verso, 

2007.  
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particulares na medida em que passa a representar um maior numero de elementos diferentes 

entre si, mas equivalentes em sua oposição a uma ameaça comum, pode-se dizer que se trata de 

um significante vazio.  

A relação entre o particular e o universal nesse processo pelo qual um elemento do 

sistema de significações faz de sua particularidade o corpo significante de uma representação 

universal, é chamada pelo autor de relação hegemônica. A universalidade observada neste caso é 

relativa, e atingida através de uma operação lógica de equivalência entre elementos particulares 

que se opõem a um terceiro excluído.  

No plano da ciência política, o uso desses conceitos permite uma análise mais atenta sobre 

a construção dos discursos políticos. Compreendendo-se a contingência dos elementos que 

representam os princípios universais de ordenamento social, é possível evidenciar o processo de 

articulação política envolvido na consolidação dessa função representativa.  

Nesse sentido, várias forças políticas podem competir nos esforços de apresentar seus 

objetivos particulares como sendo aqueles que preencherão a lacuna da universalidade. A política 

tem espaço precisamente porque a representação da sociedade nunca é definitiva. A comunidade 

não tem uma identidade objetiva, mas é sempre um horizonte vazio, do qual diferentes grupos 

tentam se apropriar por meio da atividade democrática.  



94 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No curso do presente trabalho procurou-se abordar a temática dos direitos humanos como 

ferramenta para redução da complexidade social do problema reconhecimento das diferenças na 

esfera pública de sociedades multiculturais que se delineiam em espaços políticos comunitários, 

neste caso exemplificados pela União Europeia, onde a livre circulação de pessoas é uma 

premissa da política em nível supraestatal. 

De nossa revisão bibliográfica, contatamos que a ideia de pertencimento a uma 

comunidade, na qual o indivíduo possa formular suas demandas sociais perante uma poder 

político, permanece fortemente mediada pela de cidadania estatal, mesmo na União Europeia. 

Inclusive, são os próprios Estados que, reconhecendo a existência de múltiplas identidades 

coletivas na esfera pública, procuram interferir no ordenamento dos recursos simbólicos de seus 

espaços políticos, por meio de políticas identitárias que atribuem direitos distintos a 

coletividades, determinadas em função de elementos como cultura cívica, raça ou religião. 

Da maneira como encaramos, os universos simbólicos  em que vivem os indivíduos são 

permeados por relações de poder. A ampliação de espaços políticos traz consigo a ampliação dos 

conflitos entre maiorias e minorias, o que evidencia um desequilíbrio nas relações de poder. A 

própria construção de identidades coletivas, com fundamento em um dado elemento distintivo, é 

também fruto de relações de poder entre os grupos.  

O arranjo liberal não interfere nessas relações e se organiza através de direitos 

individuais. Já o arranjo multicultural, entendendo que os recursos simbólicos interferem nas 

chances sobre os recursos materiais, pretende interferir nessa distribuição usando como 

instrumento o pertencimento a grupos. A dúvida é se o recurso a direitos atribuídos com base em 

identidades coletivas permitirá corrigir oportunidades desiguais ou perpetuará as segregações, já 

que a eleição de um elemento específico como característica identitária, desconsidera a natureza 

relacional das identidades sociais. 

Para Axel Honneth192, existiria uma tendência cognitiva natural de todo indivíduo se ver 

reconhecido. A depender do contexto cultural, determinadas expectativas são tidas como 

legítimas e cria-se uma identidade de grupos, que permite associar uma negativa de 

reconhecimento individual a todo um grupo, ao tornar evidente as causas sociais do sentimento 
                                           
192  HONETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 
2003.  
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de lesão. Portanto, o sentimento de injustiça que fomenta as lutas sociais estaria ancorado em 

vivencias afetivas experimentadas sempre dentro do contexto social. Já a solidariedade social, 

seria uma estima recíproca pela capacidade de realizar objetivos comuns. 

Na ótica dos pós-estruturalistas, como Mouffe e Laclau193, a diferença exerce papel 

fundamental na construção do povo, que só ocorre por meio do exercício democrático. Por outro 

lado, não havendo identidades definitivas, não faz sentido essencializar diferenças. Identidades 

são sempre relacionais. O outro migrante seria o contraponto necessário para o reconhecimento 

do eu.  

As diretrizes comunitárias, fundamentadas na retórica dos direitos humanos, poderão 

escapar da feição neoliberal? Ao que parece, o modelo de direitos humanos eleito até então, 

perpetua o individualismo, se livrando de conteúdos materiais e elegendo o valor diversidade. 

Todavia, essa solução, nos diante coloca de uma encruzilhada, já que a valoração da diferença 

não parece gerar comunalidade, e sim, conflitos. 

Com base na objeção wittigenstaineana a discursos ideais, quis-se demonstrar que o 

discurso dos direitos humanos é defensável sob o ponto de pragmático da atividade política, vez 

que, configurando-se como “significante vazio” nos termos propostos por Laclau194, pode ser 

usado em diferentes jogos de linguagem, sem perder a vantagem de ser um referencial comum 

para a formação de uma identidade política coletiva, mesmo fora do espaço estatal. A pertinência 

a esses contextos distintos, e não uma suposta essência universal apriorística, é que conferiria 

legitimidade e reconhecimento a esse discurso.  

Dentro dessa concepção, questiona-se o modelo de comunidade racional, que pode ser 

gerida meramente por um poder administrativo, cuja fonte de legitimidade está num adequado 

conhecimento sobre o que seria uma “boa” comunidade. Nesse tipo de modelo social não há 

espaço para a consideração do elemento político dentre as condições de emergência da identidade 

popular.  

Os direitos humanos devem ser considerados como um horizonte interpretativo comum, 

sob o qual se trava a luta para incluir os valores materiais da cada grupo. 

                                           
193 MOUFFE, Chantal; LACLAU, Ernesto. Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. 
London: Verso, 1985. 
194 LACLAU, Ernesto. Why do empty signifiers matter to politics? In: LACLAU, Ernesto. Emancipation(s). London: 
Verso, 2007b. p. 36-46. 
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A dimensão universal em uma dada comunidade política está sempre presente na forma 

de um lugar vazio, que unifica uma gama de demandas equivalentes. Não obstante seu conteúdo 

seja uma articulação transitória, os princípios de organização social que se pretendem universais 

devem se apresentar como se fossem válidos sem qualquer exceção. Enquanto persistir a crença 

de que essa universalidade contém conteúdo próprio, sempre soará paradoxal excepcionar um 

princípio em detrimento de outro, como no caso da desconsideração do direito a 

autodeterminação em nações com práticas genocidas, para preservar a dignidade da pessoa 

humana. As exceções tornam-se mais compreensíveis quando se tem em mente que a função 

desses princípios é tornar discursivamente possível uma cadeia de efeitos equivalentes.  

Sob a perspectiva antifundacionalista, que rejeita a existência de sentidos apriorísticos, o 

dilema universalismo/particularismo inerente ao multiculturalismo, se resolve por meio da noção 

de “articulação”, processo pelo qual, o lugar vazio, do fundamento universal, pode ser 

parcialmente preenchido, de maneira contingente, por uma variedade de forças sociais. 

Possibilidades mais democráticas se abrem, quando essas estratégias políticas de articulação são 

tornadas transparentes, de modo que podem ser submetidas ao contraditório dentro do contexto. 

Nas complexas sociedades contemporâneas, faz-se necessário reconhecer sua natureza 

plural e fragmentada, mas, para viabilizar a criação de novas esfera públicas, é fundamental que 

se busque uma relativa universalização de valores. Para tanto, é preciso que as identidades 

particulares estejam abertas a novas possibilidades, para enriquecer as que já possuem. 

Mesmo nos modelos tradicionais de interpretação dos regimes democráticos, equacionar a 

questão das diferenças sempre foi o grande desafio. No modelo de democracia liberal clássico, a 

opção era relegar as diferenças à esfera privada. Todavia, quando essas diferenças são 

expressadas por meio de identidades coletivas, merecedoras de direitos específicos, é necessário 

repensar a própria ideia de sujeito político isolado, encarando-a de maneira mais relacional. 
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