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PREFÁCIO 

 

 

O problema do multiculturalismo e sua tentativa de coexistência 

pacífica em um mundo plural – tanto no interior, ou não, das 

orgulhosas Nações zelosas de sua nacionalidade, somado, ou não, ao da 

religião – não é, fundamentalmente, um problema religioso na já longa 

História da aventura humana; nem é, certamente, apenas um problema 

da sociedade moderna ou do vaidoso Estado Democrático de Direito 

que nos tocou viver desde a faustosa Época Moderna (1453-1789) até a 

violenta e tumultuada Época Contemporânea (1789 – atualidade). 

Como registra Jean Poirier (1981, pp. 81-89):  

 

Foi exatamente a mesma posição que adotaram, por longo tempo, as 

civilizações da Antiguidade clássica e as culturas europeias. Os 

bárbaros eram rejeitados pela sociedade antiga, animalidade de 

linguagem apenas articulada; os selvagens, hordas que habitavam as 

‘selvas’, eram irredutíveis à humanidade ordenada dos campos e das 

cidades; os naturais eram o oposto da ‘cultura’, ao fim da escala da 

evolução, estando os ‘primitivos’ em exílio no tempo e no espaço, 

anacronismos vivos a serem postos em museus. 

 

Assim sendo, o professor Francisco Pereira de Sousa – nesta 

obra que nos atrevemos a prefaciar, intitulada: Multiculturalismo e 

Religião em Tempos de Globalização recolhe a herança de um 

problema ancestral da Humanidade, aqui tratado conjuntamente em 

suas duas perspectivas: o multiculturalismo global − dentro de uma 

sociedade que, por definição, se presume moderna, ou seja, aberta, 

laica, racional, liberal –; e seu específico e diverso ingrediente religioso 

– por definição, arcaico, dogmático, intolerante, conservador. Trabalho 

hercúleo, se levamos em consideração, por uma parte, a constelação de 

autores que registra em seu intento de conseguir resolver tal problema 

através de uma coexistência social pacífica, objetivando tanto o tão 

investigado e tão propagandeado bem comum como o alardeado bem 

viver, onde caibam todos. Trabalho hercúleo, dizíamos, por outra parte, 
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porque intenta – a la Hegel − conciliar – e não sintetizar – os opostos 

que, naturalmente, se repelem, já que nessa tensa situação (a imagem da 

Guerra Fria seria útil aqui) intervêm outros fatores não acidentais, mas 

fundamentais. Como, por exemplo, aquele que o próprio autor deste 

trabalho comenta em algumas de suas páginas:  

 

Para Denninger, a verdadeira igualdade deve ser constitucionalmente 

estabelecida sob o postulado da diversidade. A oposição não deve ser 

entre igualdade e diversidade, mas entre injustiça (disfarçada de 

igualdade jurídica formal, que em algumas situações pode gerar 

discriminação) e justiça (que demanda tratamento desigual para pessoas 

diferentes). 

 

Consideramos que aqui se encontra a verdadeira raiz, o eixo da 

questão estabelecida em Multiculturalismo e Religião em Tempos de 

Globalização, pois, por princípio, não se quer nem a expansão 

totalitária do mesmo (Europa, neste caso, será acusada de imperialista 

por seu esforço perverso de produzir um mundo global eurocêntrico) 

nem, tampouco, a ditadura pura e simples da irrupção intempestiva da 

alteridade ou exterioridade. Valha, a título de ilustração, o que Karl 

Marx escreveu em Sobre a questão judaica (1843): 

  

Os judeus alemães almejam a emancipação. Que emancipação 

almejam? A emancipação cidadã, a emancipação política. [...] O Estado 

cristão só conhece privilégios. O judeu possui dentro dele o privilégio 

de ser judeu. Como judeu ele tem direitos que os cristãos não têm. Por 

que almeja direitos que ele não tem e dos quais gozam os cristãos? Ao 

querer emancipar-se do Estado cristão, o judeu pede que o Estado 

cristão renuncie ao seu preconceito religioso. Acaso ele, o judeu, 

renuncia ao seu preconceito religioso? Teria ele, portanto, o direito de 

pedir a alguém tal abdicação da religião? (MARX, 2010, p. 33). 

 

A essa problemática cívica crucial, conflitiva e difícil de 

resolver, agrega-se, contemporaneamente, outra não menos importante: 

o descomunal e irrefreável processo de secularização que reclama, 

aberta e francamente, uma sociedade laica, racional, livre, individual e 



11 
 

– no caso religioso – niilista, relativista, imanente e ateia. O registro 

que Charles Taylor − um dos tantos filósofos elencados pelo autor que 

nos ocupa – faz de tal situação, parece-nos, exemplar:  

 

[...] a mudança que quero definir e traçar é aquela que nos leva de uma 

sociedade na qual era praticamente impossível não acreditar em Deus 

para uma na qual a fé, até mesmo para o crente mais devoto, representa 

apenas uma possibilidade humana entre outras. Posso considerar 

inconcebível a possibilidade de abandonar minha fé, mas existem 

outros, incluindo talvez alguém muito próximo de mim e cujo modo de 

vida não posso simplesmente descartar como depravado, cego ou sem 

valor, que não têm fé (pelo menos não em Deus, ou no transcendental) 

(TAYLOR, 2010, p. 15-16). 

 

E ainda que Charles Taylor sublinhe que, basicamente, a partir 

da Época Moderna entramos progressivamente em Uma Era Secular, o 

certo – pensamos nós – é que, a dizer a verdade, a Humanidade – 

miticamente falando, se quer – inicia sua marcha vertiginosa de 

secularização a partir do momento em que é expulsa do Paraíso Terreal, 

segundo relata a Bíblia em seu primeiro livro (Gênesis, 3), e dá 

começo, assim, à história dos desterrados filhos de Eva neste Vale de 

Lágrimas, conforme reza a oração cristã da Salve-rainha.  

Certamente, esse mesmo processo de secularização a História o 

descreve de forma menos espetacular e de uma maneira mais humilde. 

A respeito, G. W. F. Hegel escreveu:  

 

A cultura, à medida que foi progredindo, encarregou-se de solidificar 

também coisas que antes pareciam estar dotadas, em si mesmas, de 

movimento e vida próprios, convertendo-as em coisas quietas. Esta 

transição da primitiva concepção mística a uma concepção prosaica 

revela-se aqui à consciência dos atenienses. Semelhante concepção 

prosaica pressupõe a aparição ante o homem, interiormente, de 

postulados completamente distintos dos que antes lhe guiavam; é aqui, 

pois, onde há que buscar as marcas da importante e necessária 

conversão introduzida nas ideias dos homens ao fortalecer-se seu 

pensamento, em uma palavra, ao surgir a Filosofia (HEGEL, 1985, p. 

303). 
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Desde o ponto de vista da História, pois, esse processo de 

secularização começa quando faz sua aparição a Filosofia, registrada na 

atividade desenvolvida por Tales de Mileto (624 a. C. – 546 a. C.), ao 

qual se reconhece haver dado o famoso salto do Mito ao Logos, 

dizendo-se dele, entre outras coisas, o seguinte: “Tales parece, 

claramente, ter sido ‘o primeiro’ a demonstrar as qualidades que 

deveriam caracterizar a ciência grega: fornecer explicações naturais, 

não sobrenaturais, sobre o mundo, e tentar deduzir as teorias 

subjacentes dos fatos da observação e da experiência” (RONAN, 2001, 

p. 70). 

Portanto, o problema de fundo abordado pelo autor na presente 

obra, na realidade e praticamente, é uma desigual luta corporal que 

acompanha de modo permanente a história da Humanidade em sua 

expansão planetária; e ao qual têm sido dadas diversas soluções, 

pacíficas ou não, ao longo dessa história. Nesse sentido, e querendo 

agarrar o touro pelos chifres, nos diz o autor: “O que Taylor denomina 

de ‘Direitos coletivos’ nada mais são, afirma Habermas, do que a 

proteção de ‘Direitos individuais’. Desse modo, devem compor a gama 

de ‘Direitos coletivos’ ou ‘constitucionais’ do Estado, mas não sob uma 

garantia especial ou particular” já que “Para ele, as especificidades 

legais ampliam as discriminações.” Em consequência, a favor da 

coexistência pacífica dentro de um Estado Democrático de Direito e no 

amplo contexto criado por um mundo plural de diversas expressões 

culturais, “Ele propõe uma ‘tradução cooperativa de conteúdos 

religiosos’, como resposta ao problema da inclusão dos ‘cidadãos 

crentes’ no debate político travado na ‘esfera pública’ dessas 

‘sociedades’, procurando assim um alívio das tensões sociais causadas 

pelo conflito de diferentes ‘visões de mundo e formas de vida’”. 

Para finalizar este já longo Prefácio, devemos dizer que 

reconhecemos o valor e a contribuição do presente livro para o interior 

do debate político contemporâneo. Neste sentido, seu conteúdo é 

pertinente e de necessária atualidade. Sem embargo, de nossa parte, e 

depois de acompanhar todo esse debate teórico, gostaríamos de ficar, a 

modo de conclusão da questão, com uma frase que –ante a experiência 
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viva do multiculturalismo social de nossos dias e o problema inerente 

causado por seu pluralismo religioso – o teólogo peruano Gustavo 

Gutiérrez expressou: “O diálogo inter-religioso é muito interessante, 

mas para participar dele basta ter respeito pelos outros”. 

 

Prof. Dr. Alberto Vivar Flores 

Professor de História da América, Antropologia Filosófica e Teoria do 

Conhecimento na Universidade Federal de Alagoas – UFAL; membro 

efetivo do Núcleo de Estudos e Atividades de Filosofia Latino-

Americana na Universidade Federal da Paraíba – NEAFLA-UFPB. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Se no mundo pré-moderno o indivíduo devia apenas se adaptar 

às tradições e costumes sociais guiados pela religião e pela ordem 

social pré-estabelecida, no mundo moderno, as tradições passam ser 

justificadas e defendidas publicamente devido ao universo plural e 

competitivo de valores em que nos encontramos. A partir da 

modernidade, o indivíduo passa a exercer um papel ativo na 

constituição de sua própria identidade; e, mesmo compartilhando de 

uma diversidade de valores, costumes e crenças, ele pode permanecer 

desvinculado de todos eles. As sociedades contemporâneas se 

caracterizam por uma coexistência de diversos estilos de vida e visões 

de mundo. Com o advento do processo de racionalização e 

secularização ocorre uma quebra do monopólio institucional da 

religião, passando a mesma a restringir a sua área de atuação. Na 

modernidade, ocorre um processo de constituição de esferas autônomas 

ou de subsistemas sociais (política, economia, direito, moralidade, 

ciência, arte) que se separam da religião, autonomizando-se ou 

constituindo-se em esferas especializadas. Desse modo, a religião perde 

o seu domínio e se torna apenas um subsistema social entre outros.  

Com a secularização da política, marcando assim o surgimento 

do Estado Moderno, ocorre a separação entre Igreja e Estado, poder 

espiritual e poder temporal.  O Estado torna o Direito autônomo ao 

apartar-se do grupo religioso ao qual estava atrelado. Desse modo, ele 

separa o seu aparato jurídico-político da religião. Esta autonomia do 

Direito faz com que ele se torne supremo em relação às outras formas 

de ordens normativas. O direito à liberdade religiosa, ao livre exercício 

dos cultos e dos grupos religiosos à isenção fiscal são, por conseguinte, 

assegurados pelo monopólio da criação e imposição coercitiva legítima 

das leis no Estado liberal republicano.  

A secularização do Estado passa a garantir, legalmente, a 

liberdade em relação ao pluralismo religioso, concedendo a cada 
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religião um tratamento isonômico no plano jurídico. A tutela estatal da 

liberdade religiosa irá possibilitar ao indivíduo o direito de mudar de 

religião (ou de nela permanecer), segundo a sua preferência pessoal, 

como também irá permitir o surgimento de novas religiões. Está assim 

preparado o terreno para a afirmação histórica e social do direito de 

cada indivíduo de construir sua identidade (religiosa ou não) de acordo 

sua própria preferência. A religião aparece atualmente como uma forma 

de vida ética que, atrelada à temática multiculturalista, constitui-se 

como um modo autêntico de vida em meio ao qual diferentes 

subjetividades ou identidades específicas tendem a se formar (bildung).  

O multiculturalismo (pluralismo religioso e diferentes formas de 

vida éticas) e a globalização são problemas para a integração social do 

Estado Democrático de Direito no mundo contemporâneo: a 

multiplicidade de culturas (multiculturalismo) e de religiões aparecem 

hoje – para a teoria jus-política – como problemas para a integração da 

ordem global mundial. As grandes religiões – cada qual como uma 

forma de vida com um ethos específico – não podem mais pretender 

tornar os seus princípios éticos normas universais de conduta (como em 

épocas passadas, quando desempenhava um papel universal de 

integração social). Ela deve respeitar as normas do Estado democrático 

de direito e procurar integrar os seus membros introjetando neles os 

princípios constitucionais da comunidade política liberal específica em 

que está inserida, e cujo Estado deve ser neutro em relação ao 

pluralismo religioso e cultural dos seus membros.  

Essa leitura sobre a importância da religião no contexto sócio-

político atual é precedida, primeiramente, pela análise da subjetividade 

ou identidade que a produz e por ela é produzida. A identidade humana, 

conforme Taylor (Cf. 1993), é definido pelas interações e experiências 

sociais. Ela é formada no processo de aprendizado social, que fornecem 

ao indivíduo um sistema de valores e de normas de conduta. O 

enraizamento e a pertença são fundamentais na construção da 

subjetividade. O exercício dialógico proporciona a formação e 

reconhecimento tanto das identidades individuais como coletivas. A 

política do Estado liberal tem sido cega, conforme Taylor, aos modos 
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em que se diferenciam os cidadãos, sendo mister um tratamento 

diferenciado a partir das distinções existentes entre os indivíduos: um 

tratamento diferencial em prol da igualdade, onde o respeito está 

associado ao reconhecimento e fomento da particularidade por meio da 

via pública.  

O Estado deve adotar, segundo a perspectiva comunitarista e 

multiculturalista, uma concepção substantiva de bem, levando em conta 

metas coletivas, e primando pela defesa da comunidade e pela 

diversidade cultural. Ele está vinculado à implementação de políticas 

públicas em favor de metas coletivas na defesa de certas 

particularidades culturais, transformando-as em direitos legítimos. A 

defesa da comunidade deve ser considerada uma meta de caráter 

coletivo a ser defendida e protegida por políticas públicas, já que a 

condição do sujeito é a de estar inserido numa comunidade, ou seja, 

numa cultura ou forma de vida. Segundo esta perspectiva, uma 

sociedade com fortes metas coletivas pode ser liberal desde que seja 

capaz de respeitar a diversidade, especialmente em suas relações com 

aqueles que não partilham suas metas comuns, e desde que possa 

oferecer salvaguardas adequadas dos direitos fundamentais. 

Conforme esta visão, a defesa do reconhecimento público da 

diferença deve ser regulada por instituições públicas, e conjugada com 

a afirmação de direitos fundamentais e direitos coletivos, para proteção 

dos grupos culturais. A necessidade do reconhecimento destes 

contextos culturais se dá em virtude de possibilitarem em seus espaços 

a formação das identidades individuais e grupais mediante processos 

dialógicos. Taylor defende uma política de reconhecimento pautada no 

valor da diferença e na sua importância para constituição das 

identidades pessoais e grupais, além de fomentar uma ideia de 

igualdade que busca tratar desigualmente os desiguais em busca de uma 

igualdade substancial. Ele rechaça a ideia de cidadania liberal 

tradicional consubstanciada apenas na igualdade formal e abstrata entre 

os indivíduos e assume uma noção de cidadania que engloba as 

diferenças e é formada por direitos específicos.  
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A ideia de uma integração da particularidade ou da diferença na 

universalidade, aponta, conforme salienta Iris Marion Young (Cf. 

1990), para a exclusão ao invés da inclusão. A inclusão e participação 

de todos em instituições sociais e políticas requer a articulação de 

direitos oficiais que atendam às diferenças entre os grupos de modo a 

minar a opressão e a desvantagem. Os direitos universais precisam ser 

complementados com direitos especiais, já que não dão conta da 

diversidade de interesses de minorias específicas. A universalidade dos 

direitos da democracia liberal suprime a diferença entre os indivíduos. 

A inclusão de minorias só aconteceu quando os grupos minoritários 

cederam à homogeneização e lutaram por reconhecimento público. 

Abrir mão de interesses particulares em benefício do ponto de vista 

geral, em uma sociedade dividida, é reproduzir a repressão. Para 

superar essa condição, ao invés de uma cidadania universal capaz de 

gerar generalidade, é mister uma cidadania grupal diferenciada e 

públicos heterogêneos, onde as diferenças sejam publicamente 

reconhecidas e consideradas irredutíveis. A existência de uma 

cidadania diferenciada, constituindo um público heterogêneo, rompe 

com a concepção de cidadão universal (noção de universalidade). 

A reflexão multiculturalista contribui, portanto, para que a 

cidadania contemporânea (em oposição à moderna, que se baseava na 

ideia de igualdade diante da lei) reivindique a afirmação das diferenças 

e das singularidades ante o esmagamento das singularidades provocado 

pela homogeneização social que impõe padrões culturais heterônomos e 

alienantes. Esse pluralismo tem sido expresso por meio do conceito de 

diversidade, que expressa a ideia de que visões totalizadoras da 

sociedade não podem mais ser aceitas como legitimas pela esfera 

pública por não respeitarem a diversidade de visões de mundo e 

diferentes concepções de bem presentes na sociedade. Esse debate vai 

sacudir as bases individualistas da teoria constitucional liberal 

tradicional, reivindicando em nome de uma cidadania plural o 

reconhecimento de direitos coletivos ou grupais.  

Esse debate, travado entre os liberais e comunitaristas, é 

retomado por Habermas em outra perspectiva. Para ele, uma política do 
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reconhecimento que procure proteger a integridade dos indivíduos nos 

contextos nos quais se formam não precisa de uma forma alternativa 

para o sistema normativo. No entender habermasiano, as 

especificidades legais ampliam as discriminações: os sujeitos de 

direitos só são autônomos quando são capazes de criar leis as quais se 

submeterão como indivíduos. A proteção das tradições e formas de vida 

que conformam as identidades se encaminha a promover o 

reconhecimento de seus membros individuais. O que Taylor denomina 

de direitos coletivos nada mais são, para Habermas, do que a proteção 

de direitos individuais. Desse modo, devem compor a gama de direitos 

coletivos ou constitucionais do Estado, mas não sob uma garantia 

especial ou particular.  

O sistema dos direitos, para Habermas, se direciona aos 

indivíduos. Então, o sujeito legislador não poderá ser o comum (a 

comunidade específica ou o grupo), mas o indivíduo, de modo que as 

formas de vida e tradições culturais que dentro dela são articuladas se 

reproduzem normalmente e formam as estruturas de personalidade. O 

Estado pode possibilitar esse processo de reprodução dessa cultura, mas 

não normatizá-lo sob pena das adesões a ele ficarem comprometidas 

pela formatação legal. Não é necessário, portanto, um modelo oposto 

que corrija o viés individualista do sistema de direitos sob outros 

pontos de vista normativos; basta apenas que ocorra a realização 

coerente desse viés. Embora Habermas não negue a possibilidade de 

formulação de demandas coletivas por direitos, ele não admite que elas 

se deem por meio da garantia de direitos coletivos, porque desse modo 

se violaria a neutralidade ética da ordem jurídica e a promoção de 

determinada concepção coletiva de bem em detrimento da liberdade 

individual.  

Para Habermas, a defesa de formas de vida e tradições 

geradoras de identidade deve servir, em última instância, ao 

reconhecimento de seus membros específicos; ela não tem de forma 

alguma o sentido de “uma preservação administrativa das espécies”. O 

substrato cultural que une determinada coletividade deve servir apenas 

à formação da identidade do indivíduo, de modo que lhe deve ser 
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garantida a liberdade de com ela permanecer ou dela se desvencilhar. 

Habermas entende que cabe somente aos grupos que apresentam 

específicas tradições, valores e formas de vida manter vinculados seus 

integrantes, num ambiente heterogêneo e multicultural. Não compete à 

ordem jurídica garantir, de modo direto, a sobrevivência ou a promoção 

de formas específicas de vida cultural. Cabe a ela garantir ao indivíduo 

a possibilidade de manter a sua cultura original, preservá-la, dar-lhe 

continuidade ou mesmo alterá-la ou dela se desvencilhar.  

O que necessitava ser alterado, segundo Habermas, é a cultura 

dominante na sociedade, porque a teoria dos direitos, interpretada de 

uma forma correta, é capaz de responder à luta por reconhecimento na 

medida em que assegura autonomia aos indivíduos, para que estes 

possam vocalizar, publicamente, suas pretensões. O que precisa ser 

alterado, portanto, é a interpretação e aplicação dos direitos imposta 

pela cultura dominante. 

Posteriormente, seguindo os caminhos trilhados por Habermas e 

Taylor, buscamos mostrar a incoerência do Estado liberal ao relegar a 

religião ao âmbito estritamente privado, pressupondo que ela não 

possui qualquer relevância social ou política. Para a perspectiva liberal 

tradicional, política e religião devem ser tratadas em diferentes âmbitos: 

a primeira possuindo uma dimensão pública e a segunda uma dimensão 

estritamente privada. Habermas e Taylor discordam disso. Para eles, 

religião – neste momento de profunda crise de valores sociais – pode 

ajudar a regenerar o tecido moral das sociedades contemporâneas 

oferecendo, portanto, uma contribuição significativa no âmbito das 

discussões político-sociais na esfera pública. 

Habermas é atualmente partidário da dimensão pública das 

crenças religiosas. Para ele, elas constituem um valioso instrumento 

para nortear a moral pública nas sociedades pós-capitalistas. Ele 

procura superar as forças que ameaçam a desintegração da vida social, 

especialmente as que destacam o individualismo existencial e evitam as 

referências religiosas por considerá-las incompatíveis com o postulado 

da neutralidade estatal. É mister, portanto, para ele, fazer uma releitura 

do processo de secularização.  
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Para Habermas, as tradições religiosas podem servir 

politicamente em prol do fomento de uma ética laica. Para isso, o 

conteúdo religioso deve ser “traduzido” de modo que o seu núcleo 

moral central seja extraído e depurado racionalmente. Embora, a 

obrigação de “traduzir” os conteúdos argumentativos religiosos para 

uma linguagem secular não seja apenas da competência dos cidadãos 

crentes, cabendo aos não crentes também igual esforço de abertura 

cognitiva às propostas “traduzidas” dos crentes, gerando, assim, uma 

carga cognitiva equitativa que afasta a atual assimetria dialogante.  

Taylor concorda com a crítica habermasiana, e a sua redefinição 

da secularização é ainda mais radical do que a de Habermas. Taylor irá 

problematizar as explicações consagradas do processo de secularização 

com inspirações weberianas que o encaram como uma “história de 

subtração”, ou seja, como uma marcha progressiva e retilínea, sem 

quaisquer rupturas e sobressaltos, rumo a um mundo racionalizado e 

desencantado.  

Para Taylor, a diversidade religiosa também não é algo 

extraordinário e distinto do pluralismo ideológico, cultural ou mesmo 

étnico. Pensar assim seria insistir em um pensamento que aponta para o 

religioso apenas como um problema. A resposta política à diversidade 

religiosa não pode ser estabelecida, segundo ele, sem atender ao 

contexto cultural em concreto, já que cada sociedade deve resolver os 

problemas religiosos que surgem atendendo sua própria história, 

tradição e objetivos sociais.  

A religião, tanto na visão multiculturalista tayloriana como na 

visão habermasiana, exerce um papel importante de integração do 

indivíduo na comunidade e sociedade política à qual pertence. A defesa 

de valores próprios e de uma moralidade autêntica como forma de 

expressão da própria subjetividade e identidade da comunidade 

religiosa a qual pertence deve procurar fortalecer o substrato ético que 

se alimenta dos princípios constitucionais no Estado Democrático de 

Direito.  
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1. 

A FUNDAMENTAÇÃO DO MULTICULTURALISMO 

 

 

O aceleramento do processo de globalização provocou um 

debilitamento cada vez maior da democracia liberal devido ao 

enfraquecimento dos elementos do Estado nacional (territorialidade, 

soberania, legalidade e autonomia) e também a uma intensa 

fragmentação social, decorrente da não identificação entre as 

expectativas políticas do povo com as decisões heterônomas efetivadas 

pelos seus governos. Além disso, dá-se a perda dos antigos 

componentes de identidade e organização coletiva vinculados ao 

mundo do trabalho, decorrência da reestruturação global da produção e 

das reformas neoliberais pró-mercado (cf. GÓMEZ, 2000). As 

preocupações quanto ao risco de fragmentação social ganham uma 

centralidade no debate teórico contemporâneo após perceber-se a 

poderosa imagem do Estado-nação cada vez mais desafiada por uma 

sociedade pluralista e multicultural. 

A reflexão filosófica contemporânea sobre o multiculturalismo1 

irá inserir-se, a partir do final dos anos 70 do século XX, em um debate 

                                                 
1 O pluralismo cultural ou multiculturalismo é um termo utilizado para descrever a 

existência (embora separadas geograficamente) de muitas culturas em um país, sem 

que uma delas predomine (como é o caso do Canadá e Austrália). O contraponto do 

multiculturalismo é o monoculturalismo (vigente na maioria dos países do mundo e 

ligado intimamente ao nacionalismo) que pretende a assimilação dos imigrantes e da 

sua cultura nos países de acolhimento. Nesses países, as diversas culturas estão 

misturadas e amalgamadas sem a intervenção do Estado (é o caso do Brasil e EUA). 

O multiculturalismo leva em conta as reivindicações e as conquistas das denominadas 

minorias (negros, índios, mulheres, homossexuais, etc.), dando ênfase à ideia de que 

as culturas minoritárias são discriminadas e que merecem reconhecimento público. 

Para se consolidarem, tais culturas devem ser amparadas e protegidas pelo Estado. O 

multiculturalismo se contrapõe ao etnocentrismo ou à visão de mundo da sociedade 

branca dominante quando esta se coloca como mais importante que as demais formas 

de vida ou culturas. A política multiculturalista tem como objetivo resistir à 

homogeneidade cultural, especificamente quando esta homogeneidade é considerada 

única e legítima, subjugando outras culturas à sua dependência. Muito embora 

sociedades pluriculturais tenham coexistido em diferentes épocas, a diversidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contraponto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoculturalismo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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que envolverá liberais individualistas, por um lado, e comunitaristas, 

por outro. Os primeiros eram contra o multiculturalismo; enquanto os 

últimos eram a favor. Os liberais defendiam a neutralidade do Estado 

em relação às diferentes concepções de vida boa e/ou às diferentes 

comunidades étnicas. Para eles, os direitos e deveres dos cidadãos não 

deveriam ser contaminados pelas pertenças etno-culturais dos 

indivíduos na sociedade. Os comunitaristas, por outro lado, 

contestavam essa pretensa neutralidade do Estado que, segundo os 

liberais, deveria apenas proteger as pessoas individualmente. Para os 

comunitaristas, o Estado também deveria garantir direitos coletivos, 

protegendo assim as diferentes comunidades culturais (cf. VAN 

DYKE, 1977, p. 343-69). 

Charles Taylor, Will Kymlicka, Michael Walzer, Axel Honneth 

e Jürgen Habermas, entre outros, são pensadores que irão se inserir no 

debate sobre o multiculturalismo. Taylor (1993) e Honneth (2003) 

procuraram, dentro desse debate, analisar a formação da identidade 

individual para compreender melhor a gramática dos conflitos sociais 

através de uma teoria do reconhecimento.  

 

1.1  A TEORIA DO RECONHECIMENTO DE AXEL HONNETH 

 

A análise de Honneth (2003) retoma o conceito de 

reconhecimento do jovem Hegel, desenvolvido no período de Jena. 

Para Hegel (1992-1993), o homem deseja não apenas objetos materiais, 

mas fundamentalmente objetos não materiais, por serem estes 

desejados por outros homens. Ele deseja o desejo dos outros homens, 

isto é, ser reconhecido por eles, pois a sua identidade está ligada ao 

valor que os outros homens lhe atribuem. Hegel, segundo Honneth, 

                                                                                                                     
cultural e étnica muitas vezes é vista como sinônimo de ameaça para a identidade da 

nação, provocando até mesmo desprezo e indiferença (como acontece no Canadá 

entre os habitantes de língua francesa e os de língua inglesa). Os opositores do 

multiculturalismo defendem que ele pode ser danoso às sociedades e nocivo às 

culturas nativas. Há também quem defenda que ele é um fator de enriquecimento e 

abertura de novas e diversas possibilidades. 
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entende o reconhecimento social como um processo intersubjetivo de 

construção progressiva da identidade individual, por meio de sucessivas 

e cada vez mais complexas formas de socialização (a família, o direito 

e a comunidade ética). Para Honneth (2003), o não reconhecimento do 

indivíduo por parte da sociedade é causa dos conflitos sociais. O que 

está por trás de todos os conflitos é uma luta por reconhecimento social.  

Nessa sua tentativa de reconstruir a teoria crítica, Honneth 

(2003) também vai buscar em G. H. Mead elementos que servem como 

ponto de partida para sua teoria do reconhecimento. Na psicologia 

social de Mead, Honneth encontra um conceito intersubjetivista de 

pessoa, que, além de apropriado às formas de reconhecimento por ele 

identificadas nas formulações do jovem Hegel, pode ainda funcionar 

como corretivo aos pressupostos idealistas deste último. A partir dessas 

duas fontes principais Honneth constrói uma tipologia formada por três 

formas distintas de reconhecimento: o amor e amizade que ele associa 

às relações primárias; os direitos civis que associa às relações legais; e 

a solidariedade associada à comunidade de valor. Autoconfiança básica, 

autorrespeito e autoestima são, sucessivamente, o resultado do 

reconhecimento do eu (self) em cada um desses diferentes níveis.  

O desenvolvimento dessas três formas de relação com o eu 

possibilita a formação de identidade de indivíduos autônomos. Os 

indivíduos se autorrealizam apenas por meio de relações intersubjetivas 

de reconhecimento mútuo. Essas relações são criadas e mantidas por 

meio de lutas sociais por reconhecimento, orientadas pelo ideal 

normativo de uma sociedade justa. Segundo Honneth (2003), cada uma 

dessas formas de reconhecimento contém um potencial para o conflito 

social, e são motivadas por formas de desrespeito que negam o 

reconhecimento do outro. Tais formas de desrespeito (abuso/estupro, 

negação de direitos/exclusão, depreciação/insulto) ameaçam, 

respectivamente, a integridade física, social e a dignidade; insulto, 

exclusão e degradação aparecem como violação da autoconfiança, do 

autorrespeito e da autoestima, respectivamente.  

Para Honneth, a teoria normativa e a lógica interna das lutas 

sociais se alimentam mutuamente. Segundo ele, as reações emocionais 
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negativas geradas por essas experiências de desrespeito fornecem uma 

base pré-teórica para a crítica social. Por outro lado, na medida em que 

essas experiências negativas deixam de expressar apenas o infortúnio 

de indivíduos isolados, e passam a expressar a experiência 

compartilhada de muitos outros, emerge o potencial para uma ação 

coletiva voltada para o alargamento dos padrões de reconhecimento. 

Mas tudo isso depende dos recursos simbólicos à disposição dos 

movimentos sociais. Porque, por meio desses recursos, os movimentos 

sociais podem mostrar que a experiência de desrespeito é típica de todo 

um grupo de pessoas e, com isso, ajudar a estabelecer as condições 

culturais para a resistência e a revolta (cf. HONNETH, 2003). 

 

1.2  CHARLES TAYLOR E A CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DA IDENTIDADE 

DO SUJEITO  

 

Assim como Honneth (2003), Charles Taylor (1993) também irá 

debruçar-se sobre a questão do reconhecimento. Ele traz para o 

multiculturalismo a sua reflexão sobre a progressiva construção do Eu 

no quadro da modernidade. Segundo Taylor (1993), com o colapso das 

hierarquias sociais, na era pré-moderna, e da visão fixista das 

identidades em função da honra, a identidade do indivíduo passa, na 

modernidade, a ser construída num modelo dialógico. Para Taylor, o 

reconhecimento irá ser visto como uma “necessidade humana vital”, já 

que ninguém constrói a própria identidade sem que seja reconhecido 

socialmente. O reconhecimento será, portanto, considerado como algo 

que faz parte da construção da identidade; ele não será mais 

considerado algo fixo ou herdado, como na era pré-moderna, mas algo 

construído em sociedades democráticas na própria esfera pública. 

Na sua obra O multiculturalismo e a política do reconhecimento 

(cf. 1993, p. 43-107), Taylor procura esclarecer o tipo de política de 

reconhecimento que defende para proteção dos grupos minoritários e a 

sua versão de Estado liberal que estaria apta a afirmar tais políticas. 

Nesta obra, ele associa o multiculturalismo à necessidade de uma 

política legítima de reconhecimento público das diferenças, por parte 
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das instituições públicas. Taylor justifica a defesa da sobrevivência das 

comunidades culturais particulares porque, segundo ele, tais 

comunidades proporcionam a formação das identidades individuais de 

seus membros. Por isso, seria mister a concessão de direitos especiais 

por parte do Estado a esses grupos culturais específicos. Diante disso, a 

cidadania, ao primar pelo bem-estar dos diferentes grupos, deve 

conjugar os direitos fundamentais, que apresentam caráter individual, 

com os direitos de caráter coletivo, que levam em conta as 

particularidades culturais dos grupos. 

É a partir das considerações sobre as possibilidades e formas de 

realização de políticas públicas que levem em conta o reconhecimento 

das diferenças existentes entre os indivíduos e os grupos culturais 

minoritários presentes nas sociedades que Taylor faz uma análise dos 

processos de identidades. Para ele, o reconhecimento passa a ser visto, 

a partir da época moderna, como uma “necessidade humana vital” já 

que está ligada diretamente a ele a formação das identidades individuais 

e grupais (cf. TAYLOR, 1993, p. 43-4). 

A análise da questão da identidade é feita por Taylor a partir da 

reconstrução do seu trajeto no interior da história das sociedades 

ocidentais. Para ele, seu surgimento se dá diante da ocorrência de duas 

mudanças fundamentais: a primeira mudança está relacionada com a 

substituição do valor da honra (ligada na era pré-moderna a uma 

sociedade hierárquica que atrelava a identidade à posição social) pela 

noção de “dignidade” (que passa a ter caráter universal e igualitário no 

qual todos devem compartilhar); a segunda mudança ocorre a partir da 

noção de “autenticidade”, que estabeleceu a ideia de identidade 

individualizada. 

De acordo com Taylor, a segunda mudança tem influência tanto 

no pensamento de Rousseau (ao apresentar a questão moral como 

atenção à voz interior, e que ele denominou de Sentimento de 

Existência) como no pensamento de Herder (que vinculou o ideal de 

autenticidade à ideia de que “cada um de nós tem um modo original de 

ser humano: cada um tem sua própria medida”). Segundo Taylor, este 

poderoso ideal moral – que indica o homem a ser fiel a si mesmo – 
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ganha ainda mais destaque quando associado ao princípio da 

originalidade, no qual “cada uma de nossas vozes tem algo único que 

dizer”. Desse modo, a identidade humana deve ser reconhecida por sua 

originalidade ou autenticidade. Segundo Taylor, Herder afirma que este 

ideal de originalidade também se aplica em relação às comunidades e 

não apenas na relação entre indivíduos, o que leva estas comunidades a 

serem fiéis a si mesmas (à sua cultura e às suas características) mesmo 

diante das trocas com outros povos (que pode ser uma relação cultural 

de respeito): este ideal de autenticidade pode ser reconhecido, segundo 

Taylor, como a ideia seminal do nacionalismo moderno (cf. 1993, p. 

47-51). 

Para Taylor (1993), a conexão entre identidade e 

reconhecimento é bem entendida quando se leva em conta o fato de que 

a característica decisiva da vida humana é o seu caráter 

fundamentalmente dialógico (cf. 1993, Ibid., p. 52). Esta condição 

proporciona ao homem que ele se transforme em agente humano pleno, 

capaz de compreender a si mesmo e de definir sua identidade por meio 

da aquisição de ricas linguagens humanas, utilizando-as para se 

expressar. Por meio do diálogo – tanto com os demais como consigo 

mesmo – é que se processa a descoberta da identidade (cf. TAYLOR, 

1993, p. 53). 

De acordo com Taylor (1993), a fundação do sujeito se dá na 

interação com o outro. A individualidade ou o self individual é definido 

pelas interações e experiências sociais. A identidade é formada no 

processo de educação e aprendizado social, que fornecem ao indivíduo 

um sistema de valores e de normas de conduta. O enraizamento e a 

pertença são fundamentais na construção do Eu e/ou da identidade. O 

exercício dialógico proporciona a formação e reconhecimento tanto das 

identidades individuais (relação do indivíduo com outros significantes) 

como coletivas (na esfera pública através da política de reconhecimento 

igualitário que gera identidade de grupo). 

Segundo Taylor (1993), no caminho que conduziu à questão 

moderna da identidade e sua relação com a política do reconhecimento, 

a identidade foi atrelada primeiramente à política do reconhecimento 
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igualitário e, secundariamente, à política do reconhecimento da 

diferença. Na política do reconhecimento igualitário, a identidade 

relaciona-se com o princípio da dignidade universal igualitária, que 

enfatiza a dignidade igual de todos os cidadãos e estabelece a igualdade 

dos direitos e dos títulos relacionados ao desenvolvimento da 

autonomia individual. Essa política, embora proponha evitar a distinção 

entre cidadãos de primeira classe (possuidores de direitos civis, 

políticos e econômicos) e de segunda classe (desprovidos de tais 

direitos), não conseguiu efetivar-se devido à realidade da desigualdade 

material existente. Ela acaba por beneficiar os cidadãos de primeira 

classe por caracterizar-se como uma política cega às diferenças. 

A política da diferença também apresenta uma base 

universalista: ela prima pelo reconhecimento universal da identidade 

singular do indivíduo ou de um grupo que é distinto dos demais. 

Segundo Taylor, “esta condição de ser distinto é a que tem passado por 

alto, tem sido objeto de críticas assimiladas por uma identidade 

dominante ou majoritária. E esta assimilação é o pecado cardinal contra 

o ideal de autenticidade” (TAYLOR, 1993, p. 61). A política da 

diferença vem, desse modo, denunciar e combater as discriminações e 

rechaços realizados pela política da dignidade universal.  

Segundo a crítica tayloriana da cidadania liberal tradicional, a 

política de reconhecimento que tem por base a igualdade universal 

concede direitos e obrigações iguais aos cidadãos para desenvolverem 

suas vidas, levando em conta somente a caracterização de suas 

identidades nacionais e políticas, desconsiderando as demais 

particularidades que formam os indivíduos. E são somente estes 

cidadãos que têm direito de participar da vida pública, ficando as 

demandas de caráter étnico-cultural relegadas à esfera privada, 

apresentando, dessa forma, uma cidadania excludente para com as 

diferenças dos grupos minoritários.  

Taylor (1993) procura reformular este conceito de cidadania, 

passando a vincular a igualdade com o reconhecimento das diferenças, 

ou seja, de um reconhecimento igualitário pautado no respeito às 

diferenças identitárias. Por meio dessa nova interpretação de igualdade 
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serão valorizadas as demais particularidades que formam as identidades 

dos sujeitos e dos grupos devendo, inclusive, ser garantidas pelo Estado 

e reconhecidas na esfera pública.  

Segundo Taylor, a política da diferença tem origem na própria 

política da dignidade, só que esta última é incompleta por ser cega aos 

modos em que se diferenciam os cidadãos. Ambas reclamam pelo 

mesmo princípio da não discriminação, só que a política da diferença 

passa a redefini-la como a exigência de um tratamento diferenciado a 

partir das distinções existentes entre os indivíduos. Não discriminar, 

para esta política, é tratar diferentemente os diferentes – suas 

especificidades são justamente a base de um tratamento diferencial em 

prol da igualdade.  

Há um conflito entre estas duas políticas quanto às suas 

características e fundamentos que se reflete nas instituições valorativas 

subjacentes a elas. Isto é explicitado muito bem no conceito de 

igualdade de respeito: enquanto para as políticas da dignidade universal 

o respeito igualitário exige o tratamento às pessoas de uma forma cega 

à diferença sendo, portanto, igual para todos, na política da diferença o 

respeito vem associado ao reconhecimento e fomento da 

particularidade. A primeira acusa, portanto, a segunda de violar o 

princípio da não discriminação; a segunda acusa a primeira de negar a 

identidade, ao constranger as pessoas a viverem de um modo 

homogeneizador que não lhes diz respeito, sendo tal política fruto de 

uma cultura hegemônica.  

Para Taylor (1993), a política da diferença vai além da mera 

tolerância quanto às diferenças individuais e grupais, já que a tolerância 

– embora comporte o reconhecimento – enfatiza a ideia de concessão 

da existência da diferença por outro, mas não soluciona os problemas 

existentes nas sociedades multiculturais. Trata-se, portanto, de 

reconhecer a diferença por meio da via pública. Desse modo, o 

princípio da não discriminação não é desrespeitado, já que as 

exigências de uma política das diferenças se dão de acordo com os 

princípios já estabelecidos na política do respeito igualitário, sendo 

uma extensão dela.  
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Estas duas políticas estão inseridas dentro de diferentes 

concepções liberais existentes nas sociedades modernas. A primeira 

concepção liberal, proposta pelos liberais anglo-americanos, defende a 

ideia de um Estado neutro em relação ao conceito de vida boa. Requer 

um Estado procedimental, que trate todos igualmente, mediante direitos 

de cidadania onde prevaleça a defesa dos direitos individuais em face 

das metas coletivas. Este tipo de Estado, vinculado à dignidade 

universal, é cego para com as diferenças dos cidadãos. A segunda 

concepção liberal, defendida por Taylor (1993) e pelos comunitaristas, 

se coaduna com a política da diferença, já que o Estado adota uma 

concepção substantiva de bem, levando em conta metas coletivas, e 

primando pela defesa da comunidade e pela diversidade cultural; aqui, 

o Estado está vinculado à implementação de políticas públicas em favor 

de metas coletivas na defesa de certas particularidades culturais, 

transformando-as em direitos legítimos2. 

Para Taylor, embora a defesa da comunidade seja considerada 

uma meta de caráter coletivo a ser defendida e protegida por políticas 

públicas, é mister que se defendam os direitos fundamentais individuais 

(como o direito à vida, à liberdade, ao devido processo legal, à livre 

expressão, à livre prática da religião, etc.) que não podem ser 

eliminados em face destas minorias. Segundo ele, 

 

Uma sociedade com objetivos fortes pode ser liberal, segundo esta 

perspectiva, desde que seja capaz de respeitar a diversidade cultural, em 

especial, quando considera aqueles que não compartilham dos objetivos 

comuns, e desde que possa proporcionar garantias adequadas para os 

direitos fundamentais. Concretizar todos estes objetivos irá provocar, 

sem dúvida, tensões e dificuldades, mas não é nada de impossível, e os 

problemas não são, em princípio, maiores dos que qualquer sociedade 

liberal encontra quando tem de combinar, por exemplo, liberdades com 

igualdades ou prosperidade com justiça (TAYLOR, 1993, p. 89).  

                                                 
2 É o caso de Quebec, que defende um modelo de sociedade liberal que pede – na 

Emenda do Lago Meech, na Carta Canadense de Direitos de 1982 – o reconhecimento 

desta comunidade como distinta. Reivindica-se aqui a constituição da cultura francesa 

como um bem que prima pela garantia da sobrevivência desta cultura para as gerações 

presentes e futuras continuarem se identificando nela.  
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Taylor reconhece que o liberalismo é, no entanto, a expressão 

de uma determinada cultura que se apresenta muitas vezes incompatível 

com outros modelos culturais e que, portanto, não constitui um possível 

campo de reunião para todas as culturas, com outras (cf. TAYLOR, 

1993, p. 91). Ele não é, por exemplo, compatível com o Islã, já que, 

diferentemente do liberalismo, o islamismo não aceita a separação entre 

política e religião ou entre igreja e Estado. O liberalismo, segundo 

Taylor (1993), também não deveria ser reconhecido simplesmente 

como uma expressão da visão pós-secular, pós-religiosa, como se 

popularizou entre os intelectuais liberais, mas como um sistema 

resultante do Cristianismo, pelo menos a partir da visão do Islã. Sendo 

assim, o liberalismo não deveria ser visto como culturalmente neutro, 

mas como um credo combatente – que o liberalismo de Taylor está apto 

a aceitar.  

Para Taylor, o liberalismo igualitário universalizou um modo 

hegemônico de identidade, sob preceitos procedimentais, que no fundo 

é o reflexo de uma cultura particular, com localização específica (o 

mundo ocidental), e com um representante autêntico, os EUA. A 

denominada “sociedade justa e cega às diferenças” é, na verdade, 

desumana (porque suprime identidades) e altamente discriminatória. Na 

sua tentativa de conjugar liberalismo e comunitarismo, Taylor parte da 

ideia de que a condição do sujeito é a de estar inserido numa 

comunidade (holismo), isto é, numa cultura ou forma de vida, onde os 

ideais do liberalismo são pensados como correspondendo a uma cultura 

e um povo específico: isso representa uma contraposição à pretensão de 

universalidade do liberalismo “procedimental”. Taylor vê no Quebec 

um exemplo de sociedade que possui uma forte meta coletiva relativa à 

defesa da cultura francesa e que, nem por isso, representa valores 

contrários ao liberalismo. Para ele, uma sociedade com fortes metas 

coletivas pode ser liberal desde que seja capaz de respeitar a 

diversidade, especialmente em suas relações com aqueles que não 

partilham suas metas comuns, e desde que possa oferecer salvaguardas 

adequadas dos direitos fundamentais. 
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No seu modelo de Estado, Taylor (1993) defende que todos 

devem reconhecer “o valor igual das diferentes culturas, que não 

somente as deixemos sobreviver, mas que reconheçamos o seu valor” 

(TAYLOR, 1993, p. 94-5). Essa valorização da igualdade das 

diferentes culturas pela política do reconhecimento não deve ser 

baseada em atos de condescendência, mas pautada em atos de respeito a 

partir do estudo sobre elas para que se perceba melhor o seu respectivo 

valor. Para tanto, seria mister uma “fusão de horizontes” ou ampliação 

dos critérios de comparação do seu igual valor; uma disposição ou 

abertura ao estudo comparativo das culturas do tipo que obrigue a 

“deslocar os nossos horizontes nas fusões resultantes” (TAYLOR, 

1993, p. 99-107), e percebermos o seu valor relativo. A defesa da 

sobrevivência das culturas para assegurar um contexto seguro à 

formação das identidades individuais prima pela participação dos 

cidadãos, exigindo assim práticas dialógicas no interior do Estado. 

Nesse contexto, a cidadania é construída tanto pelo respeito e defesa 

dos direitos fundamentais como dos direitos que levam em conta as 

diferenças culturais que são exercidas dentro dos limites do Estado 

nação. 

A defesa do reconhecimento público da diferença deve ser 

regulada por instituições públicas, e conjugada com a afirmação de 

direitos fundamentais e direitos coletivos, para proteção dos grupos 

culturais. A necessidade do reconhecimento destes contextos culturais 

se dá em virtude de possibilitarem em seus espaços a formação das 

identidades individuais e grupais mediante processos dialógicos. Taylor 

(1993) defende uma política de reconhecimento pautada no valor da 

diferença e na sua importância para constituição das identidades 

pessoais e grupais, além de fomentar uma ideia de igualdade que busca 

tratar desigualmente os desiguais em busca de uma igualdade 

substancial. Ele rechaça a ideia de cidadania liberal tradicional 

consubstanciada apenas na igualdade formal e abstrata entre os 

indivíduos e assume uma noção de cidadania que engloba as diferenças 

e é formada por direitos específicos.  
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A crítica comunitarista feita por Taylor ao liberalismo 

“procedimental” tem um fundamento ontológico. Ele critica o 

liberalismo não porque o considere errado do ponto de vista ético-

político, mas porque, para ele, o liberalismo se assenta em uma 

ontologia individualista ou atomista errada. Sua crítica centra-se numa 

forma monista/individualista de compreender o liberalismo. Para que 

seja possível ampliar os horizontes do liberalismo é mister, segundo 

ele, que se conjugue holismo com individualismo (apesar de criticar o 

liberalismo; sua crítica, no entanto, aposta na possibilidade conjugar 

liberalismo e comunitarismo). O resultado é o sujeito conscientemente 

inserido na sociedade aliado à defesa social de valores como liberdade 

e individualidade.  O principal problema identificado por Taylor, 

sobretudo, nas teorias liberais está na defesa do atomismo. O 

pressuposto dessa visão de sujeito é proveniente da tradição 

epistemológica moderna oriunda de Descartes. O dualismo cartesiano 

trouxe o desprendimento do sujeito com o mundo dos objetos (o que 

inclui o próprio corpo). Essa tradição representou alterações não só na 

epistemologia como no campo da política. Nesse sentido, o sujeito 

antecede à própria sociedade, que passa a ser fruto das vontades 

individuais (direitos). Uma primeira contraposição a essa visão está na 

afirmação grega e, sobretudo, aristotélica de animal político, isto é, 

engajado intrinsecamente na comunidade.  

 

1.3   A TEORIA LIBERAL DOS DIREITOS MULTICULTURAIS DE WILL 

KYMLICKA  

 

Kymlicka é outro autor importante para a reflexão sobre o 

multiculturalismo. Ele é identificado tanto como liberal (porque 

defende os princípios da democracia e da autonomia individual) como 

comunitarista (já que ressalta a necessidade de um modelo jurídico 

diferenciado para minorias que necessitam de proteção)3. Ao discutir as 

                                                 
3 Kymlicka (1989) procura, porém, ir além da dicotomia entre liberais e 

comunitaristas. Com sua “teoria liberal dos direitos multiculturais” ele acredita ter 
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políticas relativas à busca por “justiça” (cf. KYMLICKA, 2000), 

constata que o modelo tradicional de “cidadania como direitos” 

(citizenship as rights) mudou em duas direções: tanto se tem levado em 

conta a importância das virtudes públicas e da participação política 

como se tem defendido a possibilidade de que os direitos comuns sejam 

suplementados por direitos especiais (group-differentiated rights) que 

levem em consideração o pluralismo cultural e a defesa de grupos 

minoritários (cf. KYMLICKA, 2000, p. 327). Embora no passado essas 

diferenças grupais fossem ignoradas do ponto de vista das normas de 

conduta e direitos e, por serem diferentes dos padrões de representação 

dominantes (com seus respectivos modelos autoritários de 

representação cultural), fossem consideradas desviantes e/ou anormais, 

atualmente tem se demandado uma concepção mais inclusiva de 

cidadania. 

                                                                                                                     
alcançado uma perspectiva solidamente multiculturalista. Para ele, a realização da 

liberdade individual só é possível em um contexto social específico: a cultura societal 

(conjunto de práticas, sentidos partilhados, língua...), onde cada indivíduo se insere. 

Desse modo, nem todos possuem uma situação social paritária: os membros da 

maioria cultural estão em uma situação de maior favorecimento em relação às 

diversas minorias étnicas, porque a pertença societal da maioria cultural coincide com 

a cultura e com a língua dominantes no país em que vivem. O mesmo não ocorre com 

as minorias. Os liberais não percebem ou não aceitam que o desfavorecimento das 

comunidades culturais minoritárias, ao fragilizar a sua função no contexto de escolha, 

constitui também uma desigualdade para o exercício da liberdade. As políticas 

multiculturalistas só são legítimas, para ele, quando protegem o contexto da liberdade 

para os membros de culturas societárias minoritárias e historicamente discriminadas. 

Por isso, estas políticas deverão incluir a concessão de direitos especiais (direitos 

poliétnicos, direitos especiais de representação política, etc.) aos membros de 

comunidades desfavorecidas. Tais direitos são aplicáveis às comunidades de 

imigrantes, assim como a outras comunidades com culturas societais diferenciadas, 

quer tenham ou não uma base territorial própria. Mas há outro conjunto de direitos 

que só se justifica em “Estados multinacionais”, nos quais existem uma ou mais 

comunidades culturais. Tratam-se dos direitos de autogoverno, que podem passar pela 

criação de reservas, pelo estabelecimento de estruturas federais, ou pela simples 

autodeterminação. Kymlicka (1989) defende um modelo de construção para “Estados 

multinacionais” que possa conter várias culturas diferenciadas, com base territorial, 

sem a promoção de uma cultura de ligação entre elas. Tais Estados são (como quase 

todos os Estados na atualidade) poliétnicos, na medida em que abarcam uma série de 

minorias sem base territorial (cf. KYMLICKA, 1989). 
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O modelo tradicional tinha como escopo principal desenvolver 

uma identidade nacional entre os cidadãos, ou seja, desenvolver um 

nacionalismo de inclusão a partir da ampla distribuição de bens 

primários como direitos sociais básicos, educação, saúde. Essa 

distribuição tinha como fim desenvolver uma cultura comum como 

uma espécie de patrimônio nacional. A unidade nacional e a lealdade 

dos grupos minoritários seriam o resultado da distribuição ou 

alargamento desses direitos e, portanto, da inclusão das camadas 

socialmente excluídas (como é o caso da classe trabalhadora)4: quando 

se compartilha uma visão comum de nacionalidade, o governo é mais 

simples. A construção da nação (nation-building) e a consolidação de 

um modelo nacional comum de cultura e identidade tiveram um forte 

apoio neste alargamento da cidadania a direitos sociais comuns.  

Como mostra Kymlicka (2000), o modelo tradicional de 

cidadania irá sofrer muitas críticas porque muitos grupos (negros, 

indígenas, mulheres, minorias étnicas e religiosas, gays, lésbicas) ainda 

se sentem marginalizados no interior dessa cidadania comum. Sentem-

se marginalizados não apenas socioeconomicamente, mas sobretudo 

pelas identidades sociais e culturais. Segundo esses grupos, os padrões 

tradicionais de cidadania são incapazes de acomodar democraticamente 

as diferenças grupais porque foram construídos de modo a privilegiar as 

representações dominantes socialmente (predominantemente, o 

“homem branco heterossexual”). Seria mister, portanto, formas de 

“cidadanias diferenciadas” (differentiated citizenship)5. 

                                                 
4 Esse modelo se refere à sociedade inglesa: nele, os cidadãos teriam – além do direito 

à saúde ou à educação – o direito de compartilhar uma história e cultura comum com 

seus mitos e heróis. Esses direitos não seriam estabelecidos por razões de altruísmo, 

mas por medo da classe trabalhadora se deixar seduzir por “ideias exógenas” (foreign 

ideas), especialmente o comunismo soviético (Ibidem, p. 329). 
5 Muitos grupos rejeitam a integração em uma cultura comum. Um exemplo são as 

minorias nacionais no Quebec, que reivindicam uma diferenciação de seus respectivos 

governos por meio de uma diferenciação de direitos que levem em conta a autogestão 

territorial (self-governing region) e o direito de estabelecer instituições públicas 

legais, educacionais e políticas em suas específicas línguas. Outro exemplo são os 

gays: eles sentem-se excluídos da sua própria cultura, por serem estigmatizados pelos 

símbolos nacionais predominantemente heterossexuais. Também são privados de uma 
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Para delinear os conflitos ou lutas por reconhecimento 

Kymlicka irá utilizar-se do modelo empregado por Nancy Fraser: 

segundo ele, as democracias ocidentais possuem duas poderosas 

hierarquias: a hierarquia econômica (economic hierarchy) e a 

hierarquia de status (status hierarchy)6. O modelo tradicional de 

cidadania, de acordo com Kymlicka (2000), não dava a merecida 

atenção às hierarquias de status: para ele, todos os indivíduos deveriam 

ser tratados como iguais (visão processualista). Kymlicka defende o 

surgimento de visões diferenciadas de cidadania: segundo ele, é 

possível conciliar direitos diferenciados de grupos com os princípios da 

democracia liberal, perseguindo-se a liberdade individual juntamente 

com a igualdade social (cf. KYMLICKA, 2000, p. 335).  

Alguns fatores são decisivos, segundo Kymlicka, para o debate 

sobre o multiculturalismo. O primeiro é o colapso do socialismo 

soviético. Esse colapso gerou uma série de conflitos no leste europeu 

em relação às questões da nacionalidade e da afirmação de vários 

povos, que passaram a reivindicar o direito de se organizarem em 

Estados nacionais. O segundo motivo foi a mobilização dos povos 

indígenas na década de 80, do séc. XX, e de vários movimentos de 

minorias nacionais no Ocidente (no Quebec – Canadá, na Catalunha – 

Espanha, entre outros).  

Kymlicka (2000) identifica três níveis do debate 

multiculturalista: o primeiro nível precede 1989. Trata-se do debate 

                                                                                                                     
série de direitos e políticas que levem em conta o desenvolvimento e reconhecimento 

de sua identidade sexual. Outro exemplo ainda é o caso de muitas minorias nacionais 

que percebem o Estado construído de uma maneira que não respeita valores de suas 

respectivas religiões, como é o caso de feriados, rituais ou práticas religiosas. Esses 

tipos de reivindicações aparecem atualmente na maioria das democracias ocidentais, 

porque segundo os grupos que lutam pela cidadania, em adição ou contra a cultura 

comum, o modelo tradicional de cidadania não é suficiente para integrar os diferentes 

grupos que reivindicam reconhecimento (cf. KYMLICKA, 2000, p. 329-231). 
6 Nancy Fraser [cf. seu artigo “Da Redistribuição ao Reconhecimento: Dilemas da 

Justiça na era Pós-socialista”. In SOUZA, 2002] utiliza os conceitos de injustiça 

socioeconômica e de injustiçacultural ou simbólica aos quais Kymlicka fará 

corresponder os seus conceitos de hierarquia econômica e hierarquia de status, 

respectivamente. 
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entre comunitaristas e liberais ou entre coletivistas e individualistas. 

Nesse debate, a questão básica é a do espaço que a autonomia 

individual deve ter na sociedade. Os liberais defendem que a liberdade 

individual deve ser considerada superior aos princípios coletivistas, e 

os comunitaristas que, ao privilegiar as práticas individuais, o 

liberalismo destrói as comunidades: o multiculturalismo seria assim um 

meio de proteger as minorias de direitos contra possíveis erosões 

culturais provocadas pelo individualismo liberal (cf. KYMLICKA, 

2000, p. 337). 

O segundo nível compreende o debate do multiculturalismo no 

interior de uma estrutura política liberal. A posição adotada por 

Kymlicka nesse nível, com sua posição “culturalista liberal”, é de 

tentativa de mediação. Ele defende que a autonomia individual está 

relacionada com a possibilidade de acesso do indivíduo a sua própria 

cultura e com o respeito e florescimento de sua própria cultura. O 

objetivo do multiculturalismo seria então ajudar, por meio da garantia 

de direitos especiais, no florescimento de variadas culturas. Surge, no 

entanto, um problema: como lidar com as minorias que reivindicam, no 

interior das sociedades liberais, direitos especiais para a coerção da 

liberdade individual de seus próprios membros? Kymlicka irá distinguir 

os “bons” direitos de minorias (reivindicação de suplemento de direitos 

individuais) e os “maus” direitos (reivindicação de restrições): uns 

reivindicam o direito de um grupo contra seus próprios membros 

visando proteger-se contra os dissensos internos; outros o direito de um 

grupo contra o resto da sociedade contra pressões (políticas ou decisões 

econômicas que prejudicam o seu livre desenvolvimento)7.  

                                                 
7 Trata-se, pois, de direitos de restrições internas e de direitos de proteção externa. 

Nas relações intragrupais, os grupos podem reivindicar direitos de restrições internas 

contra o dissenso interno alegando que a liberdade individual de seus membros, ou de 

parte deles, pode ameaçar toda a estrutura sobre a qual a cultura está lastreada. Desse 

modo, um grupo pode solicitar a ajuda do Estado para manter o seu elo comunitário. 

Nas relações intergrupais, por outro lado, um grupo pode reivindicar o direito de se 

proteger contra os demais grupos da sociedade. Embora Kymlicka posicione-se cético 

em relação às restrições individuais, ele concorda que o liberalismo culturalista é 
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O terceiro nível compreende o debate do multiculturalismo 

como resposta à construção da nação. Dentro desse contexto, um 

governo liberal pode assumir duas posturas axiológicas: a neutralidade 

liberal e a negligência benigna. O princípio clássico da neutralidade 

liberal postula que o Estado deve deixar os indivíduos livres na sua 

busca de um ideal de vida boa: o Estado é neutro na consideração da 

origem étnica e cultural assim como na escolha de suas crenças e 

escolhas individuais (desde que tais escolhas respeitem os direitos 

individuais dos outros membros); ele também é indiferente quanto à 

qual religião ou língua devem ser privilegiadas pelo indivíduo. A 

negligência benigna é proposta por Kymlicka (2000) como superior em 

relação à neutralidade liberal porque, segundo ele, a neutralidade liberal 

é falsa: tanto as normas sociais como o próprio Estado são construídos 

a partir de concepções de bem que são consideradas qualitativamente 

preferíveis que as outras, por melhor promoverem a integração da 

sociedade8. A negligência benigna promoveria a existência de uma 

cultura concentrada territorialmente que possui uma língua comum, 

instituições políticas comuns, mas que não possui concepções comuns 

de crenças religiosas, valores familiares ou individuais: ela teria como 

característica básica o pluralismo cultural.   

Uma questão, porém, fica em aberto: como uma minoria de 

direitos pode proteger-se contra injustiças externas no interior de 

culturas hegemônicas? Para Kymlicka (2000), restaria às culturas 

minoritárias – mergulhadas no interior de um Estado com língua 

diferente, e marginalizadas pela economia e pelas instituições políticas 

– escolher quatro opções ou estratégias: a) emigrar em massa para um 

Estado que se identifique com os seus anseios; b) aceitar a integração à 

cultura majoritária, mas negociando os melhores termos dessa 

integração; c) perseguir uma gama de direitos e poderes de autogestão 

(instituições políticas, econômicas e educacionais próprias) necessários 

                                                                                                                     
compatível com o acordo de diversos grupos sobre as proteções externas (cf. 

KYMLICKA, 2000, p. 339-342). 
8 Um exemplo, segundo ele, é a escolha da língua oficial: uma determinada língua é 

escolhida porque é a mais comum e mais eficiente para os objetivos de comunicação.  
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à manutenção da própria cultura; d) ou, por último, aceitar a condição 

de marginalidade9. 

Segundo Kymlicka (2000), uma concepção cultural de justiça 

exige: que se reconheça a cidadania a todos os residentes em um país 

(nenhum grupo residente num Estado pode ser permanentemente 

excluído da nação); exige também que a integração das minorias deva 

ser entendida em sentido mínimo, ou seja, integração linguística e 

                                                 
9 Kymlicka (2000) enumera cinco diferentes minorias que defenderiam diferentes 

estratégias frente ao Estado-nação na persecução de seus objetivos: as três primeiras 

(as minorias nacionais, os imigrantes e os grupos etno-religiosos isolacionistas) 

sofrem espécies de pressão integradora do Estado-nação; os dois grupos seguintes 

(“metecos” e afro-americanos) sofrem pressão inversa: são, ou foram por muito 

tempo, proibidos de se integrarem ao restante da sociedade. As minorias nacionais, ou 

seja, os grupos que foram formados e funcionam dentro de sua terra natal, mas que 

foram incorporados à outras sociedades. Esses grupos são subdivididos em nações 

sub-estatais (que não possuem um estado, mas o possuíram no passado e/ou podem 

perseguir a construção de um estado próprio) e povos indígenas (povos nativos que 

foram colonizados e forçados a se integrarem em uma cultura estranha à sua forma de 

vida, e que reivindicam o direito de manter sua cultura e crença tradicionais e 

participarem dentro de suas próprias condições do mundo moderno). Os grupos 

daqueles que deixam sua terra natal e imigram para outra sociedade (imigrantes). 

Embora tais grupos reivindiquem o direito a manter suas práticas culturais no interior 

da nova sociedade, o Estado pode impor obrigações que impeçam-nos de integrarem-

se. Os grupos etno-religiosos isolacionistas são grupos que deliberadamente se isolam 

e abrem mão da participação civil, preferindo o seu modelo tradicional de vida às 

práticas políticas “corruptas” da sociedade. Seus métodos não liberais de conduta os 

conduzem a recusar-se adotar certas obrigações civis (serviço militar, por exemplo) e 

a cercear a liberdade de alguns dos seus membros (impedindo as crianças de ir à 

escola e as mantendo as mulheres circunscritas ao espaço doméstico). A maioria dos 

Estados liberais consegue conviver com estes grupos isolacionistas, desde que eles 

respeitem as liberdades individuais de seus membros não obrigando outros indivíduos 

a corroborarem com seus princípios. Quanto aos dois últimos grupos: os “metecos” 

são aqueles grupos de indivíduos que, embora vivam há muito tempo no país, não 

possuem o direito de participação política ou de acesso à cidadania. Esses imigrantes 

ilegais ou temporários normalmente clamam por residência permanente e por acesso à 

cidadania. Os afro-americanos, por outro lado, não tiveram reconhecidos os seus 

direitos de cidadania mesmo após a abolição da escravidão, sendo submetidos à 

segregação em diversas esferas do espaço público, como serviço militar diferenciado 

e transporte público segregado. A igualdade formal só veio após as lutas pelos direitos 

civis. Devido a isto, passaram a ocupar um lugar desvantajoso na economia até os 

dias atuais. Para remediar essas injustiças, afirma Kymlicka, é uma obrigação moral 

do governo a tomada de iniciativa no que concerne a ações afirmativas contra 

injustiças referentes às minorias (cf. KYMLICKA, 2000, p. 354-7). 
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institucional e não uma integração em torno de crenças religiosas ou 

que interfira nas identidades culturais; e também exige que seja 

permitido às minorias nacionais o direito de perseguirem o seu próprio 

Estado nacional, e de manterem suas distinções sociais.  

Para Kymlicka (2000), a neutralidade liberal é falha e causadora 

de várias injustiças. Segundo ele, para que a pluralidade cultural 

contemporânea seja sustentada democraticamente é mister que um 

modelo político leve em conta o fato de que as principais instituições 

políticas de uma sociedade não são culturalmente neutras, mas 

carregam implícita ou explicitamente os interesses das identidades e 

grupos majoritários, e também de que é preciso considerar a 

importância de certos interesses de grupos minoritários que são 

normalmente ignorados pelas teorias da justiça. Para ele, não é mais 

sustentável a tese de que a justiça possa ser definida como rigidez 

procedimental, já que a rigidez procedimental pode causar 

desvantagens a grupos específicos: embora seja mister a criação de 

regras comuns a todos os indivíduos, é também necessário que se 

garantam regras diferenciadas para diversos grupos em casos isolados. 

Desse modo, o multiculturalismo é perfeitamente compatível com os 

princípios da sociedade liberal, sendo que o reconhecimento de direitos 

especiais a grupos minoritários é necessário para a própria sustentação 

desse modelo de sociedade que tem como fundamento a democracia 

liberal10. 

                                                 
10 Kymlicka deixa, no entanto, alguns pontos em aberto. Benhabib afirma que ele 

realiza um favorecimento de algumas coletividades em detrimento de outras: há uma 

primazia no tratamento de questões pertinentes a identidades nacionais e grupos 

étnicos sobre questões intragrupais como, por exemplo, questões de gênero (cf. 

BENHABIB, 2002). Ele não se dá conta de que uma série de reivindicações por 

direitos de proteção externa podem se chocar fortemente contra as liberdades 

individuais defendidas por ele próprio. Além dos mais, também é problemática a ideia 

de que a solução para a exclusão de grupos sociais se encontraria na cultura. Para 

Barry (2001), por exemplo, o multiculturalismo erraria em culturalizar problemas que 

são de outra natureza. Alguns grupos (mulheres, negros, idosos etc.) são excluídos por 

estarem prejudicados na realização de objetivos que são compartilhados em geral 

(como emprego, renda ou uma educação de qualidade), e não pelo fato de terem uma 

cultura distinta (cf. BARRY, 2001, p. 306), ou seja, como afirma Nancy Fraser 
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1.4  IRIS MARION YOUNG E A DEFESA DE DIREITOS OFICIAIS QUE 

ATENDAM ÀS MINORIAS ESPECÍFICAS  

 

Iris Marion Young (1990) também considera a relevância do 

reconhecimento na construção da identidade, como também a 

necessidade de uma política da diferença. Para Young, é mister que o 

Estado adote um conjunto de políticas e direitos especiais para os 

grupos oprimidos, de forma que esses possam alcançar o estatuto de 

igualdade real que lhes foi historicamente negado. A diferença de 

Young em relação aos outros autores citados acima é que ela dá uma 

grande ênfase, para além das minorias culturais, às minorias sexuais 

(homossexuais), às mulheres, aos deficientes e aos idosos porque, 

segundo ela, todas essas categorias são vítimas de algum tipo de 

constrangimento social, explícito ou não. O não reconhecimento 

impede a construção dessas identidades, já que é por meio delas que os 

diferentes indivíduos se autoafirmam.  

Young (1990) constata que as noções de cidadania universal e 

vontade geral, caras à democracia liberal contemporânea, servem como 

reprodutoras da exclusão e opressão. Segundo ela, a formação de uma 

vontade geral tem excluído grupos considerados incapazes de adotar 

um ponto de vista generalizante. A adesão de minorias excluídas a um 

princípio de tratamento igual tende a perpetuar a opressão ou 

desvantagem. Propõe, então, um confronto entre o geral e o particular. 

Para ela, tanto a noção de geral como a de universal pretendem conter o 

particular, até por força de suas próprias naturezas. A ideia do geral 

                                                                                                                     
(2002), a solução de tais problemas deve ser resolvida em termos de justiça 

socioeconômica. A teoria de Kymlicka deixa em aberto o fato de que as 

reivindicações de determinadas minorias podem modificar com o tempo. Os 

imigrantes que, a princípio, podem aceitar certas regras básicas, com o passar do 

tempo – em vez de lutarem pelo reconhecimento de seus direitos no interior de uma 

sociedade mais ampla – poderão defender a sua organização social em um Estado 

próprio, criando assim mais um tipo de segregação: as minorias tornam-se maiorias, 

surgindo novas minorias. Por outro lado, é mister questionar como é que um Estado 

democrático de direito pode criar mecanismos equânimes de participação política 

entre diversas culturas sem criar segregação ou favorecimento desproporcional. 
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aponta para a exclusão ao invés da inclusão. A inclusão e participação 

de todos em instituições sociais e políticas requer a articulação de 

direitos oficiais que atendam às diferenças entre os grupos de modo a 

minar a opressão e a desvantagem. Os direitos universais precisam ser 

complementados com direitos especiais, já que não dão conta da 

diversidade de interesses de minorias específicas.  

Para Young (1990), a universalidade dos direitos da democracia 

liberal suprime a diferença entre os indivíduos. A inclusão de minorias 

só aconteceu quando esses grupos minoritários (mulheres, negros, etc.) 

cederam à homogeneização e lutaram por reconhecimento público. 

Abrir mão de interesses particulares em benefício do ponto de vista 

geral, em uma sociedade dividida, é reproduzir a repressão. Para 

superar essa condição, Young propõe um “público heterogêneo”: ao 

invés de uma cidadania universal capaz de gerar generalidade, é mister 

uma cidadania grupal diferenciada e públicos heterogêneos, onde as 

diferenças sejam publicamente reconhecidas e consideradas 

irredutíveis. A existência de uma cidadania diferenciada, constituindo 

um público heterogêneo, rompe com a concepção de cidadão universal 

(noção de universalidade). Young também defende um projeto de 

democracia que garanta mecanismos para uma completa representação 

das minorias excluídas.  

Nos EUA ela identifica como minorias excluídas: as mulheres, 

os negros, os nativos, os chicanos, os portorriquenhos, os gays, as 

lésbicas, os operários, os pobres, os velhos, os deficientes, os asiáticos, 

os latinos. Essas minorias deverão ter direitos especiais, já que os 

privilegiados são sempre bem representados. Sua proposta 

(denominada “coalizão arco-íris”) defende a presença e o apoio às 

reivindicações de grupos oprimidos ou movimentos políticos que 

constituem tal coalizão, chegando a um programa a partir da 

experiência de cada grupo ao analisar questões econômicas e sociais.  
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1.5  O LIBERALISMO COMUNITARISTA DE MICHEL WALZER 

 

Apesar de tudo o que foi dito acerca do multiculturalismo, nem 

todos os autores comunitaristas são favoráveis ao discurso 

multicultural. Michel Walzer (1982), por exemplo, defende o modelo 

liberal e neutralista americano, embora o considere uma experiência 

comunitária específica que não pode ser aplicada em outros lugares. 

Walzer (1982), porém, não se define simplesmente como um 

comunitarista, e sim como um comunitarista liberal ou como um liberal 

comunitarista. Por um lado, ele se compromete com o universalismo e a 

normatividade da defesa dos direitos individuais, mais próximos da 

linha liberal e kantiana, a par da defesa da diferença e do pluralismo 

dos modos de organização social e dos entendimentos sociais e 

culturais partilhados no seio de uma comunidade, ponto que o aproxima 

do comunitarismo. Por outro, ele rejeita a concepção procedimental do 

universalismo minimalista liberal, porque este arvora uma neutralidade 

cultural que efetivamente não possui, procurando um ponto de vista 

abstrato e universalmente válido para todos os seres dotados de razão. 

Para Walzer (1982), a formulação dos princípios da justiça não pode ser 

anterior às concepções de bem e de vida boa partilhada, aos valores já 

instituídos por uma comunidade, como quer o liberalismo.  

Diferente do universalismo liberal ou do seu excessivo 

formalismo, o método interpretativo e hermenêutico de Walzer (2002, 

p. 7) supõe que a observação é sempre situada, contextualizada social, 

histórica e culturalmente. Ele também não aceita a existência de 

verdades morais absolutas, exteriores e preexistentes aos entendimentos 

partilhados por uma comunidade. Walzer não aceita o método da 

invenção filosófica (cujo maior representante é John Rawls) ou método 

liberal de construção de uma moral minimalista em termos 

procedimentais, de construção dos princípios necessários à vida numa 

sociedade bem ordenada e das suas instituições, fazendo abstração de 

todo elemento empírico. Segundo Walzer (1993, p. 10), o método da 

invenção consiste em pretender desenhar o mundo moral sob a 

condição de que não há qualquer esboço prévio, nenhum projeto divino 
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ou natural para nos guiar. Diante da pergunta “como devemos 

proceder?”, a resposta recai usualmente sobre um procedimento no 

qual, por meio de “uma posição original, uma situação discursiva ideal 

ou uma conversação numa nave espacial” (1997, p. 1), as partes 

negociam os princípios da justiça, conduzindo a um acordo ou a um 

contrato entre estas11. Para Walzer, “o objetivo de uma moralidade 

inventada é o de providenciar o que Deus e a natureza não 

providenciaram, um corretivo universal para todas as diferentes 

moralidades sociais” (1993, p. 13), um fundamento universal para o 

minimalismo moral e para as diversas moralidades máximas, que 

regulam de modo mais detalhado a cooperação social e as instituições.  

Walzer (1993) critica a anterioridade, a independência da pessoa 

face à comunidade e o fato de Rawls ignorar a importância das 

comunidades nas vidas das pessoas, e, por isso, acusa-o de criar uma 

teoria que sobreviveria apenas sob o véu da ignorância. Walzer 

aproxima-se dos comunitaristas, para quem não faz sentido uma 

concepção abstrata de bem nem o individualismo associal segundo o 

qual as pessoas são átomos sociais com interesses anteriores à 

sociedade em que vivem, contestando, assim, a própria concepção 

contratualista liberal. Para ele, a principal questão dos membros de uma 

comunidade política é a de saber qual será a escolha que fariam os 

indivíduos como nós, posicionados como estamos, participando de uma 

cultura e dispostos a continuar a dela participar (cf. 1999, p. 23). 

Walzer (1999) rejeita a possibilidade de os princípios morais 

serem descobertos ou inventados, na medida em que não há 

                                                 
11 Segundo a “posição original” de Rawls (1997), as partes escolhem os princípios da 

justiça que regularão a cooperação social e, para garantir a neutralidade e a 

racionalidade da escolha, desconhecem as suas próprias concepções de bem ou a 

posição que ocupam na sociedade, adotando a postura de um observador imparcial e 

desinteressado, liberto dos laços do particularismo. Essa é uma condição necessária 

para que os princípios da justiça decorrentes deste procedimento, que institui uma 

série de constrangimentos e de regras de modo a garantir a imparcialidade total, sejam 

efetivamente os únicos racionais e os únicos que as partes possam reconhecer como 

justos, independentemente dos projetos racionais de vida que pretendam abraçar e do 

contexto social, moral e cultural em que venham a viver, uma vez rasgado o véu da 

ignorância.  
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objetividade pura. Ele rejeita o projeto filosófico que consiste em 

adotar um ponto de vista universal, como se o filósofo pudesse libertar-

se dos constrangimentos sociais e das concepções de bem ou de vida 

boa que partilha com outros membros da sociedade. Segundo ele, nunca 

podemos abdicar do nosso ponto de vista particular, nem temos um 

ponto de vista privilegiado. A moral e a política são sempre situadas, 

históricas e concretas. Mesmo que Rawls (1997) defenda a neutralidade 

procedimental na seleção dos princípios da justiça, ele é membro de 

uma sociedade liberal democrática e ocidental. As regras 

procedimentais são o reflexo dos procedimentos das sociedades 

democráticas ocidentais; logo, não são neutras. Os valores que a teoria 

de Rawls apregoa são valores do particularismo ocidental, e não valores 

universais. Os direitos humanos, por exemplo, não são mais do que a 

linguagem pela qual o mundo ocidental exprime os padrões morais 

comuns, mesmo que possam ser traduzíveis para outras linguagens (cf. 

WALZER,2002, p. 10). Para Walzer, até mesmo o pluralismo cultural e 

étnico que defende é produto de uma moralidade, que ele reconhece no 

idealismo socialmente construído da sociedade norte-americana.  

Para Walzer, não é mister descobrir nem inventar princípios de 

justiça, porque esses já existem no mundo que criamos: sempre 

vivemos em um mundo moral. A vida moral não depende de nenhum 

procedimento abstrato, mas dos significados socialmente construídos, 

porque é sempre vivida em tempos e espaços concretos, plurais, com 

instituições e linguagens particulares, concepções detalhadas de bem, 

por meio dos quais fazemos as nossas escolhas, pois estas ocorrem 

sempre dentro de limites (1997, p. 6). Cabe ao filósofo político 

interpretar os significados que partilhamos. Não é preciso tentar criar 

critérios morais universais e extrínsecos. O melhor método da filosofia 

moral e política é o que tenta interpretar os entendimentos políticos e 

morais efetivamente partilhados por uma determinada comunidade, 

abstraindo a partir das práticas sociais reiteradas em muitos países e 

culturas.  

Walzer (cf. 2002, p. 13) critica todos aqueles que rejeitam o 

pluralismo e que contestam como válidas qualquer moralidade que não 
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seja a produzida por procedimentos. Para ele, os princípios da justiça 

são pluralistas na sua forma, consequência inevitável do particularismo 

histórico e cultural (cf. 1999, p. 23). O objetivo do seu método 

interpretativo consiste, enfim, em procurar a melhor interpretação, 

sendo que esta é sempre intersubjetiva, reconhecida pelos membros de 

uma comunidade como a melhor expressão do seu idealismo 

socialmente construído12. Em defesa do seu método, Walzer defende 

que o debate político e a crítica social não devem se comprometer com 

qualquer verdade absoluta. Embora a crítica social implique 

distanciamento, ela não implica indiferença ou dissociação da 

comunidade política; é, por isso, sempre interna, pois as escolhas 

individuais não se furtam à tradição cultural que as estruturam13. 

Para Walzer, todas as comunidades têm direito à autonomia 

governativa, mesmo que essa não conduza à democracia nem se 

exprima sob a linguagem dos direitos (cf. 2002, p. 68). Para ele, a 

                                                 
12 Mas qual será a melhor interpretação e quem é capaz de determiná-la?O método 

interpretativo de Walzer (cf. 2002) é criticado pelo seu elitismo, já que apenas um 

grupo muito reduzido de intelectuais está apto a descobrir a melhor interpretação. A 

melhor interpretação é, segundo ele, alcançada pela elaboração da comunidade 

interpretativa, formada por intelectuais e reconhecida pela comunidade de experiência 

(ou seja, os indivíduos que utilizam um determinado discurso moral). Walzer (2002) 

ignora o papel da coerção e do preconceito no estabelecimento dos nossos 

entendimentos partilhados, como também o papel do egoísmo que nos pode levar a 

abraçar valores aos quais não aderimos racionalmente. Seu método é também 

conivente com sociedades onde os direitos humanos são desrespeitados e as injustiças 

gritantes: a única garantia plausível seria a sorte de viver em sociedades que não 

fossem desse tipo. Sua interpretação nos prende irrevogavelmente ao status quo e 

diminui a possibilidade de criticismo social.  

13 Para Walzer, ideias como a de tolerância só aparentemente nascem do 

distanciamento e de um ponto de vista neutral e desinteressado. A ideia de tolerância 

de Locke, por exemplo, nasceu do cansaço derivado das lutas religiosas 

intermináveis. Walzer, contudo, também aceita a crítica externa feita por grupos como 

a Anistia Internacional, já que têm um papel decisivo de aconselhamento, desde que 

não desejem impor uma moral única. Admite o confronto com outras moralidades, 

mas considera ilegítima a imposição de pontos de vista externos à moralidade da 

comunidade. O compromisso do criticismo com a realização do ideal democrático não 

envolve ou requer uma defesa da democracia em todos os tempos e lugares. Não 

pretende ser uma resposta para a velha questão grega sobre o melhor regime. Aquela 

questão não tem uma resposta singular ou universal. Enfim, ele deixa espaçopara 

todas as tribos (cf. 2002, p. 64). 
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conjugação dos direitos universais à vida e à liberdade e do direito à 

autodeterminação traduz-se no respeito pela soberania política e na 

limitação da legitimidade das intervenções militares em Estados 

soberanos, às situações em que há violação das obrigações 

fundamentais de um Estado, de zelar pela vida e pela liberdade de seus 

membros ou daqueles que estão ao seu cuidado, quando um Estado 

soberano escraviza ou extermina populações. Todas as formas de 

coerção mais sutis não constituem razões válidas para uma intervenção, 

pois são comuns a todas as sociedades e são veiculadas pela 

socialização. As intervenções de caráter universalista, que pretendem 

interferir na organização política de uma sociedade, e que se 

sobreponham ao desejo dos membros de uma comunidade, não são 

legítimas, já que todo povo tem direito à autodeterminação, à formação 

das suas próprias instituições e a viver segundo os seus modos de vida 

particulares. Segundo ele, a afirmação do valor de uma comunidade 

histórica, cultural ou religiosa e da liberdade política de seus membros 

só pode ser garantida, na atualidade, pela integridade territorial e sob a 

proteção do Estado. O pluralismo político e moral é um pressuposto 

central ao princípio da não intervenção, de modo que os direitos 

reiterados não exigem a correção ideológica e a padronização moral e 

política, muito menos imposta militarmente.  

Para Walzer (2002), a exaltação das comunidades históricas e 

culturais e do direito, que assiste aos seus membros de viver segundo as 

valorações e os entendimentos gerados nos seios dessas comunidades, 

traduz-se na reivindicação do princípio de que a cada nação o seu 

Estado, associada a uma concepção estatista e anticosmopolita da 

justiça e da sociedade internacionais. Contrariamente aos defensores de 

formas mais internacionalistas de organização política, ele não 

considera que haja necessidade de transcender a soberania local. 

Segundo ele, o Estado não foi suplantado. A política de identidade, 

particularmente na sua versão nacionalista, ainda está focalizada na 

conquista da soberania, porque “os bons muros fazem os bons 

vizinhos” (2002, p. 66), garantem a preservação das concepções de bem 

e de vida boa e é precisamente isso que explica a atração que o sistema 
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estatal tem para os povos privados de soberania política, enquanto que 

os povos que a possuem são mais receptivos à governança global. Para 

ele, apenas a soberania garante a sobrevivência física dos indivíduos e 

dos grupos a que pertence; apenas esta (a soberania) garante a 

igualdade de viver como qualquer outra nação histórica e possibilita a 

organização da vida em comum, de modo a dar expressão a nossos 

valores, entendimentos culturais e ao sentimento de nós (cf. 1986, p. 

229). 

Walzer reconhece, no entanto, que muitas guerras são 

deflagradas por reivindicações de soberania; se estas fossem satisfeitas 

seria um dado importante para a paz mundial. Porém, ele argumenta 

que se a satisfação das reivindicações de autonomia por Estados liberais 

foi responsável pela pacificação acentuada no interior desses mesmos 

Estados, muitos movimentos de libertação nacional se caracterizam, por 

outro lado, por defenderem valores e comportamentos não liberais, 

motivadores de tensões internas que podem conduzir à necessidade de 

intervir militarmente ou ser causadores de guerras agressivas, 

motivadas por reivindicações territoriais e históricas.  

Walzer acredita que a ideia de um governo global não faz 

sentido, pelo menos nos nossos dias, devido à ausência virtual de uma 

história e de uma cultura comuns. Ele prefere as políticas de aliança 

entre Estados e a devolução gradual da soberania às nações a imposição 

de um Estado global. Assim como Kant (1989), ele considera que uma 

soberania global seria o equivalente a um despotismo global, seria a 

substituição de “ilhas de tirania num mar de indiferença” por uma 

tirania globalizada, bem mais perigosa, porque construída a partir de 

modelos abstratos que se impõem às pessoas, vindos de cima, ainda que 

obedecendo a um idealizado fim da opressão. Esses modelos apenas 

conseguem abafar os sentimentos nacionais ou de identidade 

comunitária à custa da opressão. No momento, uma política livre requer 

a afirmação do nacionalismo (cf. WALZER, 1996, p. 57). Em Walzer, 

o princípio universal da autodeterminação é compatível com a 

pluralidade de organizações políticas e de concepções de bem. O direito 

a esta diversidade política e moral está na base da doutrina da não 
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intervenção, sendo que essa pressupõe a valorização da soberania como 

instância protetora dos entendimentos sociais e políticos plurais14.  

A defesa do pluralismo na sociedade doméstica obriga Walzer 

(1997) a uma aproximação ao liberalismo, enquanto a defesa do 

pluralismo de concepções de justiça e de modos particulares de 

organização política na sociedade internacional afasta-o, devido à 

abstração e à uniformidade dos princípios de justiça, do universalismo 

procedimental e do método liberal. A aproximação ao liberalismo é 

suscitada pela defesa da associação voluntária, da tolerância, da 

liberdade de expressão, da liberdade de escolha da própria concepção 

de vida boa, e é traduzida na crença na inevitabilidade da linguagem 

liberal dos direitos individuais (cf. WALZER, 1997, p. 68). Embora 

Walzer critique a ilusão liberal de uma liberdade de escolha que se 

esquece que as escolhas são condicionadas por aquelas que outros 

fizeram antes, ele afirma que uma posição puramente comunitarista 

implica em resistência à mobilidade social, geográfica, familiar e/ou 

política.  

Para Walzer, a defesa do individualismo não é incompatível 

com o comunitarismo. Para ele, o liberalismo também manifesta 

tendências associativas. O Estado liberal encoraja as atividades 

associativas e tem o mérito de permitir a inclusão de uma grande 

variedade discordante de uniões sociais sem as incorporar totalmente, 

permitindo uma mobilidade social e política sem precedentes (cf. 

WALZER, 1997, p. 72). O problema do liberalismo, segundo ele, está 

em conceber estas uniões sociais apenas como produtos voluntários e 

                                                 
14 Parece um tanto contraditória a posição de Walzer, já ao falar em uma “política 

livre” e, mesmo dizendo-se contrário ao princípio da não intervenção, defende-a em 

alguns casos: sua exacerbada defesa do nacionalismo  não deveria impedi-lo de 

perceber que toda intervenção contra movimentos nacionais com posições políticas, 

morais e culturais diferentes da nação é uma forma de imperialismo e de injustiça, já 

que não existe nenhuma instância imparcial e superior que possa considerar a 

insensatez e criminalização de tais movimentos. Esta é também uma forma de 

imperialismo e despotismo político porque considera o seu ponto de vista particular 

como melhor ou superior aos demais, a ponto de intervir e determinar o que é certo e 

errado do ponto de vista político/jurídico e mesmo cultural. 
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contratualistas de um eu pré-social, esquecendo que muitas delas são o 

reflexo das identidades individuais e sociais e da estrutura das relações 

sociais. Para Walzer, enquanto o liberalismo é uma teoria das ligações 

entre as pessoas, cujo âmago é a associação voluntária, interpretando 

“voluntária” como o direito de romper ou se retirar, o comunitarismo 

corrige os excessos do liberalismo, recuperando a concepção 

aristotélica de vida boa e buscando os componentes comunitários nos 

valores liberais (cf. WALZER, 1997, p. 81).  

Walzer procura conciliar o universalismo com a procura intensa 

de uma política da diferença, fazendo dele um defensor do pluralismo, 

tanto na sociedade doméstica como internacional (cf. WALZER, 1997, 

p. 212). Mas, para ele, o pluralismo doméstico não é desligado da sua 

concepção de Estado e de comunidade política, já que a relação 

indivíduo e Estado é fundamental para sua filosofia política, porque o 

bem primeiro distribuído pelas comunidades é a qualidade de membro 

de uma dada comunidade política. Walzer admite que deve ser 

atribuído o título de cidadania a qualquer pessoa que habite uma 

determinada sociedade, mas não o título de membro (cf. 1999, p. 46-

74). 

Ele concebe o Estado como o resultado de uma associação de 

uma comunidade política a um território e cujos direitos derivam do 

consentimento dos governados. A valorização do Estado, em Walzer 

(2000), se faz por razões simultaneamente liberais e comunitaristas: o 

Estado é um instrumento, um meio para a proteção dos direitos 

individuais e do direito que cada comunidade tem de viver segundo as 

suas tradições, as suas próprias concepções de bem e de organizar 

livremente as suas instituições. São direitos essenciais da comunidade 

política o direito à integridade territorial e o direito à soberania política, 

de modo a garantir a liberdade e a autonomia dos indivíduos, a 

sobrevivência nacional e a independência política. O direito à soberania 
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política decorre do direito à autonomia dos indivíduos15, sendo que o 

direito à integridade territorial (o direito a existir enquanto 

comunidade) é o prolongamento do direito à vida e não se pode 

explicar meramente como sendo decorrente do direito individual à 

propriedade privada (cf. 2000). 

Para Walzer (1999), a justiça social não é indissociável das 

comunidades que a geram e das suas concepções de bem, pelo que todo 

ser humano tem o direito de viver enquanto membro de uma 

comunidade histórica e segundo os entendimentos sociais que 

reconhece como justos, que estão na base das suas opções, e, por isso, 

importa a tolerância e o respeito pelas diferenças culturais. Assim como 

Hegel e Charles Taylor, Walzer reconhece a importância do 

reconhecimento e da identidade que nascem da pertença a uma 

comunidade política concreta, situada num momento histórico 

determinado, na qual se enraízam os valores e onde se forma a 

consciência coletiva. Esses três filósofos atribuem grande importância à 

história e ao Estado como entidade protetora dos modos de vida sociais 

e políticos partilhados por uma comunidade particular. Renunciar ao 

Estado é, para Walzer, o mesmo que renunciar a toda e qualquer efetiva 

autodeterminação. Por essa razão, a teoria da justiça deve tomar em 

consideração o Estado territorial, especificando os direitos dos seus 

habitantes e reconhecendo o direito coletivo de admissão e rejeição (cf. 

1999, p. 58). 

Para Walzer, o conceito de soberania – que protege uma 

determinada concepção de justiça distributiva e certos modos de vida – 

permite compreender porque é reservado o direito de admissão de 

estranhos. Walzer prevê o controle da admissão, segundo o significado 

que a comunidade de acolhimento atribui à qualidade de membro, de 

modo que a comunidade de acolhimento não fique em minoria no seu 

próprio território nem seja impedida de viver os seus próprios modos de 

                                                 
15 Obs.: apesar de Walzer se afastar de uma moral com regras formais e universais 

como a kantiana, ele partilha com Kant uma valorização extrema da autonomia dos 

indivíduos. 
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vida comuns, pelo que a distribuição da qualidade de membro não está 

inteiramente sujeita às exigências da justiça (cf. 1999, p. 73). 

Sendo assim, Walzer (2001) faz depender a concessão de 

direitos às minorias da homogeneidade política, cultural e territorial e 

da identidade histórica distinta. Admite a concessão de graus de 

autonomia e mesmo a secessão, mas apenas se esses critérios forem 

cumpridos. O que condiciona essa homogeneidade em matéria de 

tolerância perante os grupos minoritários e a neutralidade do Estado é a 

distinção entre “Mundo Novo” e “Mundo Velho”, tipificado pela 

distinção entre “sociedades de imigrantes” e “Estados-Nação”. Para ele, 

é aceitável a neutralidade do Estado perante as tribos numa sociedade 

de imigrantes, como os EUA, onde os sentimentos tribais são fracos e 

toda a vida social está assentada na sociedade civil. Walzer rejeita, 

porém, a neutralidade cultural dos Estados-Nação, porque esses últimos 

são construções sociais baseadas em identidades culturais, históricas e 

étnicas associadas a um território e a uma história comum, cuja vida 

social se apoia essencialmente no Estado. Os Estados-Nação são, 

afirma ele, “máquinas de reprodução cultural” (cf. WALZER, 2001, p. 

151). 

Para Walzer (2002), à exceção do caso das minorias nacionais, 

territorialmente concentradas, e das minorias oprimidas, as maiorias 

não têm a obrigação de garantir a sobrevivência das culturas 

minoritárias, até porque, ao gerarem identidades menos densas, estão 

mais sujeitas à erosão cultural e às influências culturais externas do que 

os grupos minoritários. As culturas minoritárias têm direito à proteção 

física, mas não à segurança cultural (cf. 2002, p. 74), pelo que os 

direitos de cidadania, de igualdade perante a lei, são concedidos a 

indivíduos enquanto cidadãos e não enquanto membros de um grupo – 

como ocorre nos EUA. O imigrante, nos Estados-Nação, deve adaptar-

se à cultura de recepção, não tem direito a exigir a proteção das suas 

culturas minoritárias e, tanto nessas sociedades como nas de imigrantes, 



52 
 

não tem direito de reivindicar a autodeterminação16, devido à dispersão 

territorial e ao caráter voluntário da sua decisão de imigrar, que 

implicou o consentimento17.  

                                                 
16 Para Walzer, as minorias nacionais territorialmente concentradas ou os povos 

nativos e os negros são exceções: podem fazer reivindicações culturais aos Estados. 

Os primeiros têm direitos especiais devido à destruição da sua cultura no seu próprio 

território de origem, e os segundos, porque não escolheram a escravidão. Em ambos 

os casos, foram objetos de profunda discriminação e excluídos da partilha da riqueza 

ao longo das gerações.  
17 Kymlicka critica a distinção, feita por Walzer, entre sociedades de imigrantes e 

Estados-Nação. Para ele, ao fazer depender o reconhecimento dos direitos de minorias 

da homogeneidade cultural, Walzer introduz um argumento não moral, pois os 

direitos são reconhecidos (ou não) de acordo com o número de elementos do grupo e 

da sua concentração territorial, privando os membros das minorias territorialmente 

dispersas de liberdade e da autonomia (cf. KYMLICKA, W, 2001, p. 124). Para 

Kymilcka, em Walzer a igualdade de direitos de cidadania é fictícia porque mascara a 

dominância da cultura maioritária (cf. KYMLICKA, 1989, p. 227). Brian Barry 

também critica Walzer porque considera que ele anula, dentro do Estado, as minorias 

que não correspondem aos seus critérios de homogeneidade, a não ser quando estas 

estão sujeitas a formas de repressão externa. Walzer confere todas as proteções 

liberais aos indivíduos, liberdade e igualdade de todos perante a lei, mas apenas 

reconhece igualdade política às minorias quando estas preenchem os mesmos 

requisitos de um Estado-Nação (cf. BARRY, B, 2001, p. 137-8). Walzer, reconhece, 

porém, que a destribalização total por parte do Estado-Nação só poderia ser alcançada 

à custa da dominação e da repressão sobre as minorias (o que ele é contra). Segundo 

ele, a vantagem dos limites, dos muros, que protegem os direitos básicos dos cidadãos 

é a de permitir a coexistência pacífica numa sociedade de nações ou numa sociedade 

civil pluralista (cf. WALZER, 1996, p. 6). No seu entender, a distinção entre Mundo 

Novo e Mundo Velho, tipificado pela distinção entre sociedades de imigrantes e 

Estados-Nação, traduz-se também na distinção entre dois tipos de cidadania, 

decorrentes de duas concepções de sociedade: a republicana ou comunitarista e a 

imperial ou liberal. A cidadania comunitarista ou republicana entende a cidadania de 

um modo mais militante, como um serviço público perante a comunidade, uma 

responsabilidade coletiva e, por isso, pressupõe um corpo homogêneo de cidadãos, 

comprometidos uns com os outros e com a promoção da virtude cívica. Esse tipo de 

cidadania é, segundo ele, típico dos Estados-Nação, nos quais a vida política e 

cultural é dominada por um corpo homogêneo de cidadãos, cuja cultura é reproduzida 

pelas instituições do Estado. Neste tipo de Estado, o limite da tolerância existe 

normalmente quando o grupo começa a reivindicar direitos especiais e não respeita os 

direitos individuais de seus membros. A cidadania liberal é entendida como um 

estatuto, um título, um direito ou conjunto de direitos passivamente gozados. Não é o 

centro da vida, já que aqui o cidadão é visto como um indivíduo radicalmente 

autônomo (cf. WALZER, 2002, p. 36). Pressupõe um corpo heterogêneo e fracamente 

relacionado, com cidadãos também comprometidos com os seus problemas pessoais e 
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A grande obra das sociedades democráticas é, para Walzer 

(1997), a tolerância. A diferença ou a exaltação da identidade 

particularista do indivíduo torna-a necessária (cf. WALZER, 1996, p. 

10). Mas mesmo a tolerância deve ser histórica e contextual: ela 

pressupõe o relativismo18 quanto à apreciação de regimes políticos, 

derivado da inexistência de parâmetros universais que nos permitam 

avaliar as escolhas que as comunidades produzem (cf. WALZER, 1997, 

p. 5). A tolerância, assim como o pluralismo, são a chave para a 

coexistência pacífica de grupos de pessoas com diferentes histórias, 

culturas e identidades, seja em termos institucionais seja em termos 

nacionais (cf. WALZER, 1997, p. 2). A intolerância, sob a forma de 

universalismo religioso e político, de perseguições religiosas e étnicas 

ou da exclusividade das nações, tem sido a grande responsável pelas 

guerras mais sangrentas e injustas19. Walzer rejeita projetos 

uniformizadores – sejam eles políticos, religiosos ou culturais – como 

opressores. Na sociedade doméstica, a diferenciação social e a 

pluralidade de papéis e identidades faculta o convívio com a diferença e 

                                                                                                                     
autores dos seus próprios critérios distributivos. A feitura da lei e a administração são 

executadas, nesse modelo de cidadania, por políticos profissionais e enquadra-se 

numa democracia representativa. Os Estados liberais são neutros em relação à 

diferença, e tendem a permitir a inclusão de uma multiplicidade de grupos, pois 

compreendem melhor as atividades não especificamente políticas. A cidadania, nesse 

tipo de sociedade pluralista, é considerada apenas mais uma das muitas obrigações 

dos indivíduos. O grande risco dessa forma de cidadania é, segundo Walzer, a 

excessiva fragmentação da sociedade e o alheamento político dos cidadãos. Esse tipo 

de cidadania associa-se às sociedades de imigrantes, e é neutro em relação aos grupos 

nacionais, étnicos, religiosos ou raciais a que os indivíduos pertencem. Nestas 

sociedades, a tolerância dirige-se essencialmente aos indivíduos, à liberdade de 

escolha individual; elas são mais tolerantes perante as reivindicações dos direitos 

específicos dos grupos – desde que esses não ponham em causa os fundamentos do 

Estado.  
18 O relativismo, para Walzer, não interfere com a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, nem impede que as sociedade estejam abertas ao exterior, fazendo 

comparações e adotando uma postura autocrítica. Mas, esta última condição deve 

resultar de um processo interno e voluntário, e não de intervenções maximalistas de 

outros Estados, especialmente se forem militares. 
19 Para Walzer, o fim das guerras religiosas se deu devido à tolerância religiosa e não 

às políticas absolutistas. 
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não facilita o aparecimento de “eus fanáticos, intolerantes, capazes de 

coagir outros em nome das suas convicções mais profundas”, sejam 

elas políticas ou religiosas20.  

 

1.6  O ANTICOMUNITARISMO NEO-RAWLSIANO DE BRIAN BARRY 

 

Os liberais, de um modo geral, irão criticar a posição 

comunitarista e o discurso multiculturalista.  Brian Barry (2001), por 

exemplo, insurge-se contra todos os autores multiculturalistas. Ele 

defende a posição liberal, contra a posição multiculturalista. Seu 

horizonte teórico é anticomunitarista, situando-se na vertente 

igualitária, neo-rawlsiana. Segundo este autor, cidadania e 

multiculturalismo não se conjugam. A construção da cidadania igual na 

modernidade (o que Taylor denomina de igual dignidade) ocorreu 

justamente com o escopo de acomodar a diferença religiosa após a 

Reforma Protestante. Para Barry, o modelo unitário de cidadania não 

tem o objetivo de igualar a diversidade, mas de criar condições para a 

coexistência pacífica da diversidade. O multiculturalismo, ao 

reivindicar direitos e políticas da diferença, poderá destruir o modelo 

que já mostrou ser útil para acomodar a diferença (tanto a diferença 

cultural como todas as outras vertentes consideradas por Iris 

MarionYoung).  

Barry (2001) procura demonstrar que credenciais genuínas de 

crítica social e de reformismo social continuam enfatizando o que há ou 

                                                 
20 Walzer utiliza de uma forma positiva o termo “eu dividido” para essa pluralidade de 

papéis sociais. Para ele, uma das consequências mais significativas de uma sociedade 

pluralista tolerante é a divisão do eu (self) em múltiplas identidades devido à 

diferenciação social. O Eu divide-se consoante os seus interesses e papéis, conforme 

as suas identidades tais como a família, a religião, a história, as tradições, os seus 

ideais, princípios e valores. Para ele, sociedades com grande número de eus (selves) 

divididos são naturalmente sociedades mais ricas, complexas e diferenciadas, tanto 

mais quanto maior for a variedade de críticos com padrões que competem entre si e 

maior o lugar para a escolha entre interpretações diferentes dos significados sociais 

partilhados. Eus divididos são frequentemente fruto de sociedades democráticas e 

liberais, pelo que assumem uma cidadania passiva, já que o centro de sua vida não 

pode ser a política.  
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o que deve haver de comum entre os cidadãos do que o que os torna 

diferentes entre si. Ele suspeita da exigência de que o poder coercitivo 

estatal deva ser colocado a serviço da sobrevivência de uma identidade 

cultural específica – quer isso se apresente na forma da concessão de 

um direito específico a um determinado grupo quer na da isenção de 

uma obrigação legal a que os demais cidadãos estão sujeitos. Para ele, o 

diagnóstico feito pelo multiculturalismo do problema central envolvido 

na discriminação racial e em outras formas socialmente importantes de 

discriminação não está correto. O problema, segundo ele, não está 

simplesmente relacionado à cultura. Para Barry, os negros 

norteamericanos não são discriminados em virtude de uma identidade 

cultural específica, nem tampouco a solução do problema está na 

cultura. Do que eles se ressentem é de não ter os mesmos recursos e 

oportunidades que seus concidadãos que não sofrem de uma 

discriminação similar têm. O déficit não é, portanto, de 

“reconhecimento”, mas de igualdade social.   

Para Barry (2001), o multiculturalismo se apoia em uma teoria 

equivocada sobre o que fundamenta a identidade de muitos dos grupos 

nomeados como “minorias culturais”. Segundo ele, é equivocado 

considerar que aquilo que constitui esses grupos (os negros, as 

mulheres, os idosos, os homossexuais e até mesmo as minorias étnicas 

e nacionais) de fato seja um fundamento cultural. A filiação ao grupo 

das mulheres se define pela fisiologia, a idade é aquilo que define 

alguém como membro do grupo dos idosos, a orientação sexual é o 

fator que define uma pessoa como membro do grupo dos homossexuais 

e assim por diante. Em nenhum desses casos, uma cultura ou forma de 

vida compartilhada desempenha um papel de relevo para identificar um 

grupo de pessoas que estão submetidas a uma situação similar de 

discriminação e que, por isso, podem fazer jus à formas de tratamento 

diferenciado que corrijam o tratamento desigual que sofrem. E, mesmo 

quando há componentes culturais presentes na identidade de um 

determinado grupo, isso não significa que a desvantagem social desse 

grupo não possa ser explicada de outra forma do que pela “privação de 

reconhecimento”: os grupos podem sofrer de privação material, de falta 
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de oportunidades iguais e de discriminação direta, e não há nenhuma 

razão para supor que essas desvantagens derivem da possessão de uma 

cultura diferenciada.  

Para Barry (2001), além de não ter solução para o problema que 

se propõe a enfrentar (o da desvantagem social de grupos 

discriminados), a solução proposta pode engendrar novos e graves 

problemas sociais e políticos. O reconhecimento de direitos de grupos 

(nesse sentido coletivista) pode ter dois efeitos interligados que só 

podem ser vistos como negativos: o de acentuar a homogeneidade e 

mesmo a opressão de membros individuais dentro dos grupos e o de 

promover a conflitividade e o faccionismo entre grupos à custa dos 

atributos que seus membros poderiam ter em comum. A crítica mais 

importante ao multiculturalismo é, no entanto, a de que ele desvia nossa 

atenção daqueles que são os fatores mais significativos de desvantagem 

social dos grupos discriminados – como faz Iris Young, quando procura 

deslocar o que ela denomina “paradigma distributivo” sobre a justiça 

social (cf. YOUNG, 1990). 

 

1.7  NANCY FRASER E A QUESTÃO DA RELAÇÃO ENTRE DESIGUALDADE 

E RECONHECIMENTO  

 

Uma importante contribuição na discussão sobre o 

multiculturalismo é a de Nancy Fraser. Fraser irá criticar a postura 

habermasiana, identificando a sua proposta como incapaz de superar os 

limites impostos pelo modelo liberal burguês que critica. Ela propõe 

uma transformação estrutural da esfera pública, para dar conta das 

exclusões e injustiças. Critica os princípios sobre os quais se organiza o 

modelo liberal de esfera pública. Em primeiro lugar, aponta para o fato 

de que esta esfera foi constituída em cima de exclusões, que a 

constituíram como branca, burguesa e masculina; em segundo, chama a 

atenção para o fato de que a esfera pública, quando inclui, coloca as 

diferenças entre parênteses e, tratando todos como se fossem iguais, 

discrimina os menos poderosos ou diferentes. Fraser irá recolocar o 

tema da participação dos excluídos, direcionando-o para a relação entre 
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desigualdade e reconhecimento21, porque, segundo ela, embora o 

reconhecimento social seja uma questão premente ele não pode 

substituir a luta e a busca do fim da injustiça social e econômica.  

Fraser reconhece, porém, que a luta pelo reconhecimento se 

tornou a forma paradigmática de conflito no final do século XX, e que a 

luta de classe cedeu lugar para a dominação cultural como injustiça 

fundamental, mas chama a atenção para o aumento da desigualdade 

material em muitas regiões do mundo e afirma a necessidade de 

enfrentar essa questão como uma questão central. Ela identifica como 

irredutível o que denomina de dilema “distribuição-reconhecimento”. 

Enquanto a solução da desigualdade econômica aponta para a 

afirmação do igualitarismo, ou seja, para a superação das diferenças; o 

reconhecimento deve incluí-las – deve promover a diferenciação entre 

grupos, ou seja, a afirmação do seu valor específico22.  

Para Fraser, é mister que se busquem soluções políticas e 

econômicas que minem a diferenciação racial e de gênero e que, ao 

mesmo tempo, valorizem a especificidade de coletivos desprezados. 

                                                 
21Segundo Fraser, ocorre hoje uma “difundida separação entre a política cultural e a 

política social, a política da diferença e a política da igualdade. Em alguns casos, além 

disso, a dissociação tornou-se uma polarização. Alguns proponentes da redistribuição 

entendem as reivindicações de reconhecimento das diferenças como uma ‘falsa 

consciência’, um obstáculo ao alcance da justiça social. Inversamente, alguns 

proponentes do reconhecimento rejeitam as políticas redistributivas por fazerem parte 

de um materialismo fora de moda que não consegue articular nem desafiar as 

principais experiências de injustiça (...). Justiça, hoje, requer tanto redistribuição 

quanto reconhecimento; nenhum deles, sozinho, é suficiente. A partir do momento em 

que se adota essa tese, entretanto, a questão de como combiná-los torna-se urgente. 

Sustento que os aspectos emancipatórios das duas problemáticas precisam ser 

integrados em um modelo abrangente e singular. A tarefa, em parte, é elaborar um 

conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis 

de igualdade social quanto as reivindicações defensáveis de reconhecimento da 

diferença” (FRASER, 2007, p. 102-3). 
22No caso da luta dos homossexuais (que estão distribuídos em todas as classes), é 

uma luta por reconhecimento de seus direitos: sua condição homossexual (devido a 

uma estrutura de valoração culturalmente injusta) pode trazer problemas de 

distribuição (como falta de benefícios sociais, por exemplo). Já a condição de gênero 

(mulheres) e de raça (negros) é tanto efeito da estrutura econômica quanto da 

valoração cultural.  
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Diferente da visão multiculturalista, que abraça a multiplicidade sem 

criticar as bases da democracia liberal do capitalismo do fim de século, 

Fraser defende a possibilidade de combinar igualdade social, 

diversidade cultural e democracia participativa. Desse modo, quer 

integrar redistribuição e reconhecimento procurando “construir a 

política do reconhecimento de uma forma que ela não esteja vinculada 

prematuramente à ética” (FRASER, 2007, p. 105), mas às 

reivindicações por justiça, trazendo a política do reconhecimento de 

volta para o campo da Moralität e assim impedindo que resvale para a 

ética. O ponto central da sua estratégia é romper com o modelo padrão 

do reconhecimento, o modelo da identidade. Segundo ela, 

 

“Nesse modelo, o que exige reconhecimento é a identidade cultural 

específica de um grupo. O não reconhecimento consiste na depreciação 

de tal identidade pela cultura dominante e o consequente dano à 

subjetividade dos membros do grupo. Reparar esse dano significa 

reivindicar ‘reconhecimento’. Isso, por sua vez, requer que os membros 

do grupo se unam a fim de remodelar sua identidade coletiva, por meio 

da criação de uma cultura própria autoafirmativa. Desse modo, no 

modelo do reconhecimento da identidade, a política de reconhecimento 

significa ‘política de identidade’. O modelo da identidade é 

profundamente problemático. Entendendo o não reconhecimento como 

um dano à identidade, ele enfatiza a estrutura psíquica em detrimento 

das instituições sociais e da interação social. Assim, ele arrisca 

substituir a mudança social por formas intrusas de engenharia da 

consciência. O modelo agrava esses riscos, ao posicionar a identidade 

de grupo como o objeto do reconhecimento. Enfatizando a elaboração e 

a manifestação de uma identidade coletiva autêntica, autoafirmativa e 

autopoiética, ele subsume os membros individuais a uma pressão moral 

a fim de se conformarem à cultura do grupo. Muitas vezes, o resultado é 

a imposição de uma identidade de grupo singular e drasticamente 

simplificada que nega a complexidade da vida dos indivíduos, a 

multiplicidade de suas identificações e as interseções de suas várias 

afiliações. Além disso, o modelo reifica a cultura. Ignorando as 

interações transculturais, ele trata as culturas como profundamente 

definidas, separadas e não interativas, como se fosse óbvio onde uma 

termina e a outra começa. Como resultado, ele tende a promover o 

separatismo e a enclausurar os grupos ao invés de fomentar interações 
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entre eles. Ademais, ao negar a heterogeneidade interna, o modelo de 

identidade obscurece as disputas, dentro dos grupos sociais, por 

autoridade para representá-los, assim como por poder. 

Consequentemente, isso encobre o poder das facções dominantes e 

reforça a dominação interna. Então, em geral, o modelo da identidade 

aproxima-se muito facilmente de formas repressivas de comunitarismo” 

(FRASER, 2007, p. 106-7). 

 

A proposta de Fraser é tratar o reconhecimento como status 

social. O modelo de status, como ela mesma denomina, examina os 

padrões institucionalizados de valoração cultural em função de seus 

efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais. O reconhecimento 

recíproco e a igualdade de status devem permitir que tais padrões 

constituam os atores como parceiros capazes de participar como iguais 

com os outros membros na vida social. Quando os padrões 

institucionalizados de valoração cultural constituem alguns atores como 

inferiores ou excluídos – e não como parceiros integrais na interação 

social – ocorre um não reconhecimento e subordinação de status.  

O não reconhecimento ocorre, segundo o modelo de status, 

quando as instituições estruturam a interação de acordo com normas 

culturais que impedem a paridade de participação23. O modelo de status 

visa desinstitucionalizar padrões de valoração cultural que impedem a 

paridade de participação e substituí-los por padrões que as promovam. 

Ele não visa valorizar a identidade de grupo, mas superar a 

subordinação e tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na 

vida social, capaz de interagir com os outros como um par.  

Segundo Fraser (2007), esse modelo evita muitas das 

dificuldades do modelo da identidade. Entre elas: a) evita essencializar 

as identidades de grupo ao rejeitar conceber o reconhecimento como 

reconhecimento dessas identidades específicas; b) ao focar nos efeitos 

                                                 
23 Exemplos citados por Fraser (2007) são as leis matrimoniais que excluem a união 

entre pessoas do mesmo sexo por serem consideradas ilegítimas e perversas, políticas 

de bem-estar que estigmatizam mães solteiras como exploradoras sexualmente 

irresponsáveis e práticas de policiamento tais como a “categorização racial” que 

associam pessoas de determinada raça com a criminalidade.  
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das normas institucionalizadas sobre as capacidades para a interação, 

resiste à tentação de substituir a mudança social pela reengenharia da 

consciência; c) ao enfatizar a igualdade de status no sentido da paridade 

de participação, valoriza a interação entre os grupos em vez do 

separatismo e do enclausuramento; d) evita reificar a cultura, sem negar 

sua importância política (já que está atento ao fato de que os padrões 

institucionalizados de valoração cultural podem ser veículos de 

subordinação); e concebe o reconhecimento como uma questão de 

igualdade de status, definido então como paridade participativa, 

fornecendo assim uma abordagem deontológica do reconhecimento (cf. 

FRASER, 2007, p. 109-10).  

Diferentemente do modelo da identidade de Taylor (1993) e de 

Honneth (2003), o modelo de status é compatível com a prioridade do 

correto ou justo sobre o bem, alinhando-se com a moralidade e 

recusando-se ao alinhamento tradicional com a ética. Desse modo, 

afirma Fraser (2007), permite que se combine reconhecimento com 

redistribuição. Para ela, tais autores respondem de forma incorreta à 

pergunta sobre o que há de errado com o falso reconhecimento ou o não 

reconhecimento social de determinados grupos ou indivíduos. É o caso 

de Honneth (2003) ao responder que o falso reconhecimento impede o 

pleno desenvolvimento humano devido à distorção da “auto-relação 

prática” do sujeito. Para Fraser, 

 

Deve-se dizer, ao contrário, que é injusto que, a alguns indivíduos e 

grupos, seja negada a condição de parceiros integrais na interação 

social, simplesmente em virtude de padrões institucionalizados de 

valoração cultural, de cujas construções eles não participaram em 

condições de igualdade, e os quais depreciam as suas características 

distintivas ou as características distintivas que lhes são atribuídas. 

Deve-se dizer, então, que o não reconhecimento é errado porque 

constitui uma forma de subordinação institucionalizada – e, portanto, 

uma séria violação da justiça (FRASER, 2007, p. 112).  

 

Para Fraser, sua abordagem oferece duas vantagens: 1) ela 

permite que se justifiquem reivindicações por reconhecimento como 
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moralmente vinculantes sob as condições modernas de pluralismo 

valorativo. Segundo ela, o modelo de status é deontológico e não 

sectário, por isso, ele incorpora o espírito da liberdade subjetiva 

moderna, sustentando que cabe aos indivíduos e grupos definir para si 

próprios o que conta como boa vida e procurar alcançá-la dentro dos 

limites que asseguram uma liberdade semelhante para os demais: esse 

modelo apela para uma concepção de justiça que deve ser aceita por 

divergentes concepções da vida boa; 2) ao conceber o não 

reconhecimento como subordinação de status, sua abordagem localiza 

o equívoco nas relações sociais, e não na psicologia individual ou 

interpessoal (Taylor e Honneth). 

Então, já que o reconhecimento é uma questão de justiça, qual 

sua relação com a redistribuição para Fraser? Será que, para ela, o 

modelo de reconhecimento pode ser reduzido ao modelo redistribuição, 

e vice-versa? Segundo Fraser (2007), não se pode reduzir a visão de 

status à dimensão econômica e legal, supondo que uma justa 

distribuição de recursos e direitos é suficiente para dar conta do não 

reconhecimento (como fazem os teóricos da redistribuição), porque 

nem toda ausência de reconhecimento é um resultado secundário da má 

distribuição ou da má distribuição agregada à discriminação legal. Para 

lidar com o não reconhecimento do outro, uma teoria da justiça deve ir 

além da distribuição de direitos e bens e examinar os padrões 

institucionalizados de valoração cultural e considerar se tais padrões 

impedem a paridade de participação na vida social.  

Por outro lado, é errado supor, como faz Honneth (2003), que 

todas as desigualdades econômicas estão enraizadas na ordem cultural 

(que privilegia algumas formas de trabalho em detrimento de outras), e 

que para prevenir todo tipo de má distribuição seria suficiente a 

alteração dessa ordem cultural. Para Fraser, nem toda má distribuição é 

subproduto do não reconhecimento; ela é muito mais o “uma 

consequência dos imperativos intrínsecos a uma ordem de relações 

econômicas especializadas cuja raison d’être é a acumulação de lucros” 

(FRASER, 2007, p. 117). Segundo Fraser, para lidar com o problema 

da má distribuição, uma teoria da justiça deve ir além dos padrões de 
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valoração cultural e examinar a estrutura do capitalismo, e considerar 

se os mecanismos econômicos, “que são relativamente dissociados das 

estruturas de prestígio e que operam de um modo relativamente 

impessoal, impedem a paridade de participação na vida social” 

(FRASER, 2007, p. 117).  

Devido ao fato de que nem os teóricos da redistribuição nem os 

do reconhecimento, até o momento, tiveram sucesso em subsumir 

adequadamente as preocupações uns dos outros, Fraser propõe 

desenvolver uma concepção ampla de justiça que supere tal 

unilateralismo. Sua concepção trata a distribuição e o reconhecimento 

como distintas perspectivas sobre a justiça; e sem reduzir uma 

perspectiva à outra, ela encampa ambas as dimensões dentro de um 

modelo mais abrangente e inclusivo. O centro normativo da sua 

concepção – a noção de paridade de participação – apregoa que a 

justiça requer arranjos sociais que permitam a todos os membros 

(adultos) da sociedade interagir uns com os outros como parceiros. 

Segundo Fraser,  

 

Para que a paridade de participação seja possível pelo menos, duas 

condições devem ser satisfeitas. Primeiro, a distribuição dos recursos 

materiais deve dar-se de modo que assegure a independência e voz dos 

participantes. Essa eu denomino a condição objetiva da paridade 

participativa. Ela exclui formas e níveis de desigualdade material e 

dependência econômica que impedem a paridade de participação. Desse 

modo, são excluídos os arranjos sociais que institucionalizam a 

privação, a exploração e as grandes disparidades de riqueza, renda e 

tempo livre, negando, assim, a algumas pessoas os meios e as 

oportunidades de interagir com outros como parceiros. Ao contrário, a 

segunda condição requer que os padrões institucionalizados de 

valoração cultural expressem igual respeito a todos os participantes e 

assegurem igual oportunidade para alcançar estima social. Essa eu 

denomino condição intersubjetiva de paridade participativa. Ela exclui 

normas institucionalizadas que sistematicamente depreciam algumas 

categorias de pessoas e as características associadas a elas. Nesse 

sentido, são excluídos os padrões institucionalizados de valores que 

negam a algumas pessoas a condição de parceiros integrais na 

interação, seja sobrecarregando-os com uma excessiva atribuição de 
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‘diferença’, seja falhando em reconhecer o que lhes é distintivo. Tanto a 

condição objetiva como a condição subjetiva são necessárias para a 

paridade de participação. Nenhuma delas sozinha é suficiente. A 

condição objetiva focaliza preocupações tradicionalmente associadas 

com a teoria da justiça distributiva, especialmente preocupações 

relacionadas à estrutura econômica da sociedade e às diferenciações de 

classes economicamente definidas. A condição intersubjetiva focaliza 

preocupações recentemente abordadas pela filosofia do 

reconhecimento, especialmente preocupações relacionadas à ordem de 

status da sociedade e às hierarquias de status culturalmente definidas. 

Dessa forma, uma concepção ampla da justiça, orientada pela norma da 

paridade participativa, inclui tanto redistribuição quanto 

reconhecimento, sem reduzir um ao outro. Essa abordagem percorre um 

caminho considerável em direção à resolução do problema com o qual 

começamos. Construindo a redistribuição e o reconhecimento como 

duas dimensões da justiça mutuamente irredutíveis, e submetendo-as a 

uma norma deontológica de paridade participativa, ela posiciona ambas 

em um terreno comum da Moralität (moralidade) (FRASER, 2007, p. 

118-120). 

 

Mas, sendo a paridade participativa uma norma universalista – 

já que inclui todos os parceiros (adultos) na interação e pressupõe o 

igual valor moral dos seres humanos – ela não descartaria o 

reconhecimento daquilo que é distintivo de indivíduos ou grupos, além 

e acima de sua humanidade comum? Para Fraser, não. Segundo ela, o 

reconhecimento do que é distintivo de indivíduos ou grupos pode ser 

exigido pela justiça como elemento, entre outros, da condição 

intersubjetiva da paridade participativa: o reconhecimento é um 

remédio contra a injustiça social (e não a satisfação de uma necessidade 

humana genérica). Desse modo,  

 

(...) a(s) forma(s) de reconhecimento que a justiça exige em qualquer 

caso dado depende(m) da(s) forma(s) de não reconhecimento a serem 

compensadas. Nos casos em que o não reconhecimento envolve a 

negação da humanidade comum de alguns participantes, o remédio é o 

reconhecimento universalista; assim, a primeira e mais fundamental 

compensação para o apartheid sul-africano foi a cidadania universal 

‘não-racializada’. Ao contrário, quando o não reconhecimento envolve 
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a negação daquilo que é distintivo de alguns participantes, o remédio 

pode ser o reconhecimento da especificidade; desse modo, muitas 

feministas argumentam que a superação da subordinação de gênero 

requer o reconhecimento da capacidade única e distinta das mulheres 

darem à luz. Em todo caso, o remédio deve ser moldado para o dano 

(FRASER, 2007, p. 121). 

 

Para Fraser, sua abordagem “pragmática e contextualizada” 

supera as fragilidades das outras duas perspectivas porque vê as 

reivindicações por reconhecimento como respostas remediadoras para 

injustiças específicas pré-existentes. Sua rejeição à afirmativa dos 

teóricos da redistribuição de que a justiça requer a limitação do 

reconhecimento público apenas para aquelas capacidades que todos os 

humanos compartilham se dá, segundo ela, porque tal abordagem nega 

o reconhecimento daquilo que distingue as pessoas umas das outras, 

sem considerar se tal reconhecimento seria necessário em alguns casos 

para superar obstáculos à paridade participativa. Por outro lado, sua 

rejeição à afirmativa oposta (de que todos sempre precisam ter suas 

particularidades reconhecidas) ocorre, segundo ela, porque os teóricos 

do reconhecimento não conseguem explicar porque não são todas, mas 

apenas algumas, as diferenças sociais que geram reivindicações por 

reconhecimento; nem por que apenas algumas dessas reivindicações e 

não outras são moralmente justificadas. Diferentemente dessa 

perspectiva, para Fraser, “apenas aquelas reivindicações que promovem 

a paridade de participação são moralmente justificadas”. Segundo ela,  

 

(...) tudo depende do que as pessoas não reconhecidas hoje em dia 

necessitam a fim de serem capazes de participar como parceiros na vida 

social. E não há razão para assumir que todas elas necessitem da mesma 

coisa em qualquer contexto. Em alguns casos, elas podem necessitar de 

que suas particularidades, até agora não reconhecidas, sejam levadas em 

consideração. Ainda em outros casos, elas podem precisar mudar o foco 

para os grupos dominantes ou em vantagem, ofuscando as suas 

particularidades que, falsamente, vêm sendo tratadas como universais. 

Alternativamente, elas podem necessitar de desconstruir os próprios 

termos em que as diferenças atribuídas são atualmente elaboradas. 
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Finalmente, elas podem precisar de todas as medidas apontadas antes, 

ou de algumas delas em combinação com outras, ou em combinação 

com a redistribuição. Quais pessoas precisam de qual (is) tipo(s) de 

reconhecimento em quais contextos depende da natureza dos obstáculos 

que elas encontram em relação à paridade participativa. Então, não 

podemos descartar apressadamente a possibilidade de que a justiça pode 

requerer o reconhecimento das particularidades em alguns casos 

(FRASER, 2007, p. 123). 

 

Para Fraser, nem toda demanda por reconhecimento é 

justificada, da mesma forma que nem toda demanda por redistribuição 

o é. Precisa-se, em ambos os casos, de uma descrição do critério e/ou 

procedimentos para distinguir as reivindicações justificadas das não 

justificadas. Reivindicações de caráter ético que justificam o 

reconhecimento como um meio de autorrealização são vulneráveis a 

objeções sobre este ponto. Para Honneth (2003), por exemplo, todos 

precisam ter suas particularidades reconhecidas a fim de desenvolver a 

autoestima, que (junto com a autoconfiança e o autorrespeito) é um 

ingrediente essencial para uma identidade não distorcida. Sob essa 

ótica, as demandas por reconhecimento que promovem a autoestima 

são justificadas, enquanto as que as que não promovem não são. Tal 

abordagem traz resultados paradoxais já que, sob esta perspectiva, 

reivindicações xenófobas ou racistas não poderiam ser contestadas 

porque ameaçariam a autoestima de brancos europeus pobres (ou 

descendentes de europeus) em manter o seu senso de valor próprio por 

meio do contraste entre eles e os seus supostos inferiores. 

Reivindicações antirracistas enfrentariam um obstáculo, já que 

ameaçam a autoestima dos brancos pobres. Para Fraser, casos como 

estes em que o preconceito proporciona benefícios psicológicos bastam 

para negar a visão de que a autoestima promovida pode fornecer um 

padrão de justificação para as reivindicações por reconhecimento.  

Para ela, tanto as reivindicações por reconhecimento como as 

por redistribuição podem ser melhores julgadas a partir do padrão 

avaliativo da paridade participativa. Em ambas as dimensões, o mesmo 
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critério geral serve para distinguir reivindicações justificadas das não 

justificadas. Segundo ela,  

 

Independentemente de ser uma questão de distribuição ou 

reconhecimento, os reivindicantes devem mostrar que os arranjos atuais 

os impedem de participar em condição de igualdade com os outros na 

vida social. Os reivindicantes da redistribuição devem mostrar que os 

arranjos econômicos existentes lhes negam as necessárias condições 

objetivas para a paridade participativa. Os reivindicantes do 

reconhecimento devem mostrar que os padrões institucionalizados de 

valoração cultural lhes negam as condições intersubjetivas necessárias. 

Em ambos os casos, portanto, a norma da paridade participativa é o 

padrão para justificar a reivindicação. Em ambos os casos, também, a 

paridade participativa serve para avaliar os remédios propostos contra a 

injustiça. Independentemente de estarem demandando redistribuição ou 

reconhecimento, os reivindicantes devem mostrar que as mudanças 

sociais que eles perseguem irão, de fato, promover a paridade de 

participação. Reivindicantes da redistribuição devem mostrar que as 

reformas econômicas que eles defendem fornecerão as condições 

objetivas para a participação plena daqueles a que elas são atualmente 

negadas, sem exacerbar significativamente outras disparidades. De 

modo similar, os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que 

as mudanças institucionais socioculturais que eles perseguem 

fornecerão as condições intersubjetivas necessárias, novamente, sem 

piorar substantivamente outras disparidades. Em ambos os casos, mais 

uma vez, a paridade participativa é o padrão para justificar propostas de 

reforma (FRASER, 2007, p. 125-6).  

 

Para Fraser, a norma de paridade participativa é, por si mesma, 

suficiente para distinguir as reivindicações justificadas das não 

justificadas pelo reconhecimento da diferença e de redistribuição sem, 

contudo, recorrer à avaliação ética24. Mas, tanto no caso do 

                                                 
24 Sua avaliação partiria de princípios morais e, portanto, universais. A avaliação ética 

é, para Fraser, problemática porque – sendo contextualmente fundada – está sujeita à 

disputa sempre que horizontes avaliadores divergentes entram em contato. Apelar, 

apressadamente, para horizontes de valor substantivo – que não são compartilhados 

por todos os concernidos – sacrifica a chance de julgar as reivindicações de uma 

forma vinculante para todos.  
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reconhecimento (a diferenciação social entre sexo feminino masculino, 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou o reconhecimento de 

práticas culturais e religiosas)25 como no da redistribuição, o padrão de 

paridade participativa não pode, segundo Fraser, ser aplicado 

monologicamente, à maneira de um procedimento de decisão; pelo 

contrário, ele deve ser aplicado dialogicamente e discursivamente, por 

meio de processos democráticos de debate público. Nesses debates, os 

participantes que reivindicam reconhecimento discutem se os padrões 

institucionalizados de valoração cultural existentes impedem a paridade 

de participação e se as alternativas propostas a fomentariam, sem 

exacerbar outras disparidades. Também os reivindicantes da 

redistribuição procurarão discutir se as reformas econômicas que eles 

defendem serão capazes de fornecer as condições objetivas para a 

participação plena daqueles a quem elas são atualmente negadas, sem 

exacerbar outras disparidades. O modelo de status serviria, portanto, 

para conduzir a argumentação política democrática sobre questões tanto 

de distribuição como de reconhecimento.  

Para Fraser, enfim, não há necessidade de apresentar uma 

escolha entre a política da redistribuição e a política do 

reconhecimento. Ela mostra que é possível construir um modelo 

abrangente em que se pode acomodar ambos. Como ela mesma conclui, 

 

Primeiro, deve-se construir o reconhecimento como uma questão de 

justiça, em oposição à ‘boa vida’. Isso, por sua vez, requer a 

substituição do modelo padrão do reconhecimento da identidade pelo 

modelo alternativo, o modelo de status, esboçado aqui. Em seguida, 

deve-se ampliar o conceito de justiça para incluir distribuição e 

reconhecimento como duas dimensões mutuamente irredutíveis. Isso 

envolve colocar ambas as dimensões sob a norma deontológica da 

paridade participativa. Finalmente, depois de reconhecer que a justiça 

pode, em alguns casos, exigir o reconhecimento das particularidades 

                                                 
25 São exemplos citados por Fraser: a circuncisão feminina, o uso do foulard por 

garotas muçulmanas nas escolas francesas, o não uso de chapéus por homens Sikh na 

Polícia Montada canadense e as práticas judaicas ortodoxas de segregação sexual na 

educação, entre outros.  
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acima e além da humanidade comum, deve-se submeter as 

reivindicações por reconhecimento ao padrão de justificação da 

paridade participativa. Isso, como vimos, significa escrutinar os padrões 

institucionalizados de valoração cultural, e propostas para alterá-los, 

por seu impacto na interação social – ambos ao longo e dentro de 

grupos sociais. Apenas então, depois de todos esses passos, poder-se-ia 

encontrar uma situação em que se mostraria necessário recorrer à ética. 

Além de tais casos, ter-se-á êxito em permanecer no terreno da 

Moralität e em evitar a virada ética. É possível, concluo, endossar 

redistribuição e reconhecimento e, ao mesmo tempo, evitar a 

esquizofrenia filosófica. Nesse caminho, pode-se preparar parte do 

campo de trabalho conceitual para enfrentar o que eu tomo como a 

questão política central do dia: como podemos desenvolver uma 

orientação coerente que integre redistribuição e reconhecimento? Como 

podemos desenvolver um modelo que integre o que permanece cogente 

e não superado a visão socialista com o que é cogente e irrefutável na 

nova, aparentemente ‘pós-socialista’, visão do multiculturalismo? Se 

falharmos em formular essa questão, se nos agarrarmos, ao invés, a 

falsas antíteses e dicotomias enganadoras, perderemos a chance de 

vislumbrar arranjos sociais que possam compensar injustiças 

econômicas e culturais. Apenas olhando para abordagens integrativas 

que unem redistribuição e reconhecimento, nós podemos alcançar as 

exigências da justiça para todos (FRASER, 2007, p. 136-7). 

 

Após essa breve análise ou fundamentação do 

multiculturalismo, procuraremos apresentar de forma pormenorizada a 

visão habermasiana sobre essa questão. Como veremos, nesta contenda, 

ele procurará adotar uma perspectiva que denominamos de mediadora, 

ou seja, tanto universalista como voltada para a discussão 

multiculturalista sobre diferença, e que – segundo ele – resulta da tese 

de uma concatenação interna entre Estado de Direito e democracia. 
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2. 

LIBERALISMO, MULTICULTURALISMO E GLOBALIZAÇÃO EM 

HABERMAS 

 

 

2.1 A RESPOSTA HABERMASIANA AO DEBATE TRAVADO ENTRE 

LIBERAIS E COMUNITARISTAS 

 

O direito passou na época moderna a ser uma resposta à 

secularização da política e à crise da legitimação do poder. Dentro 

desse contexto, a democracia liberal procurou fundamentar o processo 

de socialização, de acordo com as diversas teorias contratualistas, no 

interesse individual. Surge então uma concepção filosófica atomista e 

individualista, cujo reflexo na teoria do direito foi a separação entre 

direito e moral, e a preocupação em privilegiar a proteção dos direitos 

individuais em face da ação invasora do Estado ou ao cerco da 

coletividade. As consequências históricas desse modelo descambaram, 

porém, na predominância de um tipo de racionalidade (instrumental) 

que, atrelada ao poder, conduziu a todo tipo de atrocidade 

(totalitarismos, destruição da natureza, etc.).  

A reflexão multiculturalista contribui para que a cidadania 

contemporânea (em oposição à moderna, que se baseava na ideia de 

igualdade diante da lei) reivindique a afirmação das diferenças e das 

singularidades ante o esmagamento das singularidades provocado pela 

homogeneização social que impõe padrões culturais heterônomos e 

alienantes. Esse pluralismo tem sido expresso por meio do conceito de 

diversidade26, que expressa a ideia de que visões totalizadoras da 

                                                 
26 Um dos reflexos desse debate no constitucionalismo atual está na tese de Denninger 

(cf. DENINGER, 2003), que propõe uma reforma constitucional na Alemanha, 

substituindo os princípios “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” pelos novos 

postulados de “segurança, diversidade solidariedade”. Denninger salienta que é uma 

ficção considerarmos todos igualmente atingidos pelo direito e de que é necessário o 

reconhecimento das particularidades humanas, sejam elas necessidades especiais 

físicas (dos portadores de deficiência, das mulheres, dos idosos), necessidades 
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sociedade não podem mais ser aceitas como legitimas pela esfera 

pública por não respeitarem a diversidade de visões de mundo e 

diferentes concepções de bem presentes na sociedade. 

Esse debate, do qual Habermas é apenas mais um integrante, vai 

sacudir as bases individualistas da teoria constitucional liberal 

tradicional, reivindicando em nome de uma cidadania plural o 

reconhecimento de direitos coletivos ou grupais. O impasse político 

que resultou em um extenso debate travado entre os liberais e 

comunitaristas será retomado por Habermas. Como vimos, os liberais 

reconhecem o pluralismo social, e acreditam ser papel do Estado o 

dever de neutralidade e respeito aos direitos individuais. O conceito de 

liberdade negativa expressa o caráter instrumental das instituições 

políticas na garantia do exercício dessa liberdade individual. Os 

comunitaristas afirmam, por outro lado, a existência de uma pluralidade 

de identidades sociais que são específicas culturalmente e únicas do 

ponto de vista histórico. Afirmam a preponderância de construções 

culturais essencialmente comunitárias.27 Habermas irá, por outro lado, 

associar o pluralismo à impossibilidade de qualquer doutrina 

compreensiva reivindicar validade geral28. 

                                                                                                                     
especiais de grupos (homosexuais, mulheres etc.) ou decorrentes de formas regionais 

de diversidade cultural (minorias étnicas, religiosas etc.). Segundo ele, surge um novo 

desejo por diversidade, reivindicando “direitos iguais à desigualdade”. Para 

Denninger, a verdadeira igualdade deve ser constitucionalmente estabelecida sob o 

postulado da diversidade. A oposição não deve ser entre igualdade e diversidade, mas 

entre injustiça (disfarçada de igualdade jurídica formal, que em algumas situações 

pode gerar discriminação) e justiça (que demanda tratamento desigual para pessoas 

diferentes). 
27 Para o comunitarista Michael Walzer (2002), o indivíduo é produzido 

culturalmente. É o próprio pluralismo que impede o Estado de tratar igualmente 

pessoas com valores culturais distintos. Como existem diversos centros de influência 

de poder, se as diferenças culturais e os particularismos forem respeitados, deve haver 

uma primazia da autonomia pública baseada em atuação e participação política no 

seio social. 
28 Como mostraremos a seguir para Habermas, “Numa sociedade pluralista, a teoria 

da justiça só pode contar com aceitação, quando... evitar tomar partido na disputa 

entre formas de vida e cosmovisões” (Habermas, 1997, v. I, p. 87). Na visão dele, não 

é possível consenso sobre nenhuma posição substantiva; somente o direito 

procedimental pode impedir a desintegração social. Em contraposição, a tradição 
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Neste tópico, procuraremos apresentar a posição ocupada por 

Habermas neste debate. Ele irá tentar adotar uma perspectiva tanto 

universalista como de diálogo em relação à posição multiculturalista 

que trata da política da diferença, e que resulta da tese de uma 

concatenação interna entre Estado de Direito e democracia. Três 

aspectos referentes à questão do reconhecimento serão considerados 

pela sua teoria do discurso: a ideia liberal de igualdade, os direitos de 

grupos e o igual tratamento das culturas. Habermas (1996) procura 

fazer uma mediação do ideal igualitário da cidadania democrática com 

as demandas legítimas de indivíduos e grupos procurando situar-se 

entre o liberalismo e o multiculturalismo. 

O multiculturalismo, como vimos, afirma que a teoria política 

normativa do “liberalismo igualitário”29 não é capaz de levar em conta 

uma “política do reconhecimento”. A estratégia liberal-igualitária é 

atacada por negligenciar o reconhecimento das identidades culturais de 

grupos minoritários. Os adeptos do multiculturalismo acusam o 

                                                                                                                     
republicanista irá denunciar essa concepção procedimentalista porque, segundo eles, 

ela exclui uma concepção endossada de bem. Para eles, a liberdade deve ser 

compreendida em termos participativos como liberdade positiva. A condição para um 

regime livre é a de que os cidadãos tenham uma identificação patriótica mais 

profunda (cf. TAYLOR, C. 2000). 
29Como vimos, o “liberalismo igualitário” é a posição normativa segundo a qual uma 

sociedade democrática justa é aquela comprometida com a garantia de direitos básicos 

iguais e uma parcela equitativa dos recursos sociais escassos (renda, riqueza e 

oportunidades educacionais e ocupacionais) a todos os seus cidadãos. Segundo esse 

ideal normativo, cabe à sociedade a responsabilidade de propiciar aqueles direitos e 

oportunidades para todos, sem distinção de qualquer tipo, tais como raça, etnia, sexo 

ou religião; e cabe aos cidadãos, individualmente, decidir que uso farão em suas vidas 

desses recursos institucionalmente garantidos. A formulação mais completa desse 

ideal político, no século XX, é a feita por John Rawls em sua Teoria da Justiça. Para 

essa perspectiva normativa, sob uma estrutura institucional justa deve haver lugar 

tanto para o caráter individual quanto para aqueles que rejeitam esse ideal de 

autonomia individual e creem dever conduzir suas vidas de acordo com os ditames da 

verdade revelada ou da cultura de seus ancestrais. O que não se pode é querer que o 

poder coercitivo estatal seja empregado para promover a forma de vida que julgam ser 

a mais valiosa. Isso deve ficar por conta de direitos e oportunidades iguais. O 

liberalismo igualitário preocupa-se, portanto, com a defesa de instituições e políticas 

que garantam “direitos iguais” a todos, independentemente de raça, etnia, sexo ou 

religião. 
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liberalismo igualitário de promover ou corroborar a imposição da 

cultura dominante sobre grupos minoritários. 

Taylor (1993), por exemplo, afirma que a tradição liberal 

procedimental, ao propagar a necessidade de neutralidade do Estado, 

esqueceu-se completamente da relação entre moralidade e identidade30. 

Para ele, a ideia de neutralidade do Estado de direito proposta pelo 

liberalismo é falsa, já que o liberalismo adere a uma concepção de bem 

ou a um conceito moral que ele mesmo não reconhece como tal, ou 

seja, a concepção de liberdade individual. O Estado só é democrático, 

segundo Taylor, se reconhece, valoriza e promove o bem-estar das 

minorias.  

Já para Habermas (1996), a teoria dos direitos concebida na 

modernidade, garantidora da integridade de sujeitos em particular e, 

portanto, de caráter individualista31, é capaz de conciliar a questão de 

uma distribuição mais justa dos bens coletivos com as atuais demandas 

por reconhecimento que se fundamentam, especialmente, na afirmação 

de identidades coletivas. Para ele, Taylor subjuga os direitos 

individuais aos coletivos. Sua interpretação do sistema dos direitos 

além de ser paternalista, ignora a equiprocedência das autonomias 

privada e pública.  Para Habermas, os sujeitos privados do direito não 

poderão desfrutar das mesmas liberdades subjetivas se, no exercício 

conjunto de sua autonomia como cidadãos do Estado, não chegarem a 

ter clareza quanto aos interesses e parâmetros autorizados, e se não 

                                                 
30 No seu entender, a nossa identidade para ser bem formada depende do 

reconhecimento social. Uma pessoa pode sofrer uma distorção na sua autoimagem se 

a sociedade ao seu redor não reconhecer suas capacidades individuais. O não 

reconhecimento é uma forma poderosa de opressão, quando impõe a alguém uma 

imagem falsa, reduzida ou distorcida de si mesmo. Uma imagem depreciativa de 

povos ou comunidades por parte da cultura dominante onde esses indivíduos estão 

inseridos é uma potente forma de opressão.  
31 Segundo Habermas, apesar do direito moderno fundamentar relações de 

reconhecimento intersubjetivo sancionadas pelo Estado, os direitos que daí decorrem 

levam em conta a defesa das pessoas individuais (cf. HABERMAS, 1996, p. 237). 
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chegarem a um acordo acerca das visões relevantes segundo as quais se 

deve tratar como igual o que é igual e desigual o que é desigual32. 

                                                 
32 Para Habermas, uma política do reconhecimento que procure proteger a integridade 

dos indivíduos nos contextos nos quais se formam não precisa de uma forma 

alternativa para o sistema normativo. Para ele, as especificidades legais ampliam as 

discriminações. Portanto, Habermas entende como paternalista a interpretação do 

sistema dos direitos de Taylor porque, de acordo com Habermas, ele se vale da 

interpretação de direitos do “liberalismo 1”, baseado nos direitos fundamentais e/ou 

subjetivos, deixando de lado uma parte substancial do conceito de autonomia 

(“liberalismo 1” é como denomina Taylor – e também M. Walzer – o liberalismo 

igualitário, em contraposição ao “liberalismo 2”, que defende uma política do 

reconhecimento da diferença). Segundo Habermas, os sujeitos de direitos só são 

autônomos quando são capazes de criar leis as quais se submeterão como indivíduos. 

Para ele, não há cisão entre pessoas de direito privado ou liberdade privada. Os 

sujeitos devem alcançar a condição de cidadãos, ou seja, eles devem elaborar um 

exercício conjunto e uma consciência clara dos interesses e critérios legítimos, e 

chegar a um acordo sobre os aspectos e critérios onde devam ser tratados 

determinados assuntos de forma igual e outros de forma diferente. Para Habermas, se 

o sistema se estrutura sobre a democracia e sobre o império da lei, que advém da 

discurssividade dos participantes, tal sistema não desconsidera as desigualdades de 

condições sociais, nem as de origem cultural. Se a identidade carece de uma política 

do reconhecimento que proteja a integridade individual nos contextos é mister, afirma 

Habermas, que contextos diferentes tenham seus catálogos de direitos constantemente 

revisitados. Se no “liberalismo 1” a esfera pública está subordinada à esfera privada, o 

inverso se dá no republicanismo. Para Habermas, autonomia pública e privada são 

princípios equiprocedentes, ou seja, há um equilíbrio entre a facticidade e os 

processos de constituição e legislação que envolvem o sistema de direitos. Para ele, a 

proteção das tradições e formas de vida que conformam as identidades se encaminha a 

promover o reconhecimento de seus membros individuais. O que Taylor denomina de 

direitos coletivos nada mais são, afirma Habermas, do que a proteção de direitos 

individuais. Desse modo, devem compor a gama de direitos coletivos ou 

constitucionais do Estado, mas não sob uma garantia especial ou particular. A 

autonomia habermasiana é de coparticipação dos cidadãos na elaboração das leis que 

os vinculam. O sistema dos direitos se direciona aos indivíduos. Então, o sujeito 

legislador não poderá ser o comum (a comunidade específica ou o grupo), mas o 

indivíduo, de modo que as formas de vida e tradições culturais que dentro dela são 

articuladas se reproduzem normalmente e formam as estruturas de personalidade. O 

Estado pode possibilitar esse processo de reprodução dessa cultura, mas não 

normatizá-lo sob pena das adesões a ele ficarem comprometidas pela formatação 

legal. O problema da tese habermasiana continua sendo o da necessidade de um 

discurso de consenso, baseado em um princípio da unanimidade. No esquema 

constitucional, a previsão dos direitos de dignidade da pessoa humana significa que os 

critérios de respeito à integridade física, à formação e cultura dos indivíduos e a gama 

dos direitos sociais que lhe correspondem já foram elaborados pela sociedade. E como 
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Segundo Habermas, é apenas quando se leva a sério essa 

concatenação entre Estado de direito e democracia que fica claro que o 

sistema dos direitos não fecha os olhos para as diferenças culturais. 

Para ele, é mister atribuir aos portadores de direitos subjetivos uma 

identidade concebida de maneira intersubjetiva, já que as pessoas só 

são individualizadas através da coletivização em sociedade. Desse 

modo, uma teoria dos direitos entendida de maneira correta vem exigir 

exatamente a política do reconhecimento que preserva a integridade do 

indivíduo, inclusive nos contextos vitais que conformam sua 

identidade. Sendo assim, não é necessário um modelo oposto que 

corrija o viés individualista do sistema de direitos sob outros pontos de 

vista normativos; basta apenas “que ocorra a realização coerente desse 

viés”. E acrescenta, “sem os movimentos sociais e sem lutas políticas 

tal realização teria poucas chances de acontecer” (HABERMAS, 1996, 

p. 243). 

Para Habermas (1996), os destinatários do direito devem gozar, 

a um só tempo, de autonomia pública e privada, o que quer dizer que 

eles devem se compreender como coautores da norma jurídica a que 

são submetidos (autonomia pública) na condição de sujeitos privados 

de direito (autonomia privada). Tal fórmula apresenta uma concepção 

procedimental do direito que não admite que específicas expressões da 

boa vida sejam albergadas na norma jurídica, com vistas a garantir a 

promoção ou sobrevivência de determinada identidade coletiva.   

Com isso, Habermas não nega a possibilidade de formulação de 

demandas coletivas por direitos. Ao contrário, ele aponta, na 

contemporaneidade, uma série de grupos e movimentos que se 

organizam coletivamente a fim de alterarem uma realidade de 

subordinação e opressão e efetivarem um ideal de igualdade no plano 

jurídico, e entende ser legítima essa pretensão. O que ele não admite é 

que isso se dê por meio da garantia de direitos coletivos, porque desse 

                                                                                                                     
a Constituição é a norma superior, não caberia a leis submissas estabelecer 

disparidades que não são permitidas ou previstas por ela. Há, desse modo, uma 

precarização ou ineficácia no reconhecimento dos direitos das minorias socioculturais 

justamente por se tratarem de especificidades (Cf. HABERMAS, 1996, p. 242s). 
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modo se violaria a “neutralidade ética da ordem jurídica” o que 

significaria a promoção de determinada concepção coletiva de bem em 

detrimento da liberdade individual.  

Para ele, o direito é capaz de contemplar fins coletivos, que se 

articulam em lutas por reconhecimento, por meio da positivação de 

direitos de fruição individual. Habermas entende que a comunidade que 

vive sob um mesmo Estado pode impregnar a ordem jurídica estatal de 

determinado conteúdo ético; contudo, no interior desse Estado, para ele, 

é inadmissível que haja a promoção de grupos específicos por meio da 

concessão de direitos diferenciados. Sendo assim, é mister que haja um 

acordo em torno de questões éticas que vincule todos os cidadãos do 

Estado (mesmo que eles se diferenciem, em seu interior, pela 

vinculação a grupos culturais específicos), e é esse acordo que será a 

base ética da ordem jurídica.  

Para Habermas, a defesa de formas de vida e tradições 

geradoras de identidade deve servir, em última instância, ao 

reconhecimento de seus membros específicos; ela não tem de forma 

alguma o sentido de “uma preservação administrativa das espécies”. 

Enfim, o substrato cultural que une determinada coletividade deve 

servir apenas à formação da identidade do indivíduo, de modo que lhe 

deve ser garantida a liberdade de com ela permanecer ou dela se 

desvencilhar. Habermas entende que cabe somente aos grupos que 

apresentam específicas tradições, valores e formas de vida manter 

vinculados seus integrantes, num ambiente heterogêneo e multicultural. 

Não compete à ordem jurídica garantir, de modo direto, a sobrevivência 

ou a promoção de formas específicas de vida cultural. Para ele, o 

ordenamento jurídico já cumpre esse papel ao impor a observância de 

direitos individuais. Nesse sentido, o que é relevante é que a ordem 

jurídica garanta ao indivíduo a possibilidade de manter a sua cultura 

original, preservá-la, dar-lhe continuidade ou mesmo alterá-la ou dela 

se desvencilhar. Para Habermas, o indivíduo é o único sujeito das 

normas estatais e não as coletividades culturais (cf. HABERMAS, 

1996, p. 259). Não cabe, portanto, ao ordenamento jurídico a tarefa de 
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assegurar às minorias étnicas quaisquer tipos de direitos coletivos que 

possam incorrer contra a liberdade dos indivíduos.  

Habermas recorre à história do feminismo para a defesa desta 

sua tese procurando demonstrar como, inicialmente, uma política 

liberal buscou assegurar a igualdade de condições de acesso a bens e 

recursos, independentemente da identidade de gênero (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 243s). Mas, afirma ele, essa política gerou 

apenas uma igualdade formal, não traduzida na degradante realidade 

vivenciada pelas mulheres. Daí a necessidade da implementação de 

uma política socioestatal, através da concessão de direitos sociais e 

outros direitos especiais, capaz de transformar em realidade a igualdade 

garantida, pela plataforma liberal, em termos meramente formais. Essas 

duas propostas foram, contudo, objetos de crítica pelas feministas, que 

questionavam tanto a incapacidade do liberalismo de conferir 

substância à igualdade de gênero quanto os resultados ambivalentes da 

intervenção estatal.  

Habermas (1996) mostra que foi apenas a partir da compreensão 

de que o que necessitava ser alterado era a cultura dominante na 

sociedade – que atribuía papéis e lugares diferenciados a mulheres e 

homens segundo uma hierarquia de gênero – que o movimento 

feminista conseguiu avançar em termos de conquistas e mudanças. Para 

ele, essa capacidade reflexiva do movimento feminista, e a 

possibilidade de sua expressão na esfera pública, procurando questionar 

e alterar a cultura machista dominante, foi, e ainda é, assegurada por 

um processo democrático, em que as mulheres alcançam o direito 

subjetivo de viverem segundo suas concepções particulares após 

tematizarem e justificarem, publicamente, a necessidade de tratamento 

igualitário ou diferenciado em casos específicos. A teoria dos direitos, 

interpretada de forma correta, é capaz de responder à luta por 

reconhecimento na medida em que assegura autonomia aos indivíduos, 

para que estes possam vocalizar, publicamente, suas pretensões. O que 

precisa ser alterado, portanto, é a interpretação e aplicação dos direitos 

imposta pela cultura dominante. 
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Para Habermas (1996), embora estejamos diante de fenômenos 

relacionados com lutas pelo reconhecimento de identidades coletivas, e, 

portanto, com a defesa comum contra a opressão, a marginalização e o 

desrespeito a grupos minoritários, primariamente definidos em termos 

culturais, seja no âmbito de uma cultura majoritária, seja no interior da 

comunidade dos povos, há diferentes níveis de análise para esse 

fenômeno. É necessário, portanto, não apenas distingui-los segundo a 

especificidade de cada luta pelo reconhecimento, mas também 

diferenciar os planos discursivos nos quais os debates estão situados, 

ainda que o alvo principal seja o mesmo sistema de direitos fundado no 

indivíduo. Dentre esses fenômenos, destacam-se, além do feminismo, a 

luta das minorias étnicas e culturais, o nacionalismo e o 

(neo)colonialismo. 

Enquanto a causa feminista pode ser descrita como de 

reconhecimento de uma interpretação específica baseada em diferenças 

de gênero, transformando assim a relação entre os sexos e afetando 

diretamente os papéis masculinos historicamente sedimentados, a luta 

das minorias étnicas e culturais diz respeito ao reconhecimento de 

tradições e de formas de vida marginalizadas por uma cultura 

majoritária, cujos membros, em que pese o fato de terem a 

autocompreensão modificada em alguma medida, não alteram 

necessariamente seus papéis em razão de uma interpretação revisada 

das conquistas e interesses dos membros dos grupos minoritários. Já os 

movimentos nacionalistas visam, sobretudo, a autodeterminação 

política de povos que se veem como grupos homogêneos sob o pano de 

fundo de um destino histórico comum e, desse modo, pretendem 

constituir uma comunidade de destino. O anticolonialismo, enfim, se 

dirige contra uma ordem internacional baseada na hegemonia da cultura 

ocidental cujos valores particulares se impõem de forma 

intervencionista em nome da universalidade. Por mais vinculados que 

estejam uns aos outros, esses fenômenos não podem ser confundidos, 
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sob pena de obscurecer a complexidade de uma realidade marcada pela 

multiplicidade no interior da própria diversidade33. 

A contribuição multiculturalista faz com que a questão dos 

direitos de minorias ofendidas e maltratadas ganhe um sentido jurídico, 

ou seja, que ela seja tratada a partir da ótica do Estado de direito. O 

multicuturalismo vem assim colocar a problemática do tratamento do 

problema da igualdade jurídica e igual reconhecimento de grupos 

culturalmente definidos, ou seja, de coletividades que se distinguem de 

outras (seja pela tradição, forma de vida, proveniência étnica etc.) e 

cujos integrantes realmente querem distinguir-se das demais 

coletividades, em virtude da manutenção e desenvolvimento de sua 

própria identidade.  

Como vimos, sob uma visão da teoria do direito, o 

multiculturalismo suscita em primeira linha a questão sobre a 

neutralidade ética da ordem jurídica e da política. Habermas aborda a 

exigência liberal da neutralidade ética do direito tomando como 

exemplo a disputa constitucional canadense. Segundo ele, a 

neutralidade do direito é normalmente entendida como se questões de 

                                                 
33O caso do Quebec, por exemplo, é ilustrativo dessa complexidade, devendo ser 

situado, segundo Habermas, na fronteira entre o segundo e o terceiro casos, na medida 

em que a aspiração da minoria francófona canadense (em relação à maioria anglófona 

do restante do Canadá), à parte tendências separatistas de parcela da população, é a de 

tornar-se um Estado dentro de um Estado, constituindo-se, assim, na outra ponta do 

enlace federativo, em maioria cultural em face de outras minorias domésticas (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 246-9). Como já foi mostrado, Habermas não vê com bons 

olhos a reivindicação da maioria francófona do Canadá (que embora seja minoria em 

relação ao restante do país que é anglófono, é maioria em relação às demais minorias 

no interior do Estado de Quebec); a não ser que o Quebec se separasse do Canadá e se 

tornasse um outro país à parte. Mas, será que a interpretação habermasiana, a esse 

respeito, não é um tanto reducionista? Não estaria ele, em nome do Estado-nação, da 

Constituição e de tudo o que se relaciona à universalidade e ao igualitarismo imposto 

pela federação, homogeneizando a diferença em nome de uma igualdade formal e do 

individualismo moderno? Mas, estaria correto afirmar que Habermas relativiza a 

contribuição de autores como Honeth e/ou Taylor quanto à importância da 

comunidade e da cultura no reconhecimento e na produção da identidade, em nome da 

totalidade e de um igualitarismo formal?  
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natureza ética34 tivessem de ser afastadas da agenda política e 

suprimidas das discussões por serem inacessíveis a uma 

regulamentação jurídica imparcial. Desse modo, segundo essa postura, 

cabe ao Estado apenas garantir a liberdade individual e o bem estar e 

segurança pessoal de seus cidadãos. Já o multiculturalismo espera do 

Estado que ele garanta os direitos fundamentais, mas que, além disso, 

também se empenhe em favor da sobrevivência e fomento de uma 

determinada nação, cultura ou religião, ou então de um número 

limitado de nações, culturas e religiões.  

Habermas assegura que a atual configuração democrática do 

sistema de direitos, de caráter individualista, acata tanto demarcações 

políticas de objetivos em geral como também fins coletivos que se 

articulam em lutas por reconhecimento. Segundo ele, a consideração de 

fins coletivos não pode dissolver a estrutura do direito, não pode 

destruir a forma jurídica como tal, e com isso eliminar a diferença entre 

direito e política. No entanto, faz parte da natureza concreta de matérias 

carentes de regulamentação que a normatização das vias de 

relacionamento através do direito possa abrir-se para as demarcações de 

objetivos pela vontade política de uma sociedade. Todo ordenamento 

jurídico é também expressão de uma forma de vida em particular, e não 

somente o reflexo do teor universal dos direitos fundamentais (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 254). 

Para Habermas, o processo de efetivação do direito está 

envolvido em contextos que exigem discursos de autoentendimento 

como importante elemento da política, discussões sobre o que seja bom 

e a forma de vida desejada e reconhecida por toda a sociedade. 

Questões ético-políticas são um componente inevitável da política, 

sendo que as respectivas regulamentações dão expressão à identidade 

                                                 
34 Habermas (1996) denomina de questões éticas todas as questões relacionadas às 

concepções do bem viver. Enquanto as questões morais se endereçam ao que é 

“igualmente bom para todos”, as questões éticas são avaliadas com base na 

autocompreensão e no projeto de vida perspectivo de grupos em particular, ou seja, 

com base no que é “bom para nós” (a partir da visão do todo manifestada por esses 

grupos). Para ele, portanto, tais questões podem ser direcionadas à identidade tanto de 

um indivíduo como de um grupo. 
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coletiva da nação de cidadãos do Estado, e a partir daí desencadeiam-se 

lutas por reconhecimento. O elemento propulsor dessas lutas não é a 

neutralidade ética da ordem jurídica, como pretende o pensamento 

liberal, mas sim a impregnação ética de cada comunidade jurídica e de 

cada processo democrático de efetivação dos direitos fundamentais (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 255). 

Para Habermas, a exclusão da população de um Estado resulta 

de circunstâncias históricas que são externas ao sistema dos direitos e 

aos princípios do Estado de direito. As pessoas que se vinculam a um 

Estado corporificam formas culturais de vida que formam a sua 

identidade cultural, mesmo já tendo se afastado das tradições de sua 

origem. Sua personalidade é o resultado de concatenações vitais e 

experienciais intersubjetivamente partilhadas. A identidade do 

indivíduo está entrelaçada com identidades coletivas e só pode se tornar 

estável em uma rede cultural que, assim como a língua materna, não 

pode ser adquirida como propriedade privada. É nesse contexto que se 

desenvolvem os discursos de autoentendimento ético-político. Todas as 

vezes que se altera o conjunto básico de cidadãos de um Estado 

também se altera o horizonte onde se desenvolvem os discursos de 

autoentendimento ético-político. A consciência dessa circunstância, 

pelas minorias, constitui-se em importante motivo para a exigência de 

reconhecimento35.  

Para Habermas, não é a atitude de isolamento face ao 

estrangeiro, mas de intercâmbio com ele, que irá proporcionar aos 

indivíduos a força para regeneração da própria cultura. Em sociedades 

                                                 
35 Quanto à reivindicação no Quebec de um Estado próprio, defendida por Taylor 

(1993), Habermas (1996) afirma que caso a minoria francófona se constitua em uma 

comunidade jurídica própria ela irá formar outras maiorias e chegar a 

regulamentações diferentes daquelas a que os canadenses chegaram até hoje, em seu 

conjunto. Para ele, a teoria dos direitos não proíbe que os cidadãos validem uma 

concepção do que seja bom, advenha da sua própria origem cultural, ou de um 

consenso alcançado em discursos de natureza política; mas, ela proíbe que, nointerior 

do Estado, se privilegie uma forma de vida em detrimento de outra. No caso do 

Canadá, a disputa não ocorre em torno do princípio da igualdade de direitos, mas em 

torno do tipo e da amplitude das competências estatais que se devam transferir à 

província do Quebec (cf. Habermas, 1996, p. 256-7).  



81 
 

multiculturais, a coexistência equitativa das formas de vida proporciona 

a cada cidadão a possibilidade de continuidade ou de transformação da 

sua cultura de origem. A mudança acelerada das sociedades modernas 

“manda pelos ares todas as formas estacionárias de vida”. As culturas 

só sobrevivem se são capazes de uma autotransformação a partir da 

crítica e da cisão (cf. HABERMAS, 1996, p. 261). 

Sendo assim, afirma Habermas, “o fundamentalismo” é 

inconciliável com o Estado de direito, porque reivindica para si 

exclusividade, por se considerar uma forma de vida privilegiada. Essas 

“visões de mundo dogmáticas” não dão espaço à reflexão sobre sua 

relação com imagens de mundo alheias, nem mesmo com imagens de 

mundo com as quais partilham o mesmo universo discursivo. Para 

Habermas, em sociedades multiculturais, a constituição jurídico-estatal 

não pode tolerar “formas de vida fundamentalistas” (cf. HABERMAS, 

1996, p. 262), já que a coexistência equitativa de formas de vida exige 

reconhecimento recíproco. Para ele, é preciso reconhecer cada pessoa 

como membro de uma comunidade integrada em torno de outra 

concepção diversa do que seja o bem, segundo cada caso em particular. 

“A integração ética de grupos e subculturas com cada uma das 

identidades coletivas próprias precisa ser desacoplada do plano de uma 

integração política abstrata, que apreende os cidadãos do Estado de 

maneira equitativa” (HABERMAS, 1996, p. 262). 

Para Habermas (1996), é decisiva a manutenção da diferença 

entre esses dois planos de integração; pois, quando esses dois planos 

coincidem, a cultura majoritária assume privilégios estatais à custa de 

outras formas de vida culturais, ferindo assim seu desejo por 

reconhecimento36. A neutralidade do direito explica-se, para Habermas, 

                                                 
36 Patrick Savidan critica a distinção estabelecida por Habermas entre culturas e 

“cultura política geral” (que deve ser comum a todos os cidadãos para que a sociedade 

possa conservar-se). Para ele, além de Habermas compreender a cultura como um 

obstáculo à liberdade, sua concepção de “cultura política geral” lhe parece um tanto 

“acultural” se comparada à cultura que Will Kymlicka tem em mente em seu 

Multicultural Citizenship. Então, questiona: seria possível “dissociar a ‘cultura 

política’ das ‘subculturas’? Será que essas subculturas realmente são pré-políticas?” 

Para Savidan, embora Habermas associe a sua posição à tradição republicana, a sua 
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pelo fato de que, em sociedades complexas, não se pode mais integrar a 

totalidade dos cidadãos por meio de um consenso substancial acerca 

dos valores, mas apenas através de um consenso quanto ao 

procedimento relativo a ações jurígenas legítimas e ao exercício de 

poder. Desse modo, os cidadãos integrados politicamente partilham da 

mesma convicção motivada de que o desencadeamento de liberdades 

comunicativas em meio à opinião pública de caráter político, o 

procedimento democrático da solução de conflitos e a canalização 

juspolítica da dominação fundamentam a perspectiva de legitimidade 

do poder e de sua utilização em favor do interesse equitativo de todos. 

Sendo assim, o universalismo dos princípios jurídicos passa a refletir-se 

em um consenso procedimental circunscrito por um patriotismo 

                                                                                                                     
posição – no que diz respeito às suas concepções do Estado nacional e da cidadania – 

parecem muito mais próximas à tradição liberal. Em resposta, Habermas utiliza-se das 

seguintes palavras: “A recente discussão sobre o multiculturalismo fez com que o 

modelo clássico de uma cidadania ‘incolor’ sofresse uma revisão, e Will Kymlicka 

desenvolveu uma noção de cidadania multicultural com a qual concordo plenamente. 

A cidadania é uma posição definida pelos direitos civis. Mas temos de considerar 

também que os cidadãos são pessoas que desenvolveram sua identidade pessoal no 

contexto de certas tradições, em ambientes culturais específicos, e que precisam 

desses contextos para conservar sua identidade. Em determinadas situações devemos, 

portanto, ampliar o âmbito dos direitos culturais. Esses direitos que garantem 

igualmente a todos e a cada um dos cidadãos o acesso a uma tradição e à participação 

nas comunidades culturais de sua escolha, para que possam estabelecer sua 

identidade. Essa ampliação diz respeito ao acesso a um ambiente cultural. Esse 

modelo, como é óbvio, leva em si o perigo intrínseco da fragmentação. É esse, como 

vocês sabem, o argumento dos républicains franceses. Uma comunidade não pode se 

fragmentar na multiplicidade de suas subculturas, e penso que isso só pode ser 

permitido sob a condição de que todos os cidadãos possam se reconhecer numa única 

cultura política que transcenda as fronteiras de suas diversas subculturas. Para tanto, é 

preciso que a cultura política seja pelo menos um pouco separada das diversas 

subculturas. Esta questão é, por assim dizer, mais pertinente naqueles processos em 

que culturas minoritárias estão entrando em conflito com culturas majoritárias. Do 

ponto de vista histórico, é evidente que a cultura da maioria sempre determinou 

(refiro-me à França) a cultura política em geral. A partir do momento em que as 

subculturas reprimidas tomam consciência de suas tradições específicas e uma cultura 

supostamente homogênea dá lugar a uma sociedade cada vez mais ‘multicultural’ (no 

sentido atual do termo), as pressões de adaptação tendem pelo menos a certa 

separação entre cultura política e a cultura majoritária. Quanto a mim, não sou mais 

liberal do que sou republicano – é algo que afirmo em Droit et Démocratie” 

(HABERMAS, 2004, p. 33-6).  
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constitucional no contexto de uma respectiva cultura política 

historicamente determinada (cf. HABERMAS, 1996, p. 263-4). 

Para Habermas, o ordenamento jurídico é eticamente 

impregnado quando nele se reflete a vontade política e a forma de vida 

de uma comunidade jurídica concreta. Mas, enquanto o legislador 

político orientar-se por meio de proposições básicas do direito estatal e 

através da ideia da efetivação de direitos fundamentais, o ethos 

juridicamente ordenado de uma nação que se organize sob a forma de 

Estado não poderá entrar em contradição com os direitos dos cidadãos. 

Sendo assim, o teor ético de uma integração política capaz de unificar 

todos os cidadãos deve ser “neutro” perante as diferenças existentes no 

interior do Estado entre comunidades ético-culturais que se integram 

cada qual em torno de uma respectiva concepção própria do que seja o 

bem. Apesar do desvinculamento do plano de integração político com 

os diversos ethos específicos das diversas formas de vida existentes no 

interior do Estado, uma nação de cidadãos reunidos em um mesmo 

Estado só consegue manter vivas as suas instituições democráticas 

quando desenvolver uma determinada medida de lealdade espontânea 

perante o próprio Estado (cf. HABERMAS, 1996, p. 265-6). 

Essa lealdade só se desenvolve na medida em que os cidadãos 

ao mesmo tempo em que estão vinculados às suas formas de vida e 

visões de mundo específicas desenvolvem um “patriotismo 

constitucional” (Verfassugspatriotismus). O “patriotismo 

constitucional” aparece em Habermas (1996) como uma alternativa ao 

individualismo liberal e ao republicanismo, exigindo o engajamento do 

cidadão nas questões públicas. Por meio dele, Habermas procura 

resolver o conflito entre “liberdade dos antigos” e “liberdade dos 

modernos”, visando conservar a “liberdade dos modernos”, e, ao 

mesmo tempo recuperar uma parte da “liberdade dos antigos”.  

A ideia habermasiana de “patriotismo constitucional” 

(Verfassugspatriotismus) tenta, portanto, fazer uma mediação entre as 

visões comunitarista e a liberal, já que se, por um lado, o 

individualismo liberal não é capaz de assegurar a coesão social, e pode 

levar à dissolução da sociedade, por outro lado, a visão comunitarista 
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pode levar à perda das liberdades individuais asseguradas pela 

modernidade ocidental.  Nesse sentido, em vez de se apoiar sobre uma 

pretensa unidade cultural, religiosa, étnica ou linguística, cabe ao 

cidadão unir-se em torno de princípios constitucionais que asseguram 

os mesmos direitos e deveres a cada indivíduo que faz jus ao título de 

cidadão de um país. Essa “crença comum” seria a condição de 

estabilidade dessa sociedade, assegurando simultaneamente os direitos 

individuais e os deveres cívicos e constitucionais. A Constituição seria, 

desse modo, para Habermas (1996), uma moldura institucional eficiente 

para uma dialética entre a igualdade jurídica e factual, que ao mesmo 

tempo fortalece tanto a autonomia privada dos cidadãos como sua 

autonomia cidadã no âmbito do Estado.  

 

2.2  A ANÁLISE HABERMASIANA SOBRE A IMIGRAÇÃO E A 

PROBLEMÁTICA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Para Habermas (1996), a imigração se tornou um problema 

incômodo no contexto europeu, porque com ela a autocompreensão 

ético-política da nação que acolhe os imigrantes é afetada, já que a sua 

afluência altera a composição da população também sob um ponto de 

vista ético-cultural37. Mesmo assim, afirma Habermas (1996), é 

questionável a atitude, nos dias atuais, de hostilidade contra 

estrangeiros, amplamente difundida nos demais países da Unidade 

Europeia, e também na Alemanha. Diante dessa situação, ele se 

pergunta se é justificável a política de isolamento contra imigrantes, 

realizada nesses países; também se questiona se os limites do anseio 

por imigração não esbarram justamente no direito de uma coletividade 

política de manter intacta sua forma de vida político-cultural, e se o 

                                                 
37 Devido às ondas imigratórias, a identidade coletiva muda a longo prazo. E, desse 

modo, se amplia o horizonte no qual os cidadãos interpretam os princípios 

constitucionais que têm em comum. Devido à modificação da composição cultural do 

conjunto dos cidadãos ativos, altera-se também o contexto a que se refere a 

autocompreensão ético-política da nação como um todo (cf. HABERMAS, 1996, p. 

266). 
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direito a autodeterminação não inclui o direito à autoafirmação da 

identidade de uma nação, partindo da premissa de que a ordem geral do 

Estado está eticamente impregnada, já que a imigração poderia alterar a 

índole amadurecida ao longo da história de uma forma de vida político-

cultural. Com a naturalização, cada país controla a ampliação da 

coletividade, definida através dos direitos à cidadania. Mas sob que 

condições cabe ao Estado negar a cidadania aos que tornam válida uma 

pretensão de naturalização? Em que medida um Estado democrático de 

direito – procurando defender a integridade de uma forma de vida de 

seus cidadãos, e, por isso, buscando precaver-se contra possíveis 

problemas (como a criminalidade, por exemplo) – pode exigir do 

imigrante que ele se assimile? 

Para Habermas, um Estado democrático de direito que leve a 

sério o desacoplamento dos dois planos de integração (o plano ético e o 

plano político) só pode exigir do imigrante uma socialização política no 

sentido de uma concordância ou adequação externa com os princípios 

da constituição. Desse modo, é garantida a identidade da república, já 

que ela é intocada pela imigração, por estar firmada sobre os princípios 

constitucionais ancorados na cultura política, e não nas orientações 

éticas de base próprias a uma forma cultural predominante no país. 

Sendo assim, só se espera que os imigrantes se disponham a criar raízes 

na cultura política de sua nova pátria, sem que desse modo tenham de 

renunciar à forma de vida cultural de sua origem. Para Habermas, não 

há justificação para que a assimilação se dê de uma maneira forçada, 

em benefício da autoafirmação de uma forma de vida cultural 

predominante no país (cf. HABERMAS, 1996, p. 267-8). 

Mas, embora Habermas afirme que o direito à autodeterminação 

democrática contém em si o direito dos cidadãos a insistir no caráter 

inclusivo de sua própria cultura de origem – e, com isso, a sociedade é 

protegida contra o perigo da segmentação, contra a exclusão de 

subculturas estrangeiras ou a dissolução separatista em diversas 

subculturas sem quaisquer vínculos –, ele também afirma que a 

integração política não se estende a culturas imigratórias 

“fundamentalistas”. 
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Diante do “chauvinismo europeu”, que procura se precaver 

contra a imigração das regiões de pobreza do Leste e do Sul, fazendo da 

Europa uma grande fortaleza, Habermas questiona se para além da 

postulação moral de integração não subsiste também um direito 

legítimo à integração (cf. HABERMAS, 1996, p. 269). Segundo ele, a 

história da colonização e do desenraizamento de culturas regionais com 

o evento da modernização capitalista resultam em obrigações 

específicas para o Primeiro Mundo. Além do mais, os europeus 

participaram, entre 1800 e 1960, de forma desproporcional dos 

movimentos migratórios intercontinentais (cerca de 80%). Esse êxodo 

foi decisivo para a melhora da situação econômica, tanto nos países de 

origem dos imigrantes quanto a imigração em direção inversa (ocorrida 

rumo à Europa no tempo da reconstrução, após a Segunda Guerra 

Mundial). A Europa beneficiou-se muito com esses fluxos migratórios 

(cf. HABERMAS, 1996, p. 269-270).  

Certamente, afirma Habermas, tais razões não bastam para 

justificar a garantia de um direito individual à imigração que seja 

legítimo e que possa ser cobrado por ação judicial, mas elas justificam 

o comprometimento moral com uma política liberal de imigração que 

abra a própria sociedade para imigrantes e oriente o fluxo imigratório 

na medida em que existam capacidades disponíveis. Da fundamentação 

moral de uma política de imigração liberal deveria resultar também a 

obrigação de não limitar os contingentes de imigração às carências 

econômicas do país que acolhe os imigrantes, e sim de limitá-los 

segundo critérios aceitáveis a partir da visão de todos os envolvidos38. 

                                                 
38 Segundo Habermas (1996), a Alemanha procura se esquivar da obrigação moral 

ante os fugitivos das regiões do mundo acometidas pela miséria, e, em vez de uma 

política de imigração que abra opções jurídicas para os imigrantes, aceita de maneira 

tácita o ônus de uma imigração ilegal, instrumentalizada para fins políticos. Para ele, 

a deportação de imigrantes fugitivos de outros Estados sem interposição de recurso 

jurídico destrói o “teor essencial” do direito individual legítimo ao asilo político. Essa 

política baseia-se na premissa de que a Alemanha não é um país de imigração: o que é 

contrário à realidade. A aquisição da nacionalidade para os estrangeiros é, por outro 

lado, dificultada. Nem sequer os filhos de estrangeiros adquirem os direitos de 

cidadania sem restrições. E até os estrangeiros dispostos a renunciar à cidadania de 

que já dispõem precisam ser residentes há mais de quinze anos para se naturalizar. Já 
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Apesar das vantagens com que a própria Europa lucrou com os 

fluxos migratórios durante todo o séc. XIX e primeira metade do séc. 

XX, ela hoje impõe grandes barreiras ao ingresso de imigrantes, 

acreditando que com essas medidas está contribuindo para a integração 

social europeia. A imigração é, no entanto, apenas um dos vários 

problemas acarretados com a globalização que os diversos Estados 

europeus não procuram mais resolver de modo isolado. O processo de 

integração econômico europeu esbarra na necessidade de integração 

política. Para tanto, surge a questão da possibilidade de uma 

constituição regional como um modelo mundial a ser seguido.  

 

2.3  GLOBALIZAÇÃO E ESTADO SOCIAL: A PROPOSTA HABERMASIANA 

DE UMA NOVA ORDEM MUNDIAL 

 

Para Habermas (1996), embora no passado o Estado nacional 

tenha guardado de forma quase neurótica suas fronteiras, hoje 

processos supranacionais “irrefreáveis” colocam em cheque esses 

controles em diversos pontos.  No passado, o Estado nacional articulou 

e institucionalizou a ideia republicana da ação consciente e efetiva da 

sociedade sobre si mesma. Era um traço típico seu tanto a relação 

                                                                                                                     
os chamados “alemães por nacionalidade” (que moram em outros países, mas 

possuem ascendência alemã) dispõem de direito constitucionalmente expresso a se 

naturalizar. Habermas (1996) afirma que essas deficiências são compreendidas 

quando se tem como pano de fundo a autocompreensão dos alemães enquanto nação 

de concidadãos firmada em velhas noções étnicas. Enquanto na França é francês e 

tem direitos de um cidadão francês no âmbito do Estado quem lá nasce, na Alemanha 

ainda se faz distinções entre cidadãos de outra ascendência, no âmbito do Estado, e 

“alemães por nacionalidade”. Enquanto a consciência nacional francesa se 

desenvolveu no âmbito de um Estado territorial, na Alemanha ela se vinculou 

primeiramente à ideia de uma “nação cultural”, de inspiração romântica e cultivada 

pela burguesia letrada. Enquanto a consciência nacional francesa se desenvolveu pari 

passu com a imposição de direitos democráticos para os cidadãos e em luta contra a 

soberania do próprio rei, o nacionalismo alemão surgiu da luta por direitos 

democráticos de cidadania vinda de cima e motivada pela luta contra um inimigo 

externo (Napoleão). Pelo fato de ter nascido de uma luta por libertação como esta, a 

consciência nacional alemã pode se associar ao pathos específico e peculiar da cultura 

e ascendência étnica alemã, particularismo este que marcou a forma como este povo 

passou a autocompreender-se (cf. HABERMAS, 1996, p. 271-6). 
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complementar entre Estado e economia, quanto entre política de 

assuntos interiores e concorrência de poderes interestatais. Mas, com a 

desnacionalização da economia, essas condições se alteraram. 

Atualmente, todos os países industrializados são afetados pelas 

estratégias de investimento de um número cada vez maior de empresas 

que se orientam pelos mercados financeiros e de trabalho, organizados 

hoje em rede mundial. Com a desnacionalização da economia, a 

política nacional perde progressivamente o domínio sobre as condições 

de produção sob as quais surgem os lucros e receitas tributáveis. Os 

governos nacionais têm uma influência reduzida sobre as empresas que, 

por sua vez, tomam suas decisões de investimento em um horizonte de 

orientação globalmente ampliado. 

Para Habermas (1996), o Estado não deve, no entanto, abdicar 

da política em prol do objetivo da capacidade de concorrência no 

mercado internacional, aceitando o desemprego duradouro e o total 

desmonte do Estado social. É mister, segundo ele, que a política cresça 

no sentido de acompanhar os mercados, formando agentes capazes de 

atuar em nível supranacional. Devido à total desregulamentação 

jurídica internacional da economia no mundo globalizado (a regulação 

que existe é apenas dos interesses econômicos), o Estado do Bem Estar 

Social não consegue cumprir com suas políticas sociais. Diante desse 

quadro, Habermas (2001) propõe um novo modelo, que regulamente os 

impulsos desses agentes econômicos. Trata-se da proposta de formação 

de estruturas supraestatais, que, a partir do predomínio de um 

sentimento cosmopolita dos cidadãos, seria possível o surgimento de 

um direito que seja capaz de intermediar as relações internacionais. 

O Welfare State, como mostra Habermas (2001), apresentou 

limitações internas desde o curto momento em que se constituiu como o 

principal paradigma. Essas limitações (estrutura onerosa do modelo de 

Estado que cada vez mais investe para conseguir manter os benefícios 

sociais alcançados, mas que sofre com a sua manutenção, e a cultura 

paternalista que eleva a necessidade doméstica dos seus cidadãos) irão 

se agravar a partir da década de 70, surgindo assim a dúvida se esse 

modelo é de fato capaz de promover a dignidade da vida de seus 
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cidadãos. O desenvolvimento do Estado social acabou num beco sem 

saída. Com ele, afirma Habermas, “esgotaram-se as energias da utopia 

de uma sociedade do trabalho” (HABERMAS, 1987, p. 112).O 

neoliberalismo surge, na década de oitenta, como um movimento que 

busca solucionar os problemas surgidos nos Estados de bem-estar 

social no decênio anterior. Sua política reducionista (com privatizações 

em massa e diminuição da estrutura estatal) se estabelece como uma 

tendência mundial, gerando um novo panorama onde os Estados 

passaram a ter uma interferência mínima na economia, gerando 

melhores condições para o mercado que, a partir desse momento, se 

encontra livre para estabelecer e alcançar suas metas independentes das 

políticas públicas. Paralelamente, dá-se um grande desenvolvimento 

tecnológico e científico e um aumento da população mundial em grande 

escala. A diminuição dos postos de trabalho (devido ao avanço 

tecnológico ocorrido) e o grande aumento populacional geraram uma 

maior demanda de benefícios sociais por parte do Welfare State, que 

passou a ficar cada vez mais sobrecarregado.  

Todos esses problemas agravaram-se ainda mais com a 

globalização, já que com ela o capitalismo totalmente desregulado 

passou a atuar de acordo com interesses privados, agindo 

estrategicamente, de forma a aumentar progressivamente o lucro. O 

capital global passa, então, a disciplinar as políticas públicas nacionais, 

deslocando o centro de decisões políticas e instrumentalizando-as para 

seus próprios fins. Os governos, por outro lado, passaram a 

responsabilizar-se mais perante a impessoalidade do comando dos 

mercados internacionais do que perante os seus eleitores. A 

globalização fez surgir problemas que dificultam ainda mais a 

manutenção das sociedades de bem estar social. Pior ainda a situação 

dos Estados subdesenvolvidos que já não tinham boa condição social e 

que, mesmo sendo pouco estruturados e atrasados tecnologicamente, 

foram obrigados a integrar o processo imposto pelo neoliberalismo de 

não intervir na economia. Diferente a situação de algumas grandes 

empresas – que passam a ter rendimentos maiores do que os produtos 

internos brutos de muitos países. Se, por um lado, os grandes 
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especuladores mercadológicos internacionais passaram a se utilizar da 

liberalidade estabelecida pela nova situação para aumentar cada vez 

mais seus lucros, por outro, os Estados, com pretensão de atrair 

benefícios sociais, acabaram cedendo sem nenhuma contrapartida e se 

tornando cada vez mais onerosos.  

Como mostra Habermas (2001), a globalização da economia 

destrói uma constelação histórica que havia provisoriamente permitido 

o compromisso do Estado social. Mesmo que ele não representasse a 

solução ideal de um problema inerente ao capitalismo, “ainda assim 

havia mantido os custos sociais existentes dentro de um limite 

aceitável” (HABERMAS, 2001, p. 68-9). Dessa forma, ressalta 

Habermas a necessidade de uma nova ordem, uma constelação pós-

nacional que possa atuar frente aos desafios da economia transnacional. 

Essa nova ordem se faz necessária frente à impotência dos Estados 

nacionais frente esses novos obstáculos impostos. Com a globalização 

neoliberal, as metas econômicas só são alcançadas com custos sociais e 

políticos que ameaçam a própria democracia. Diante desta situação, o 

Estado permanece de mãos atadas, já que, para manter a 

competitividade e ser atraente aos mercados, precisa oferecer atrativos. 

Por outro lado, tais atrativos implicam na aceitação de condições 

impostas, o que significa redução dos impostos, diminuição do poder 

de atuação e da capacidade de intervenção nos problemas sociais. A 

globalização do sistema econômico mundial limita a tal ponto as 

possibilidades de ação dos Estados nacionais que a atuação desses 

resulta insuficiente para amortizar os efeitos colaterais (cf. CENCI, 

2005). 

Para Habermas (2001), diante da crise do Welfare State 

provocada pelos efeitos da globalização, é mister levar em consideração 

a vontade dos povos (europeus), sobre o modelo que preferem viver, já 

que o modelo neoliberal demonstrou-se ineficiente e insustentável. 

Segundo ele, a maioria dos povos ainda prefere viver sob o domínio do 

Welfare State, já que ele teria proporcionado índices sociais bastante 

confortantes no período pós-guerras e o povo não poderia ficar distante 

desses benefícios sem reclamar a sua falta. Isso foi percebido após a 
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onda neoliberal, acelerada pela globalização (que iniciou um processo 

de diminuição de garantias sociais – diminuição dos empregos, 

fragilidade financeira dos sistemas públicos de previdência, dentre 

outros – causando efeitos como a xenofobia, já que parte da população 

acreditava que poderiam ser os estrangeiros os responsáveis por esse 

quadro). Para Habermas (2001), a manutenção de bons índices sociais, 

proporcionados pelo Estado, deve ser unida com as liberdades 

individuais desejada pelos liberais – prevalecendo, no entanto, os 

direitos sociais. Essa vontade deve ser positivada através de 

constituições transnacionais onde os valores dos povos devem ser 

firmados. E já que, no entender de Habermas, existe uma comunidade 

europeia e uma vontade comum do povo de toda a Europa, essa 

manifestação constitucional somente poderia se dar no âmbito pós-

nacional.  

Diante dos diversos problemas aqui abordados – que irão ser 

fonte de desintegração social e/ou déficit de legitimidade dos hodiernos 

Estados democráticos de direito –, Habermas irá propor como uma 

possível solução ou saída para a questão da legitimidade do direito e da 

democracia a ideia de uma constitucionalização (ou juridicização) do 

direito e da política internacional. O déficit de democracia das decisões 

tomadas pelas instituições formadoras de blocos econômicos irá impor 

na agenda de discussões a questão de como as estruturas supranacionais 

podem ser democraticamente legitimadas.  

A experiência histórica da democracia liberal moderna leva 

Habermas a acreditar que uma constitucionalização para uma união de 

blocos regionais é a obtenção da plenitude da supranacionalidade em 

termos institucionais, nos mesmos termos em que se desenvolveu o 

Estado nacional. E como decorrência desse processo, um 

constitucionalismo global do direito seria necessário para impor rédeas 

ao setor econômico e fundamental para a legitimação da democracia e 

dos direitos fundamentais do indivíduo no nível pós-nacional.  
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3. 

O MULTICULTURALISMO EM QUESTÃO: UMA POLÍTICA 

ETNONACIONALISTA NEOFEUDAL OU DE RECONHECIMENTO DA 

DIFERENÇA? 

 

 

3.1 A CRÍTICA HABERMASIANA À POSIÇÃO ETNONACIONALISTA 

 

A crítica de Habermas à posição etnonacionalista39 parte da sua 

análise sobre a origem do Estado nacional moderno. Essa posição, 

baseada na noção de “nação cultural”, será superada definitivamente, 

segundo Habermas (1996), pela ideia liberal de uma nação de cidadãos, 

onde todos são “iguais” diante da lei ou do direito. De acordo com a 

análise de Habermas, as nações europeias que constituíram a vanguarda 

na formação do Estado nacional seguiram caminhos muito diversos. As 

chamadas “nações tardias” (Alemanha e Itália) assumiram um 

desenvolvimento diferente da França, Inglaterra e/ou, do outro lado do 

Atlântico, dos EUA. Nas denominadas “nações tardias”, a formação do 

Estado seguiu os vestígios de uma consciência nacional precipitada e 

disseminada com recursos da propaganda. Em contraste com a França e 

a Inglaterra (que surgiram no interior de Estados territoriais já 

existentes, e onde foram necessários juristas, diplomatas e militares que 

                                                 
39 A interpretação etnonacionalista vincula a ideia de nacionalismo à nação cultural ou 

à etnia. O etnonacionalismo ou nacionalismo étnico não vincula o nacionalismo ao 

Estado, como sustentam os teóricos do Estado nacional. Para Connor, por exemplo, 

“(…) o erro básico dos estudiosos acadêmicos sobre o nacionalismo foi a tendencia a 

equiparar o nacionalismo com o sentimento de lealdade ao Estado e não com lealdade 

à nação” (CONNOR, 1994, p. 87).  Desse modo, segundo Connor, “O 

etnonacionalismo constitui uma ameaça importante e crescente para a estabilidade 

política da maioria dos Estados. Em lugar de presenciar uma evolução de 

comunidades estatais, o observador da política global testemunhou uma sucessão de 

situações conflitivas entre lealdades rivais, em que os povos demonstraram que o 

sentimento intuitivo de vinculação a uma subdivisão informal e não estruturada do 

gênero humano é muito mais profundo e poderoso que os vínculos que os unem à 

estrutura formal e legalista do Estado a que pertencem” (Idem, p. 86). 
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pertenciam ao Estado-Maior em torno do rei para criar essa “entidade 

estatal” racional), na Alemanha e Itália havia escritores, historiadores, 

eruditos e intelectuais que, com os recursos da propaganda de uma 

unidade imaginária de uma “nação cultural”, ocuparam-se em preparar 

a unificação estatal imposta por via diplomático-militar (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 128-130). 

Para Habermas (1996), o êxito histórico desse modelo de 

integração social que foi o Estado nacional se deve aos méritos do 

aparato estatal moderno como tal. Como mostra Habermas, o Estado 

territorial como monopólio de poder e administração diferenciada, 

autônoma e financiada por impostos foi uma forma de organização 

mais eficiente no sentido de cumprir melhor os imperativos funcionais 

da modernização social, cultural e econômica do que as formações 

políticas de origem mais remota. Com ele, o poder executivo, apartado 

do rei e burocraticamente configurado, pôde constituir-se de uma 

organização de postos especializados segundo áreas do conhecimento, 

ocupados por funcionários públicos juridicamente treinados e apoiar-se 

sobre o poder aquartelado do exército, polícia e poder carcerário 

existente. Essa forma de organização que foi o Estado moderno 

precisou impor a “paz nacional” para que o poder fosse monopolizado 

de forma legítima. O Estado só é considerado soberano quando pode 

manter a calma e a ordem interna, ou seja, quando ele tem o poder ou a 

capacidade de impor a ordem jurídica estatal (soberania interna) e 

quando pode defender efetivamente as suas fronteiras externas, ou seja, 

quando possui a capacidade de auto-afirmação em meio à concorrência 

anárquica pelo poder entre os Estados (soberania externa). Seu status 

de sujeito no direito internacional baseia-se no reconhecimento 

internacional como membro igual e independente no sistema de 

Estados; mas, para isso ele precisa possuir uma posição de poder 

suficientemente forte (cf. HABERMAS, 1996, p. 131-2). 

Para Habermas, a separação entre Estado e “sociedade civil” 

também foi fundamental para o processo de modernização, porque, 

desse modo, o Estado moderno irá se restringir a tarefas 

administrativas, abandonando assim as tarefas produtivas – que antes 
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eram cumpridas no âmbito do domínio político – a uma economia de 

mercado. O Estado passa a ocupar-se apenas das “condições gerais da 

produção” (do arcabouço jurídico e da infraestrutura necessários ao 

trânsito capitalista de mercadorias e à organização do trabalho social). 

Sua demanda será suprida pela arrecadação de impostos da sociedade 

civil. Com isso, passa a depender da capacidade produtiva da economia 

orientada pelos mercados, que mesmo sendo instituídos e 

supervisionados politicamente, seguem uma lógica própria que escapa 

ao controle estatal. Essa diferenciação entre Estado e economia irá se 

refletir na diferenciação entre direito público e privado, resultando em 

ganho para a autonomia privada. Ou seja, a partir do momento em que 

o Estado moderno passa a se servir do direito positivo como forma de 

organização de sua dominação política, ele se vincula a um instrumento 

que – com os conceitos de lei, do direito subjetivo e da pessoa jurídica 

– confere validação a um princípio novo, explicitado por Hobbes: tal 

princípio afirma que é permitido aos cidadãos, em uma ordem do 

direito positivo, tudo aquilo que não é proibido. Pelo fato de o poder 

estatal já estar domesticado em sua condição de Estado de direito, e de 

a coroa já estar sob a lei, o Estado não pode se servir do instrumento do 

direito sem organizar os trâmites na esfera da sociedade civil de modo 

que as pessoas em particular possam chegar ao gozo de liberdades 

subjetivas. Com a separação entre os direitos privado e público, o 

cidadão individual no papel do súdito ganha uma área crucial de 

autonomia privada (cf. HABERMAS, 1996, p. 132-3). 

Segundo Habermas, hoje vivemos em sociedades nacionais 

desse tipo. E, embora, antes existissem Estados, é só a partir do final do 

século XVIII que Estado e Nação se fundem para se tornar o que será o 

Estado Nacional40. As nações transformaram-se, no entanto, em um 

eficiente mecanismo de defesa contra tudo o que era estrangeiro, 

mecanismo de desapreço de outras nações e de exclusão de minorias 

nacionais, étnicas e religiosas (em especial dos judeus, onde ocorre a 

                                                 
40 “Estado” e “nação’ ainda que andem juntos algumas vezes, não são conceitos 

correspectivos: são, na verdade, potencialmente conflitivos (cf. OLSSON, 2007, p. 

296s). 
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vinculação entre nacionalismo a antisemitismo) (cf. HABERMAS, 

1996, p. 134). Mesmo assim, a invenção do Estado-nação desempenhou 

também um papel importante na transformação do Estado moderno da 

fase inicial em uma república democrática. Desse modo, a 

autocompreensão nacional constituiu o contexto cultural em que os 

súditos puderam tornar-se cidadãos politicamente ativos. Para 

Habermas, a ideia e o sentimento de pertença a uma nação pôde criar 

entre pessoas, até então estranhas entre si, uma coesão solidária. O 

Estado nacional tem, portanto, o mérito de ter resolvido dois 

problemas: com base em um novo modo de legitimação, ele tornou 

possível uma nova forma de integração social mais abstrata (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 135). 

Esse novo modelo de integração social – o Estado-Nação ou 

Estado nacional – só se desenvolve à medida que ocorre a cisão entre as 

confissões, e o pluralismo de visões de mundo pouco a pouco priva a 

autoridade política de sua base religiosa, a “graça divina”. Desse modo, 

o Estado secularizado passa a legitimar-se a partir de outras fontes. Por 

outro lado, com a urbanização e modernização econômica (expansão e 

aceleração da circulação de produtos, pessoas e informações, quando a 

população é arrancada dos liames sociais organizados em estamentos 

do início da Era Moderna) a população é posta em movimento e 

individualizada. A esses desafios o Estado nacional responde com a 

mobilização política de seus cidadãos (cf. HABERMAS, 1996, p. 135). 

Segundo Habermas, se antes o indivíduo era visto como súdito 

(submisso ao poder estatal), com a transição ao Estado democrático de 

direito ele passa a ser visto como membro integrante, cidadão partícipe 

do exercício da autoridade política. Com a mudança da soberania do 

príncipe para a soberania popular os direitos dos súditos transformam-

se em direitos dos cidadãos, ou seja, em direitos liberais e políticos de 

cidadania. Tais direitos passam a garantir não só a autonomia política, 

mas também a autonomia privada. A ideia de Nação irá, portanto, 

preenchera lacuna necessária para a mobilização política, servindo de 

força capaz de integrar as consciências morais através do apelo aos 
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corações e ânimos41. Nesse processo de surgimento do Estado nacional, 

os direitos de cidadania irão se associar ao significado de pertença a um 

povo culturalmente definido. É assim que encontra forças para essa 

forma de integração social abstrata que se dá pela via democrática de 

estabelecimento da cidadania42.  

Mas, para Habermas, se na época de Hegel o Estado nacional 

serviu como uma resposta convincente ao desafio histórico de encontrar 

um equivalente funcional às formas de integração social, tidas como em 

processo de dissolução43; hoje, com a globalização e o 

                                                 
41 Como afirma Habermas, é a ideia de Nação, criada artificialmente a partir da fusão 

de antigas lealdades em uma nova consciência nacional segundo necessidades 

burocráticas, que irá tornar consciente aos habitantes de um mesmo território a nova 

forma de pertença a um todo, política e juridicamente mediada. A consciência 

“nacional”, que se cristaliza em torno da percepção de uma ascendência, língua e 

história em comum, faz com que indivíduos estranhos se entendam como membros 

solidários de uma mesma entidade política. É a nação ou o espírito do povo 

(entendida como a primeira forma moderna de identidade coletiva) quem provê a 

forma estatal juridicamente constituída de um substrato cultural (cf. HABERMAS, 

1996, p. 136-7).  
42

 Os EUA são um exemplo oposto, pois lá a forma republicana se manteve mesmo 

sem ter por base uma população culturalmente homogeneizada: lá, em lugar de um 

nacionalismo, apresenta-se uma religião civil enraizada na cultura da maioria.  
43Essa forma de integração social, que foi o Estado nacional, surgiu com a paz de 

Westfália. A paz de Westfália (1648) concluiu a guerra dos Trinta Anos e firmou o 

novo sistema de Estados europeus. Esse sistema se estabilizou na Europa ao longo 

dos séculos XVIII e XIX, e se tornou universal na primeira parte do século XX 

devido à expansão da comunidade internacional. Ele se consolida como o primeiro 

ordenamento internacional moderno baseado no pluralismo dos Estados nacionais, 

territoriais e soberanos, que haviam surgido das ruínas do universalismo político do 

Império e do Papado. Nesse sistema, a soberania interna do Estado se expressa como 

poder exclusivo de mando por parte dos órgãos estatais em relação aos seus cidadãos, 

e a soberania externa, como independência absoluta internacional de tais órgãos. 

Sendo assim, o Estado não reconhece mais nenhuma autoridade política ou jurídica a 

entidades exteriores a seu próprio âmbito territorial e normativo. Após a Segunda 

Guerra Mundial esse sistema sofre uma revisão parcial com a Carta das Nações 

Unidas que, apesar de proclamar solenemente a igualdade soberana dos Estados, cria 

o Conselho de Segurança – um órgão que dispões de poderes supranacionais muito 

amplos onde exercem sua soberania as cinco potências vencedoras da II Guerra. O 

modelo de Westfália também só reconhece como subjetividade jurídica no direito 

internacional apenas os Estados. A fonte exclusiva do direito internacional é a 

autoridade soberana dos Estados. Desse modo, não se prevê nenhuma jurisdição 

obrigatória que tenha a faculdade de constatar violação do direito, nem nenhuma 
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multiculturalismo, encontramos um desafio semelhante: muitos 

problemas – advindos do trânsito e da comunicação, da produção 

econômica e de seu financiamento, da transferência de tecnologia e 

poderio bélico, em especial dos riscos militares e ecológicos – não mais 

podem ser resolvidos apenas no âmbito de atuação da soberania do 

Estado nacional. Com o “esvaziamento da soberania de Estados 

nacionais”, será necessária uma reestruturação e ampliação das 

capacidades de ação política em um plano supranacional que ainda está 

em fase incipiente. No entender habermasiano, estão se constituindo 

hoje formas de organização supraestatal para regimes continentais, que 

poderiam ceder a infraestrutura necessária às Nações Unidas, ainda 

hoje muito ineficientes; esse passo abstrativo ainda incompleto, rumo 

às sociedades pós-nacionais, dá continuidade ao processo de integração 

iniciado com Estado nacional moderno (cf. HABERMAS, 1996, p. 

130). Atualmente, o Estado nacional se vê desafiado tanto pelo 

multiculturalismo como pela pressão problematizadora da globalização: 

a diferenciação multicultural da sociedade e os processos de 

globalização irão corroer a soberania interna e externa dos Estados 

nacionais hoje vigentes44.  

                                                                                                                     
autoridade de polícia internacional. O direito internacional daí resultante tampouco se 

ocupa das estruturas políticas internas de cada Estado, nem tem competências para 

julgar os comportamentos que as autoridades políticas estatais têm com respeito a 

seus cidadãos. Reconhece-se assim que nenhum Estado nem organização 

internacional pode interferir nos assuntos internos ou na domestic jurisdiction de um 

Estado soberano. 
44Habermas irá se perguntar se há hoje um equivalente para o elemento de junção 

entre a nação de cidadãos e a nação que se constitui a partir da ideia de povo. Como 

veremos, o conceito de “patriotismo constitucional” será de extrema importância para 

ele na tentativa de resolver essa questão. No que concerne à questão da diferenciação 

multicultural da sociedade: para ele, será mister que a cultura política de um país 

cristalize-se em torno da constituição em vigor de modo a proporcionar a coexistência 

com os mesmos direitos, no interior de uma mesma coletividade, formas diversas de 

vida cultural, étnica e religiosa, não apenas lado a lado, mas também umas com as 

outras. No lugar de um nacionalismo original ele irá sugerir um “patriotismo 

constitucional” (Verfassugspatriotismus), onde a constituição deva revelar-se como 

moldura institucional eficiente para uma dialética entre a igualdade jurídica e factual, 

que ao mesmo tempo fortalece a autonomia privada dos cidadãos, bem como sua 

autonomia cidadã no âmbito do Estado (cf. HABERMAS, 1996, p. 143). 
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3.2  SOBRE A CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A discussão sobre a superação do Estado nacional, surgida 

nesse contexto, é ambígua: para a visão pós-moderna (cf. 

HABERMAS, 1996), o fim do Estado nacional leva-nos também à 

separação do projeto de autonomia para o Estado de cidadãos que 

estourou seu crédito sem esperanças de recuperação. Mas, para 

Habermas (1996), ainda há chance para o projeto de uma sociedade 

apta a aprender e ser capaz de agir sobre si mesma por meio da vontade 

e da consciência política, mesmo que para além de um mundo 

constituído por Estados nacionais. E como Habermas acredita que a 

ideia cosmopolita é a continuação ou desenvolvimento da ideia de 

Estado de direito, a controvérsia se desenvolve em torno da 

autocompreensão normativa do Estado democrático de direito: será que 

ele perdeu por completo sua função? 

Como mostra Habermas (1996), para a visão sistêmica, o Estado 

nacional e a sociabilidade política chegaram ao fim: neste mundo pós-

político, existe uma sociedade global descentrada, que se decompõe em 

uma quantidade desordenada de sistemas funcionais que se reproduzem 

e se orientam a si mesmos, sem uma língua partilhada em comum, onde 

os diferentes subsistemas comportam-se uns diante dos outros segundo 

imperativos de autoconservação. Tais sistemas de autoafirmação 

operam nesse contexto de desordem sem quaisquer normas, já que se 

desligam da associação política estatal. Para Habermas, é mister que 

surjam agentes capazes para atuar com força suficiente no plano 

internacional para atingir consensos em torno dos arranjos, 

procedimentos e condições políticas circunstanciais prementes. De 

acordo com ele, o Estado nacional não foi extinto, mas sim 

“suprassumido”. Ele deve ser integrado em uma ordem supranacional 

capaz de dar às Nações Unidas e às suas organizações regionais 

condições que iniciem uma nova ordem mundial e nova ordem 

econômica global.  Resta, porém, saber se a democracia conseguirá 

sobreviver a este contexto (cf. HABERMAS, 1996, p. 153).  
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Tendo como ponto de referência as formações dissolutivas de 

Estados ocorridas após a desagregação do império soviético e a 

fundação de novos Estados nacionais, Habermas (1996) mostra que as 

terminologias utilizadas desde então estão muito longe de serem 

inocentes, por que sugerem determinado modo de ver a realidade muito 

suspeito. A interpretação etnonacionalista, por exemplo, passa – 

segundo ele – por cima da diferença fixada na terminologia tradicional 

entre “ethnos” e “demos”. Para Habermas, o conceito etnológico de 

nação entra em concorrência com o conceito empregado 

historicamente, porque apaga as referências específicas à ordem do 

Estado democrático de direito, à historiografia política e à dinâmica da 

comunicação de massas, às quais a consciência nacional surgida na 

Europa do século XIX deve seu caráter reflexivo e peculiarmente 

artificial. De acordo com Habermas, a identidade nacional moderna 

caracterizou-se justamente pela superação de vinculações regionais, 

particularistas: na Europa do século XIX, a nação funda um novo 

relacionamento solidário entre pessoas estranhas, transformando de 

modo universalista as lealdades tradicionais para com a aldeia e a 

família, a região e a dinastia. Este foi um processo difícil e longo, que 

chegou a beirar o início do século XX. Essa superação universalista dos 

particularismos étnicos foi, para Habermas, uma forma mais abstrata e 

perfeita de integração que chegou ao ponto de manifestar-se na 

disposição solidária e risco pessoal para a luta e para o sacrifício contra 

os denominados inimigos da pátria (cf. HABERMAS, 1996, p. 156). 

Habermas mostra, no entanto, que esta simbiose entre 

nacionalismo e republicanismo se apresenta como uma constelação 

passageira. Apesar da consciência nacional propagada por intelectuais e 

sábios ter se expandido a partir da burguesia urbana culta e se 

cristalizado em redor da ficção de uma ascendência comum, da 

construção de uma história compartilhada e de uma língua escrita, e ter 

transformado súditos em cidadãos politicamente conscientes, que se 

identificam com a constituição republicana, o nacionalismo não é, no 

entanto, uma condição prévia necessária para um processo democrático. 

É só com a progressiva inclusão da população no status de cidadãos 
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que se abre para o Estado uma fonte secular de legitimação, e se produz 

o novo patamar para uma integração social abstrata, juridicamente 

mediada (cf. HABERMAS, 1996, p. 156-7). 

Embora a interpretação “etnonacionalista” (cf. CONNOR, 

1994), de cunho substancialista e a procedimentalista habermasiana (cf. 

HABERMAS, 1997) partam ambas da mesma ideia de que o Estado 

nacional reagiu ao problema da desintegração de uma população que 

foi arrancada dos liames sociais estamentais da sociedade dos 

primórdios da Idade Moderna, elas localizam a solução do problema 

em níveis diferentes: uma no nível da cultura (a etnonacionalista), a 

outra (a habermasiana) localiza a solução no nível das instituições e dos 

procedimentos democráticos.  

Habermas (1996) irá opor-se a Carl Schmitt (1996) porque, 

segundo ele, Schmitt teve um efeito relevante para a visão 

etnonacionalista, por naturalizar e homogeneizar o espírito popular, 

colocando-se em contradição com o republicanismo inspirado no 

direito racional. Habermas irá criticar a semelhança de significado feita 

por Schmitt entre os conceitos de “povo” e “nação”. E diferentemente 

de Schmitt (1996) ele irá afirmar que soberania popular e direitos 

humanos, democracia e Estado de direito estão conceptualmente 

interligados; já que a decisão por uma forma de legislação democrática 

e juridicamente positivada só pode ser executada através da exigência 

de reconhecimento recíproco dos direitos de cidadania, onde todos 

decidam o mesmo para todos. Isso exige um processo de legiferação 

que garanta legitimidade e que estabeleça, em longo prazo, a 

configuração do sistema das leis (soberania popular 

procedimentalizada). Com a institucionalização jurídica desse processo 

de autolegislação democrática surgem os direitos fundamentais. Perde 

sentido, desse modo, a reivindicação de uma retomada ou um retorno 

da formação da vontade política a um a priori substantivo de um 

consenso passado obtido entre membros de um povo homogeneizado 

num momento pré-político. Para Habermas, não é necessário um 

consenso básico prévio, garantido pela homogeneidade cultural, porque 

o processo democrático de formação da opinião e da vontade é capaz de 
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proporcionar um acordo normativo racional mesmo entre estranhos. Ao 

garantir uniformemente o valor de uso das liberdades subjetivas, o 

processo democrático cuida para que a rede cidadã não se rompa 

preenchendo assim as lacunas da integração social (cf. HABERMAS, 

1996, p. 163-4).      

O questionamento crítico feito por Schmitt quanto à força de 

integração social do Estado de direito centrado no processo 

democrático (cf. SCHMITT, 1996) está embasado na crítica hegeliana 

ao “Estado da necessidade e da razão”, característico do direito natural 

moderno, e que hoje é retomada pelos comunitaristas contra os liberais. 

Segundo Habermas (1996), essa crítica tem como alvo a concepção 

atomística do indivíduo como um “eu desvinculado” e o conceito 

instrumentalista da formação da vontade política como uma agregação 

de interesses sociais. Segundo ela, os indivíduos que fazem parte do 

contrato social são apresentados como egoístas isolados, racionalmente 

esclarecidos, que não compartilham orientações culturais de valor e não 

agem orientados para o acordo mútuo. Desse modo, a formação da 

vontade política ocorre exclusivamente pelo modo de negociações a 

respeito de um modusvivendi, sem que seja possível um entendimento a 

partir de pontos de vista éticos ou morais.  

Para Habermas, é difícil de imaginar como pessoas dessa 

espécie poderiam chegar, dessa forma, a uma ordem jurídica 

intersubjetivamente reconhecida, onde se esperaria que se forjasse uma 

Nação que estabelecesse uma solidariedade cidadã entre estranhos. Mas 

é diante desse pano de fundo hobbesiano que Schmitt recomenda como 

origem e fiador de vínculos normativos a origem étnica ou cultural 

comum de um povo mais ou menos homogêneo, diante do qual o 

individualismo possessivo é cego. Para Habermas, essa crítica do 

direito natural não acerta o alvo de uma concepção intersubjetivista da 

soberania popular procedimentalizada, com a qual o republicanismo 

tem maior afinidade (cf. HABERMAS, 1996, p. 164-5). Para ele, sua 

leitura do republicanismo (dos conceitos de nação, Estado de direito e 

democracia) é mais apropriada que as visões etnonacionalista e 

comunitarista. Segundo ele, uma melhor compreensão de Kant e de 
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Rousseau irá demonstrar que a autodeterminação democrática não 

possui o sentido coletivista, e ao mesmo tempo excludente, da 

afirmação da independência nacional e da concretização da 

singularidade nacional, e sim o sentido de inserção de uma 

autolegislação que inclui uniformemente todos os cidadãos. Mas, 

enquanto para a visão procedimentalista o conceito de liberdade refere-

se à autonomia privada e pública, uniformemente garantidas 

internamente a uma associação de júris consortes livres e iguais, para a 

visão substancialista ou etnonacionalista ele se refere essencialmente à 

independência externa na existência de um povo (cf. 

HABERMAS,1996, p. 166-7). 

Como afirma Habermas (1996), a hipótese de um povo 

homogêneo contradiz o princípio da voluntariedade e conduz à 

consequências normativas indesejáveis, porque a pressuposição de uma 

identidade coletiva indisponível acaba forçando à políticas repressivas, 

seja de assimilação coercitiva de elementos estranhos, seja de 

preservação da pureza do povo, mediante apartheid ou limpeza étnica. 

O próprio Schmitt afirma que um Estado democrático perderia sua 

própria substância devido ao reconhecimento da igualdade geral entre 

os seres humanos no âmbito da vida pública e do direito geral45. Para 

Habermas, não se deve excluir que comunidades étnicas possam 

conferir-se uma constituição democrática e possam se estabelecer como 

Estados soberanos – na medida em que essa independência se legitime 

a partir do direito individual de cada cidadão a viver em liberdade, de 

acordo com as leis46 –, embora normalmente os Estados nacionais não 

                                                 
45 Como mostra Habermas, além das medidas preventivas para o controle da admissão 

de estrangeiros, Carl Schmitt defende a submissão e evacuação da população 

heterogênea, bem como a sua segregação geográfica (cf. HABERMAS, 1996, p. 169). 
46 Habermas, ao se referir sobre o desejo de secessão expresso pela minoria 

francófona canadense, e defendido por Charles Taylor e Kymlicka, afirma que uma 

reivindicação de secessão só se justificaria se o poder central do Estado negasseos 

direitos a esta parte da população, concentrada no território do Quebec; nessas 

circunstâncias, a reivindicação da inclusão poderia ser imposta pela via da 

independência nacional. Uma resistência legítima contra a injustiça, segundo 

Habermas, surge apenas da infração de direitos fundamentais individuais: a 

reivindicação da autodeterminação só pode ter como conteúdo imediato a 
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se desenvolvam de modo pacífico, a partir de etnias individuais, que 

vivem de forma isolada: além de se expandir para regiões, tribos, 

subculturas e comunidades linguísticas e religiosas vizinhas, eles 

surgem geralmente à custa de povos assimilados, oprimidos ou 

marginalizados. A formação de Estados nacionais sob o signo do 

etnonacionalismo quase sempre foi acompanhada de sangrentos rituais 

de limpeza, submissão de minorias e repressão. Na Europa dos fins do 

século XIX e XX, ela levou até ao genocídio. Normalmente, os 

perseguidos se tornaram perseguidores após a sua emancipação (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 170). 

Conforme afirma Habermas (1996), as visões substancialista 

e/ou etnonacionalista e a visão procedimentalista da democracia 

divergem quanto ao conceito de soberania. Segundo ele, o Estado 

moderno apoia-se desde suas origens no poder aquartelado do exército, 

da polícia e da execução penal, monopolizando, desse modo, os meios 

do uso legítimo da violência. Nesse contexto, entende-se por soberania 

interna a imposição eficiente da ordem jurídica do Estado, e por 

soberania externa a capacidade de se afirmar na concorrência com as 

grandes potências. A partir desse ponto de vista, a democratização, 

surgida passo a passo com a formação dos Estados nacionais, 

apresenta-se como a passagem do poder soberano dos príncipes para o 

povo. Com a autodeterminação democrática dos cidadãos muda-se a 

espécie e o exercício da soberania. O Estado democrático de direito 

revoluciona o fundamento da legitimação do poder. Mas, se por 

autodeterminação democrática se entende somente a autoafirmação e a 

autorrealização coletivas de membros homogêneos ou participantes de 

uma mesma comunidade, será ao aspecto da soberania exterior que se 

                                                                                                                     
concretização de direitos de cidadania iguais para todos. Desse modo, o apelo para 

autodeterminação – no sentido republicano – não justifica uma secessão sem atentar 

para a legitimidade do status quo. Enquanto todos os habitantes gozarem dos mesmos 

direitos e ninguém for discriminado, não há motivo normativamente convincente para 

a separação da comunidade existente. Porque, sob tais circunstâncias, não se pode 

falar em repressão nem em domínio estrangeiro que dariam direito de secessão a uma 

minoria. Habermas se posiciona explicitamente, desse modo, contra a emancipação do 

Quebec francófono frente ao Canadá anglófono. 
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dará maior ênfase. É desse modo que uma nação garante a sua 

peculiaridade e poder diante das demais nações ou Estados47.  

O conceito de soberania do direito público internacional 

clássico proíbe a intromissão nos assuntos internos de um Estado 

reconhecido internacionalmente (proibição essa reforçada na Carta das 

Nações Unidas). A proteção internacional dos direitos humanos minou 

nas últimas décadas tal princípio (de não-intromissão). Schmitt se 

insurgiu contra essa evolução. Para Habermas, a rejeição schmittiana 

das intervenções baseadas nos direitos humanos se explica devido à sua 

visão belicista das relações internacionais e da política como um todo. 

Para Schmitt, como mostra Habermas, a discriminação contra a guerra 

de agressão é inconciliável com o status e o campo de ação aberto às 

nações, que só poderiam afirmar sua existência e suas características 

peculiares no exercício do papel antagônico de sujeitos soberanos do 

direito internacional público (cf. HABERMAS, 1996, p. 176-7). 

Segundo Habermas (1996), embora não siga Carl Schmitt, o 

comunitarista Michael Walzer defende uma posição parecida48. No seu 

                                                 
47

 Segundo Habermas, embora o Estado necessite, para obter legitimidade interna, 

combinar-se com a soberania; o critério de legitimidade da ordem externa é, para o 

exercício do poder em seu interior, apenas o da manutenção da paz e da ordem (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 176). 
48 Walzer é também o autor mais influente e representativo da atualidade a tratar da 

questão do terrorismo e da guerra. Mas, diferentemente de Schmitt, que advoga a 

amoralidade da guerra, ou das teorias pacifistas que advogam a sua imoralidade, 

Walzer (2000) é um defensor da “realidade moral da guerra”, admitindo que a guerra 

em determinadas circunstâncias pode ser considerada justa e mesmo moralmente 

necessária. Quando um Estado se vê confrontado com emergências supremas, com o 

risco extremo de morte da comunidade política e da subjugação de seus membros, 

Walzer admite que este tem legitimidade para atacar deliberadamente inocentes e 

subverter as regras da guerra em nome da sobrevivência comunitária. A sua teoria 

postula que a resistência armada em defesa dos valores essenciais dos indivíduos e 

das comunidades é não só um direito como uma obrigação moral. O terrorismo é, por 

outro lado, considerado por Walzer como uma estratégia totalitária que viola todos os 

preceitos morais que devem regular e limitar o recurso à violência armada como 

forma de combate político. O terrorismo implica, para ele, a violação simultânea dos 

fundamentos liberais e comunitaristas da sua teoria da guerra justa; ele viola a 

imunidade dos não-combatentes e, ao enveredar por campanhas de morte arbitrária e 

intencional, não diferencia os indivíduos do Estado, denotando um total desrespeito 
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tratado sobre a “guerra justa” (cf. WALZER, 2000), Walzer irá 

defender o princípio da autodeterminação nacional, cabível a toda 

comunidade com identidade coletiva própria, quando a comunidade, 

consciente de sua herança cultural, tem a vontade e a força para se 

tornar um Estado e afirmar sua independência política. Segundo 

Walzer, um povo goza do direito à autodeterminação nacional quando 

assume esse direito com sucesso. E, embora Walzer não compreenda a 

comunidade politicamente capaz como uma comunidade de 

descendentes étnicos, e sim como uma comunidade de herdeiros 

culturais, a nação – fruto de uma história cultural – é vista por ele como 

uma realidade pré-política, que tem o direito de preservar a sua 

identidade na forma de um Estado soberano49. 

Habermas (1996), além de criticar a não aceitabilidade de 

Walzer em relação ao princípio de não-intervenção a partir da ideia de 

defesa dos direitos humanos, também afirma que na interpretação 

comunitarista da soberania popular fica em segundo plano a questão da 

legitimidade da ordem interna. Segundo Habermas, para Walzer uma 

intervenção humanitária contra a violação dos direitos humanos por 

parte de um regime ditatorial só é justificável se os próprios cidadãos 

                                                                                                                     
pela humanidade das vítimas e pelos seus direitos comunitários. Sua teoria da guerra 

justa traz em si o dualismo entre universalismo e particularismo e a tensão entre 

liberalismo e comunitarismo que faz parte da sua filosofia moral e política. Por um 

lado, Walzer defende que a defesa dos direitos individuais é atribuição específica das 

comunidades e dos Estados particulares, já que é sob a proteção das esferas da 

soberania e da qualidade de membro que os indivíduos e as sociedades podem 

construir e viver segundo as concepções de bem e de vida boa que compartilham: a 

obrigação primeira do Estado consiste na defesa da vida e da liberdade dos seus 

cidadãos e das concepções de bem e vida boa partilhadas por uma comunidade, o que 

torna legítima uma guerra de autodefesa. Por outro lado, ele reconhece que o caráter 

universal destes direitos, associados à defesa do pluralismo cultural, impõe limites 

morais à decisão de enveredar pelo caminho da guerra. 
49 Embora Walzer não aceite as intervenções como justificativa para a defesa dos 

direitos humanos, ele considera-as permissíveis ou justificáveis quando é para apoiar 

um movimento de libertação nacional que manifeste a identidade de uma comunidade 

independente no ato da resistência ou para defender a integridade de uma comunidade 

que está sendo atacada ou, enfim, em casos de escravização, massacres ou genocídio, 

em que um governo criminoso impede seus próprios cidadãos de exprimir suas 

formas peculiares de vida e, com isso, de preservar sua identidade coletiva. 
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atingidos se insurgirem contra a repressão política e comprovarem que 

o governo vai contra as verdadeiras aspirações do povo e ameaça a 

integridade da comunidade. Para Habermas, ao afirmar isto Walzer está 

querendo dizer que a legitimidade de determinada ordem é medida 

especificamente pela harmonia existente entre as lideranças políticas e 

a forma cultural de vida que é constitutiva da identidade de um povo 

(cf. HABERMAS, 1996, p. 178). 

Para Habermas (1996), não se pode reduzir o aspecto da 

soberania interna à efetiva manutenção da calma e da ordem, e nem 

basta a partilha de uma herança cultural comum para que a ordem 

política interna seja considerada legítima, como faz Walzer: é mister a 

realização dos direitos de cidadania. Sendo assim, Habermas coloca-se 

contrário ao princípio da não-intromissão e é favorável a uma 

ampliação da proteção internacional dos direitos humanos para que 

estes direitos possam se realizar no âmbito internacional. Habermas é 

consciente de que o fato de um Estado ser considerado ilegítimo, 

quando avaliado pelos parâmetros do Estado democrático de direito, 

não é uma condição suficiente para uma intervenção em seus assuntos 

internos (se fosse assim, a composição da Assembleia Geral das Nações 

Unidas teria de ser bem diferente). Mesmo assim, ele acredita que as 

propostas de intervenção da denominada “comunidade internacional”, 

manifestas pelo poderio militar ocidental, respeitam os limites e os 

perigos com que se defronta a política de direitos humanos. Para 

Habermas, as estratégias e decisões da organização mundial indicam 

que o direito internacional público está, paulatinamente, se 

transformando em um direito cosmopolita (cf. HABERMAS, 1996, p. 

179). 

No entender de Habermas (1996), as ações criminosas 

praticadas por Estados tais como as que surgiram à sombra da Segunda 

Guerra Mundial justificam tanto a intromissão na jurisdição doméstica 

dos Estados como também a busca de uma juridificação das ações 

políticas dos sujeitos soberanos do direito internacional, ou seja, a 

transformação do direito internacional em direito cosmopolita. 

Contudo, o direito cosmopolita não se satisfaz com um conceito de 



107 
 

política etnonacionalista ou baseado na noção de nação cultural. Para 

ele, uma política previdente de garantia da paz exige o respeito das 

complexas causas sociais e políticas das guerras. É mister, portanto, 

que se concebam estratégias que evitem, na medida do possível, o uso 

da violência, e que influenciem os Estados no sentido de incentivar 

economias autossustentadas e condições sociais suportáveis, a 

participação democrática uniforme e a cultura de tolerância. Entretanto, 

afirma Habermas, as intervenções em favor de uma democratização da 

ordem interna são inconciliáveis com uma concepção da 

autodeterminação democrática que fundamenta um direito à 

independência nacional que favoreçam o autodesenvolvimento coletivo 

de uma forma cultural de vida (cf. HABERMAS, 1996, p. 179-180). 

Para Habermas, com o processo de globalização do capital a 

soberania externa dos Estados tornou-se algo obsoleto. Além do fato de 

que com as crescentes ameaças globais, que há tempo uniram as nações 

do mundo numa involuntária comunidade de risco, tem-se a 

necessidade prática de criar instituições políticas com eficiência para 

atuar em nível supranacional. Mesmo diante da constatação de que não 

há atores coletivos capazes de efetivarem a ideia de uma política 

interna mundial, e dos perigos quanto às lacunas de legitimação que 

brotam desse ideal, Habermas prefere apostar nesse ideal que se 

contrapõe a uma concepção substancialista e/ou etnonacionalista de 

soberania popular (cf. HABERMAS, 1996, p. 180-1). Para ele, a 

concepção substancialista de soberania popular impõe barreiras 

conceituais, com a sua ideia de “um povo homogêneo”, contra a 

transferência de direitos de soberania a unidades supranacionais. 

Segundo ela, a união de Estados deverá resultar das autorizações dadas 

por Estados que continuam sendo soberanos. A legitimidade da União 

Europeia, segundo essa visão, deveria resultar na vontade 

autodeterminada de um povo europeu (embora não exista politicamente 

um povo europeu). Para Habermas, porém, dever-se-ia levar em conta a 

experiência histórica que une o “povo europeu” (catástrofes das guerras 

mundiais etc.), superando tipos de mentalidade nos quais se enraízam 

os mecanismos nacionalistas de exclusão. A partir disso poderia nascer 
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a consciência de uma pertença político-cultural. Para ele, é sempre 

preciso recordar que as nações só surgiram após um longo caminho 

(desde as comunidades étnicas, formadas por indivíduos que se 

conheciam entre si e que reconheciam seus traços comuns até se 

alcançar uma solidariedade juridicamente mediada entre cidadãos 

estranhos entre si): a formação ocidental dos Estados nacionais resultou 

de um processo lento que durou mais de um século (cf. HABERMAS, 

1996, p. 183).  

Para Habermas, o mesmo deve ser dito em relação a uma 

integração pós nacional ou cosmopolita. Segundo ele, é graças ao 

exemplo do processo de integração do Estado nacional moderno que se 

é possível aprender em que consistiram realmente as condições 

funcionais indispensáveis para uma formação democrática da vontade: 

nos circuitos públicos de comunicação de opiniões políticas, que se 

desenvolveram sobre a base do sistema de associações civis e através 

dos meios de comunicação de massa. Desse modo, os mesmos temas 

puderam ganhar a mesma relevância, ao mesmo tempo, para um grande 

público, que permaneceu anônimo, atravessando grandes distâncias, 

estimulando-o a trazer contribuições espontâneas. Foi desse modo que 

surgiram as opiniões públicas cuja contribuição no sentido da defesa de 

temas e posicionamentos que foram transformados em fatores políticos 

de grande influência. O mesmo se pode dizer no sentido da integração 

numa socialização pós nacional: para Habermas, a integração pós-

nacional não depende do substrato de um povo específico (como é o 

caso do “povo europeu”), mas, de redes de comunicação de uma 

opinião pública que alcance o conjunto de pessoas ou povos que 

desejam se integrar politicamente. Tais redes devem ser compartilhadas 

por uma cultura política comum, sustentada por uma sociedade civil 

com associações de interesses, organizações não governamentais, 

iniciativas e movimentos cívicos que sejam assumidas pelas arenas nas 

quais os partidos políticos nacionais possam se referir imediatamente às 

decisões das instituições supranacionais, para além das alianças de 

bancadas, até que seja possível a composição de um sistema partidário 
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de alcance pós nacional ou supranacional (cf. HABERMAS, 1996, p. 

183-4). 

 

3.3  CRÍTICAS DIVERSAS AO MULTICULTURALISMO E À POLÍTICA DA 

DIFERENÇA 

 

Em vez de unidade política, como pretende Habermas, muitos 

estudiosos acreditam que vivenciamos hoje uma fragmentação das 

lealdades e da autoridade política e uma concorrência de exercício de 

poder em diversos âmbitos, um “novo medievalismo” ou 

“neofeudalismo”50. Como mostra Philip G. Cerny (cf. CERNY, 2000), 

as transformações no sistema político internacional contemporâneo 

                                                 
50

Muitos estudiosos internacionalistas analisam atualmente o conceito de 

neofeudalismo e novo medievalismo apresentado por Jörg Friedrichs (cf. 

FRIEDRICHS, 2001, p. 476) na década de 60 do século passado. Conceito este que 

recebe uma projeção emblemática na obra de Hedley Bull (cf. BULL, 1977, p. 254-5) 

devido à comparação histórica que este último faz para avaliar a propriedade dessa 

definição. Friedrichs define o medievalismo como um sistema de autoridade 

superposta e lealdade múltipla, mantidas unidas por uma dualidade de pretensões 

universalistas concorrentes (concorrência entre Igreja e Império na era medieval). A 

analogia estabelecida por Friedrichs entre o período medieval e o contemporâneo irá 

ter como meta a ideia de que a nossa época configura-se como um sistema neofeudal. 

Segundo Friedrichs (2001), isto pode ser observado a partir de cinco analogias entre o 

período medieval e o contemporâneo. Primeiro, através da simetria entre as 

autoridades superpostas e a lealdade compartilhada e concorrente, configurando uma 

força política centrífuga. Para ele, enquanto na era medieval os universalismos 

concorrentes eram a legitimidade política e a religião, na nossa época, são a pretensão 

de soberania do Estado e a pretensão de eficiência do mercado globalizado. Segundo, 

o local de centralização do universalismo em estratos políticos definidos que na era 

medieval situava-se na aristocracia feudal e hoje em uma classe internacional de 

políticos e burocratas. Terceiro, a simetria entre as classes sociais dominantes dos 

universalismos: os clérigos, na Idade Média e, hoje, a classe gerencial transnacional – 

ambos apresentam grande mobilidade espacial em comparação com as outras classes 

sociais. Quarto, a coexistência de intelectuais e do saber como base dos 

universalismos: enquanto na era medieval existiam os teólogos e outros intelectuais, 

na era contemporânea há uma elite intelectual ou comunidade epistêmica que 

converte a ciência em uma técnica produtiva. E, por fim, a identidade entre a 

competição dos dois universalismos concorrentes que não houve prevalência de 

nenhum adversário sobre o outro (ambos foram substituídos pelo Estado-Nação) e que 

não se sabe quem prevalecerá hoje (cf. FRIEDRICHS, 2001, p. 492). 
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caminham em direção a um “novo medievalismo” devido aos déficits 

de governança acarretados tanto pela sua limitada efetividade quanto 

pela fragmentação e superposição das instituições e estruturas de 

organização social. Também Cerny compartilha da ideia de que a 

sociedade contemporânea possui atributos típicos da sociedade 

medieval. O primeiro atributo seria a existência de várias instituições 

que concorrem em espaços superpostos (Estados, redes de governança, 

empresas transnacionais...). O segundo, a fluidez das fronteiras 

territoriais com mobilidade intensa de pessoas, bens e capitais. O 

terceiro, o grande distanciamento entre grandes centros urbanos 

altamente estruturados e integrados em termos tecnológicos e 

povoamentos interioranos desconectados dessa integração digital. O 

quarto, o crescente isolamento e distanciamento entre estratos sociais 

com acentuadas desigualdades econômicas e de inserção política. O 

quinto, a multiplicação e fragmentação de lealdades e identidades nos 

membros da sociedade. O sexto, a contestação dos direitos de 

propriedade e dos limites da legalidade. O sétimo, a difusão de espaços 

nos quais a regra da lei não impera e a dimensão da legalidade é 

contestada, substituída ou ignorada (cf. CERNY, 2000, p. 176-180).   

Para Faria (1999), o neofeudalismo passa a reconfigurar o papel 

do Estado ao alcançar todas as dimensões da vida societal e maximizar 

seus efeitos sobre o sistema jurídico. Também para ele, a situação atual 

– na qual os princípios da legalidade, que estruturam o Estado 

Nacional, são desafiados pela globalização e pelos seus impactos na 

capacidade regulatória dos governos – assemelha-se ao passado 

medieval. Diante do fenômeno do neofeudalismo restaria ao Estado 

(que passa de “Estado de Direito” ou “Estado Providência” a “Estado 

de Segurança” ou “Estado de Prevenção”) apenas a manutenção da 

ordem, a imposição da disciplina e o controle dos movimentos 

migratórios e comportamentos sociais marginalizados (cf. FARIA, 

1999, p. 325).  

Em contraposição à visão multiculturalista que defende os 

interesses comunitaristas de minorias étnicas, vimos que a teoria 

juspolítica habermasiana apresenta uma maior consonância com o 
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individualismo liberal. Há também quem pense que a visão 

etnonacionalista – que defende o direito à autodeterminação das 

denominadas minorias étnicas, ou seja, a criação de um Estado étnico 

próprio – em vez de ser um direito de libertação de povos oprimidos 

historicamente, é uma tentativa reacionária da direita mundial mais 

conservadora de estabelecer o seu controle aos confins do mundo por 

meio da fragmentação dos Estados Nacionais. A globalização e o 

mercado mundial se encarregariam de vender esta ideia. Desse modo, 

seria mais efetivo o domínio das grandes potências capitalistas 

mundiais. É o que pensa Gustavo Bueno. 

Fundamentado no materialismo histórico, Bueno caracteriza os 

movimentos etnonacionalistas como movimentos neofeudalistas 

irracionalistas da direita mundial mais reacionária ou conservadora. 

Segundo ele, o neufeudalismo está hoje presente em quase todos os 

Estados do mundo. Alguns grupos neofeudalistas são explicitamente 

violentos (vasco, checheno, curso, tamil, kurdo) e outros pacíficos. Uns 

realizam um sincretismo ideológico de ideias de esquerda (vasco, 

catalão, galego, castelhano, andaluz, asturiano, bretão, quebequês, 

curdo, mapuche) e outros se declaram explicitamente de direita 

(flamengo, bávaro, inglês, padanio, checheno, etnocacerista, tibetano e 

o neofeudalismo presente na China, promovido por potências 

interessadas em debilitá-la por meio de separatismos étnicos). Para 

Bueno, o neofeudalismo é uma ideologia ou cosmovisão do mundo 

comum a determinados grupos políticos no mundo atual. Uma 

ideologia que, devido a seu sincretismo, possibilitado pelo 

desenvolvimento do capitalismo mundial, é capaz de satisfazer as 

necessidades de determinados consumidores, independentemente do 

país em que se encontrem.  

Bueno parte da classificação e definição do conceito de Nação 

para definir com precisão o movimento neofeudalista (cf. BUENO, 

1999). Ele qualifica o conceito de “Nação étnica” como a primeira 

acepção do termo nação dentro do terreno antropológico. Com este 

termo assume-se uma perspectiva social e cultural definida em função 

das instituições (linguísticas, de parentesco, etc.), e em função de 
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normas. Bueno distingue três variantes para este conceito: as nações 

étnicas periféricas (estirpes ou grupos marginais não integrados em um 

Estado), as nações étnicas integradas (os grupos medievais de 

estudantes universitários que provinham de outros reinos) e as nações 

étnicas históricas.  

O conceito de “Nação política” surge, segundo Bueno, com a 

Revolução Francesa, e designa a nação de cidadãos livres e iguais em 

direitos e deveres. Inicialmente, a nação política é um conceito 

republicano e laico e, posteriormente, também toma a forma de uma 

monarquia constitucional. Este conceito é, segundo ele, o primeiro 

parâmetro da ideia funcional de esquerda política – a jacobina – 

encarregada de criar a nação política francesa (cf. Bueno, 2003). A 

nação política resulta assim de um processo de amadurecimento dentro 

do Antigo Regime dos reinos que se converteram em impérios 

(Espanha, Portugal, França, Reino Unido, Rússia, Holanda, etc.), e que 

posteriormente seriam denominadas nações canônicas. A nação política 

irá converter os homens em cidadãos, já que a nova classe dominante 

do novo Estado republicano (a burguesia jacobina) muda as leis e 

converte os antigos súditos do monarca absoluto em cidadãos.  

Segundo Bueno, os movimentos étnicos de libertação, 

denominados por ele neofeudalistas, se formam a partir do conceito de 

“Nação fracionária” no interior da própria “Nação política”, ou seja, 

eles se formam de uma nação política canônica previamente constituída 

e em oposição a ela. A gênese dos nacionalismos fracionários é, para 

ele, um processo de transformação complexo e multilinear, em que 

confluem três tipos de componentes: um núcleo central nacionalista 

étnico, um componente contextual interno referido ao Estado onde atua 

esse nacionalismo étnico em confluência com outros movimentos 

políticos étnicos e regionais e componentes contextuais internacionais, 

constituído pelo conjunto de Estados que rodeiam a nação política que 

sofre em seu interior a ação desse nacionalismo fracionário.  

O secessionismo ocorre a partir da confrontação e do 

distanciamento consecutivo com respeito ao resto dos componentes da 

nação política comum. Distanciamento este que tem como fontes as 
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desigualdades na distribuição de honras ou de impostos por parte do 

poder central do Estado, desequilíbrios econômicos e sociais que 

favorecem aos núcleos, etc. O processo de industrialização – ao 

favorecer correntes imigratórias de mãos de obra estrangeiras – também 

pode favorecer os conflitos sociais com entidades políticas ou culturais 

locais. Ao arrasar as instituições étnicas tradicionais, a imigração pode 

causar nos autóctones ressentimentos profundos. Ela também ajuda no 

desenvolvimento regional. Ao mensurar as vantagens para a região, 

muitos dirigentes de minorias locais podem desejar a ruptura com a 

nação política originária. 

O confronto entre grupos sociais antagônicos pode dar lugar ao 

nacionalismo fracionário. Os grupos que desejam a ruptura com a 

nação política originária passam a promover a divisão por meios de 

mecanismos como a utilização de uma língua própria ao grupo étnico e 

diferente da utilizada pela nação política, uma língua ininteligível tanto 

para os imigrantes como para o restante da nação política. O grau de 

confrontação política mais extremo é o terrorismo em nome de uma 

guerra de libertação em relação ao Estado opressor. É o caso tanto do 

ETA na Espanha como do PKK (Partido dos Trabalhadores do 

Kurdistão). Segundo Bueno, embora se autoproclamem esquerdas 

marxistas esses partidos racistas pregam o nacionalismo étnico 

fracionário. A evolução destes nacionalismos étnicos fracionários é, 

segundo Bueno, indissociável do contexto internacional. Muitas 

potências promovem o seu desenvolvimento e o fracionamento das 

nações políticas originárias mediante ajudas comerciais, venda de 

armas, asilo de militantes, etc. A evolução de tais nacionalismos 

depende dessa interação. Não se pode falar assim em autodeterminação, 

mas em heterodeterminação.  

Para Bueno, o neofeudalismo se refere a qualquer grupo 

separatista que pretende, por meio de uma nação fracionária, conformar 

um novo Estado baseado em premissas étnico-culturais e cuja 

justificativa de opressão diante da Nação política se reporta a conceitos 

prévios à Revolução Francesa (Antigo Regime), embora – devido ao 

desenvolvimento do capitalismo moderno – esses grupos incorporem 
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elementos ideológicos próprios das ideologias democráticas e de 

algumas esquerdas. Para ele, o neofeudalismo é uma mercadoria 

política vendida pelo mercado capitalista. No capitalismo, tudo é 

transformado em mercadoria, inclusive esse híbrido – denominado 

neofeudalismo – que permite toda espécie de sincretismo (ideologias 

reacionárias, étnicas, religiosas, marxismo, anarquismo e liberalismo). 

Para ele, após a queda do império soviético o sincretismo ideológico é 

parte essencial das democracias homologadas como pós-modernas. O 

mercado cria continuamente mercadorias ideológicas para satisfazer a 

necessidade dos eleitores destas opções políticas sincréticas (cf. 

BUENO, 1978, p. 88-92).  

Os grupos neofeudalistas se camuflam de esquerdistas para 

acusar de fascista todos aqueles que os desmascaram como 

reacionários. Eles invocam o direito de autodeterminação como um 

privilégio de grupo, amparando-se na Carta das Nações Unidas, 

firmada após o término da Segunda Guerra Mundial. Assim como nas 

sociedades políticas medievais, absolutamente descentralizadas e 

hierarquizadas, os grupos neofeudalistas defendem privilégios frente ao 

restante dos cidadãos das nações políticas em que atuam. Eles chamam 

esses privilégios de direitos históricos, sem especificar de onde vêm 

tais direitos. Tudo isto é feito em nome da democracia e da esquerda 

(cf. GUERRERO, 2005, p. 58-60). Para Bueno, esses direitos são tão 

metafísicos como os privilégios, derivados de Deus, que a nobreza e o 

clero ostentavam. Embora esses nacionalismos só tenham se formado 

após a queda do Império Soviético, no começo do século XXI eles 

adquiriram uma homogeneidade necessária graças ao sincretismo 

ideológico permitido pelo mercado da política atual. 

Como mostra Bueno, a proposta de um Direito de 

Autodeterminação (de que cada povo tem o direito de ter uma língua e 

um Estado próprios) promovida pelo presidente americano Woodrow 

Wilson foi aplaudida por Lênin e pelos bolcheviques. A invocação do 

Direito de Autodeterminação foi, segundo ele, uma medida promovida 

pelos vencedores para destruir o Império Austro-Húngaro e que teve 
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resultado positivo51. Interessava aos EUA, França e Reino Unido que o 

Império Austro-Húngaro desaparecesse como Estado para assim terem 

maior segurança, porque eles acreditavam que assim evitariam uma 

poderosa máquina de guerra e tinham ante si a possibilidade de 

negociar com Estados pequenos no momento de comercializar e 

estender o fluxo dos capitais nacionais e seu comércio a boa parte do 

centro e leste da Europa. Lênin via assim a possibilidade de estender 

mais facilmente a Revolução Bolchevique até o campo geopolítico 

próprio da esfera cultural dominada tradicionalmente pela Rússia nos 

tempos dos Czares, o campo eslavo. O interesse imperialista leninista 

defendia, de um lado, o centralismo democrático soviético e, de outro, a 

autodeterminação para determinadas etnias europeias (cf. CONDE, 

2007).   

O Direito de Autodeterminação dá aos novos Estados o direito 

de serem representados na ONU. A ONU é uma organização 

internacional dominada pelos EUA, e que possui um Conselho de 

Segurança (EUA, China, Reino Unido, França e Rússia) que se 

sobrepõe acima de todas as nações mundiais, impondo a nova ordem 

herdada da vitória dos aliados sobre o nazifacismo na Segunda Guerra 

Mundial. Para Bueno, assim como para Habermas, o Direito de 

Autodeterminação passa a se constituir em um privilégio no momento 

em que os grupos e nações fracionárias e étnicas negam ao resto dos 

cidadãos das nações políticas em que atuam o direito de, também eles, 

serem representados na ONU. É o que acontece ao se constituírem 

como nações desse tipo, ou seja, étnicas e não políticas. Dessa forma, o 

neufeudalismo é, ele próprio, um perigo para a democracia. 

Para Bueno, o neofeudalismo é uma ideologia perigosa. São os 

elementos pequeno-burgueses, especialmente aqueles encarregados na 

produção de bens e serviços, os responsáveis pela sua produção e 

propagação. O objetivo do neofeudalismo é, para ele, acabar com as 

                                                 
51 Com o desaparecimento do Império Austro-Húngaro surgiram Estados 

independentes como Hungria, Aústria, Montenegro, Sérvia, Checoslováquia, 

Romênia etc. 
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nações políticas existentes, acabar com sua soberania e retroceder a 

uma utópica sociedade neofeudal de Estados com base étnica que 

emergirão das ruínas do mundo atual (cf. BUENO, 2004). Esta utopia 

já pressuposta no momento presente mediante a ação conjunta e 

solidária desses nacionalismos fracionários (coalizões políticas 

neofeudalistas como a Aliança Livre Europeia) ou mediante o pacto 

tácito com o indigenismo (como o neofeudalismo mapuche, os 

etnocaceristas peruanos que defendem o ressurgimento do Império 

Inca). Outro exemplo da solidariedade neofeudalista seria a 

Organização de Nações e Povos Não Representados, uma espécie de 

ONU alternativa em que se unem vários movimentos separatistas, 

nacionalistas étnicos fracionários e indigenistas neofeudalistas do 

mundo. 

Para Bueno, enfim, o neofeudalismo constitui uma ideologia 

sincrética (ideias da direita reacionária, ideias democráticas, liberais, 

marxistas, socialistas, fascistas, cristãs, islâmicas, budistas, etc.) que 

partilha certos elementos comuns: a) a defesa da “nação étnica 

fracionária” como a autêntica nação e a negação da “nação política” em 

que desenvolve sua atividade; b) a defesa de “privilégios” sobre o resto 

dos cidadãos da nação política a que pertencem, camuflando-os como 

“direitos históricos”; c) o sincretismo ideológico entre elementos 

ideológicos das esquerdas e da direita; d) a utilização em muitos casos 

do terrorismo como tática para conseguir seus fins; e) a aliança 

implícita ou explícita com terceiras potências para conseguir seus fins 

(heterodeterminação, em vez de autodeterminação); f) a solidariedade 

entre todos os neofeudalistas em defesa de uma mesma causa, ou seja, a 

preservação de suas respectivas identidades étnicas e sua prevalência 

sobre qualquer ameaça às mesmas, inclusive por meio do crime (cf. 

BUENO, 1999, p. 3-30). 

 

3.4 SOBRE O DIREITO À DIFERENÇA COMO UM DIREITO À IGUALDADE 

 

Diferentemente de Bueno ou Habermas, que não veem com 

bons olhos as lutas de autodeterminação de minorias étnicas no interior 
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do Estado Nacional e consideram a reivindicação de direitos de grupos 

como privilégios, Taylor e Kymlicka, como já vimos antes, ao 

considerarem esta questão sob a óptica do reconhecimento, tratam-na 

de forma diferenciada. Para Taylor (1993) o reconhecimento é uma 

necessidade humana vital que precisa de reconhecimento social; é algo 

que faz parte da construção da identidade. Na sua obra O 

multiculturalismo e a política do reconhecimento (1993), ele justifica a 

defesa da sobrevivência das comunidades culturais particulares porque, 

segundo ele, tais comunidades proporcionam a formação das 

identidades individuais de seus membros. Por isso, seria mister a 

concessão de direitos especiais por parte do Estado a esses grupos 

culturais específicos. Diante disto, a cidadania, ao primar pelo bem 

estar dos diferentes grupos, deve conjugar os direitos fundamentais, que 

apresentam caráter individual, com os direitos de caráter coletivo, que 

levam em conta as particularidades culturais dos grupos. Para Taylor 

(1993), a individualidade é definida pelas interações e experiências 

sociais. Ela é formada no processo de aprendizagem social, que fornece 

ao indivíduo um sistema de valores e de normas de conduta. O 

enraizamento e a pertença são fundamentais na construção da 

identidade.  

Para Taylor (1993), a política liberal do reconhecimento 

igualitário não foi capaz de se efetivar devido à realidade da 

desigualdade material existente: ela acaba por beneficiar os cidadãos de 

primeira classe por caracterizar-se como uma política cega às 

diferenças. A política da diferença, por outro lado, prima pelo 

reconhecimento universal da identidade singular do indivíduo ou de um 

grupo que é distinto dos demais. Segundo ele, a condição de ser distinto 

foi desconsiderada, tendo sido objeto de críticas assimiladas por uma 

identidade dominante ou majoritária que faz descaso em relação à 

autenticidade dos indivíduos (cf. TAYLOR, 1993, p. 61). Segundo a 

crítica tayloriana da cidadania liberal tradicional, a política de 

reconhecimento igualitário leva em conta apenas a caracterização de 

suas identidades nacionais e políticas, mas desconsidera as demais 

particularidades que formam os indivíduos. Ao relegar as demandas de 
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caráter étnico-cultural à esfera privada, essa forma de cidadania torna-

se excludente para com as diferenças dos grupos minoritários.  

Para Taylor (1993), o reconhecimento deve ser pautado no 

respeito às diferenças identitárias. A política da diferença exige um 

tratamento diferenciado a partir das distinções existentes entre os 

indivíduos ou grupamentos humanos. Estas distinções ou 

especificidades devem ser a base de um tratamento diferencial em prol 

da igualdade. Na política da diferença, o respeito vem associado ao 

reconhecimento e fomento da particularidade. Para Taylor (1993), a 

política da diferença deve ir além da mera tolerância quanto às 

diferenças individuais e grupais. Ela deve procurar reconhecer a 

diferença por meio da via pública. A concepção liberal, defendida por 

Taylor (1993), se coaduna com uma política da diferença que acredita 

que o Estado deve adotar uma concepção substantiva de bem, levando 

em conta metas coletivas e primando pela defesa da comunidade e pela 

diversidade cultural. Para ele, o Estado deve implementar políticas 

públicas em favor de metas coletivas na defesa de certas 

particularidades culturais, transformando-as em direitos legítimos, 

como defende em relação a Quebec.  

Para Taylor, a região do Quebec deve ser reconhecida como um 

Estado distinto do restante do Canadá. Reivindica-se ali a constituição 

da cultura francesa como um bem que prima pela garantia da 

sobrevivência desta cultura para as gerações presentes e futuras 

continuarem se identificando nela. Mas, para Taylor, embora a defesa 

da comunidade seja considerada uma meta de caráter coletivo a ser 

defendida e protegida por políticas públicas, é mister que se defendam 

os direitos fundamentais individuais que não podem ser eliminados em 

face destas minorias. Segundo ele, uma sociedade com objetivos fortes 

pode ser liberal desde que seja capaz de respeitar a diversidade cultural 

e desde que possa proporcionar garantias adequadas para os direitos 

fundamentais (cf. TAYLOR, 1993, p. 89).  

Taylor reconhece que o liberalismo é a expressão de uma 

determinada cultura, incompatível com outros modelos culturais (cf. 

TAYLOR, 1993, p. 91). No seu modelo de Estado, ele defende que 
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todos devem reconhecer o valor igual das diferentes culturas (cf. 

TAYLOR, 1993, p. 94-5). Taylor defende a sobrevivência das culturas 

para assegurar um contexto seguro à formação das identidades 

individuais que prime pela participação. Neste contexto, a cidadania é 

construída tanto pelo respeito e defesa dos direitos fundamentais como 

dos direitos que levam em conta as diferenças culturais que são 

exercidas dentro dos limites do Estado nação. A defesa do 

reconhecimento público da diferença deve ser regulada por instituições 

públicas, e conjugada com a afirmação de direitos fundamentais e 

direitos coletivos, para proteção dos grupos culturais. A necessidade do 

reconhecimento destes contextos culturais se dá em virtude de 

possibilitarem em seus espaços a formação das identidades individuais 

e grupais mediante processos dialógicos.  

Kymlicka também critica a ideia liberal de um nacionalismo de 

inclusão que tinha como único fim desenvolver uma cultura comum 

como uma espécie de patrimônio nacional. A unidade nacional e a 

lealdade dos grupos minoritários seriam o resultado da distribuição ou 

alargamento desses direitos e, portanto, da inclusão das camadas 

socialmente excluídas. A construção da nação e a consolidação de um 

modelo nacional comum de cultura e identidade tiveram um forte apoio 

neste alargamento da cidadania a direitos sociais comuns. Esse modelo 

tradicional de cidadania é criticado devido à marginalização 

socioeconomicamente e culturalmente de muitos grupos no interior 

dessa cidadania comum. Para estes grupos, os padrões tradicionais de 

cidadania são incapazes de acomodar democraticamente as diferenças 

grupais porque foram construídos de modo a privilegiar as 

representações dominantes socialmente. Seria mister, portanto, formas 

de cidadanias diferenciadas (cf. KYMLICKA, 2000, p. 329-231).  

Kymlicka, como vimos, irá defender o surgimento de visões 

diferenciadas de cidadania: segundo ele, é possível conciliar direitos 

diferenciados de grupos com os princípios da democracia liberal (cf. 

KYMLICKA, 2000, p. 335). Ele defende a autoafirmação de grupos 

étnicos que reivindicam o direito de se organizarem em Estados 

nacionais. O multiculturalismo é, assim, um meio de proteger as 
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minorias de direitos contra possíveis erosões culturais provocadas pelo 

individualismo liberal (cf. KYMLICKA, 2000, p. 337). Para ele, a 

autonomia individual está relacionada com a possibilidade de acesso do 

indivíduo a sua própria cultura e com o respeito e florescimento de sua 

própria cultura. Como vimos, Kymlicka (2000) propõe a ideia de 

“negligência benigna” como superior em relação à neutralidade liberal 

porque, segundo ele, a neutralidade liberal é falsa: tanto as normas 

sociais como o próprio Estado são construídos a partir de concepções 

de bem que são consideradas qualitativamente preferíveis que as outras, 

por melhor promoverem a integração da sociedade. A negligência 

benigna promoveria a existência de uma cultura concentrada 

territorialmente que possui uma língua comum, instituições políticas 

comuns, mas que não possui concepções comuns de crenças religiosas, 

valores familiares ou individuais: ela teria como característica básica o 

pluralismo cultural.   

Para Kymlicka (2000), uma minoria de direitos pode proteger-se 

contra injustiças externas no interior de culturas hegemônicas 

perseguindo uma gama de direitos e poderes de autogestão (instituições 

políticas, econômicas e educacionais próprias) necessários à 

manutenção da própria cultura. Uma concepção cultural de justiça, 

segundo ele, exige que se reconheça a cidadania a todos os residentes 

em um país; exige também que a integração das minorias deva ser 

entendida em sentido mínimo, ou seja, integração linguística e 

institucional e não uma integração em torno de crenças religiosas ou 

que interfira nas identidades culturais; e também exige que seja 

permitido às minorias nacionais o direito de perseguirem o seu próprio 

Estado nacional, e de manterem suas distinções sociais. Diferentemente 

de Habermas ou Bueno, Taylor e Kymlicka são flexíveis à ideia de 

autodeterminação e não veem tal ideia como um privilégio de minorias 

étnicas reacionárias ou neofeudais.  
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4. 

MULTICULTURALISMO E RELIGIÃO EM TAYLOR E HABERMAS: O 

SECULARISMO EM QUESTÃO 

 

 

4.1 SECULARISMO E RELIGIÃO EM MAX WEBER 

 

Na modernidade, as relações envolvendo política e religião 

foram interpretadas como quase antagônicas. A modernidade promoveu 

uma separação entre política e religião, transformando-as em esferas 

autônomas reguladas por lógicas próprias: cabia à religião relacionar-se 

com a esfera privada e a política com a esfera pública. Para Weber (Cf. 

1979, 2004), com o processo de secularização das sociedades 

ocidentais a religião perderia a centralidade enquanto elemento 

organizador da vida social e se deslocaria para o espaço privado, 

separando-se da esfera política. A análise weberiana se tornará 

paradigmática para o pensamento posterior. Segundo esta perspectiva, o 

estudo do fenômeno religioso não teria nenhuma relevância para a 

compreensão das sociedades democráticas.  

A ideia weberiana de uma marcha progressiva em direção a um 

mundo desencantado é contestada atualmente porque a religião em vez 

de desaparecer da esfera pública, passa a ter um maior destaque52. As 

                                                 
52

No Brasil, a secularização na política só ocorre com a instituição da liberdade 

religiosa e de culto na Constituição de 1891, quando o Estado adquire autonomia em 

relação à Igreja Católica. Mas, se hoje ocorre uma consolidação de um campo 

religioso plural, durante o período colonial, o catolicismo era a religião oficial do 

Estado, que reprimia as práticas religiosas de índios e negros. Para Freyre (Cf. 

FREYRE, 1933), durante o século XVI, tinha-se mais preconceito no Brasil com 

quem não era católico do que com quem pertencia a outra raça. A religião 

proporcionava uma solidariedade política ao Império lusitano e uma integração além-

mar. Só no início do século XX é que alguns intelectuais, envolvidos na construção da 

nossa identidade nacional, irão criticar a mistura de elementos culturais de origens 

diversas (europeia, africana e aborígine) e considerá-los um obstáculo ao 

desenvolvimento do país. O nacionalismo brasileiro surge entrecruzado com uma 

ideologia racista da homogeneidade cultural, baseando-se nos estudos da Escola 
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religiões têm hoje uma grande relevância e são motivos de variados 

embates políticos. Embora não se negue a existência de um processo de 

secularização, ele não ocorre com supôs Weber, já que em vez de um 

enfraquecimento da religião ocorre o surgimento de um pluralismo de 

crenças, todas elas competindo por seguidores e disputando cada uma o 

seu próprio espaço na esfera pública53.  

Para Berger (1895), o processo de secularização ocidental 

descambou em pluralismo religioso e à redução da religião à esfera 

privada. Com o surgimento de uma esfera secular autônoma, aparece 

um novo entendimento de religião que se reduz à tarefa de proporcionar 

um sentido à vida privada e a administração da salvação eterna dos 

indivíduos. A religião se torna uma opção pessoal ou familiar, não 

conseguindo mais desempenhar a sua clássica função de construir um 

mundo comum no âmbito do qual toda a vida social recebe um 

                                                                                                                     
Positivista em Criminologia do italiano Cesare Lombroso, justificando assim a 

superioridade da cultura europeia e da religião católica. A craniologia (estudo do 

crânio das distintas raças para comparar o comportamento humano) influenciou a 

literatura nacionalista. Intelectuais como Nina Rodrigues defendiam que o progresso 

material e do desenvolvimento intelectual brasileiro só ocorreria com a pureza racial 

(brancos) ou com o “embranquecimento” do país (Cf. NINA RODRIGUES, 1938). 

Havia, portanto, uma total identificação da cultura brasileira com a cultura branca, 

europeia e católica. Essa identificação hoje não é absoluta, devido ao pluralismo 

religioso existente, mas ainda permanece de forma parcial. E a religião, em vez de ter 

um menor destaque, tem uma grande influência social e política.  
53

Devido ao pluralismo religioso, a religião se torna hoje um assunto de escolha 

pessoal ou familiar onde diferentes religiões competem umas com as outras por fiéis. 

As religiões reduzidas à esfera da vida privada não podem mais realizar a função 

tradicional de legitimar a totalidade da ordem social e estabelecer um sentido unitário. 

É o que afirma a formulação da teórica do mercado religioso de Peter Berger (Cf. 

1985), ao propor o conceito de “mercado religioso” no interior do seu estudo sobre a 

secularização. Para ele, com a separação entre o Estado e a Igreja, ocorre o fim do 

monopólio religioso (de um religião oficial do Estado) e o surgimento de uma 

pluralidade de religiões. Assim, a religião é reduzida a um assunto de escolha pessoal, 

competindo com outras religiões à procura de consumidores (fieis) de bens religiosos. 

Essa teoria parte da constatação do pluralismo religioso para chegar à conclusão de 

que as religiões, sob a ótica das sociedades capitalistas secularizadas, são dominadas 

pela lógica do mercado; ao contrário dos tempos antigos, quando as diversas esferas 

da vida social (economia, política, moral, direito, arte) estavam subordinadas ou eram 

partes de uma totalidade social legitimada pela religião.  
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significado último que obriga a todos. A religião não é mais capaz de 

estabelecer um conjunto integrado de definições de realidade que possa 

servir como um universo de significado comum aos membros de uma 

sociedade (Cf. BERGER, 1985, p.145-146). Ao contrário, ela se limita 

a domínios específicos da vida que podem ser separados dos setores 

secularizados da sociedade moderna. Desse modo, há uma ruptura com 

a função tradicional da religião e uma reinvenção da religião na 

modernidade ocidental que foi capaz de solucionar os problemas das 

guerras religiosas e do processo de modernização capitalista nascente. 

Nas sociedades antigas não havia uma dicotomia entre ser religioso e 

não religioso. A autonomização da religião como uma esfera da vida 

idealmente separada das outras esferas (política, economia, ciência, 

arte, moral, direito) é uma característica do mundo moderno.  

A problematização do paradigma secularista weberiano, feita 

por Taylor e por Habermas, se direciona no sentido de pensar uma nova 

forma de articulação entre política e religião. Como grandes filósofos 

que são, em vez de considerarem a religião como um resquício da 

irracionalidade de um mundo primevo, tratam-na como um elemento de 

importante destaque para a construção de uma esfera pública mais 

participativa e mais democrática. O debate em relação à questão 

religiosa perpassa a polêmica entre o liberalismo procedimental e o 

pensamento multiculturalista, enfatizando a importância da religião 

para se pensar a política no mundo contemporâneo.  

A seguir, apresentaremos de forma mais detalhada a posição de 

Habermas e de Taylor sobre essa questão.  

 

4.2 HABERMAS: ESPAÇO PÚBLICO, CIDADANIA E RELIGIÃO EM UMA 

ERA PÓS-SECULAR 

 

Habermas (2009), diferentemente de Taylor (2010), como 

veremos, considera o nosso tempo uma era pós-secular54. Para ele, para 

                                                 
54 Falar em sociedade pós-secular não indica, para Habermas, um desaparecimento da 

religião devido à crescente racionalização do Ocidente, e sim uma referência às 



124 
 

ser considerada “pós-secular” uma sociedade tem que, antes, ter sido 

“secular”. Portanto, só as sociedades de bem-estar europeias ou países 

como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, onde os vínculos dos 

cidadãos têm se afrouxado de modo continuado desde a Segunda 

Guerra Mundial, seriam consideradas sociedades secularizadas, mas, o 

mesmo não ocorre com o resto do mundo.  

A pressuposição de uma perda da relevância da religião, como 

presume a teoria da secularização weberiana, é questionável diante da 

série de mudanças globais e de conflitos amplamente visíveis que têm 

por causa questões religiosas. Desse modo, segundo Habermas (2009), 

a indiscutida tese da estreita conexão entre a modernização da 

sociedade e a secularização da população encontra cada vez mais 

menos adeptos, inclusive, há quem fale de um fim da teoria da 

secularização55.  

Como mostra Habermas (cf. 2009, p. 65), a teoria da 

secularização se apoiava em três pilares: primeiro, o de que o progresso 

técnico-científico promove uma compreensão antropocêntrica e 

desencantada do mundo, explicável em termos causais, e não 

conciliável com visões do mundo teocêntricas ou metafísicas; segundo, 

                                                                                                                     
sociedades modernas secularizadas que se abrem ao diálogo com a religião. Desse 

modo, uma sociedade não pode ser considerada liberal e democrática, para Habermas, 

se não acolhe e tutela as contribuições de todos os seus membros, crentes e não 

crentes, dos quais não se pode abrir mão se não se quer renunciar a sua riqueza e 

recursos para o desenvolvimento de uma racionalidade comunicativa de caráter 

público. A religião constitui, para ele, um desafio cognitivo. Ele propõe uma tradução 

cooperativa de conteúdos religiosos, como resposta ao problema da inclusão dos 

cidadãos crentes no debate político travado na esfera pública dessas sociedades, 

procurando assim um alívio das tensões sociais causados pelo conflito por diferentes 

visões de mundo e formas de vida. A influência de cosmovisões tanto de cunho 

naturalista como religiosas acabam por acarretar uma modificação na configuração 

dos pressupostos normativos do Estado democrático de direito. Mas, em face ao 

pluralismo presente em tais sociedades esse normativismo, supostamente neutro, não 

pode ter seu suporte em nenhuma tradição específica.  
55 E, embora os EUA, como a ponta de lança da modernização, com suas inalteradas 

comunidades de fé e suas invariáveis porcentagens de cidadãos religiosamente 

vinculados e ativos, tenha sido durante muito tempo apresentado como a grande 

exceção nessa tendência à secularização; vendo, a partir de um ponto de vista global, 

aparece hoje como um caso entre outros tantos.  
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que as igrejas e as comunidades de crentes perdem, no curso do 

processo de diferenciação funcional dos subsistemas sociais, a 

influência que tinham antes nos âmbitos do direito, da política, da 

cultura, da educação e da ciência, e se vêm limitadas a sua genuína 

função de gestão dos bens salvíficos, fazendo do exercício da religião 

algo privado, perdendo sua relevância pública; e, terceiro, que a 

evolução das sociedades agrárias até converter-se em industriais e pós-

industriais acarreta um nível de bem-estar mais elevado e um aumento 

da segurança social, desaparecendo a necessidade de um poder 

transcendente que promova a superação das contingências que escapam 

ao nosso domínio.  

Como constata Habermas (2009), esse que deveria ser um 

modelo para o resto do mundo – o da secularização da população, 

segundo a perspectiva weberiana – parece descambar em uma via 

especial ou em um desenvolvimento propriamente europeu ou 

ocidental.  

Conforme Habermas (cf. 2009, p. 66-7), três fenômenos 

atualmente existentes a nível planetário dão a impressão de um 

ressurgimento da religião: 1) a difusão missionária das grandes 

religiões, 2) o aumento do fundamentalismo e 3) a instrumentalização 

política do seu potencial de violência. Em relação à difusão missionária 

das grandes religiões, ganha terreno por toda parte, no marco das 

igrejas existentes, os grupos ortodoxos. As religiões que mais se 

desenvolvem são o islamismo, especificamente na África, e os 

evangélicos, na América-Latina. Quanto ao aumento do 

fundamentalismo religioso, os movimentos que mais crescem são os 

pentecostais e os islamitas radicais. Esses movimentos lutam contra o 

mundo moderno ou procuram se retirar dele, apregoando um 

espiritualismo e esperanças apocalípticas em curto prazo incitados por 

rígidos ideais morais e por uma fé na literalidade dos textos sagrados. 

Ocorre, por outro lado, uma expansão dos “novos movimentos 

religiosos”, surgidos desde os anos setenta, especialmente no Japão e 

na China, e que se caracterizam por um sincretismo “californiano”. Tais 

movimentos compartilham com os evangélicos a ideia de uma práxis 
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religiosa desinstitucionalizada. Quanto à instrumentalização política da 

religião como potencial de violência, pode-se destacar o terrorismo 

islamita. Atualmente, a codificação religiosa tem tido bastante êxito em 

atiçar a chama de muitos conflitos que têm uma origem profana, isto é 

válido seja em relação aos conflitos do Oriente Médio ou na 

mobilização da direita religiosa nos Estados Unidos na época da 

invasão do Iraque.  

Para Habermas (cf. 2009, p. 67), apesar desta via especial das 

sociedades europeias em meio a uma comunidade internacional 

religiosamente mobilizada, os defensores da tese weberiana da 

secularização não caem em descrédito, porque continua sendo certa a 

afirmação de que as comunidades religiosas têm ido se limitando de 

forma crescente à função da práxis de cuidado da alma, tendo que 

abandonar suas amplas competências em outros âmbitos da sociedade. 

Ao mesmo tempo, o exercício da religião tem se retirado a formas mais 

individuais. A individualização da práxis religiosa tem seu 

correspondente em uma especificação funcional do sistema religioso.  

A religião, conforme Habermas (cf. 2009, p. 67), não perdeu, 

porém, sua relevância nem no espaço público político ou cultural nem 

na condução da vida pessoal. As coletividades religiosas conseguiram 

se manter até mesmo na vida de sociedades amplamente secularizadas. 

Na Europa, especialmente, ocorre uma sobrevivência de coletivos 

religiosos em um entorno que se segue secularizando continuamente. 

Entre nós latino-americanos, brasileiros, poderíamos até mesmo falar 

de um processo de reencantamento, devido à força ou preponderância 

que tem a religião no espaço público e na sociedade brasileira.  

A descrição das sociedades modernas como “pós-seculares” se 

deve, segundo Habermas (cf. 2009, p. 67-8), a uma mudança de 

consciência relativa a três fenômenos: primeiro, à percepção 

transmitida pela media de conflitos planetários envolvendo grupos 

religiosos opera uma transformação da consciência pública. O 

fundamentalismo religioso a nível mundial e o terrorismo encoberto 

com ornamentos religiosos relativiza e afugenta o triunfalismo da 

consciência secular europeia e a convicção moderna europeia de um 
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previsível desaparecimento da religião. Desse modo, a consciência de 

viver em uma sociedade secular não se vincula mais à certeza de que a 

crescente modernização social e cultural se realizará às custas da 

religião.  

O segundo fenômeno é o fato da religião ter ganhado mais 

importância: segundo Habermas (cf. 2009, p. 68), as comunidades 

religiosas assumem cada vez mais, dentro do espaço público nacional, o 

papel de intérpretes na vida política. Elas podem exercer influência na 

configuração da vontade e da opinião pública com relevantes 

contribuições sobre uma série de temas pertinentes, como a legalização 

do aborto, a eutanásia, questões bioéticas, de proteção dos animais ou 

sobre mudança climática. Em relação a tais assuntos, ninguém pode 

decidir de antemão que partido pode apoiar-se nas intuições morais 

mais corretas.   

O terceiro fenômeno que constitui um estímulo para a mudança 

de consciência da população é, para Habermas (cf. 2008, p. 69), a 

imigração de trabalhadores e de refugiados, procedentes sobretudo de 

países de culturas tradicionais. Como consequência disso, aparecem 

dissonâncias estridentes entre religiões juntamente com o desafio de um 

pluralismo de formas de vida típico nas sociedades de acolhida, desafio 

este que ultrapassa o do pluralismo de crenças. A convivência tolerante 

entre distintas religiões é agravada ainda pelo problema da integração 

social das diferentes culturas dos imigrantes; integração esta que tem 

que alcançar êxito, mesmo que em circunstâncias humilhantes, devido à 

crescente desigualdade social.  

É desse modo que Habermas procura responder à pergunta 

sobre o porquê se pode denominar as sociedades amplamente 

secularizadas de “pós-seculares”. Segundo ele, nas denominadas 

sociedades secularizadas a religião mantém uma relevância pública, 

mas, perde terreno a certeza secularista de que no curso de uma 

modernização acelerada a religião desaparecerá em escala mundial. 

Surge, então, a questão normativa sobre o auto-entendimento dos 

membros de uma sociedade pós-secular: como devem entender-se e o 

que têm que esperar uns dos outros para que continue existindo uma 
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civilidade no tratamento dos cidadãos entre si, inclusive sob 

circunstâncias onde dominam uma cultura e uma cosmovisão plurais. 

De acordo com Habermas (cf. 2009, p. 70), o debate sobre a 

questão normativa do auto-entendimento dos membros de uma 

sociedade pós-secular adotou um tom mais agudo após o shock 

provocado pelo atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. O ponto 

de partida comum das partes em litígio foi a questão do reconhecimento 

da separação entre a Igreja e o Estado. 

Segundo Habermas (cf. 2009, p. 70), a secularização do poder 

estatal foi a resposta adequada às guerras de religião que tiveram lugar 

nos inícios da Idade Moderna. O princípio da “separação entre Igreja e 

Estado” foi se realizando paulatinamente e de diferentes modos em 

cada uma das distintas ordenações jurídicas nacionais. A medida que o 

poder estatal tomava um caráter secular as minorias religiosas, ao 

princípio só toleradas, obtinham direitos cada vez mais amplos: a 

liberdade de crenças e, logo, a liberdade confessional foram seguidas 

pelo direito a um exercício da religião livre e igual para todos.  

Este processo serve de ilustração sobre os pressupostos dos 

êxitos de uma liberdade religiosa inclusiva, igualmente válida para 

todos os cidadãos. O Estado, após a Reforma Protestante, teve a missão 

de estabelecer a paz e a ordem em meio a uma sociedade 

confessionalmente dividida. Mesmo o Estado que estava entrelaçado 

com a religião dominante do país teve que atuar com uma visão neutra 

de mundo; teve que desarmar os partidos que se combatiam, 

procurando acordos para uma convivência pacífica, e vigiando a sua 

coexistência. Desse modo, subculturas inimigas puderam se aninhar na 

sociedade, mesmo continuando estranhas umas às outras. Mas, esse 

modus vivendi se revelou, como salienta Habermas (Cf. 2009, p. 71), 

insuficiente quando surgiu uma nova ordem política secularizada que 

submetia a vontade popular ou democrática ao império das leis (Estado 

constitucional).  

O Estado constitucional, como demonstra Habermas (Cf. 2009, 

p. 71-2), só consegue garantir a mesma liberdade de religião para todos 

se as comunidades religiosas não se entrincheiram em seus próprios 
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mundos, isolando-se do restante da sociedade política a qual fazem 

parte. Essa garantia só é conseguida se as diferentes subculturas deixam 

seus membros individuais livres para que, como sujeitos e membros 

dessa mesma entidade política (cidadãos), se deem a si mesmos as leis 

sobre as quais podem manter sua própria identidade cultural e visão de 

mundo e, desse modo, respeitar-se mutuamente. Portanto, as 

sensibilidades particularistas de um multiculturalismo bem entendido 

não contradizem, segundo Habermas, o rumo universalista que aponta a 

ilustração política.  

No Estado democrático de direito, a liberdade religiosa passa a 

ser considerada um direito fundamental e também, com a ajuda do 

procedimento deliberativo e de uma formação da vontade democrática, 

o locus onde se define o que pode ou não ser tolerado para que se 

exerça tanto a liberdade religiosa positiva quanto o direito à liberdade 

negativa de não ser molestado pelas práticas religiosas de crentes de 

confissões distintas. Em uma democracia, essa tolerância só não se 

torna arrogante se as partes em conflito se colocam em um plano de 

igualdade e chegam a um entendimento recíproco a partir da sua 

participação em um processo onde eles, como afetados, tomam a 

decisão.  

A tolerância precisa ser praticada na vida cotidiana, ela não é 

apenas uma questão de promulgação e aplicação da lei. Ela requer que 

se tolere convicções, práticas e formas de vida diferentes das que se 

tem e que se rejeita. Porém, essa concessão, baseada no 

reconhecimento mútuo, não deve ser confundida com a valorização da 

cultura e forma de vida estranha, de convicções e práticas que se rejeita. 

A base do reconhecimento não é a valorização, e sim “a consciência de 

formar parte de uma comunidade inclusiva de cidadãos com direitos 

iguais onde cada um deve render contas ao outro pelas suas 

manifestações e ações políticas” (HABERMAS, 2009, p. 73). A 

participação política das minorias no espaço público e nas urnas serve, 

como afirma Habermas, como “vozes corretoras” necessárias para 

ampliação da cultura política dominante. Ela propicia, por um lado, 

uma abertura da comunidade política em prol da inclusão de 
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subculturas estrangeiras e, por outro, uma abertura dessas subculturas à 

participação individual, com igualdade de direitos, de seus membros no 

processo democrático.  

Na tentativa de responder à pergunta sobre como os membros 

de uma sociedade pós-secular devem se entender, de um lado, os 

multiculturalistas advogam por uma adaptação do sistema jurídico que 

seja sensível às diferenças (Cf. HABERMAS, 2009, p. 74). Previnem 

contra uma assimilação e um desenraizamento forçado. Para eles, como 

vimos, o Estado laico não deve estimular a incorporação das minorias 

em uma comunidade igualitária de cidadãos arrancando os indivíduos 

dos contextos particulares onde criam sua identidade. Nesta 

perspectiva, a política é suspeita de submeter as minorias aos 

imperativos da cultura majoritária. De outro lado, os secularistas 

advogam por uma inclusão política, que não faça distinção de cores de 

todos os cidadãos, sem consideração de sua origem cultural e sua 

pertença religiosa (Cf. HABERMAS, 2009, p. 74-5). Advertem das 

consequências de uma política em prol da identidade ao abrir 

demasiado o sistema jurídico com vistas à manutenção das 

peculiaridades das minorias culturais. Rechaçam os direitos culturais 

por suspeitarem que estes geram sociedades paralelas, grupos sociais 

pequenos e isolados que seguem cada um uma norma distinta. Para 

eles, a introdução de direitos de proteção coletivos pode impedir que os 

membros individuais tenham o direito a uma forma de vida escolhida 

por eles próprios. Para esta perspectiva laica, a religião tem que 

continuar sendo, exclusivamente, algo privado.  

Habermas não concorda com os defensores do racionalismo 

ilustrado que a religião deva se retirar do âmbito público da política 

para o espaço privado porque seria uma figura do espírito 

historicamente superada, nem aceita a leitura de um multiculturalismo 

radical que apregoa formas de vida culturais com universos 

semanticamente fechados, que mantém padrões de racionalidade e 

verdades próprias. Perspectiva esta que considera que, mesmo as 

reivindicações de valor universal, como os argumentos a favor da 

universalidade da democracia e dos direitos humanos, seriam apenas 
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uma ocultação das pretensões de poder imperialistas de uma cultura 

dominante. Para Habermas, enquanto não se tome a sério o sentido 

universalista destes princípios faltarão os pontos de vista sob os quais 

se poderá começar a descobrir um emaranhamento ilegítimo da 

interpretação da Constituição com princípios provenientes da cultura da 

maioria (Cf. HABERMAS, 2009, p. 76). 

Para Habermas, é insustentável a crítica racional 

multiculturalista baseada no relativismo cultural. A religião, por outro 

lado, não pode ser considerada uma “figura do espírito” historicamente 

superada que tem que retirar-se do âmbito público da política para o 

âmbito privado. Ela deve ser tomada a sério como um recurso cultural 

que contribui para a autocompreensão da modernidade contemporânea, 

porque tem contribuições relevantes a oferecer na formação da opinião 

e da vontade política mesmo em sociedades amplamente secularizadas. 

Essa influência se dá devido à sobrevivência de formas de pensamento 

pré-modernas. Mesmo que aos olhos dos secularistas os conteúdos da 

fé sejam desacreditados cientificamente, não se deve desconsiderar o 

fato que na esfera pública de um Estado democrático de direito não se 

pode eliminar ou descartar formas de vida que reivindicam uma 

significação pública para suas crenças; mesmo que, para os secularistas, 

as doutrinas religiosas não gozem de uma justificação científica, elas 

possuem relevância no âmbito público (Cf. HABERMAS, 2009, p. 

77)56.  

O Estado constitucional, por outro lado, necessita de um ethos 

de cidadania que aponte para mais além da mera obediência às leis. A 

pura adaptação externa, de crentes e comunidades religiosas, deve dar 

lugar a uma acolhida dentro da própria fé da legitimação da 

comunidade estatal. Historicamente falando, assim como católicos e 

                                                 
56 Para Habermas (2009), o discurso religioso não deve ser considerado irracional por 

depender de verdades reveladas. Não cabe ao discurso secularista ou ao conhecimento 

institucionalizado arvorar-se como instância última de julgamento sobre o que seja 

verdadeiro ou falso nos conteúdos das tradições religiosas, discriminando assim 

pessoas e modos de vida que, visivelmente, haurem sua integridade e autenticidade de 

suas convicções religiosas.  



132 
 

protestantes passaram por um processo de aprendizagem, as 

comunidades religiosas que habitam em sociedades multiculturais 

devem também passar por um processo de aprendizagem em que 

precisam decidir por si mesmas se um reformismo da sua fé não é 

necessário para sua integração nestas sociedades. Essa mudança de 

mentalidade, que exige uma autocompreensão secular da modernidade, 

é resultado de um processo de aprendizagem e, embora promovida, não 

pode ser exigida moral ou juridicamente. Essa mudança de mentalidade 

precisa, porém, ser realizada por ambos os lados, tanto pelo 

tradicionalismo religioso como pelo secularismo. Pelo lado da 

secularização, é mister um processo de aprendizagem complementário 

onde não se confunda a neutralização do poder estatal com a exclusão 

das manifestações religiosas do âmbito público (Cf. HABERMAS, 

2009, p. 78-9).  

O Estado não deve ser alvo de disputas religiosas, nem o 

governo converter-se em um órgão executivo de uma maioria religiosa 

que impõe a sua vontade à oposição. No Estado constitucional todas as 

normas legais devem ser aceitas e justificadas publicamente. Mas, a 

neutralidade do Estado em relação à distintas visões de mundo não 

deve servir como um argumento contra a aceitação de manifestações 

religiosas no espaço político (p. 79). Desse modo, os cidadãos poderão 

participar com a sua própria linguagem religiosa na configuração da 

opinião política, porque o Estado democrático não deve reduzir a 

polifônica complexidade da multiplicidade de vozes públicas, porque, 

do contrário, “cortará à sociedade o fluxo dos escassos recursos de 

criação de sentido e identidade” (Cf. HABERMAS, 2009, p. 80).  

Para Habermas, os cidadãos seculares devem ser colocados em 

um mesmo plano de igualdade, na sociedade civil e no espaço político 

público, que os cidadãos crentes. Mas, se os cidadãos laicos não 

levarem a sério o potencial cognitivo da linguagem religiosa presente 

no discurso dos cidadãos crentes a base do reconhecimento da 

cidadania comum estará ameaçada. Eles não devem excluir que até em 

expressões religiosas pode ser descobertos conteúdos semânticos e 

intuições que podem ser traduzidas em uma argumentação a nível 



133 
 

público. Desse modo, ambas as partes devem se deixar conduzir a uma 

interpretação da relação entre a fé e o saber que possibilite uma 

coexistência autorreflexiva e clarificada das duas (Cf. HABERMAS, 

2009, p. 80).  

Para Habermas, portanto, é mister que se defenda a legitimidade 

de participação das diferentes religiões na esfera pública das sociedades 

multiculturais contemporâneas e secularizadas devido à sua 

competência no sentido de contribuírem para oferecer conteúdos morais 

e éticos que revitalizem a vida democrática dessas sociedades e que 

sejam capazes de superar as patologias da modernidade (Cf. Habermas; 

Ratzinger, 2007). O pano de fundo dessa abordagem é a crítica 

multiculturalista direcionada para as limitações do pensamento liberal, 

que ao fazer a defesa de uma razão universal e procedimental, nega 

concepções fortes substantivas sobre a vida boa. Mas, para o 

pensamento comunitarista, a democracia não pode ser reduzida a um 

módulo racional e abstrato da sociedade, ela tem que ser a manifestação 

ou expressão concreta de uma tradição ética e histórica comum.  

Mesmo que, em épocas passadas, Habermas tenha defendido a 

tese segundo a qual a esfera pública deveria ser completamente secular, 

procedimental e não substantiva, possibilitando desse modo uma 

neutralidade que asseguraria o acesso igualitário de todos os cidadãos, 

em seus trabalhos atuais ele incorpora a crítica comunitarista, dando 

maior atenção às religiões e outras tradições éticas como elementos 

importantes na confecção de juízos morais capazes de reanimar a vida 

democrática nas sociedades multiculturais contemporâneas. Habermas 

reconsidera sua posição anterior, passando a sustentar que os 

argumentos religiosos podem ser mobilizados no debate público, desde 

que traduzidos para termos seculares quando justificados publicamente 

(Cf. Habermas, 2009). Ele aponta para a possibilidade de encontrar 

nestes argumentos possíveis intuições éticas que devem ser 

incorporadas a uma perspectiva filosófica pós-metafísica capazes de 

entender as tradições religiosas como fonte de significados, valores e 

motivações na luta contra as forças sistêmicas desintegradoras das mais 

variadas formas de vida ética globais.  
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A única ressalva, feita por Habermas, é que esses conteúdos 

religiosos sejam “traduzidos” antes de serem institucionalizados. Para 

ele, diferentemente de Taylor (2008), a recepção desses conteúdos 

pelas instituições do Estado democrático de direito só devem ocorrer 

após um processo anterior de tradução de seus conteúdos para o idioma 

secular, acessível a todos por meio de um “filtro institucional”, 

estabelecido entre o fluxo comunicativo da esfera pública e as 

deliberações formais nos corpos políticos, antes de adentrarem na 

agenda parlamentar, nas cortes e nos corpos administrativos (Cf. 

Habermas, 2007, 2013). Desse modo, seria possível tanto a inclusão de 

importantes intuições trazidas pela religião como também a 

revitalização da esfera pública por meio de uma polifônica participação 

de vozes dos mais variados setores da sociedade. A incorporação desses 

elementos por meio de um filtro institucional asseguram tanto a 

manutenção de uma concepção secular de Estado como também que as 

decisões legais sejam formuladas e justificadas em uma linguagem 

universal.  

 

4.3 HABERMAS E A QUESTÃO ACERCA DO FUNDAMENTALISMO 

RELIGIOSO  

 

Para Habermas (2004), sob a ótica do Estado liberal, só 

merecem o predicativo de comunidades racionais aquelas comunidades 

religiosas que renunciam por convicção própria a impor com violência 

suas verdades de fé e que não forçam a consciência de seus próprios 

membros, nem os manipula a cometer atos violentos. Segundo ele, hoje 

os crentes podem compreender porque devem renunciar à força, e 

muito especialmente à força do Estado, para impor suas pretensões de 

fé. A tolerância religiosa e separação entre Estado e religião no 

Ocidente fazem parte de um processo de aprendizagem ou esforço 

cognitivo que são pilares da cultura ocidental.  

Para Habermas (2004), são condições para a participação dos 

crentes em uma sociedade pluralista: primeiro, a consciência religiosa 

tem um desafio cognitivo, ela tem de assimilar as contradições 
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estabelecidas com outras confissões religiosas, procurando entender 

que o pluralismo religioso é uma característica irreversível da 

modernidade; segundo, reconhecer a autoridade das ciências, ou seja, 

que na lógica da organização dos assuntos humanos são elas que 

estabelecem a forma de organização jurídica e política; e, finalmente, o 

compromisso dos crentes com as premissas dos Estados constitucionais 

que estão baseados em uma forma profana: essas premissas se baseiam 

em um consenso em torno de valores políticos que podem ser 

aprovados e assumidos por todos; elas não podem assumir uma forma 

de vida boa ou uma moral filosófica ou religiosa, porque estas são 

particulares, e porque nenhuma dessas cosmovisões possui o 

monopólio hermenêutico ou interpretativo da vida57.  

Em relação ao fundamentalismo religioso, Habermas (2004) 

adverte que o conceito de fundamentalismo tem hoje uma conotação 

negativa, muito diferente de como surgiu58, e que pode ser tratado 

como uma patologia da razão aplicável a qualquer concepção religiosa. 

Quase todas as tradições religiosas tiveram uma dose de 

fundamentalismo dentro de si. Trata-se, segundo Habermas, de uma 

mentalidade que se empenha em impor politicamente suas próprias 

convicções, inclusive quando estas não são universalmente aceitáveis. 

O fundamentalismo religioso não é apenas um problema filosófico, 

mas, um projeto político religioso.  

Para Habermas, o fundamentalismo é um fenômeno 

especificamente moderno. Segundo ele, 

 

                                                 
57 Para Habermas (2004), aceitar esse pluralismo não significa uma diminuição do 

valor epistemológico das verdades de fé presentes nestas comunidades religiosas. 

Trata-se apenas de apontar para os limites das mesmas diante do Estado e da 

tolerância e respeito diante do pluralismo democrático; e implicando, como 

consequência da modernidade, na perda do monopólio interpretativo por parte de 

qualquer comunidade religiosa.  
58 Quando o termo surgiu, nos EUA, no contexto protestante, ele tinha a pretensão de 

voltar aos fundamentos ou às bases da sua religião. Mas, hoje, ele adquiriu uma 

conotação nova, associada a radicais islâmicos que pretendem impor o seu ethos 

religioso a outros grupos religiosos (ou não) e a outros contextos que não é o seu 

próprio.  
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‘Fundamentalista’ tem um ar pejorativo. Usamos o predicado para 

caracterizar uma posição mental peculiar, uma atitude teimosa que 

insiste na imposição política de suas próprias convicções e razões, 

mesmo quando elas estão longe de serem racionalmente aceitáveis. Isso 

vale especialmente para as crenças religiosas. Certamente, não 

deveríamos confundir fundamentalismo com dogmatismo ou ortodoxia. 

Cada doutrina religiosa baseia-se em um cerne dogmático de crenças. 

Às vezes existe uma autoridade como a do papa ou da congregação 

romana, que determina que interpretações desviam-se desse dogma e, 

portanto, da ortodoxia. Tal ortodoxia, tende para o fundamentalismo 

quando os guardiões e representantes da verdadeira fé ignoram a 

situação epistêmica de uma sociedade pluralista e insistem – chegando 

até a violência – no caráter universalmente basilar de sua doutrina e na 

aceitação política dela. Até o surgimento da modernidade, os 

ensinamentos proféticos eram também religiões mundiais, no sentido de 

que eram capazes de se expandir dentro dos horizontes cognitivos de 

antigos impérios percebidos de dentro como mundos abrangentes. O 

‘universalismo’ daqueles impérios, cujas periferias pareciam ficar 

indistintas para além das fronteiras, proporcionava um substrato 

apropriado para a reivindicação exclusiva da verdade por parte das 

religiões mundiais. No entanto, nas condições modernas de um 

crescimento acelerado em termos de complexidade, tal reivindicação 

exclusiva por parte de uma fé não pode mais ser ingenuamente mantida. 

Na Europa, o cisma confessional e a secularização da sociedade 

compeliram a crença religiosa a refletir sobre seu lugar não exclusivo 

dentro de um discurso universal compartilhado com outras religiões e 

limitado pelo conhecimento secular gerado cientificamente. Ao mesmo 

tempo, a percepção dessa dupla relativização de nossa posição 

obviamente não deveria significar a relativização de nossas próprias 

crenças. Essa conquista auto-reflexiva de uma religião que aprendeu a 

se ver pelos olhos dos outros tem tido importantes implicações 

políticas. Os fiéis poderiam, a partir de então, perceber por que tiveram 

de renunciar à violência em geral, e evitar o poder do Estado, em 

particular, com o propósito de impor reivindicações religiosas. Essa 

investida cognitiva tornou possíveis pela primeira vez a tolerância 

religiosa e a separação entre a Igreja e o Estado. (...) as circunstâncias 

complexas de vida nas sociedades pluralistas modernas são 

normativamente compatíveis apenas com um universalismo estrito, em 

que o mesmo respeito é exigido de todo mundo – sejam católicos, 



137 
 

protestantes, muçulmanos, judeus, hindus ou budistas, crentes ou 

descrentes” (2004, p. 43-4).  

 

Segundo Habermas (2004), toda religião se apoia em um núcleo 

dogmático de verdades de fé, mas, essa dogmática se torna 

fundamentalista quando os defensores ignoram as circunstâncias ou as 

verdades epistêmicas de uma sociedade pluralista, e insistem em impor 

politicamente seus próprios dogmas, crenças ou valores. O 

fundamentalismo, para ele, supõe tanto um endurecimento da razão 

como uma pretensão de imposição. O fundamentalismo religioso é 

político, ou pelo menos tem pretensões políticas. Também é 

característico do fundamentalismo religioso questionar os princípios da 

modernidade ocidental: primeiro, a separação institucional entre 

política e religião, procurando legitimá-lo a partir de uma perspectiva 

religiosa devido ao temor pelo desenraizamento das formas de vidas 

tradicionais.  

Uma outra característica do fundamentalismo são (Cf. 2004) as 

motivações de caráter político ou secular – o fundamentalismo 

islâmico, por exemplo, elabora motivos políticos na forma de fanatismo 

religioso: alguns desses denominados “fanáticos religiosos” já foram 

nacionalistas seculares. A religião, nesse caso, irá oferecer uma nova 

linguagem para as antigas orientações políticas – uma linguagem 

subjetivamente mais convincente. Nesse caso, a justificação das 

orientações políticas ocorre, portanto, por meio de motivações 

religiosas. Não se trata apenas de um choque de civilizações, mas, de 

mentalidades. O repúdio desses “fanáticos” em relação aos valores 

ocidentais se alimenta de fontes espirituais que se mobilizam contra o 

poder secularizado, e tem um potencial em escala mundial. Esse 

recurso a uma forma de fé, que a modernidade não conseguiu extrair 

um processo de autorreflexão nem uma diferenciação de uma 

interpretação de mundo separada da política, obtém sua plausibilidade 

justamente por se alimentar de uma substância que parece ter se 

extinguido no Ocidente.  
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O fundamentalismo religioso está, portanto, segundo Habermas 

(2004), inspirado por algo que o Ocidente deixou de lado que é essa 

substância religiosa como forma de coesão normativa das sociedades 

tradicionais, forma esta que foi vencida pelo processo de secularização. 

Essa forma de militância religiosa pode desestabilizar os valores 

ocidentais. Por outro lado, ao sair de encontro a outras culturas – 

mesmo utilizando-se do discurso de proteção dos direitos humanos em 

benefício próprio – o Ocidente é caracterizado por uma cultura 

consumista e um materialismo que domina tudo, e dentro do seu 

próprio território se limita a uma divisão neoconservadora do trabalho 

entre o fundamentalismo religioso e a secularização laica ou 

fundamentalismo secular.  

 

Um Ocidente materialista enfrenta outras culturas apenas com a 

irresistibilidade provocativa e vulgarizante de uma cultura consumista 

padronizadora. Vamos admitir isso: o Ocidente apresenta-se como uma 

forma desprovida de qualquer núcleo normativo, à medida que sua 

preocupação com os direitos humanos refere-se apenas à tentativa de 

abrir novos mercados livres (HABERMAS, 2004, p. 44-5).  

 

Mas, assim como para o cardeal Ratzinger (Bento XVI), para 

Habermas, o principal problema quanto a integração no mundo de hoje 

não é o da convivência de muitas culturas religiosos, que sempre 

existiu, e que mesmo entrando em choque umas contras outras 

aprenderam a conviver, mas, entre uma cultura materialista e agnóstica 

e uma cultura religiosa. Diferente de um “choque de civilizações” se 

trata de um “choque de mentalidades”. Aliás, afirma Habermas (2004, 

p. 49), “o chamado ‘choque das civilizações’ é frequentemente o véu 

que mascara os interesses materiais indispensáveis do Ocidente 

(campos de petróleo acessíveis e suprimento garantido de energia, por 

exemplo)”.  

No que concerne à dissonância cognitiva entre mentalidades 

endurecidas fanaticamente e o pluralismo na sociedade pós-secular, 

para Habermas (2004, p. 43), as grandes religiões universais devem 

renunciar a ter pretensões de validez universal, porque uma das grandes 
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características da modernidade é o pluralismo. Habermas procura 

entender a situação mundial como um “mercado religioso” onde há 

muitos atores, muitos protagonistas e, portanto, nenhum pode pretender 

ter o monopólio absoluto. Esse pluralismo é compatível com uma 

cultura dos direitos humanos que respeite a todos (crentes ou não 

crentes). O respeito ao outro, ao diferente é característico de uma 

sociedade que compreende que o pluralismo não é um estado 

provisório. Para Habermas, o Islã tem pela frente o doloroso processo 

de aprendizagem que já passaram religiões como o catolicismo ou 

protestantismo de abrir-se ao liberalismo democrático. O Islã deve 

reconhecer esse valor ocidental. Desse modo, deve recusar a pretensão 

de universalidade ou monopólio de interpretação de sentido da vida. 

Para Habermas, não existe nenhuma justificativa moral para o 

terrorismo de inspiração religiosa. Nada justifica a retirada da vida ou o 

sofrimento do outro em nome de fins (racionalidade instrumental).   

 

4.4 PÓS-SECULARISMO VERSUS SECULARISMO: TAYLOR CONTRA 

HABERMAS 

 

Para Taylor, diferentemente de Habermas, vivemos em uma era 

secular (Cf. TAYLOR, 2010). Essa secularidade se apresenta, segundo 

ele, de três formas: 1) como separação entre Igreja e Estado 

(perspectiva tradicional); ou 2) caracterizada pelo abandono de 

convicções e práticas religiosas; ou, ainda, 3) entendendo a fé como 

uma opção entre tantas outras opções.  

Passamos, segundo ele, de uma sociedade (pré-moderna) em 

que a fé em Deus era algo imprescindível para uma (moderna) em que 

ela representa apenas uma entre tantas outras opções (Cf. Taylor. 2010, 

p. 41). Isso ocorreu, segundo ele, porque o mundo pré-moderno era 

visto como um cosmos ordenado que testemunhava a intencionalidade 

divina e manifestava sua ação nele: os fenômenos naturais eram vistos 

como manifestações da vontade de Deus.  

Na pré-modernidade, as pessoas individualmente, e toda a 

sociedade em seu conjunto, manifestavam a sua crença na existência 
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divina através de rituais e atos de devoção por meio de associações que 

formavam a sociedade e careciam de Deus para sua existência e 

manutenção. Tudo era tomado pela presença do divino, fazendo assim 

com que o fundamento último de toda a existência estivesse assentado 

em algo transcendente à própria ação humana. Esse era um mundo 

povoado pela presença de espíritos e demônios, que tanto podiam 

ajudar como prejudicar o ser humano.  

No mundo pré-moderno, os objetos e palavras podiam 

impregnar-se de uma força miraculosa, tendo poder para transformá-lo. 

Essa sociedade possuía uma estrutura social rígida, dividida em duas 

classes através das quais equilibravam as tensões sociais: o clero e o 

laicato. Os clérigos cuidavam das coisas sagradas e os leigos das 

profanas. A sociedade seguia uma organização litúrgica do tempo, 

estabelecida pela igreja, e guiava a sua existência de acordo com uma 

ordem sagrada. O tempo “comum” ou “secular” era organizado através 

dos chamados “tempos superiores” (Cf. Taylor. 2010, p. 69-75).  

Conforme Taylor (2010), o desaparecimento desse tipo de 

sociedade, e da mentalidade característica dela, ocorreu devido ao 

desenvolvimento do “humanismo exclusivo”. A partir dos sécs. XVII e 

XVIII, o “humanismo exclusivo” se torna uma opção de vida, 

coexistindo com o transcendente. O homem cada vez mais adquire a 

consciência de que pode reger o mundo, e criar uma civilização de 

benefício mútuo, sem nenhuma interferência divina.  

O “humanismo exclusivo” irá produzir uma nova percepção da 

subjetividade humana e de seu lugar no cosmos: o self deixa de ser um 

“self não aberto, poroso e vulnerável ao mundo de espíritos e poderes”, 

para se tornar um “self protegido” (Taylor. 2010, p. 43). O sujeito desse 

novo tempo, que é a modernidade, procura definir sua própria 

identidade baseado no ideal de autenticidade: um indivíduo confiante 

em sua própria capacidade de criar uma ordem moral imanente sem 

referências à transcendência.  

Os principais impulsionadores do processo de secularização 

foram, segundo Taylor, a Reforma Protestante e o processo de 

desencantamento do mundo, descrito por Max Webber. O surgimento 
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de uma sociedade disciplinar também irá permitir que o homem seja 

capaz de manter a ordem do mundo sem a necessidade do divino. Mas, 

para Taylor, foi sem dúvida a Reforma a causa mais importante para 

toda essa transformação da sociedade (Cf. Taylor. 2010, p. 83), porque 

é ela quem primeiramente irá atacar um tipo de sociedade inserida em 

um cosmos encantado e a promover o desenvolvimento de uma 

sociedade cujo objetivo é a realização humana.  

Diante do tipo de vida pastoral católica pré-moderna, menos 

voltada para a espiritualidade e mais engajada em um controle mágico 

externo da vida humana e da vontade divina por meio de sacramentais e 

indulgências, a Reforma irá procurar abolir esse cosmos encantado e 

criar uma alternativa humanista para a fé. Lutero, e sua teologia da 

salvação pela fé, irão afirmar que apenas Deus é soberano, e que diante 

dele, todos estão em uma situação de igualdade; que Deus não pode ser 

controlado por objetos, ritos ou pessoas de uma determinada 

instituição; e que a vivência diária da vida cristã está ao alcance de 

todos (cf. Taylor. 2010, p. 101-2). 

A sociedade disciplinar, por outro lado, tem, segundo Taylor, a 

sua origem no pessimismo de alguns reformadores em relação à 

situação de pecado da existência humana, culminando na formação do 

“imaginário social moderno”: desse modo, surge uma nova ordem 

moral entre os indivíduos, resultante de um tipo de acordo social que 

depõe as hierarquias e promove uma harmonia de interesses (Cf. 

Taylor. 2010, p. 97-198). O imaginário social moderno, fundado não 

mais em estruturas religiosas, mas no consenso entre as pessoas, produz 

uma nova ordem moral e também uma nova consciência de Deus e da 

vida cotidiana.  

Na modernidade, tanto o indivíduo e como o imaginário social 

irão ser definidos em função da razão, da autonomia e da capacidade de 

autocontrole do indivíduo, e não de uma ordem superior. Surgem, 

então, novas práticas sociais (economia, esfera pública, democracia) 

que promovem a queda das hierarquias sociais e o surgimento do ideal 

de igualdade entre os homens, de modo que a estabilidade social não 

precisa mais do divino para ser mantida. As crenças e práticas 
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tradicionais passam a ser vistas na modernidade como um entrave à 

autorrealização humana, reduzindo-se o projeto de vida à realização 

pessoal e exclusiva do indivíduo.  

A ciência moderna irá demonstrar que o universo é governado 

por leis causais, independentes da interferência divina. Deus passa a ser 

visto apenas como o arquiteto do universo, sem nenhuma atuação na 

existência humana, restringindo-se a criação das leis imutáveis da 

natureza. A racionalidade instrumental e a economia passam a ter um 

papel preponderante no cotidiano dos indivíduos e da sociedade. A 

ordem social, como também a realização moral, são vistas como 

criações humanas, independentes da transcendência. Como mostra 

Taylor, esse novo humanismo produz uma série de efeitos que atinge a 

todos (Cf. Taylor. 2010, p. 357-495). Surgem, então, após o século 

XVIII e durante o século XIX, novos ideais que apontam para a 

configuração do ideal romântico de autenticidade. 

O ideal romântico de beleza desenvolveu uma nova atitude 

diante da natureza e a promoção de uma espiritualidade indefinida, 

viabilizando o surgimento do que Taylor denomina de “mal-estares da 

modernidade”: surge, então, um mundo desencantado, uma sensação de 

vazio e perda de sentido e a responsabilidade individualizada e 

imanente com o próprio destino (Cf. Taylor. 2010, p. 357).  

Com a objetivação do universo e imanência pura, 

proporcionados pela ciência moderna, o mundo passa a se apresentar 

como destituído de propósitos e de sentido, gerando uma fragmentação 

e perda de profundidade (não existe mais nenhum sentido profundo 

para o viver), cabendo unicamente ao próprio ser humano dar um 

sentido à sua própria existência. Mas, ao depositar esse sentido 

exclusivamente no humanismo, percebeu o seu próprio fracasso, já que 

a razão humana em vez de construir uma civilização de benefício 

mútuo, como pretendiam os modernos, criou monstruosidades (guerras 

mundiais, catástrofes, exploração humana etc.). A humanidade 

percebeu que sozinha não é capaz de dar um sentido pleno à sua 

existência. 
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Diante desse panorama, Taylor (2010) compreende que a fé 

passa a ter uma dimensão particular no mundo contemporâneo: ela 

passa a ser vivida no círculo imediato da pessoa com sua família e 

amigos, não mais em igrejas (“religião mínima”). A cultura da 

autenticidade leva a um processo de individuação em que cada 

indivíduo procura expressar uma maneira original de ser. A prática 

religiosa passa a estar associada ao desenvolvimento espiritual 

específico de cada indivíduo em sua busca por autenticidade e 

construção da sua própria identidade. Como resultado, tem-se um 

aumento tanto do número dos que se consideram ateus, agnósticos ou 

não religiosos como dos que se dizem crentes sem pertença a nenhuma 

denominação religiosa.  

Para Taylor (2010), apesar da sociedade contemporânea viver 

imersa na imanência, sem nenhum cosmos ou Deus que lhe dê sentido, 

e com uma fragilização das posições religiosas e da crença, tendo como 

fim último o próprio homem, a busca por sentido é uma postura 

necessária à humanidade. Caberá a ela optar se deve tratar o 

transcendente como um obstáculo ao seu desenvolvimento ou como 

uma resposta à sua necessidade de encontrar um sentido e finalidade 

para a sua existência, se no humanismo exclusivo ou no retorno à 

religião transcendente. 

Taylor (2010) não compreende, portanto, a secularização como 

a passagem de uma cultura crente para uma cultura secular59: ele 

valoriza os novos horizontes de compreensão do sagrado que foram 

surgindo. Para ele, a secularização não significa o declínio da religião, 

mas uma mudança na forma das pessoas se relacionarem com ela. 

Mesmo nas sociedades onde ocorreram mudanças profundas de 

consciência dos seus membros no trato com o fenômeno religioso, 

pode-se constatar muito mais um questionamento das formas 

tradicionais de sua realização do que uma recusa em relação ao 

fenômeno religioso.  

                                                 
59Para Taylor, mesmo constatando que os países da Europa Ocidental tenham se 

tornado “majoritariamente seculares”, é possível encontrar algum vestígio da ideia de 

Deus no espaço público dessas sociedades.  
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Conforme Taylor, há duas grandes correntes de pensamento que 

buscam dar conta do significado da secularização. Uma, entende a 

secularização a partir de um suposto esvaziamento de Deus ou de 

qualquer referência a uma realidade transcendente nos espaços 

públicos; a outra, faz um diagnóstico do declínio ou do abandono das 

convicções e práticas religiosas. Taylor, por outro lado, propõe que a 

secularização seja entendida como a “passagem de uma sociedade em 

que a fé em Deus é inquestionável e, de fato, não problemática, para 

uma na qual a fé é entendida como uma opção entre outras e, em geral, 

não a mais fácil de ser abraçada” (Taylor. 2010, p. 15). 

Ele conclui que nossa era é uma era secular, mas, não se trata 

aqui de questionar por que o mundo da política possui uma lógica 

própria, distinta dos valores religiosos, ou, por que muitos no Ocidente 

deixaram de crer em Deus; e sim, de questionar por que a disposição 

humana universal à plenitude que antes era expressa em linguagem 

religiosa, passou agora a ser expressa em diversas outras linguagens?  

Ou melhor, na linguagem tayloriana, trata-se de questionar “Como 

Deus passou, ao longo dos últimos séculos, de única opção a não mais 

que uma opção entre muitas outras?”  

Para Taylor, não se trata aqui de afirmar que o declínio da fé, 

em especial da fé cristã, está associado ao surgimento de novos tipos de 

crenças ou devido à emancipação de determinadas ciências, mas, de 

observar o que significa na nossa época viver como crente ou como 

descrente. Para tanto, é mister que situemos essa questão a partir do 

contexto da experiência vivida e das interpretações dessa experiência. 

Trata-se, portanto, de analisar “a estrutura de fundo a partir da qual 

alguém acredita ou se recusa a acreditar em Deus” (Taylor. 2010, p. 

27).  

Desse modo, Taylor constata que há uma diferença entre as 

estruturas de fundo de ontem e as de hoje em relação à experiência de 

Deus ou da plenitude, “ingênuas” e “reflexivas”, respectivamente. A 

mudança na estrutura de fundo pré-moderna foi o que tornou possível o 

advento da era secular. Mas, mesmo na era secular a busca por 

plenitude não foi extinta. Passamos apenas de um mundo em que essa 
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busca era realizada sem nenhuma problematização para uma era em que 

a interpretação, a partir de um mais “além”, é desafiada por outras que 

localizam a plenitude “dentro” da própria vida humana (Cf. Taylor. 

2010, p. 29). 

Para Taylor, foi o “humanismo exclusivo” que colocou em 

cheque a era de uma fé “ingênua” e tornou possível a existência de uma 

era secular. Mas, como vimos, o próprio “humanismo exclusivo” só se 

tornou possível graças aos desdobramentos anteriores, presentes no 

interior do próprio cristianismo. Mas, afirma Taylor, é inegável a 

referência a Deus na era secular. Apenas uma “história de subtração” 

tende a negar esse dado ao querer atribuir as condições atuais apenas ao 

desaparecimento de Deus. Essa história não é capaz de explicar a 

passagem de uma condição em que as aspirações espirituais e morais 

mais elevadas não fazia sentido algum sem a referência a Deus para 

outra em que as aspirações podem se relacionar a outras fontes, que 

frequentemente negam Deus (Cf. Taylor. 2010, p. 42).  

Ao entende a secularização como conjunto de transformações 

ocorridas nas sociedades ocidentais que levaram ao surgimento de 

novas condições para a experiência da fé, Taylor mostra que o cenário 

atual é irreconhecível para uma época mais antiga, por estar marcado 

por um inaudito pluralismo de pontos de vista, religiosos, irreligiosos e 

antirreligiosos, no qual o número de posições possíveis parece estar 

crescendo sem fim. A fé religiosa passou a existir ao lado de um amplo 

leque de outras opções espirituais, passando a existir uma nova 

determinação do lugar do sagrado ou do espiritual na vida individual e 

social, uma composição da vida espiritual em novas formas e novos 

modos de existência tanto na relação com Deus quanto fora dela (Cf. 

Taylor. 2010, p. 513)60.  

                                                 
60 Mesmo concebendo o pluralismo como um fato, Taylor não compreende a religião 

na nossa época como faz teoria do mercado religioso que afirma que onde existe uma 

pluralidade de religiões há competitividade por clientes (fiéis) como na economia de 

mercado capitalista (Cf. BERGER, 1985). Assim como no mercado capitalista, a 

produção de bens religiosos é voltada para atender as demandas (necessidades e 

desejos) dos seus consumidores. Esse mercado, com seu conjunto de firmas (igrejas), 

ao procurar atender os desejos de diferentes clientelas, com diferentes práticas e 
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Taylor questiona a respeito do retrocesso da religião, do seu 

declínio na prática e na fé confessada bem como da ausência de Deus 

no espaço público como afirma a teoria da secularização como 

subtração ou marginalização da religião, e conclui que se trata de um 

exagero, porque por baixo de um exterior mudado, as coisas não são tão 

diferentes assim como pressupõem essas teorias. Se tomar como 

referência as grandes religiões históricas, talvez se possa admitir um 

certo declínio da sua prática e da perda de espaço público. Mas, se 

admitirmos que ela inclui um “amplo espectro de crenças espirituais e 

semi-espirituais” ou que a religião está direcionada à fé numa realidade 

transcendente e à aspiração a uma transformação da existência que vai 

além da simples realização humana ordinária, então, ela está mais 

presente do que nunca. A religião, afirma Taylor, “permanece 

inerradicável no horizonte da irreligiosidade” (Taylor. 2010, p. 694).  

Em face à “sensação generalizada em nossa cultura de que, com 

o eclipse do transcendente algo possa ter se perdido”, ou, de que essa 

sensação de perda é inevitável – porque se trata de um preço a pagar 

pela modernidade e pela racionalidade, como acreditam os teóricos da 

secularização, que afirmam que quanto mais moderna menos religiosa é 

a sociedade, havendo uma exclusão recíproca da religião e da 

modernidade compreendida como processo de secularização, de sorte 

que o destino da secularização é indissociável do processo de 

                                                                                                                     
discursos, adequa os seus produtos do melhor modo às demandas da sua clientela (Cf. 

Fink e Stark, 1988). Os estudiosos dessa teoria olham as pessoas religiosas a partir da 

antropologia do homo economicus e usam a Teoria da Escolha Racional (que afirma 

que agentes sociais atuam de modo racional na busca da realização dos seus 

interesses) como chave de leitura nos seus estudos sobre a religião. Trata-se, porém, 

de uma abordagem que não vê diferenças fundamentais entre o mercado no mundo 

antigo e no atual, nem na religião das sociedades pré-modernas e a religião na 

modernidade (restrita à vida privada, ligadas apenas ao sentido da vida e do pós-

morte): é como se, para eles, houvesse uma evolução linear entre as sociedades 

antigas e as modernas, e, desse modo, as mesmas categorias utilizadas para explicar o 

mundo atual servissem para explicar o passado. Sung (1998), que não comunga com 

essa visão, afirma, por outro lado, que a lógica da economia mercado se tornou central 

na modernidade, de tal modo que determina o próprio modo de conceber a realidade 

social e os subsistemas, como a religião, que a compõem. Essa lógica se tornou o 

modo “normal” de ver todos os aspectos da vida social, inclusive a religião. 
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modernização –, Taylor afirma que a teoria da secularização atua como 

uma profecia que procura realizar-se a si mesma: ora, afirma Taylor, 

uma coisa é constatar a laicidade das sociedades, a decadência das 

instituições cristãs e a perda de influência cultural, política e moral das 

Igrejas; mas, a partir daí, concluir que o ser humano não tem mais o 

sentido do sagrado ou que se tornou irreligioso é algo completamente 

diverso e sem sentido (Cf. Taylor. 2010, p. 617-648).  

Para Taylor, essa narrativa que foi moldada no século XVIII, a 

partir dos embates com o Ancien Regime e que com Weber se tornou 

dominante nas ciências sociais, acabou por separar rigidamente razão e 

religião, como uma (a razão ou ciência) fosse equivalente ao âmbito da 

pura racionalidade e modernidade e a outra (religião) ao âmbito da 

tradição e da crença. As instituições (mercado, Estado, esfera pública), 

práticas e discursos da modernidade se irão se impor como se fossem 

formulações neutras e objetivas, despidas de valoração e de moralidade, 

como se também elas não se apoiassem fortemente em convicções 

éticas e em discursos morais (Cf. Taylor, 2011). 

No entender de Taylor, alguns filósofos políticos defensores do 

Estado laico, como Rawls e Habermas, tratam a religião como se ela 

fosse um “caso especial” em relação às outras tradições intelectuais 

modernas. Eles não percebem que assim como a “razão religiosa” a 

“razão autossuficiente”, produtora do “mito do Esclarecimento”, 

também se construiu a partir de crenças e valores. Para Taylor, não há 

necessidade de um “filtro institucional” que traduza para as instituições 

políticas formais os discursos religiosos que circulam na esfera pública, 

como pretende Habermas; e caso fosse necessário este artifício, esse 

“filtro institucional” não deveria valer apenas para os argumentos 

religiosos, como se apenas eles fossem portadoras de visões morais e 

valorativas do mundo: ele deveria valer para todas as linguagens 

professadas por outras tradições pretensamente racionalistas como é o 

caso do marxismo, kantismo, utilitarismo, etc. (Cf. Taylor, 2011). 

Para Taylor, muitas das instituições concebidas como 

especificamente seculares (o Estado, a burocracia, ciência, revoluções, 

corporações, movimentos de direitos civis, etc.) foram construídas e 
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ainda permanecer existindo conectadas com a esfera religiosa. A 

própria secularidade ocidental, para ele, foi fruto dos movimentos 

reformistas cristãos – anteriores à Reforma Protestante – que 

procuraram romper com os elementos mágicos da fé religiosa. Muitos 

movimentos e tradições religiosas foram importantes para a 

configuração da democracia, fornecendo ideais de ética e justiça a 

diversas mobilizações sociais e lutas políticas. Desse modo, a 

contraposição estabelecida desde muito tempo, entre religião e 

modernidade, é equivocada: ela suprime as potencialidades 

democráticas existentes nas tradições religiosas. Taylor é contra uma 

ordem secular que, presa a um racionalismo estrito, se fecha para 

elementos importantes dos quais as religiões são portadoras. Para ele, 

os conflitos entre as dimensões religiosas e seculares devem ser 

desdramatizados em prol de uma contínua conversação entre diferentes 

posições éticas e morais (religiosas ou não) em busca da sua própria 

compreensão da noção de “plenitude”, permitirá assim a superação dos 

preconceitos e a reconciliação entre os seres humanos – noções 

fundamentais para a construção de uma ordem democrática (Cf. Taylor, 

2011).  

Para Taylor, diferente de Habermas, não é preciso que a religião 

use nenhum “esperanto ideológico” para comunicar suas próprias 

ideias: ela tem o direito de usar a sua própria linguagem para se fazer 

entender. Não é preciso que se utilize uma linguagem neutra nos 

espaços de deliberação. Do mesmo modo que se pode aduzir razões de 

qualquer ordem (kantiana, utilitarista, marxista etc.) para propor e 

defender determinadas ideias, pode-se aduzir razões de ordem religiosa. 

Apenas é mister que o Estado continue neutro e assegure que todas as 

diferenças (ideológicas, religiosas, culturais etc.) possam ser 

respeitadas.  

Enfim, tanto para Habermas como para Taylor a religião pode 

oferecer importantes contribuições no diálogo com os representantes de 

distintas posturas, pensamentos ou crenças em uma esfera pública 

pluralista que expresse os reais anseios das diversas formas de vida 

presentes no interior da sociedade civil. Uma verdadeira democracia 
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não pode nutrir-se apenas de um pensamento hegemônico. Por isso, é 

mister que as religiões abdiquem de qualquer ambição de impor as 

verdades da sua fé a toda a humanidade, como depositárias que se 

sentem de verdades reveladas, e procurem – através do diálogo na 

esfera pública – dar a sua contribuição específica através do respeito e 

reconhecimento das diferentes visões ou pontos de vista. Crentes e não 

crentes devem apostar no diálogo, despindo-se de qualquer 

intransigência ou arrogância de que são os reais detentores da 

“Verdade”, seja por considerá-la a própria encarnação ou expressão 

última da racionalidade humana, neutra ou imparcial ou porque é 

revelada, perfeita ou a pura expressão da vontade da divindade.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O pluralismo religioso e cultural, resultante do processo de 

secularização moderna, e a globalização, não apenas do capital, mas de 

formas de vida que antes estavam restritas ao âmbito nacional, 

constituem hoje um problema para a integração social do Estado 

Democrático de Direito e também para a integração da ordem global 

mundial, como pretende o globalismo jurídico contemporâneo. Essa 

multiplicidade de culturas, valores e crenças não permite mais que 

visões totalizadoras da sociedade possam ser aceitas como legitimas 

pela esfera pública, por não respeitarem a diversidade de visões de 

mundo presentes na sociedade. A religião não desempenha mais, como 

em épocas passadas, um papel universal de integração social. Ela se 

torna, a partir da modernidade, um subsistema social entre outros.  

Ainda hoje, o âmbito de representação política dos diversos e 

divergentes interesses sociais está no âmbito nacional: a ideia de uma 

constitucionalização global do direito e da política permanece apenas 

um projeto (Cf. Sousa, 2015, p. 131). É, portanto, mister que o Estado 

Democrático de Direito assegure a possibilidade de participação 

política dos “interesses orgânicos da sociedade”61. Isso não impede que 

– diante da ideia moderna de neutralidade e/ou imparcialidade estatal – 

crenças, valores e interesses divergentes da particularidade se façam 

ouvir em um esfera pública plural que defende a liberdade de 

pensamento e expressão. O reconhecimento e inclusão da alteridade 

exigem isso.  

Multiculturalismo e religião em tempos de globalização é 

apenas um portal de abertura ao diálogo em meio às divergentes formas 

                                                 
61 No início do próprio processo de desenvolvimento do Estado de Direito, como 

pudemos demonstrar em uma obra anterior (Cf. Sousa, 2003), Hegel já 

problematizava a ideia de representação política moderna (sufrágio universal) baseada 

em interesses atomizados e particularistas como algo sem eficiência ou efetividade 

para assegurar a cidadania.  
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de interpretar a realidade. Conservadores, liberais e revolucionários 

defendem os seus pontos de vista a partir da sua própria óptica: alguns, 

atados ao status quo, e outros com projetos emancipatórios focados em 

um dever-ser futuro. O que uns denominam de intransigência, outros 

costumam interpretar como defesa da sua própria forma de vida e do 

ambiente “espiritual” (ethos) em que foram formadas/educadas as suas 

identidades: portanto, essenciais para sua própria emancipação.  

Nós, denominados de “filósofos”, na maioria das vezes somos 

apenas repetidores de ideias alienígenas e arrogantes hermeneutas, e 

nem sequer conseguimos pensar o nosso próprio mundo, o chão da 

realidade de que brotam nossas raízes. Em defesa dos nossos ideais e 

concepções passamos por cima dos outros feito um trator. Como 

doutrinadores que somos, sacerdotes de uma racionalidade que quer 

sobrepor-se como universal, desejamos muitas vezes julgar o outro e 

condená-lo ao silêncio como forma de instrumentalizá-lo e condená-lo 

ao fracasso. É assim que agem todos os intransigentes. Demonizamos 

os outros e projetamos neles os nossos próprios medos e frustrações. E 

a melhor forma de julgá-los e condená-los ao fracasso continua sendo 

condená-los ao silêncio e ao não reconhecimento.  

Mesmo fazendo parte de um ethos, com crenças, valores e 

forma de vida específica, temos a liberdade de escolha como algo 

primordial para ampliação dos nossos horizontes: podemos decidir se 

continuamos sendo como somos, restritos ao nosso meio e atados aos 

nossos próprios paradigmas ou se queremos mudar de rumo. Mas, a 

escolha só compete a nós mesmos. O contexto, porém, em que isso se 

realiza deve ser o de maior liberdade possível. O Estado democrático de 

direito deveria ser esse locus de realização da liberdade humana, como 

costumava afirmar Hegel, e não de intolerância e sobreposição de uma 

classe sobre as demais, de uma religião sobre as demais, um 

pensamento único sobre os demais. A abertura ao outro e o 

engajamento político ainda são os melhores caminhos para efetivação 

da democracia. O isolamento e a imposição dos nossos interesses, 

crenças e formas de vida a melhor forma de destruí-la. 
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