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APRESENTAÇÃO
O livro de Nélio Júnior, fruto de suas exímias pesquisas de Mestrado no PPGFilosofia da UFPI, consiste numa análise cuidadosa do tema da esfera pública em
Nancy Fraser a partir da perspectiva pós-westfaliana. Trata-se de uma proposta
ousada de repensar os rumos da democracia e da justiça contemporâneas na esteira de
uma reconsideração dos limites do Estado-nação.
Esse tipo de concepção pode ser encontrada em clássicos da filosofia política e
das teorias contemporâneas da justiça, como em Rawls, no que ele tenciona com o
direito dos povos para além do direito de Estados no seu projeto de uma sociedade de
povos bem-ordenada, e também pode ser vista em Habermas no seu empreendimento
de transnacionalização democrática num quadro referencial de igualdade de status de
participação entre cidadãos e Estados. A relevância deste livro, dentre outros aspectos,
consiste em investigar esse tema em Fraser dando relevo à sua proposta bastante
peculiar de esfera pública transnacional.
Demandas e imperativos hodiernos que ampliam os horizontes da democracia
para além do nacionalismo são balizas precípuas imanentes nessa proposta de justiça,
pensada em termos de um espectro mais globalizante que inclui as diferenças culturais
e étnicas. Tais aspirações são coligidas no programa teórico de Fraser tendo como base
fundamental sua teoria tridimensional de justiça, segundo a qual a redistribuição, o
reconhecimento e a representação devem ser consideradas condições necessárias de
emancipação em vista de uma teoria crítica da sociedade, sem perder do horizonte a
igualdade de participação na vida social.
Este livro não apenas tem essa base supramencionada como premissa de suas
análises, como também avança em direção a um enfrentamento das implicações da
proposta de justiça de Fraser no horizonte político de um debate profícuo acerca da
esfera pública. O faz em três capítulos bem articulados que versam sobre (i) a
reconstrução histórica da esfera pública democrática num diálogo com Habermas em
direção a uma concepção “pós-burguesa”, (ii) os elementos das considerações de
Fraser sobre um modelo “pós-westfaliano” de esfera pública, (iii) culminando numa
abordagem sobre a legitimidade e a eficácia da opinião pública pós-westfaliana tendo
em vista a repolitização da esfera pública.

14 | Esfera pública transnacional em Nancy Fraser: em direção a uma teoria de justiça...

Deixo então para o(a) leitor(a) o exame crítico do livro, cônscio de que o
pesquisador Nélio Júnior fez um reconhecido esforço intelectual de rastrear com o
devido rigor nas próprias obras da Fraser, em debate com grandes interlocutores, a
proposta que ora apresenta-se de uma esfera pública transnacional a partir de uma
justiça pós-westfaliana. A todas e a todos, votos de uma proveitosa leitura.

Prof. Dr. Jozivan Guedes.
PPG Filosofia-UFPI.
PPG Ciência Política-UFPI.

INTRODUÇÃO
O propósito fundamental deste livro consiste em analisar, a partir das reflexões
de Nancy Fraser, a proposta de esferas públicas transnacionais frente ao surgimento
de um modelo de justiça pós-Westfaliano. Este paradigma de justiça aparece como
uma alternativa ao enquadramento Westfaliano, concebido pela autora como um
imaginário político que tem como base pressupostos nacionais-territoriais, e cuja
origem histórica remete a alguns dos principais aspectos do sistema internacional dos
Estados modernos provenientes do Tratado de Westfália de 1648.
O Tratado em questão teve como papel mediar os embates de natureza religiosa
entre católicos e protestantes, assim como os conflitos relacionados à expansão
territorial e busca de hegemonia política que ocorriam na Europa do século XVII. Além
de contribuir para o fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), esse documento foi
essencial para a constituição de um novo entendimento das relações internacionais, ao
determinar que o Estado-nação, dentro de seus limites territoriais, teria soberania
para determinar os seus respectivos assuntos domésticos, reconhecendo assim a
igualdade jurídica entre os Estados e o princípio de não intervenção no âmbito interno
das nações. São justamente esses pressupostos que fundamentam o que Fraser
denomina enquadramento Westfaliano.
Para a filósofa, além de ter fornecido durante muito tempo o solo para as
disputas de justiça – especialmente no auge do Estado de bem-estar social do pósGuerra, entre 1945 e 1970 –, tal enquadramento permeou os critérios de legitimidade
normativa e eficácia política da opinião pública, submetendo a teoria da esfera pública
aos próprios fundamentos do Estado territorial. Com o declínio desse imaginário na
era globalizada, Fraser assinala a emergência de reconstruir os princípios westfalianos
do conceito de opinião pública em direção a uma concepção transnacional de esfera
pública. Para chegar ao cerne desse projeto, é imprescindível discutir as duas
perspectivas de esfera pública presentes em sua obra, tal como elas aparecem em
Rethinking the public sphere e Transnationalizing the public sphere.
No primeiro desses ensaios, publicado originalmente em 1990, Fraser elabora
uma reformulação dos principais aspectos da esfera pública burguesa, tal como esta
foi desenvolvida em Mudança Estrutural da Esfera Pública, de Jürgen Habermas.
Para a pensadora, a noção de esfera pública do filósofo alemão, embora vital para o

16 | Esfera pública transnacional em Nancy Fraser: em direção a uma teoria de justiça...

projeto de uma teoria da democracia, possui algumas limitações que prejudicam sua
capacidade normativa de avaliar os limites das democracias existentes sob o
capitalismo tardio. Nesse sentido, seu objetivo é propor alguns elementos para um
modelo pós-burguês de esfera pública capaz de orientar uma prática política
emancipatória e modelos alternativos de democracia.
Após esse empreendimento, Fraser poucas vezes retoma o debate específico
sobre a esfera pública, passando a enfatizar o desenvolvimento de uma teoria de justiça
bidimensional. Essa teoria de justiça foi delineada no artigo From Redistribution to
Recognition?, pormenorizada em Justice Interruptus, e posta em disputa no debate
estabelecido com Axel Honneth em Redistribution or Recognition?. Em Scales of
Justice, Fraser observa que a discussão constante nesses escritos revela um dilema
teórico-político em torno daquilo que ela chama substância da justiça. Nessa direção,
um dos desígnios de uma teoria de justiça seria prover uma resposta convincente ao
seguinte questionamento: quais os tipos de reivindicações mais adequados para a
promoção da justiça social?
Por um lado, Fraser ressalta que alguns defendem a redistribuição econômica,
enquanto outros assumem o reconhecimento cultural como horizonte para a
formulação dessas lutas por justiça. Ao invés de endossar qualquer dessas posições,
ela sustenta que ambas as dimensões devem estar alinhadas numa mesma teoria de
justiça, uma vez que as desigualdades sociais se manifestam tanto na economia política
quanto nos arranjos culturais. Portanto, nessas disputas usuais interessava descobrir
qual visão acerca da justiça era adequada para uma ordenação mais justa das relações
sociais.
Todavia, essa discussão ignora que o discurso sobre a justiça levanta igualmente
uma problemática acerca do enquadramento. A emergência dessa questão se relaciona
estritamente com uma preocupação mais frequente diante da globalização e dos
processos associados a ela, tais como o fortalecimento de corporações transnacionais,
organizações internacionais e supranacionais como organizadoras dos processos
sociais, cujos impactos se manifestam para além das fronteiras territoriais. Para
Fraser, esses fenômenos tiraram a autoevidência do imaginário Westfaliano. Com a
atenuação desse enquadramento gerada pela globalização, o Estado territorial
moderno perdeu sua autoevidência como unidade apropriada para lidar até mesmo
com questões relativa à substância da justiça.
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Frente a esse cenário, a autora percebe a necessidade de ampliar sua teoria de
justiça através da inclusão de uma terceira dimensão, a saber: a representação. Esta,
por sua vez, compreende o estabelecimento das fronteiras do político em relação ao
pertencimento social, ou seja, se trata de avaliar qual comunidade possui legitimidade
para formular demandas de justiça. Noutro aspecto, a representação envolve os
procedimentos relativos à regra decisória que estrutura os processos públicos de
contestação, isto é, a partir de quais termos a comunidade política expressa suas
demandas de justiça. Nesse sentido, o debate sobre a justiça não envolve somente o
que (what) é a justiça, mas quem (who) deve contar como sujeito legítimo de uma
comunidade política, e como (how) as reivindicações dessa comunidade política são
expressas nos procedimentos político-institucionais.
Uma vez ampliada sua teoria de justiça, até mesmo a proposta pós-burguesa de
esfera pública concebida em Rethinking the public sphere deve ser revisitada, tendo
em vista que as noções de legitimidade normativa e eficácia política da opinião pública
colocadas naquela ocasião eram sustentadas a partir de fundamentos westfalianos.
Tendo isso em mente, em Transnationalizing the public sphere, Fraser retoma seu
diálogo crítico com Habermas, identificando agora quais pressupostos normativos da
ideia de esfera pública do filósofo alemão encontram-se comprometidos com o
enquadramento Westfaliano.
Em contrapartida às insuficiências diagnosticadas, ela aponta como alternativa
a constituição de esferas públicas transnacionais que garantam uma opinião
pública desvinculada dos marcos territoriais do Estado-nação. É nessa direção que
emerge o problema central desta pesquisa: como as esferas públicas transnacionais
propostas por Nancy Fraser contribuem com a formação de uma opinião pública
legítima e eficaz no contexto de uma teoria de justiça democrática pós-Westfaliana?
Visando responder a essa problemática, dividimos a obra em três capítulos:
(a) No primeiro capítulo, trataremos da reconstrução da esfera pública
burguesa realizada por Fraser em Rethinking the public sphere. Para isso, a discussão
será estruturada em duas dimensões: na primeira, discutiremos o revisionismo
histórico utilizado pela autora para fornecer um quadro alternativo ao processo de
constituição da esfera pública burguesa; já na segunda, abordaremos as críticas de
Fraser às quatro premissas normativas problemáticas da esfera pública burguesa. Em
contrapartida, apresentaremos ainda alguns dos elementos que ela delineia como
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forma de superação do modelo liberal-burguês de esfera pública. Desde já, vale
destacar que as objeções de Fraser aqui são dirigidas à obra Mudança Estrutural da
Esfera Pública, portanto, não nos debruçaremos sobre as alterações que Habermas
realizou a respeito da categoria de esfera pública em suas obras ulteriores.
Apresentaremos apenas em notas o que eventualmente tenha sido modificado em
relação ao tema.
(b) No segundo capítulo, realizaremos uma discussão da teoria de justiça de
Fraser, partindo de sua formulação bidimensional (redistribuição e reconhecimento)
constante em Justice Interruptus e Redistribution or Recognition?, até chegar no seu
modelo tridimensional de justiça (redistribuição, reconhecimento e representação)
tratado em Scales of Justice. Desse modo, mostraremos como sua visão inaugural
sobre a justiça foi confrontada pela globalização e seus respectivos processos, e como
este fenômeno fez emergir a necessidade de um paradigma pós-Westfaliano de justiça.
(c) Por fim, discutiremos a proposta de esferas públicas transnacionais
apresentada por Fraser em Transnationalizing the public sphere, abordando quais
pressupostos sociais da teoria clássica da esfera pública necessitam de uma
reconstrução à luz do emergente paradigma pós-Westfaliano de justiça. Trataremos
ainda das estratégias conceituais que a autora propõe para repensar a legitimidade
normativa e eficácia da opinião pública na constelação pós-nacional.
Ao final deste livro, o que se pretende buscar a partir da obra de Nancy Fraser é
uma concepção crítica de esfera pública que, frente a um paradigma de justiça pósWestfaliano, consiga fornecer uma estratégia conceitual e normativa adequada para o
enfrentamento de injustiças que transpassam os limites do enquadramento
Westfaliano.

1. REPENSANDO A ESFERA PÚBLICA BURGUESA: ELEMENTOS PARA
UMA TEORIA CRÍTICA DA DEMOCRACIA

1.1 Reconstrução dos aspectos históricos da esfera pública de Jürgen
Habermas: a idealização do modelo liberal-burguês frente aos conflitos e
exclusões

Na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, Habermas discute o
desenvolvimento histórico-social da esfera pública burguesa europeia, analisando o
papel e a estrutura que ela assumiu nos séculos XVII e XVIII até meados do século XX
na Inglaterra, França e Alemanha. A partir de uma discussão empírica que resgata a
proposta de uma teoria crítica interdisciplinar, o filósofo elabora uma análise histórica
dos diversos significados e tensões que estão entrelaçados com o surgimento e a
decadência da esfera pública burguesa. Para tanto, seu percurso inicia na investigação
dos primórdios da dicotomia clássica entre público e privado e suas relações com as
esferas da polis e do oikos que regia a Grécia antiga – e que em certa medida se mantém
na Alta Idade Média por meio de uma esfera pública representativa –, até desembocar
na esfera pública burguesa liberal e suas respectivas mudanças e configurações nas
democracias de massa do Estado de bem-estar social.
De acordo com Habermas (2014), os indícios do potencial da esfera pública
burguesa já estavam presentes naquilo que ele intitula esfera pública literária
(literarische Öffentlichkeit). Mesmo possuindo caráter privado e ainda sem intenções
explicitamente políticas, esta já apontava para a possibilidade de formação de uma
discussão mediante o uso público da razão

1

, na qual predominavam o

autoesclarecimento dos sujeitos e a força do argumento como fonte legítima para
validação dos juízos. Sobretudo nos séculos XVII e XVIII, em instituições como salões,
associações culturais, cafés e grêmios, pessoas privadas formaram um espaço de
entendimento

mútuo

fomentando

uma

crítica

literária

e

cultural,

cujo

desenvolvimento tem como marco a consolidação da imprensa periódica.

Conforme Kant em Resposta à pergunta: Que é o Iluminismo? (1784), “[...] por uso público da própria
razão entendo aquele que qualquer um, enquanto erudito, dela faz perante o grande público do mundo
letrado. Chamo uso privado àquele que alguém pode fazer da sua razão num certo cargo público ou
função a ele confiado” (KANT, 2018, p. 13). Habermas identifica no princípio kantiano do uso público
da razão por indivíduos privados umas das características constituintes da esfera pública burguesa.
1
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Habermas ressalta que na esfera pública literária as interações discursivas
foram estabelecidas com base em certos princípios. Sem levar em consideração as
desigualdades socioeconômicas existentes entre os envolvidos, prevalecia uma norma
de paridade participativa que garantia aos sujeitos uma igualdade durante o debate,
cuja justificação se dava pelo caráter humano comum a todos. Além disso, ele destaca
o desenvolvimento de uma crescente acessibilidade nessas arenas de discussão, cujos
contornos se tornavam cada vez mais públicos e abertos à participação. Com a
expansão da economia capitalista e a necessidade de regulação da reprodução
material, essas formas de socialização passaram a ser incluídas nas instituições
políticas, jurídicas e administrativas do Estado moderno europeu. Essa incorporação
fez com que a esfera pública passasse a desempenhar um papel importante na
racionalização do domínio político, mantendo uma postura tensa e crítica frente ao
Estado absolutista.
No entanto, principalmente a partir do final do século XIX, Habermas identifica
que as condições que permitiram a formação de uma opinião pública legitimada por
meio de uma esfera pública livre e racional passam por mudanças significativas. Com
a crescente diluição da distinção entre Estado e sociedade – cujo ápice se encontra na
consolidação do Estado de bem-estar social, juntamente com a interpenetração da
esfera pública com o setor privado –, a opinião pública começa a ser constantemente
manipulada pelos interesses privados, sobretudo através dos meios de comunicação
de massa. Além do mais, a própria expansão da esfera pública para camadas não
burguesas, curiosamente, fez com que a opinião pública fosse desvalorizada, tendo em
vista a iminência de sua homogeneização pela democracia de massas. Em outras
palavras, essa transição está relacionada com o fato de que o público crítico é
substituído por uma massa de consumidores de bens culturais, o que acabou gerando
uma crescente despolitização da esfera pública. Contudo,
Habermas sustenta que, a despeito do declínio da esfera pública burguesa, que
proporcionou uma realização parcial e imperfeita do ideal, o princípio crítico da
esfera pública conserva seu valor como ideal normativo, como uma forma de
critério crítico mediante o qual as deficiências e os momentos de inércia das
instituições existentes podem ser avaliados (WERLE, 2014, p. 32).

Apesar de Habermas ter demarcado que Mudança Estrutural estava
circunscrita à investigação da gênese, desenvolvimento e transformação da esfera
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pública burguesa, não foram poucos os trabalhos que evidenciaram as limitações
históricas, empíricas e normativas de sua obra2. Via de regra, tais críticas sugerem um
tratamento inadequado em relação a alguns aspectos decisivos da formação da esfera
pública burguesa, que acabaram o conduzindo a uma leitura sobrevalorizada do
potencial emancipatório desse modelo liberal-burguês. Há também entre esses críticos
aqueles que, se apropriando da categoria de esfera pública, articularam suas próprias
teorias democráticas 3 . Esses diálogos fomentaram o desenvolvimento da atual
conjuntura da teoria da esfera pública, tornando-a cada vez mais atrelada ao exercício
da cidadania, às práticas públicas de deliberação e articulada com as demandas dos
movimentos e organizações da sociedade civil. No conjunto dessas articulações, o
ensaio de Nancy Fraser, Rethinking the public sphere, é certamente uma das
contribuições mais influentes4.
Fraser (1996) tem consciência de que a proposta de uma teoria crítica acerca
dos limites das democracias nas sociedades do capitalismo tardio ainda é necessária,
a despeito da recorrente exaltação do “triunfo” da democracia liberal. Nessa direção,
ela defende que a ideia de esfera pública é imprescindível tanto para esse projeto
democrático quanto para orientar os esforços em torno de uma prática política
emancipatória. Isso porque, devido à sua dimensão político-teórica, a esfera pública
fornece um recurso conceitual capaz de dissipar algumas confusões recorrentes ligadas
à práxis de movimentos sociais como o feminismo, assim como leituras oriundas de
teorias políticas progressistas associadas a esses movimentos.
Entre esses equívocos, Fraser destaca inicialmente a incapacidade histórica de
assimilação política de setores significativos da tradição marxista e socialista no que
diz respeito à distinção entre aparatos de Estado, cenários de discurso público e
associações de cidadãos. Decorrente dessa inépcia, esses setores progressistas
presumiam que sujeitar a economia ao controle estatal era equivalente a submetê-la
ao exercício da cidadania socialista. Ao confundir os aparatos do Estado com a
Um panorama das principais objeções direcionadas ao estudo de Habermas se encontra na coletânea
organizada por Calhoun (1996).
3 Cf. Cohen e Arato (1992), Bohman (1996), Dryzek (2000).
4 A esse respeito, Miguel (2014, p. 120) afirma: “naquela que foi talvez a abordagem crítica singular de
maior impacto sobre a noção da esfera pública habermasiana, Nancy Fraser (1992) indicou como a
esfera pública, a despeito de sua aparente neutralidade e universalidade, incorporava suposições
burguesas e masculinistas”. Do mesmo modo, Costa (2002, p. 27), confirma que “entre as críticas que a
concepção habermasiana de espaço público vem recebendo, aquela de inspiração feminista e que
encontra no trabalho de Fraser (1993) sua formulação mais acabada talvez seja a mais contundente e
mais recorrentemente reproduzida na literatura”.
2
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participação efetiva na esfera pública, as práticas institucionalizadas com base nessa
interpretação fortaleceram historicamente práticas autoritárias e impediram,
consequentemente, que fosse fundada uma democracia socialista.
Outro mal-entendido está relacionado com compreensões equivocadas de
alguns feminismos contemporâneos que desconsideram a especificidade da categoria
de esfera pública. Nesse sentido, muitas feministas referem-se à esfera pública como
tudo aquilo que se encontra fora das dimensões doméstica ou familiar. Ao procederem
de tal maneira, acabam misturando analiticamente três dimensões distintas: o Estado,
a economia oficial do trabalho remunerado e os cenários de discurso público.
Conforme Fraser destaca, embora tenha implicações históricas menos trágicas que o
entendimento socialista anteriormente mencionado, tais descuidos conceituais
possuem consequências práticas e podem resultar em estratégias de mobilização que
bloqueiam uma visão combativa da subordinação de gênero e suas relações com as
estruturas do Estado e do mercado. Como solução para os impasses mencionados,
A ideia de “esfera pública” no sentido de Habermas é um recurso conceitual que
pode ajudar a superar este tipo de problema. Designa um cenário nas sociedades
modernas no qual a participação política se realiza por meio do diálogo. É o espaço
no qual os cidadãos pensam e examinam seus assuntos comuns e, portanto, uma
arena institucionalizada de interação discursiva. Este cenário é conceitualmente
distinto do Estado; é um local para a produção e circulação de discursos que em
princípio podem ser críticos do Estado. A esfera pública no sentido de Habermas
é também distinta conceitualmente da economia oficial; não é um cenário de
relações de mercado, mas de relações discursivas, cenário de debate e deliberação,
e não de compra e venda. Então este conceito de esfera pública nos permite focar
as distinções entre aparatos do Estado, mercados econômicos e associações
democráticas, distinções que são essenciais para a teoria democrática (FRASER,
1996, p. 110-111).

Além disso, sobre a noção de esfera pública reside uma norma profícua para a
avaliação qualitativa das instituições democráticas, já que ela foi delineada como “uma
arena institucionalizada do discurso público em que normas procedurais de justiça e
igualdade promovem paridade de participação na oferta e demanda de razões”
(FRASER, 2018, p. 238). Por esses motivos, Fraser reconhece que “[...] nenhuma
tentativa de entender os limites da democracia existente do capitalismo tardio pode
ter êxito sem usá-la de uma maneira ou outra” (FRASER, 1996, p. 111). Todavia, ela
entende que o modo como Habermas delineou o conceito de esfera pública possui
algumas limitações. Algumas dessas insuficiências derivam basicamente de sua
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peculiaridade enquanto categoria historicamente específica e limitada, cujo
desenvolvimento se deu a partir de duas dimensões.
[...] em um nível, a ideia da esfera pública designou um mecanismo institucional
para racionalizar a dominação política, tornando os Estados responsáveis perante
(alguns dos) cidadãos. Em outro nível, designou um tipo específico de interação
discursiva. Aqui a esfera pública conota um ideal de discussão racional irrestrita
de assuntos públicos. A discussão deveria ser aberta e acessível a todos, interesses
meramente privados seriam inadmissíveis, desigualdades de status seriam
colocadas entre parênteses, e os debatedores deveriam deliberar como pares. O
resultado de tal discussão seria a opinião pública no sentido forte de um consenso
sobre o bem comum (FRASER, 1996, p. 112-113).

De acordo com Fraser, além de a esfera pública burguesa não ter realizado
plenamente suas potencialidades democráticas, à medida que ela não era acessível
igualmente a todos, as condições que permitiam seu funcionamento adequado exigiam
uma ordem social na qual o Estado fosse diferenciado tanto da economia privada
quanto da sociedade civil, contexto este que foi diluído a partir de uma configuração
intervencionista surgida no final do século XIX. Além disso, com o surgimento de uma
esfera social que escapa da distinção público-privado houve uma crescente polarização
entre as classes e uma luta pelos interesses mais variados, afastando a opinião pública
de sua pretensão de consenso acerca do bem comum.
Por fim, com a consolidação da democracia de massas do Estado de bem-estar
social no século XX, o modelo liberal-burguês de esfera pública se tornou inconcebível.
Diante desse cenário de bloqueio, “alguma nova forma de esfera pública é necessária
para salvar a função crítica dessas arenas e para institucionalizar a democracia”
(FRASER, 1996, p. 111). Contudo, ao final de Mudança Estrutural, “curiosamente,
Habermas não chega a desenvolver um novo modelo pós-burguês de esfera pública.
Além disso, nunca problematiza explicitamente algumas das premissas mais
duvidosas que sustentam o modelo burguês” (FRASER, 1996, p. 111). Devido a esse
impasse, torna-se crucial uma alternativa de esfera pública que mantenha ou revigore
o seu potencial para um projeto democrático diante das condições diferenciadas do
capitalismo tardio.
Essa tarefa exige inicialmente uma contestação dos pressupostos históricos da
esfera pública burguesa, tal como apresentados por Habermas (2014). A partir desse
confronto, mostraremos como as exclusões e os conflitos da esfera pública burguesa
revelam características constitutivas do modelo liberal-burguês. Antes de tratar
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especificamente desse revisionismo incorporado à reconstrução de Fraser, são
essenciais alguns esclarecimentos a respeito da abordagem neste primeiro
subcapítulo.
(1) Através do livro de Landes (1988), enfatizamos alguns aspectos da exclusão
das mulheres desde a esfera pública absolutista do Antigo Regime até a esfera pública
burguesa formada após a Revolução Francesa, mostrando como a subordinação de
gênero atravessa esses dois períodos. Por outra via, não abordamos o impacto da ficção
epistolar produzida pelas mulheres associada à cultura de salão, nem o protagonismo
delas na constituição de uma imprensa alternativa em oposição ao Antigo Regime,
tampouco suas formas de resistência durante a restrição de direitos instauradas na
sociedade burguesa pós-revolucionária. Este abalizamento se justifica pela própria
leitura de Fraser em relação à obra de Landes, que está restrita às observações da
historiadora sobre a perspectiva de exclusão do público feminino da esfera pública e
sua estigmatização pelos aristocratas e republicanos franceses.
(2) Para não perder de vista a dimensão participativa das mulheres na esfera
pública, apontaremos através do relato de Ryan (1996) não somente as restrições de
gênero nos Estados Unidos, mas as formas de militância política do público feminino
que se opuseram frontalmente aos mecanismos de exclusão da esfera pública, tanto do
público republicano quanto do democrático. O cenário aqui é estendido tendo em vista
que ele fornece importantes fundamentos para o entendimento dos mecanismos
informais de exclusão da esfera pública, assim como a ideia de contrapúblicos rivais
competindo com o público burguês, que são incorporadas na crítica de Fraser aos
pressupostos normativos da esfera pública burguesa.
(3) Do ensaio de Eley (1996), trataremos de evidenciar como a esfera pública
plebeia desenvolvida no século XVIII na Grã-Bretanha desafia a convicção da
racionalidade comunicativa como característica exclusiva do público burguês. Além
disso, iremos expor como a esfera pública burguesa fora constituída em conflito com
as camadas populares, sendo estas autônomas em relação aos pressupostos
discursivos da esfera pública burguesa. Dessa forma, não abordaremos a primeira
parte do estudo de Eley, na qual ele fornece um panorama da recepção de Mudança
Estrutural pelas pesquisas de história social da Alemanha, França e Inglaterra. Essa
delimitação evita uma prolongação acerca de aspectos que já são suficientemente
tratados por Ryan e Landes, assim como resguarda déficits do livro de Habermas que,
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embora importantes, não dizem respeito aos pressupostos da esfera pública burguesa
apontados por Fraser.
Uma vez que este revisionismo não é abordado de forma aprofundada em
Rethinking the public sphere, julgamos pertinente ampliar esta discussão justamente
com a finalidade de evidenciar o embasamento histórico das críticas aos pressupostos
normativos da esfera pública burguesa realizadas por Fraser, conscientes de que sem
essa abordagem complementar sobre as contradições da esfera pública burguesa, a
própria dimensão normativa desta reconstrução seria comprometida em sua
fundamentação.
1.1.1 As exclusões de gênero da esfera pública na França (1750-1850): do
Antigo Regime à Revolução Francesa
Conforme Landes (1988), sua obra aborda um duplo aspecto negligenciado por
Habermas (2014) acerca da formação da esfera pública moderna, a saber: a relação da
esfera pública com as mulheres, e o feminismo. Em contrapartida, ela considera que
através da interpretação da gênese da esfera pública se tornam evidentes alguns dos
fundamentos relacionados ao gênero que viriam a formar o espírito do feminismo
moderno. Essa conexão, segundo a historiadora, deve-se ao fato de que “o feminismo
é agora, e sempre foi, tanto uma criatura da esfera pública, quanto das outras
categorias da sociedade moderna” (LANDES, 1988, p. 26). Portanto, sua proposta
historiográfica consiste numa reconstrução da esfera pública a partir de uma crítica
feminista, esclarecendo quais relações simbólico-culturais sustentaram a restrição
política da participação feminina na vida pública francesa entre 1750-1850.
Inicialmente, Landes destaca uma significativa convergência simbólica entre a
monarquia e a burguesia, embora esta última repudie os modos de dominação
monárquicos. Segundo ela, o vocabulário da monarquia e da aristocracia reforçava um
ethos masculino e heroico com forte influência daqueles valores considerados
clássicos, tais como a honra, glória e coragem. Não por acaso, a personalidade do rei
nesse modelo equivale a figura de Hércules. Já a burguesia e o espírito republicano, de
modo distinto, defendiam a igualdade natural entre os homens, as virtudes cívicas e a
objetividade da lei, que em conjunto deveriam reger os princípios de qualquer governo
justo. Embora os republicanos rejeitem os valores clássicos,
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Em seus esforços para representar a natureza humana, eles encontraram um
agradável modelo no mundo antigo, que parecia possuir os valores da simplicidade
virtuosa e da nobreza natural. Assim, a estima da burguesia pela verdade objetiva,
significação transparente e imediata não ficou sem adornos. De fato, eles
apropriaram-se do que precisavam do sistema representacional de dominação do
Antigo Regime, mobilizando certos elementos do classicismo para suas próprias
finalidades. Em sua versão preferida do universo clássico, os homens burgueses
descobriram um reflexo lisonjeiro de si mesmos - um que imaginava os homens
como propriamente políticos e as mulheres como naturalmente domésticas
(LANDES, 1988, p. 04).

A despeito de suas peculiaridades, tanto a esfera pública absolutista quanto a
esfera pública burguesa reproduzem em alguma medida esse ethos masculinista como
justificativa para a instituição de barreiras à participação feminina no espaço público.
Em relação à primeira, a caracterização de Landes, em linhas gerais, aproxima-se da
esfera pública representativa como atributo de status que Habermas aponta como
predominante durante a Alta Idade Média. Desse modo, ela chama atenção para o
aspecto iconográfico e teatral dos ritos e cerimônias de submissão à realeza na esfera
pública absolutista, que atribuíam sacralidade ao corpo do rei e reforçavam sua
autoridade. Acrescenta ainda que “no grande espetáculo da realeza absolutista, a figura
do poder estava inevitavelmente ligada ao sujeito masculino do monarca” (LANDES,
1988, p. 20).
De acordo com Landes, essa encenação de um status de superioridade foi
utilizada igualmente pelas elites europeias, pois elas consideravam o comportamento,
a linguagem e arquitetura das cortes de Versailles uma forma de obter reconhecimento
e prestígio social. Nesse espetáculo, as mulheres estavam em evidência tanto pela
função de reprodução do poder de classe como pelo resguardo dos conflitos íntimos do
matrimônio que sustentavam a monarquia e suas representações pessoais. Apesar da
subordinação a uma figura masculina elevada e poderosa (rei) atingir todos os sujeitos,
inclusive os homens, conforme Landes,
O efeito da supremacia do rei na imponente casa do reino, portanto, era
"domesticar", inclusive desmoralizar aqueles que deveriam ter sido seus pares.
Isto, como veremos, foi o protesto irado daqueles que celebravam as constituições
viris das repúblicas e desprezavam o status “efeminado” dos homens sob o
absolutismo. A linguagem metafórica da denúncia sugere uma ligação entre gênero
e poder, e muitos propuseram curar esse intolerável estado de coisas através de
uma espécie de “reforma doméstica” na qual o rei seria restaurado para uma
posição mais modesta como um entre iguais, e as mulheres seriam devolvidas aos
lares aristocráticos e burgueses aos quais elas pertenciam adequadamente
(LANDES, 1988, p. 21).
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No cenário histórico de Habermas, ao fim do século XVIII, a diminuição dos
poderes feudais associados à Igreja, ao principado e a nobreza, juntamente com a
formação de novos estamentos burocráticos e militares, erode as condições que
sustentavam a esfera pública representativa. Além disso, com a transformação da
cidade em centro econômico da sociedade, as camadas burguesas médias vão se
afastando cada vez mais dos modos de vida e discussão da corte. Esse distanciamento
se manifesta igualmente no âmbito político-cultural das instituições da esfera pública
burguesa, que são os salões (salons), os cafés (coffee-houses) e as sociedades de
comensais (Tischgesellschaften). Para Habermas, foi justamente durante a Revolução
Francesa que foram produzidas, repentinamente, essas instituições literárias que
faltavam ao público de pessoas privadas que discutia mediante razões.
Frente a esse quadro, Landes enfatiza os salões não somente pela participação
predominante das mulheres nesses espaços culturais, mas porque durante o século
XVII eles penetraram de modo amplo a cultura urbana recém-formada na França,
assim como influenciaram outros salões no continente europeu pelos dois séculos
seguintes. De modo semelhante a Habermas, ela percebe que as instituições da
emergente esfera pública, em sua forma literária, ainda encenam comportamentos
ligados à sociedade nobre e cortesã. Como mera extensão institucionalizada da corte,
os salões dependiam necessariamente de um estilo adequado pautado em costumes,
linguagem, arte e literatura que remetessem à nobreza. As responsáveis pelo “ensino”
desses hábitos foram justamente as mulheres. Logo,
Nesse mundo aristocrático de relações espetaculares, onde ver e ser visto era uma
preocupação primordial, um dos esportes favoritos era se fantasiar. Disfarçados de
personagens de seus romances favoritos, os membros do círculo de salão
produziam apresentações teatrais amadoras para seu próprio entretenimento. Os
salões tornaram-se escolas para assimilação dos modos aristocráticos. Das
mulheres, os cavalheiros burgueses aprenderam como se comportar. E o que eles
aprenderam foi a elegância e afabilidade exigidas para existir e ter sucesso em um
mundo de exterioridade – um mundo dominado essencialmente pelas aparências
do estilo de Versalhes (LANDES, 1988, p. 25).

Com o crescimento da participação feminina e sua influência nessas
instituições, surge uma contestação do papel público das mulheres nos salões que
reivindicava um projeto capaz de restaurar a civilidade nobre (noble civilité). Landes
sublinha dois frequentes ataques que os oponentes da cultura de salão utilizavam. A
primeira atribuía aos salões a responsabilidade pela erosão da tradicional
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estratificação social, afirmando que a cultura promovida nesses ambientes provocava
uma perturbação social de grandes dimensões, assim como uma luxúria generalizada
que impedia a diferenciação das hierarquias entre os grupos sociais e suas respectivas
características, como vestimentas e hábitos. Com isso, “até mesmo as mulheres
aristocráticas da corte reclamaram do custo de se vestir frente aos concorrentes
burgueses urbanos, e os homens temiam sua ruína por parte de mulheres bemsucedidas e ambiciosas” (LANDES, 1988, p. 26).
Em segundo lugar, devido a sua vinculação imediata com a cultura dos salões,
as críticas voltaram-se justamente para as mulheres e seu estilo précieuse5, associados
à frivolidade, luxúria e indecência. Alguns dos críticos mais ferrenhos aos salões
chegavam a comparar esses espaços aos elegantes bordéis nos quais se incitava o
“amor ilícito”. Para eles, “o papel público das mulheres, e o ideal de ócio que ele
representava, foi pensado para corromper a sociedade” (LANDES, 1988, p. 26). Nessa
direção, caberia à reforma doméstica a tarefa de preservar o mundo da “feminização”
e da corrupção presente nos salões. De tal maneira,
No século XVII, então, uma visão da "república doméstica" estava sendo articulada
por nobres descontentes que atrelavam seus ressentimentos contra o colapso da
estratificação social tradicional à denúncia do poder cultural das mulheres. Muitos
dos termos desse ataque às mulheres seriam compartilhados pela burguesia.
Portanto, é digno de nota que a metáfora das "mulheres fora do lugar" para
significar uma sociedade corrompida e um poder estatal efeminado foi usada pela
primeira vez pelos membros da aristocracia tradicionalista (LANDES, 1988, p. 28).

Esse tipo de representação atingiu frontalmente o âmbito discursivo da cultura
de salão, tendo em vista que “as mulheres, especialmente as salonnières, foram
acusadas reiteradas vezes de artifício e autoria de práticas discursivas estilizadas em
conflito com a natureza” (LANDES, 1988, p. 28-29). Segundo Landes, essas
recriminações estão diretamente ligadas ao embate entre o preciosismo e o classicismo
vigentes durante o Antigo Regime, de tal modo que “embora o discurso precioso não
se afastasse totalmente das regras gramaticais, sua brincadeira prazerosa com a
linguagem se destacava” (LANDES, 1988, p. 29). Devido à predominância das

Esse termo remete aos padrões expressivos vinculados ao preciosismo (no francês, préciosité), cujas
manifestações eram marcadas pelo apreço à delicadeza e ao refinamento nos gostos. Foi predominante
nos salões franceses do século XVII e surgiu como uma forma de contraposição ao discurso rude e
grosseiro da aristocracia. Esse estilo foi inaugurado nos salons da Marquesa de Rambouillet, e foram
incorporados à literatura por autores como Jean-Louis Guez de Balzac e Honoré d’Urfé.
5
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mulheres na circulação desses discursos, juntamente com seu apelo aos usos refinados
da linguagem visual, o estilo précieuse foi tido pela aristocracia como artificial e
efeminado.
Como figura retórica, então, o termo "précieuse" constrói uma ilusão carregada de
associações ambivalentes e medos sobre a capacidade da mulher de substituir o
poder dentro de uma ordem fálica – uma ordem composta pela dominância social
masculina e pela autoridade masculina sobre a Palavra (LANDES, 1988, p. 30).

Mesmo que as mulheres tenham participado diretamente do processo de
rompimento cultural e político com o Antigo Regime, as relações de gênero se
realinharam definitivamente com a queda da esfera pública absolutista, afetando não
somente as reivindicações feministas, mas a todas as mulheres. Nessa direção, a
diferenciação sexual reforçada pelas representações de gênero permanece na cultura
francesa pós-revolucionária, embora sob outra perspectiva. Landes sintetiza a
diferença em relação à subordinação de gênero na passagem da aristocracia ao
republicanismo nos seguintes termos:
No passado, as mulheres eram criticadas pelo seu caráter inferior e vulnerável, que
eram atribuídos aleatoriamente à falta de educação adequada ou sua natureza
ignóbil. Agora, porém, a natureza das mulheres começou a ser creditada como uma
fonte de diferença e como a causa de sua superioridade, uma superioridade que,
no entanto, era reconhecida apenas no domínio moral e espiritual. Em sua
existência civil e política, as mulheres do século XIX estavam seriamente em
desvantagem (LANDES, 1988, p. 170).

Conforme Landes, essa contradição se fez presente no próprio Código Civil
Francês outorgado por Napoleão Bonaparte, que excluiu as mulheres da definição de
cidadania. Por isso, ela considera que “a República foi construída contra as mulheres,
não apenas sem elas, e os republicanos do século XIX não contra-atacaram ativamente
essa herança masculinista do republicanismo” (LANDES, 1988, p. 171-172). Se por um
lado essa diferenciação de status entre homens e mulheres impediu que as mulheres
efetivassem sua participação no espaço público, por outra via, essa marcação foi um
passo decisivo para a formação do espírito moderno do feminismo e seu constante
afastamento das ilusões liberais e republicanas, que falharam na resolução do
problema da participação política das mulheres. Entretanto, vale destacar que,
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Embora as mulheres não conseguissem alcançar a emancipação política, a
Revolução legou a elas uma identidade moral e uma constituição política. [...] Visto
da perspectiva das mulheres, então, o legado mais importante da Revolução pode
ter sido a inscrição cultural do gênero na vida social. A domesticidade, incluindo a
maternidade republicana e o feminismo, podem ser vistas como as duas variantes
resultantes da transformação da esfera pública absolutista (LANDES, 1988, p. 170171).

A principal tensão dessa transformação aparece quando as mulheres, diante de
novas esferas públicas das quais elas participaram da construção, passam a exigir seus
direitos de participação política. Além das restrições formais, havia o obstáculo que
residia no fato de que “a linguagem da revolução democrática e transparente
representava as mulheres como as mais virtuosas enquanto desempenhavam deveres
privados como mães, irmãs e esposas” (LANDES, 1988, p. 148). Para Landes, o
resultado desse conflito entre virtudes privadas e a república recém-formada acabou
impondo novamente o destino das mulheres ao âmbito doméstico, o que serviu para
colocar em suspensão a dimensão emancipatória do longo processo de constituição da
sociedade burguesa durante o século XIX. Não por acaso, já no início da obra, Landes
alerta o quanto é complicado imaginar a esfera pública como um lugar apropriado para
as mulheres e sua emancipação da domesticidade.
1.1.2 As exclusões de gênero da esfera pública nos Estados Unidos (18251880): do público republicano ao público democrático
O relato de Ryan (1996) acerca da exclusão feminina do espaço público tem
como solo os Estados Unidos durante o intervalo entre 1825-1880, abrangendo a
esfera pública americana na passagem de um público republicano para o público
democrático nas cidades de Nova Iorque, São Francisco e Califórnia, o que a permite
traçar um panorama das distinções histórico-políticas do público estadunidense no
século XIX em contraposição às características do público burguês predominante na
Europa Ocidental. Sua perspectiva histórica se diferencia do estudo de Habermas
(2014) nos seguintes pontos:
Em primeiro lugar, do meu ponto de vista histórico, as expressões mais robustas
da publicidade americana datam das décadas de 1820 e 1830, não do século XVIII.
Em segundo lugar, esse espírito público floresceu em espaços distintos, não
essencialmente em clubes literários e políticos e na cultura impressa, mas em
assembleias ao ar livre, em espaços urbanos abertos, ao longo das avenidas, nas
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esquinas e nas praças públicas. Terceiro, os cidadãos americanos promoveram
publicidade em um estilo de debate ativo, áspero, contencioso e irrestrito que
desafiava os padrões literários do discurso racional e crítico. Em quarto lugar, a
prática da publicidade na América do século XIX tomou forma em um contexto
social e de classe distinto (RYAN, 1996, p. 264).

O ponto de partida de Ryan remete ao início do século XIX, quando os
municípios americanos ainda funcionavam majoritariamente como corporações
privadas. Segundo ela, a participação política naquela época era ainda muito
incipiente, o que poderia ser observado na apatia dos cidadãos às vésperas das eleições
e até mesmo nas sociedades políticas de maior efervescência, como a Tammany Hall,
em Nova York. Nesse cenário, as autoridades políticas eram compostas pelas elites
corporativas municipais que organizavam jantares públicos, procissões nas ruas e
festivais como uma maneira de demonstrar seu status de superioridade cívica em
relação aos demais cidadãos, e entre aqueles que – por conta da idade, cor da pele ou
ausência de propriedade – eram excluídos da noção de cidadania. As mulheres, por
outro lado, tinham ainda algum espaço nas representações públicas. Entretanto, a
participação delas operava numa lógica ambivalente, tal como a transcrita abaixo:
Os símbolos femininos, como a deusa da liberdade e da Columbia, eram emblemas
favoritos da virtude cívica, transportados em desfiles por comerciantes, artesãos e
estudantes. Como um símbolo ou deusa, como uma consorte da elite em dias
cerimoniais, ou como pária sexual em casas públicas, as mulheres levavam a marca
de qualquer ornamento ou exclusão na vida pública. Essa relação negativa entre as
mulheres e os círculos políticos dominantes da cidade do início do século XIX
denuncia os severos limites sociais da esfera pública burguesa. Também indica que
não estava sob a dignidade dos guardiões burgueses do bem comum fazer uso de
símbolos provocativos, ainda que aparentemente supérfluos, em particular
referências gratuitas à feminilidade, para ornamentar suas identidades públicas
(RYAN, 1996, p. 266).

A resistência das mulheres estadunidenses a essa ordem excludente baseou-se
numa forma de enfrentamento pautada por uma identidade social marcada pelo
gênero. Sendo assim, “o mesmo golpe que inscreveu as diferenças de gênero no público
como um princípio de exclusão colocou uma marca de identidade social seletiva”
(RYAN, 1996, p. 266). Reconhecendo essa tensão, quando as mulheres passaram a
exigir reformas estruturais que permitissem a elas uma maior participação na vida
pública, logo os republicanos trataram de desmoralizá-las. Na visão deles, as mulheres
desvirtuavam o “autocontrole” e a “racionalidade” necessárias ao bem comum da
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sociedade, isso porque o sexo feminino despertava paixões humanas que seriam
nocivas aos cidadãos.
A implicação direta dessa ideia foi que “a lógica inversa de gênero tornou a
‘masculinidade’ o padrão do caráter republicano e a ‘efeminação’ a doença política
mais debilitante” (RYAN, 1996, p. 266). A esfera pública republicana, portanto, foi
estruturada com base em restrições injustas de gênero. A despeito da representação
aparentemente positiva associada à Republican Mother, as mulheres foram
designadas pelos republicanos como integrantes de uma segunda categoria de
cidadania, enquanto que o homem era compreendido como cidadão universal e
detentor das qualidades exigidas para a definição do interesse geral, mesmo quando
estas representassem apenas um entendimento restrito do que constitui o bem
comum.
Paralelo ao rápido crescimento da população urbana estadunidense e ao
fortalecimento de uma jurisdição pública mais ampla, Ryan destaca o ano de 1830
como ápice de um movimento histórico que agitou a vida política dos municípios
americanos e que expandiu a publicidade de questões locais. No epicentro do processo
estava a imprensa vinculada aos meios de comunicação Penny Press6, que transmitiam
regularmente convites para assembleias públicas pelas chamadas Public Meetings
(Reuniões Públicas). As notícias convocavam os cidadãos a discutir publicamente uma
variedade de temas, como a escola pública, serviços públicos, construções de edifícios
e organização de celebrações cívicas.
Nesse período os partidos políticos eram um dos pilares da cultura americana,
organizados em grupos massivos de trabalhadores e nativistas que se reuniam
semanalmente em locais como lojas de comerciantes, salas de mecânicos, grandes
hotéis ou salões de bairro. Os partidos predominantes eram vinculados aos whigs e
jacksonianos, sendo que estes últimos tinham um estilo de militância política e debate
mais “indisciplinado” do que aqueles praticados pelo público burguês. Além disso, eles
assumiam sua vinculação aos interesses e identidades de setores específicos da
população. Afastavam-se, então, de uma pretensão de bem comum que se mostrava
Trata-se de uma imprensa popular que se consolidou a partir da criação de jornais com discurso
acessivo, direcionado às massas e de custo barato (um centavo). Veiculavam basicamente notícias
generalistas e com chamadas de cunho apelativo. Além de facilitar a compreensão de determinadas
questões políticas, as penny press favoreceram a interação social e de vendas num contexto em que os
municípios americanos se expandiam tecnologicamente, politicamente e economicamente.
6
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inalcançável frente aos múltiplos e indivisíveis interesses que estavam em disputa.
Essa dinâmica, defende Ryan, tirou a credibilidade da ideia de bem comum e
forneceu os subsídios emancipatórios para uma cidadania ampla e ativa, em contraste
com a hegemonia política burguesa que se encontrava naquele momento em
derrocada. Apesar da proliferação de diversos públicos, as mulheres ainda
encontravam certa resistência nesses espaços, sendo convocadas pelos homens em
ocasiões muito específicas. Mesmo que os interesses concretos, localizados e
“especiais” de setores da população fossem explícitos nessas discussões, não era
permitido às mulheres discutir livremente suas reivindicações como válidas, tampouco
situar suas demandas no âmbito do bem público.
Para Ryan, o fracasso dessa tentativa inicial pode ser exemplificado pela reação
negativa às aparições públicas de Fanny Wright – reformadora social e abolicionista,
responsável pela criação da Nashoba Community, uma associação com objetivo de
educar e emancipar escravos –, que foram marcadas por vaias, epítetos sexuais e
associações injuriosas que remetiam diretamente ao seu gênero, e que levaram ela ao
exílio dos principais salões públicos de Nova Iorque. Semelhante ocasião ocorreu com
Madame Rank, que foi interrompida aos gritos diversas vezes quando tentava falar
numa reunião de desempregados em 1857 na Thompkins Square. A esse respeito, vale
esclarecer:
Isso não significava, certamente, que os espaços públicos dominados pelos homens
fossem cegos à questão de gênero. Eles estavam repletos de distinções de gênero:
definições masculinas de um ator público legítimo e uma profusão de novos
símbolos feminizados de identidade política. Os constituintes democráticos do
público jacksoniano foram talvez mais inveteradamente masculinos do que nunca.
Eles se organizaram principalmente em torno dos papéis masculinos: o eleitor, o
trabalhador, o miliciano. Foi em volta desses mesmos papéis masculinos que os
democratas realizaram sua própria representação ritual da ordem política, o
desfile americano (RYAN, 1996, p. 270).

De acordo com Ryan, a esfera pública plebeia formada no seio dos movimentos
populares protagonizados por artesãos, operários, democratas e whigs, ao assumirem
a personificação masculina como forma de organização política, acabaram agregando
a virtude cívica somente aos homens. Nesse sentido, embora mais democrática que a
esfera republicana burguesa, a esfera pública plebeia mostrava-se igualmente hostil à
participação das mulheres na vida pública, convidando-as para comícios apenas em
virtude de uma difusa respeitabilidade do público feminino. A própria ideia de
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Republican Mother se converte em novas formas de representação, só que agora “os
símbolos femininos cada vez mais elaborados da política anterior à Guerra atraíram as
mulheres para mais perto da esfera pública, mas ao longo de caminhos duplicados,
dependentes e manipuladores [...]” (RYAN, 1996, p. 271).
Ryan frisa que as tentativas de criação de um espaço político protagonizado por
mulheres tiveram avanços e retrocessos. De um lado, a expansão democrática da
publicidade nos anos anteriores à Guerra Civil (1861-1865) permitiu às mulheres
algumas experiências embrionárias de participação política. Entre elas, destacam-se
às Sociedades de Reforma Moral Feminina, que movimentaram a cena pública no
Nordeste dos Estados Unidos em 1830. Por outra via, o impacto inicial dessas
sociedades foi afetado pelas reações contrárias de homens evangélicos que exigiam
uma reforma sexual, acatada por partes significativas das mulheres que compunham
tais grupos. A ação pública deslocou-se para o campo moral, e as revistas mantidas por
esse movimento feminino transformam-se em veículos de propagação da importância
do cuidado materno e da pureza sexual.
Durante a Guerra Civil e a Reconstrução (1865-1877), as divisões de etnia e raça
apareceram explicitamente na esfera pública americana. Frente a esse cenário
heterogêneo, grupos raciais marginalizados passaram a ocupar os espaços públicos. Os
afro-americanos de Nova Orleans, sob a égide dos republicanos radicais e do jornal
Lousianna Tribune, ocuparam ruas, praças e desfiles reivindicando seu direito de
participação em assembleias públicas. Por sua vez, os grupos que dominavam a cena
industrial e cultural no final do século XIX se desvincularam da vida pública e
raramente demonstravam seu status em público. Esse distanciamento, consolidado
após a metade do século XIX, foi noticiado pelos altos escalões dos editoriais
jornalísticos como a derrocada do espírito público que guiara “a melhor classe”.
A visibilidade das elites profissionais, financeiras e industriais na esfera pública
americana retorna somente em virtude da necessidade de reforma dos governos
municipais eivados de corrupção. No entanto, os reformadores municipais rejeitavam
a cidadania como fonte da participação política, emitindo convites restritivos para os
“contribuintes”, “detentores de propriedade” e “cidadãos mais respeitáveis”. Com
relação a tais restrições sociais, Ryan esclarece que
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Essa viciação da noção de publicidade não era necessariamente uma corrupção da
esfera pública burguesa, mas sim um reconhecimento das restrições sociais que se
aplicavam a esse domínio desde o início. As formações políticas do final do século
XIX pareciam apenas reverter o ordenamento espacial, se não as relações de
poder, da vida pública: as classes mais baixas reivindicavam lugares públicos
abertos como locais de resistência política, enquanto seus superiores sociais
recuavam para recantos privados para exercer poder nos bastidores, em
associações de reforma ou canais burocráticos (RYAN, 1996, p. 277-278).

Durante a Guerra Civil, a participação das mulheres no espaço público
continuava circunscrita em volta de simbologias associadas à respeitabilidade, honra
e pureza feminina. Tanto restauradores da dominação branca sulista quanto
democratas antiguerra do Norte utilizavam esses símbolos, assim como os setores do
capital e do trabalho representados pelos partidos políticos convergiam para uma
lógica de participação pública mediada pelo gênero. No Partido dos Trabalhadores da
Califórnia, esse discurso voltou-se para a imigração asiática e especialmente para as
mulheres chinesas. “Segundo essa lógica de gênero, a imigração asiática retirou as
mulheres da classe trabalhadora das tarefas domésticas e criou a prostituição chinesa,
que era especialmente ofensiva para as mulheres” (RYAN, 1996, p. 278).
As mulheres só passaram a se reunir em seu próprio terreno com as
convocações em larga escala para as tropas da União, chamadas pela imprensa a
prestar serviços de costura e culinária. Principalmente a partir da Comissão Sanitária,
as mulheres assumiram importantes funções públicas, embora exercessem um
trabalho público discreto. Ryan lembra que o público feminino, antes mesmo da guerra
e quando os municípios americanos ainda eram corporações privadas, já havia tomado
para si a responsabilidade social de cuidar de classes subalternas em asilos, sociedades
órfãs, associações beneficentes e de orientação moral. Embora reconhecido pelos
jornais como um trabalho respeitoso de consequências públicas, que comprovavam o
poder do “coração materno”, existiam algumas limitações nessa caridade feminina,
visto que
Seu método de ajuda aos necessitados nunca foi submetido a discussão aberta e,
como consequência, fluiu através das hierarquias étnicas e de classe como uma
distribuição condescendente, restritiva e mesquinha de esmolas e conselhos. Em
vez de operar num espírito de generosidade aberta e pública, as instituições de
caridade femininas eram um sistema de bem-estar fechado estendido somente da
classe média, geralmente mães de família protestantes, para àqueles que eles
consideravam "pobres dignos". Como o Estado de bem-estar social do século XX,
essa extensa esfera do serviço municipal feminino era organizada
burocraticamente, pressionada a angariar fundos estatais para seus propósitos
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seletivos e esculpida numa esfera de relações hierárquicas com uma classe
dependente (RYAN, 1996, p. 279-280).

Conforme Ryan, correlato ao acirramento do debate sobre a prostituição nos
EUA, as mulheres tiveram que trazer à tona no espaço público as suas identidades
políticas através de reivindicações pautadas pelo sexo feminino. Mesmo as defensoras
da Reforma Moral Feminina, contrárias à política de prostituição, tiveram que
estabelecer em alguma medida sua identidade de gênero, seja endossando um discurso
sobre pureza sexual ou desvinculando suas divisões de classe. O resultado desse
embate é que na época da campanha antiprostituição, principalmente em 1848, muitas
mulheres radicalizaram o debate na esfera pública e converteram suas campanhas em
termos de direitos das mulheres.
Nessa direção, associações como a The National Loyal Women's League e a
Equal Rights Association, “[…] eram a prova de um movimento independente de
mulheres que se apropriaria do ideal da esfera pública para o segundo sexo” (RYAN,
1996, p. 278). Esses movimentos tiveram também grande impacto na luta pela
emancipação dos escravos. A Loyal Women's League, juntamente com os movimentos
antiescravistas da época, foi responsável por direcionar ao presidente Lincoln diversos
pedidos de emancipação dos escravos. No pós-guerra, a Equal Rights Association, na
figura protagonista de Elizabeth Stanton, continua defendendo o legado antiescravista
das liberdades civis e políticas dos afro-americanos. Juntamente com Susan Anthony,
essa associação colocou pari passu a emancipação negra e a necessidade do sufrágio
feminino.
Ademais, Ryan destaca que as mulheres expandiram a compreensão dos seus
direitos para abranger uma ampla agenda política voltada para as mulheres brancas e
negras, tanto em relação ao sufrágio quanto em pautas relacionadas aos direitos
reprodutivos, remunerações igualitárias e liberdades sexuais. As reformadoras
sexuais, além de explicitarem as restrições de gênero que estruturavam a esfera
pública, colocaram em evidência a ideologia da privacidade que sustentava a
segregação de gênero. Ainda que tenham conquistado alguns direitos, elas tiveram que
lutar por diversas vias contra o aparato estatal altamente desenvolvido no final do
século XIX, que tentava burlar suas necessidades específicas.
Esse cenário político americano, consoante Ryan, sugere ao menos quatro
aspectos que contrastam com a esfera pública burguesa enquanto espaço democrático
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e aberto à ampla participação: (i) inicialmente, a experiência do público a partir da
perspectiva feminina mostra como a simples classificação de um espaço como
“público” não implica acesso aberto a todos, tampouco indica sua restrição a um
cenário ideal apartado da esfera privada. Além do mais, as feministas e engajados na
causa de gênero dissolveram a ilusão de uma esfera pública racional com requisitos
preliminares de comportamento apropriado; (ii) permite compreender como os
grupos subalternos disputavam o acesso da esfera pública e como eles lutaram para
que fossem acatadas as suas demandas e formas de organização política; (iii) a
experiência das americanas sugere como os interesses e as identidades sociais dos
grupos marginalizados não são incompatíveis com a ideia de bem público; ao
contrário, considerada como “segundo sexo”, havia a necessidade de construção e
afirmação de suas identidades políticas como forma de empoderamento; (iv) mostra
como as mulheres foram excluídas da esfera pública formal e, quando tinham acesso
às instituições públicas, eram submetidas a padrões discursivos e de linguagem
afastados do vocabulário político feminino.
Através dessas objeções é possível indicar novas formas de compreensão da
esfera pública nas quais os diversos públicos colocaram em jogo as diferenças de poder,
status e interesses envolvidos no debate público estadunidense. Nesse terreno
disputado, as restrições de gênero foram mascaradas em símbolos de feminilidade
associados à preservação da privacidade e domesticidade. Mesmo em cenário
histórico-geográfico distinto, o ensaio de Ryan testemunha como durante o século
XIX, o público feminino estadunidense efetivou aquelas aspirações democráticas e
emancipatórias que Habermas atribuiu exclusivamente ao público burguês que
discutia mediante razões na Europa Ocidental.
1.1.3 A estilização do público burguês e a fragmentação da esfera pública:
relatos sobre a esfera pública plebeia inglesa no século XVIII
Além da exclusão da participação feminina na esfera pública, Eley (1996) chama
atenção para o apagamento da esfera pública plebeia no estudo de Habermas (2014).
Embora a mencione como uma variação da esfera pública burguesa com alguns traços
formais em comum, Habermas resume sua descrição à constatação de que a
experiência plebeia foi reprimida durante o processo levado a cabo pelo jacobinismo
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francês. Esse descuido, segundo Eley, constitui uma das principais limitações da obra
habermasiana, tendo em vista que ele circunscreve sua discussão unicamente ao
público burguês, sem levar em conta as experiências democráticas da esfera pública
plebeia. A esse respeito, são colocadas três objeções.
(1) A aspiração liberal de uma discussão racional não era exclusiva da burguesia
letrada e culta em oposição às massas “incultas” da plebe, mas era exercida por grupos
não burgueses e subalternos, tais como a intelligentsia radical do jacobinismo francês,
assim como em classes sociais como o campesinato e as baixas camadas da classe
trabalhadora. Seja em termos literários ou políticos, esses grupos desenvolveram
formas de discussão democráticas com propósitos emancipatórios de acesso ao
público próximos daqueles almejados (e não alcançados) pela esfera pública burguesa.
Baseado nas formas de discussão internas desenvolvidas nesses movimentos
populares, sobretudo relatados pela literatura acerca do owenismo, cartismo e da
sociabilidade na Revolução Francesa, Eley afirma que existem razões suficientes para
suspender, ao menos em princípio, a defesa da esfera pública plebeia como variante
burguesa ou como esfera pública “iletrada” cujas intenções políticas foram orientadas
pela esfera pública burguesa. Mesmo que fosse vinculada em menor grau ao modelo
dominante liberal, seria indispensável ressaltar como a esfera pública plebeia
desenvolveu formas históricas de expressão autônomas em relação ao público burguês.
Sendo assim,
Em particular, as oposições de Habermas de "educado/ignorante" e
"alfabetizado/analfabeto" simplesmente não funcionam, porque (como veremos)
a esfera pública liberal foi enfrentada no momento de seu surgimento não apenas
por um público "plebeu” que foi eliminado e facilmente reprimido, mas também
por um público radical que era combativo e altamente alfabetizado (ELEY, 1996,
p. 305).

(2) O impacto da experiência da Revolução Francesa fez com que a esfera
pública ao redor do mundo se tornasse importante em diversas partes do Centro, Leste
e Sul europeu, não somente na Inglaterra, Alemanha e na própria França. Um
movimento de intelectuais dessas outras partes do continente, apropriando-se do
legado da referida revolução, trataram de adaptar o vocabulário emancipatório para
suas próprias realidades nacionais. Por meio de um discurso nacionalista que clamava
por autogoverno e formas de emancipação da dependência na qual muitos desses
países se encontravam, essa intelectualidade forneceu uma importante reflexão para o
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entendimento de suas respectivas circunstâncias econômicas e políticas. Além disso,
as esferas públicas nacionais formadas durante esse período não estavam restritas às
instituições da esfera pública burguesa, mas se desenvolveram em espaços que iam
“[...] das sociedades literárias, das redes de assinaturas, da imprensa e do público de
leitura nacional, para os clubes de ginástica e de atiradores, e às salas de leitura
populares que levavam a atividade para o campo” (ELEY, 1996, p. 305).
(3) A existência de públicos concorrentes ao público burguês não foi somente
uma característica do final do século XIX, quando Habermas aponta para sua
ampliação, fragmentação e transformação num espaço de disputa permanente de
interesses, mas foi constituinte de sua formação desde o início. Não bastasse isso,
públicos negligenciados como camponeses, movimentos operários e nacionalistas,
poderiam estar igualmente presentes nas considerações do filósofo alemão, tendo em
vista que essas manifestações atendem facilmente aos critérios discursivodemocráticos que ele prescreve. Com base nessas três críticas, Eley conclui que as
exclusões das experiências não burguesas impediram que Habermas fizesse um
balanço das possibilidades de emancipação reais da esfera pública burguesa. Em
outras palavras,
Sua concepção é desnecessariamente restritiva de outras formas. Ele idealiza seu
caráter burguês (ao negligenciar as formas pelas quais seu elitismo bloqueia e
conscientemente reprime possibilidades de participação/emancipação mais
amplas) e ignora fontes alternativas de um impulso emancipatório nas tradições
radicais populares [...]. Ao subsumir todas as possibilidades em seu "modelo
liberal da esfera pública burguesa", Habermas perde essa diversidade. Mais
precisamente, ele perde de vista que a esfera pública sempre foi constituída por
conflitos. O surgimento de um público burguês nunca foi definido apenas pela luta
contra o absolutismo e a autoridade tradicional. Além disso, endereçava também
o problema da contenção popular. O modelo clássico já estava sendo subvertido
no ponto de sua formação, pois as ações das classes subordinadas ameaçavam
redefinir o significado e a extensão da "cidadania" (ELEY, 1996, p. 306).

Isso nos conduz para outra etapa das objeções, que reside nos aspectos
conflitivos da esfera pública burguesa. Primeiramente, deve-se considerar que
Habermas, ao estabelecer o intervencionismo estatal como uma das causas do declínio
da função e estrutura da esfera pública, presume que na formação inicial da categoria
havia um Estado fraco que permitia um melhor funcionamento da racionalidade
comunicativa. Segundo Eley, essa transição em termos de intervencionismo estatal
não foi bem demarcada no intervalo histórico descrito pelo pensador alemão.
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Igualmente problemática é a idealização do discurso racional na esfera pública, que
desconsidera o caráter repressivo das instituições mesmo no auge de sua função crítica
perante o Estado absolutista. A esse respeito, vale considerar que a participação do
público burguês sempre fora estabelecida “[...] em confronto com as velhas
autoridades aristocráticas e da realeza, mas também contra os elementos
populares/plebeus que já eram perseguidos” (ELEY, 1996, p. 321).
Para ampliar a compreensão desse confronto do público burguês com outros
públicos, Eley utiliza a ideia de hegemonia de Antonio Gramsci. Eley esclarece que a
noção gramsciana não se confunde com ideologia ou ideologia dominante nem com
totalitarismo, menos ainda remete a uma condição imutável. Partindo dessas
distinções, “a hegemonia está sempre aberta à modificação, e sob circunstâncias
específicas pode ser mais radicalmente transformada ou mesmo (embora não muito
frequentemente) demolida completamente” (ELEY, 1996, p. 324). Por isso, o domínio
de determinada ordem ou grupo social pode ser constantemente renegociado ou
questionado em suas dimensões econômicas, políticas e culturais. A preponderância
de uma forma de discurso racional pela burguesia, considerando seu auge entre 1760
e 1850, também não escapa dessa lógica. Inclusive, Eley sugere que – apoiando-se nos
diversos estudos de Edward Thompson e outros autores acerca dos conflitos de classe
na Grã-Bretanha no século XVIII – as liberdades parlamentares e o Estado de direito
que permitiram à esfera pública burguesa sua atuação política são indissociáveis das
restrições às liberdades populares reivindicadas à luz de uma experiência de
democracia radical que insurgia na época.
Além disso, o pressuposto de um discurso político racional abstrato e uma
sociedade civil desinteressada como presume a conjuntura histórica de Habermas
desconsidera que a esfera pública, tanto nos países que ele analisa como em outros
setores da Europa, fora constituída substancialmente como arena de contestação dos
significados políticos e culturais em voga, nos quais os mais variados grupos
(camponeses, mulheres, nacionalidades dependentes, classe operária) competiam
com o público burguês. Ainda na esteira das contribuições de Gramsci, Eley destaca
que o grupo social cujo intuito é superar a dominação e subordinação presente na
esfera pública necessita de um bloco estruturado e sistemático, que tenha tanto
consciência de classe quanto do processo de construção hegemônico que possa
eliminar as desigualdades. Na visão de Gramsci, esse papel é desempenhado pelos
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intelectuais.
De modo a demonstrar o caráter conflituoso e fragmentário da esfera pública,
Eley afirma que os intelectuais desempenharam um importante papel político durante
parte do século XVIII na Grã-Bretanha. Para isso, baseia-se na obra de Günther Lottes
intitulada Politische Aufklärung und Plebejisches Publikumbb, pela qual fornece um
panorama do desenvolvimento de uma intelligentsia radical formada por
proprietários de terras, mercadores, empresários prósperos, advogados, clérigos nãoconformistas, literatos e escritores, devidamente articulada com um público plebeu no
final do século XVIII. Num primeiro momento, durante os anos 1770-1780, esses
setores da sociedade exigiram uma reformulação da constituição vigente, passando
por uma ampliação da educação popular e uma reforma parlamentar. As demandas
dessa intelligentsia foram divulgadas amplamente em campanhas extraparlamentares
de esclarecimento público, estruturadas principalmente nos cafés de Londres e nas
discussões promovidas em instituições como a Robin Hood Society, Speculative
Society e Debating Society in Coachmakers' Hall.
O segundo estágio dessa intelligentsia corresponde à inauguração da London
Corresponding Society (LCS) em 1792, que se tornou o principal fórum de discussão
pública de tais grupos. À diferença de sua formação inicial, a LCS passou a ser liderada
por camadas menos prestigiadas da sociedade, como pequenas figuras ligadas à cena
literária e publicitária de Londres, assim como pequenos comerciantes e artesãos.
Contudo, “adotando o princípio democrático de ‘membros ilimitados’, a LCS se
comprometeu não apenas com um programa de participação popular, mas também
com um ‘confronto com a tradicional cultura plebeia’ [..]” (ELEY, 1996, p. 328). Tanto
é que a confrontação dos elementos culturais tradicionais associados às massas préurbanas e plebeias gestou uma nova esfera pública plebeia (plebejische Öffentlichkeit)
alimentada por outras modalidades de comunicação, como panfletos, comitês, revistas
políticas, petições e pedagogias teatrais. Essa experiência de participação democrática
da LCS, mediada pela cultura popular durante os anos 1790, segundo Eley, pode ser
considerada uma das grandes expressões do radicalismo na Grã-Bretanha.
Com base nesse quadro, consoante Eley, a análise histórica de Mudança
Estrutural negligencia basicamente duas dimensões. De um lado, a busca de uma
racionalidade comunicativa nas modalidades da esfera pública no fim do século XVIII
desenvolvidas pelo público plebeu e pela intelligentsia radical sugerem um quadro
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histórico mais complexo e rico do que os modos de emancipação e comunicação
pública especificamente burgueses. Além disso, a centralização de Habermas na esfera
pública burguesa como forma de emancipação da ordem política ignora que a esfera
pública plebeia desenvolveu formas de mobilização popular tão ou mais democráticas
que o público burguês, que se mostravam subversivas à dominação e exclusão do
sistema político clássico.
1.2 Reconstrução dos aspectos normativos da esfera pública de Jürgen
Habermas: apontamentos de Nancy Fraser para uma concepção pósburguesa
A partir dessa literatura revisionista, podemos apontar os seguintes déficits de
Habermas (2014): (I) ausência de uma abordagem direcionada ao caráter conflituoso
da esfera pública, que se manifestava na disputa do público burguês com os demais
públicos; (II) falta de um tratamento adequado acerca da exclusão de grupos
subalternos como elemento estruturante da esfera pública burguesa, negligenciando
principalmente o papel das restrições de gênero no desenvolvimento do modelo
liberal-burguês de esfera pública; e (III) sobrevalorização das modalidades discursivas
do público burguês, ignorando o potencial emancipatório das formas de manifestação
das camadas populares. Para compreender a recepção dessas críticas é fundamental
abordar brevemente alguns esclarecimentos constantes no prefácio à edição de 1990
de Mudança Estrutural da Esfera Pública, no qual Habermas admite as insuficiências
empíricas de seu estudo.
Em relação à primeira objeção, Habermas reconhece o seguinte:
Mesmo quando se parte de uma certa homogeneidade do público burguês, que,
para as partes em conflito, poderia ser vista como o fundamento necessário para
alcançar, ao menos em princípio, um consenso de interesse de classe – que, em
última instância, por mais fracionado que seja, é comum –, seria falso falar de um
público no singular. Deixando de lado as diferenciações no interior do público
burguês, que, com uma modificação no ângulo de percepção, também poderiam
ser acomodadas em meu modelo, surge uma imagem diferente se, desde o começo,
admitimos esferas públicas concorrentes e, com isso, consideramos a dinâmica
daqueles processos de comunicação excluídos da esfera pública dominante
(HABERMAS, 2014, p. 41, grifos do autor).

Nélio Lustosa Santos Júnior | 43

Com base nas observações de Eley (1996) e nas pesquisas históricas que se
consolidaram posteriormente à publicação do livro A formação da classe operária
inglesa, de E. Thompson, Habermas dedica alguns esclarecimentos no tocante à esfera
pública plebeia. Além de reconhecer que esta não foi suprimida durante o processo
histórico, como presumido inicialmente, ele admite que a esfera pública plebeia não
poderia ter sido negligenciada de seu estudo, visto que “a exclusão das camadas mais
baixas, que estavam mobilizadas cultural e politicamente, já implica uma pluralização
da esfera pública que se encontrava em desenvolvimento” (HABERMAS, 2014, p. 43).
Acrescenta ainda que a esfera pública plebeia não deveria ser considerada uma
variante da esfera pública burguesa, pois as manifestações populares nem sempre
convergiam com a dominação da cultura burguesa. De tal maneira,
É evidente que essa cultura popular não era de maneira alguma apenas um pano
de fundo, isto é, uma moldura passiva da cultura dominante; era também a revolta
violenta ou moderada, retomada periodicamente, de um contraprojeto para o
mundo hierárquico da dominação, com suas festividades oficiais e suas disciplinas
cotidianas. Apenas com esse olhar microscópico, é possível reconhecer como um
mecanismo de exclusão, ao mesmo tempo que exclui e oprime, provoca
contraefeitos que não podem ser anulados. Quando lançamos o mesmo olhar sobre
a esfera pública burguesa, a exclusão das mulheres desse mundo dominado (de
outro lado) por homens aparece de outra maneira, diferente daquela que eu havia
visto na época (HABERMAS, 2014, p. 44).

A respeito das restrições de gênero na esfera pública, Habermas ressalta que
nunca teve dúvidas acerca do caráter patriarcal da família conjugal burguesa, presente
desde o surgimento das experiências subjetivas formadas no núcleo da esfera privada
da sociedade burguesa. No entanto, ele afirma que o mérito da teoria feminista foi
ampliar “[...] nossa percepção para o caráter patriarcal da própria esfera pública – uma
esfera pública que logo se estendeu para além do público leitor, também constituído
de mulheres, e assumiu funções políticas" (HABERMAS, 2014, p. 45). Ainda que
grupos como mulheres, juntamente com os trabalhadores, camponeses e a plebe,
tenham sido afetados pelo mesmo processo de exclusão da vida pública, Habermas
percebe que as restrições de gênero tinham um papel diferenciado, pois,
[...] ao contrário da institucionalização do conflito de classes, as modificações nas
relações de gênero interferem não apenas no sistema econômico, mas atingem
também o cerne privado da estrutura familiar. Torna-se patente nisso que a
exclusão das mulheres foi também constitutiva para a esfera pública política, no
sentido de que esta foi dominada pelos homens não apenas de modo contingente,
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mas foi determinada em termos de gênero em sua estrutura e sua relação com a
esfera privada. Diferentemente da exclusão dos homens subprivilegiados, a
exclusão das mulheres tinha uma força estruturante (HABERMAS, 2014, p. 46).

Para Habermas, mesmo quando a relação entre as esferas pública e privada foi
modificada ao longo da decadência da esfera pública burguesa, o caráter patriarcal
ainda continuava estruturando as relações sociais, de tal modo que nem a igualdade
de cidadania conquistada no século XX garantiu a emancipação das mulheres. Pelo
contrário, durante o Estado de bem-estar social, as mulheres ainda tinham que lutar
para ter seus direitos políticos garantidos, tendo em vista que “ainda não havia se
modificado eo ipso aquele subprivilégio associado às diferenças de gênero adscritas”
(HABERMAS, 2014, p. 45). Ou seja, a restrição de participação das mulheres na esfera
pública resiste até mesmo quando são abolidos os critérios formais de exclusão. Uma
das possíveis justificativas para a manutenção desse cenário excludente relaciona-se
com os traços discursivos da própria esfera pública burguesa, o que nos conduz à
terceira insuficiência apontada pela literatura revisionista.
Em suma, a idealização do discurso racional liberal-burguês apontada pelo
revisionismo histórico tem duas consequências. Primeiramente, ela mascara como as
modalidades de comunicação da esfera pública burguesa foram constituídas em
oposição às práticas discursivas de grupos subalternos. Como vimos, no caso das
mulheres, a forma tradicional de distinção burguesa imbricava o discurso racional à
masculinidade e o discurso feminino à artificialidade. Em outra via, ao centrar-se
nessas modalidades eivadas pela marcação de gênero, perdem-se de vista outras
experiências que são efetivadas a partir de aspectos expressivos e não-verbais da
comunicação.
É por isso que na esfera pública representativa a cultura e a contracultura estavam
tão amarradas a ponto de sucumbirem juntas. Em contraste, a esfera pública
burguesa se articula em discursos nos quais podem participar não apenas o
movimento trabalhista, mas também o “outro” excluído dela, isto é, o movimento
feminista, para transformá-la por dentro – e as estruturas da própria esfera
pública. Desde o início, os discursos universalistas da esfera pública estavam
baseados em premissas autorreferenciais (HABERMAS, 2014, p. 48).

Apesar do reconhecimento dessas insuficiências, os déficits empíricodescritivos tratados até aqui são apenas uma face das limitações de Mudança
Estrutural. Frente a esse cenário de conflito entre versões históricas, Fraser (1996)
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destaca dois prováveis questionamentos. De um lado, seria a esfera pública uma
categoria excessivamente contaminada pela ideologia burguesa e masculinista a ponto
de não fornecer qualquer contribuição significativa para uma teoria crítica da
democracia? Ou devemos compreender a esfera pública como uma forma de
emancipação que não chegou a realizar o seu devido potencial? Evitando uma
vinculação apressada a respeito dessas interpretações, a autora considera mais
adequado uma alternativa matizada que, embora incorpore as principais objeções
desse revisionismo, não gere conclusões demasiadamente extremas com base nas
limitações democráticas da esfera pública burguesa.
Nesse sentido, Fraser considera que a historiografia tratada aqui não elimina
nem reivindica a dimensão emancipatória da esfera pública, mas apenas contesta
quatro pressupostos que são centrais para a concepção burguesa e masculinista de
esfera pública, a saber: (1) existe a possibilidade de suspensão das desigualdades de
status durante a deliberação na esfera pública; (2) um único público é preferível a uma
proliferação de múltiplos públicos competindo na esfera pública; (3) a deliberação na
esfera pública deve ser sempre restrita ao bem comum; (4) o funcionamento adequado
da esfera pública requer uma clara separação entre Estado e sociedade. Como esses
pressupostos normativos são incapazes de fornecer bases teóricas para avaliar os
limites das democracias existentes sob o capitalismo tardio, cabe à teoria crítica não
somente questioná-los, mas apresentar elementos para uma superação do modelo
liberal-burguês de esfera pública. Nessa direção, trataremos agora das contribuições
da filósofa para uma noção pós-burguesa de esfera pública.
1.2.1 A suspensão das desigualdades de status
De acordo com Fraser, “o relato de Habermas sobre a concepção burguesa da
esfera pública enfatiza sua pretensão de ser aberta e acessível a todos. De fato, essa
ideia de acesso aberto é um dos significados centrais da norma de publicidade”
(FRASER, 1996, p. 118). Esse pressuposto, segundo Habermas (2014), surgiu a partir
de alguns critérios comuns que organizavam as instituições literárias da emergente
sociedade burguesa. Um deles se referia ao tipo de paridade de participação na qual a
burguesia culta, juntamente com a nobreza, tratava os interlocutores como se fossem
iguais de partida ao longo da discussão. Essa condição de tratamento entre iguais como
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“meros seres humanos”, oriunda de uma visão humanístico-burguesa, foi um dos
alicerces que garantiram a prevalência do argumento durante a deliberação.
Ainda conforme Habermas, a presunção de igualdade social entre os membros
privados de um público já era reconhecida como medium de entendimento até mesmo
nas práticas secretas do Esclarecimento, em reuniões das lojas maçônicas e entre
associações e sociedades comensais. Contudo, a comunicação racional nesses espaços
era protegida de uma publicização, enquanto que o estilo burguês de discussão nas
instituições literárias da esfera pública foi consolidado através de uma ampla
publicidade. Essa diferença em comparação às sociedades secretas guardava relações
com o segundo critério organizativo das instituições literárias, a saber: a
acessibilidade. Esta, por seu turno, surgiu do questionamento daqueles domínios
“universais” considerados exclusivos das autoridades eclesiásticas e estatais. Um dos
aspectos que contribuiu para essa nova dinâmica foi a mudança de caráter das obras
filosóficas e artísticas, que no desenvolvimento do capitalismo transformaram-se em
bens culturais produzidos e mediados pelo mercado.
Ao menos em princípio, esses bens culturais se tornaram acessíveis
universalmente e transpassaram o nível restritivo da esfera pública eclesiástica e
cortesã. Sendo assim, “as questões discutíveis são ‘universais’ não apenas no sentido
de sua importância, mas também em sua acessibilidade: todos devem poder
participar” (HABERMAS, 2014, p. 152). Entretanto, “o ‘grande’ público, que se forma
de maneira difusa fora das primeiras instituições do público, tem uma extensão
extremamente reduzida em comparação com a massa da população rural e do ‘povo’
das cidades” (HABERMAS, 2014, p. 153). Foram esses dois pressupostos de suspensão
das desigualdades e de acessibilidade nos espaços discursivos da esfera pública
literária proporcionaram o sustentáculo para a gênese da esfera pública política
(politische Öffentlichkeit).
Todavia, “[...] sabemos tanto da história revisionista quanto do relato de
Habermas de que a pretensão do público burguês por ampla acessibilidade não foi de
fato atingida” (FRASER, 1996, p. 118). Tanto as mulheres quanto os homens foram
excluídos formalmente da esfera pública burguesa com base em critérios de gênero,
raça e propriedade. Nessa direção, poderia ser alegado que o ideal utópico de
acessibilidade da esfera pública burguesa não foi completamente afetado, tendo em
vista que existia a possibilidade da exclusão dessas barreiras. Porém, Fraser sustenta
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que mesmo quando foram posteriormente eliminados os parâmetros formais de
exclusão, a participação dos grupos subalternos na esfera pública continuou limitada
por processos internos de comunicação.
Para compreender essa restrição da esfera pública burguesa, deve-se considerar
que a autopercepção do público burguês se baseava na suposição de que os membros,
apesar de suas diferenças econômicas e sociais, tratavam uns aos outros “como se
fossem iguais”. Isto é, “a frase operativa aqui é ‘como se’. De fato, as desigualdades
sociais entre os interlocutores não foram eliminadas, mas apenas colocadas entre
parênteses” (FRASER, 1996, p. 119). Com base na historiografia revisionista, a autora
reconhece que as desigualdades de status não foram efetivamente suspensas, pois a
interação discursiva no interior da esfera pública burguesa era orientada por
protocolos estilísticos e linguísticos que estavam direta ou indiretamente ligados às
hierarquias socioeconômicas. Em outros termos, “aqui estamos falando de
impedimentos informais à paridade participativa que podem persistir mesmo depois
de todos estarem formal e legalmente autorizados a participar” (FRASER, 1996, p.
119).
Essas barreiras informais revelam não somente as limitações da esfera pública
burguesa, mas atingem o cerne exclusivista do modelo deliberativo de democracia, na
medida em que este supõe que o isolamento do poder político-econômico é capaz de
garantir a igualdade entre os interlocutores na esfera pública. Conforme Young (2001),
essa presunção ignora que as normas de deliberação na esfera pública tendem a
privilegiar, dentre outros aspectos: o discurso formal, lógico e articulado sobre o
discurso sinuoso e hesitante; a linguagem “literal” sobre a linguagem figurativa
(hipérboles, metáforas, gesticulações); o discurso racional sobre o discurso emocional,
sustentado pela dicotomia entre razão e corpo. Dessa forma, mesmo quando abolidos
os obstáculos formais que impedem a participação igualitária na esfera pública, devese considerar que “[...] em nossa sociedade, essas diferenças de privilégio no modo de
discurso estão correlacionadas a diferenças de privilégio social (YOUNG, 2001, p. 373).
Na esfera pública burguesa, esses parâmetros discursivos desempenharam o
papel de marginalizar as mulheres e os grupos subalternos, impedindo-os de participar
como pares no debate público. Torna-se insustentável, então, a compreensão de que o
ideal de acessibilidade na esfera pública não se realizou porque existiam unicamente
impedimentos formais. Tanto é que após o sufrágio universal e com o fim dos regimes
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de segregação racial em diversos países, por exemplo, a esfera pública não se tornou
necessariamente um espaço menos adverso aos grupos anteriormente marginalizados
pela via jurídico-formal. De modo a mostrar como critérios informais constituem até
hoje um entrave à participação ativa desses grupos na esfera pública, Fraser recorre à
literatura crítica documentada pelas feministas contemporâneas. Esses estudos
apontam que
[…] os homens tendem a interromper mais as mulheres do que as mulheres a
interromper os homens; os homens também tendem a falar mais do que as
mulheres, tomando mais turnos e cada vez mais longos; e as intervenções das
mulheres são mais frequentemente ignoradas ou não respondidas do que as dos
homens. Em resposta aos tipos de experiências documentados nesta pesquisa,
uma significativa vertente da teoria política feminista tem reivindicado que a
deliberação pode servir como uma máscara para a dominação (FRASER, 1996, p.
119).

Ao relegar essa dimensão excludente, “permanece uma compreensão idealizada
das trocas linguísticas, que ignora como elas são estruturadas pelas hierarquias sociais,
e a fantasia de que elas podem operar com as desigualdades colocadas ‘entre
parênteses’ [...]” (MIGUEL, 2014, p. 124). Para Fraser, aqui reside um dos principais
problemas da esfera pública burguesa, já que as desigualdades de gênero, classe e etnia
afetam a própria legitimidade da deliberação pública. Na medida em que a noção
burguesa pressupõe um debate público como se as desigualdades sociais não
existissem – quando elas de fato existem –, isso impede que a esfera pública se
configure como locus adequado de contestação da dominação exercida pelos grupos
hegemônicos, bloqueando as possibilidades de uma efetiva paridade participativa.
Como alternativa, ela sugere que a esfera pública seja o cenário em que as
desigualdades possam ser tematizadas e explicitadas.
Outro problema da esfera pública burguesa, decorrente da ideia de que é factível
colocar as desigualdades sociais entre parênteses, encontra-se na crença de que ela
acomoda uma neutralidade indiferente a quaisquer interesses e especificidades
culturais. Contudo, a esfera pública – na medida em que é composta por arenas
discursivas situadas em contextos sociais que atribuem, inevitavelmente, padrões de
valoração cultural e simbólica –, não escapa das relações estruturais de dominação e
subordinação. Essa realidade se torna evidente quando são analisadas as sociedades
estratificadas, uma vez que nestas os “[...] grupos sociais com poderes desiguais
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tendem a desenvolver estilos culturais desigualmente valorizados” (FRASER, 1996, p.
120). De tal forma,
O resultado é o desenvolvimento de poderosas pressões informais que
marginalizam as contribuições de membros de grupos subordinados tanto em
contextos cotidianos quanto em esferas públicas oficiais. Além disso, essas
pressões são ampliadas, mais do que mitigadas, pela economia política típica da
esfera pública burguesa. Nesta esfera pública, os meios de comunicação que
constituem o suporte material para a circulação de pontos de vista são de
propriedade privada e operados com fins lucrativos. Consequentemente, os grupos
sociais subordinados geralmente não têm acesso igual aos meios materiais de
participação igualitária. Assim, a economia política reforça estruturalmente o que
a cultura realiza informalmente (FRASER, 1996, p. 120).

Já que não suspende realmente as desigualdades de status interiores à esfera
pública, Fraser problematiza se cenários de discurso submetidos à dominação e
subordinação podem ser, de alguma forma, reforçados ou solucionados pelas
instituições em suas esferas públicas oficiais. Para entender esse ponto, ela faz uma
distinção que separa o liberalismo de outras correntes teórico-políticas. Devido à
percepção de uma autonomia do político frente aos outros domínios da vida social, “a
teoria política liberal pressupõe que é possível organizar uma forma democrática de
vida política com base em estruturas socioeconômicas e sócio-sexuais que geram
desigualdades sistêmicas” (FRASER, 1996, p. 121).
Nesse sentido, a solução dos liberais passa pela tentativa de “[…] isolar
processos políticos de processos considerados não políticos ou pré-políticos, como por
exemplo, a economia, a família e a vida cotidiana informal” (FRASER, 1996, p. 121).
Nesse caso, o esforço dos liberais consiste em manter as barreiras que separam as
instituições políticas, cujas normas devem ser guiadas por relações igualitárias,
daquelas outras instituições que são baseadas em relações estruturais de desigualdade.
A incorporação dessa postura presume que a igualdade social não é uma condição
necessária para a paridade de participação na esfera pública. Fraser, distintamente,
defende que:
[…] para ter uma esfera pública na qual os interlocutores possam deliberar como
pares, não basta apenas suspender a desigualdade social. Em vez disso, uma
condição necessária para a paridade participativa é que as desigualdades sociais
sistêmicas sejam eliminadas. Isso não significa que todos devam ter exatamente a
mesma renda, mas exige o tipo de igualdade mínima que seja incompatível com as
relações de dominação e subordinação geradas sistemicamente. A despeito do
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liberalismo, então, a democracia política requer uma igualdade social substantiva
(FRASER, 1996, p. 121).

Sendo assim, Fraser distancia-se da busca pela mera suspensão das
desigualdades sociais que organizam as relações discursivas, postulando que o ideal
democrático de amplo acesso à esfera pública se realizaria somente quando a igualdade
social fosse vista como condição indispensável. Em sua reconstrução das condições da
liberdade social no âmbito da vida pública democrática, Honneth (2015) desenvolve
um entendimento similar. Para ele, o processo de formação da vontade democrática
depende de outros requisitos além da garantia de direitos individuais de participação
livre e igualitária. Entre eles, consta a exigência de uma inclusão substantiva que se
daria através da superação de alguns impedimentos que se manifestaram
historicamente na esfera pública. Logo, seria crucial “[...] a existência de um espaço de
comunicação geral que supere as divisões de classe e possibilite o estabelecimento de
um intercâmbio de opiniões aos diferentes grupos e às diferentes classes afetadas, pela
via de decisões políticas” (HONNETH, 2015, p. 555).
De acordo com Fraser, o encaminhamento para uma arena de comunicação
como esta poderia ocorrer através de diversas medidas, tais como reformas de
financiamento eleitoral de campanha que buscariam minimizar a dominação
econômica na esfera pública e nos partidos políticos, assim como políticas de incentivo
à formação de movimentos sociais e associações secundárias. Embora a autora duvide
da efetividade de políticas como estas para o enfrentamento das desigualdades no
âmbito da esfera pública, esse vínculo entre igualdade social e esfera pública não pode
ser negligenciado. Portanto, uma das tarefas da teoria crítica consiste em esclarecer
como a dominação e subordinação perpassam a esfera pública, e como elas afetam
diretamente seus processos internos de interação. Em última instância, tal desafio
passa igualmente pela necessidade de contestação da legitimidade da deliberação
política marcada pelo silenciamento e exclusão daqueles grupos que “[...] não
conseguem encontrar a voz ou as palavras certas para expressar seus pensamentos e,
quando o fazem, descobrem que não são ouvidos” (FRASER, 1996, p. 119).
1.2.2 A unicidade da esfera pública burguesa
Conforme Fraser (1996), a dimensão tratada acima abrange as relações
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intrapúblicas que ocorrem no âmbito das interações discursivas de uma determinada
esfera pública, no caso, a liberal-burguesa. Existem igualmente elementos
contraditórios acerca das relações interpúblicas, ou seja, aquelas situadas entre
públicos alternativos e concorrentes. A esse respeito, ela destaca:
A descrição de Habermas enfatiza a unicidade da noção burguesa da esfera
pública, sua pretensão de ser “a” arena pública, no singular. Ademais, a esse
respeito sua narrativa tende a ser fiel a tal ideia, uma vez que ele percebe o
surgimento de novos públicos como um atraso que sinaliza a fragmentação e o
declínio da esfera pública (FRASER, 1996, p. 122).

Segundo Fraser, tal compreensão indica que o filósofo alemão assinala a
existência de uma única esfera pública como restrição institucional desejável à vida
pública democrática. A premissa tácita é a de que a multiplicidade de públicos, por
outra via, prejudica o funcionamento adequado das instituições e seus arranjos
democráticos. Em contrapartida a essa visão, a autora analisa as vantagens dos
múltiplos públicos (multiple publics) em oposição a um único público, defendendo que
os primeiros são preferíveis tanto em sociedades estratificadas quanto em sociedades
igualitárias e multiculturais. Basicamente, com esse exame ela busca sustentar que a
multiplicidade de públicos, ao menos em princípio, promove a paridade participativa
na esfera pública mesmo em cenários sociais completamente distintos.
Em relação às sociedades estratificadas, Fraser refere-se às “[...] sociedades cuja
estrutura institucional básica gera grupos sociais desiguais nas relações estruturais de
dominação e subordinação” (FRASER, 1996, p. 122). Para ela, a plena paridade de
participação nesses contextos sociais é inconcebível; porém, uma pluralidade de
públicos viabiliza melhor a paridade de participação do que uma esfera pública única
e totalizante. O argumento inicial em favor dessa posição é ancorado em sua primeira
objeção à possibilidade de suspensão das desigualdades de status. Como em
sociedades marcadas por desigualdades sistêmicas os processos de deliberação
tendem a favorecer os grupos dominantes e prejudicar os demais públicos, a existência
de um único público intensifica esse cenário de exclusão, de tal sorte que os “[...]
membros de grupos subordinados não teriam arenas para deliberar entre eles acerca
de suas necessidades, objetivos e estratégias” (FRASER, 1996, p. 123).
Retomando a historiografia revisionista, ela destaca ainda que diversas
camadas sociais (mulheres, trabalhadores e negros) tiveram que constituir públicos
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alternativos com seus próprios discursos e formas de expressão, ligados às suas
identidades culturais. Fraser denomina tais grupos como contrapúblicos subalternos
(subaltern counterpublics), entendidos como “[...] arenas discursivas paralelas onde
membros de grupos sociais subordinados elaboram e circulam contradiscursos para
formular interpretações opostas de suas identidades, interesses e necessidades”
(FRASER, 1996, p. 123). Um dos exemplos citados como contrapúblico subalterno é o
movimento feminista norte-americano do final do século XX, que redefiniu as
necessidades e interesses das mulheres através de uma linguagem e termos próprios,
como sexismo, assédio sexual e estupro conjugal.
Entretanto, ela faz uma ressalva importante a respeito dos contrapúblicos
subalternos, esclarecendo que eles nem sempre são democráticos e igualitários, e que
algumas vezes esses grupos acabam reiterando em suas práticas a exclusão e
marginalização às quais são constantemente submetidos. Contudo, geralmente a
proliferação de contrapúblicos subalternos fortalece a esfera pública como espaço de
contestação discursiva, derivando daí a sua vantagem diante de sociedades
estratificadas. Devido ao seu caráter orientado para uma ampla publicidade, eles
ajudam igualmente a afastar o separatismo entre os membros do público, pois, “afinal,
ao interagir discursivamente como um membro do público, subalterno ou não, alguém
deseja disseminar seu discurso arenas cada vez mais amplas” (FRASER, 1996, p. 124).
Como lembra Fraser, essa característica dos públicos que se percebem como
parte de um conjunto potencialmente mais amplo, oriunda do significado normativo
da publicidade, é reconhecida por Habermas na autopercepção da burguesia culta, que
não via a si mesma como um público específico e limitado, mas como “o público em
geral”. Com base nesse discernimento, os contrapúblicos subalternos assumem nas
sociedades estratificadas uma dupla função.
Por um lado, funcionam como espaços de retirada e reagrupamento; por outro
lado, eles também funcionam como bases e campos de treinamento para
atividades de agitação voltadas para públicos mais amplos. É precisamente na
dialética entre essas duas funções que reside seu potencial emancipatório. Essa
dialética permite que contrapúblicos subalternos compensem parcialmente,
embora não sejam totalmente erradicadas, os privilégios participativos injustos
desfrutados por membros de grupos sociais dominantes em sociedades
estratificadas (FRASER, 1996, p. 124).

Fraser investiga também o mérito dos múltiplos públicos em contraposição a
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um público único nas sociedades igualitárias e multiculturais. Estas sociedades não
estratificadas, por sua vez, são aquelas cuja “[...] estrutura básica não gera grupos
sociais desiguais nas relações estruturais de dominação e subordinação. Sociedades
igualitárias, portanto, são sociedades sem classes e sem divisões de trabalho por
gênero ou raça” (FRASER, 1996, p. 125). Esse modelo social, evidentemente, é apenas
hipotético. Todavia, a partir dessa conjectura é possível abordar um aspecto
obscurecido da esfera pública burguesa, a saber: as relações entre o discurso público e
as identidades sociais. Calhoun (2002) atribui ao menos duas razões pelas quais esse
vínculo é negligenciado por Habermas: por um lado, isso se deve ao fato de que ele
valora a discussão racional tomando como base o mérito argumentativo dos
interlocutores, e não a partir da identidade daqueles que argumentam; além disso, o
filósofo alemão presume que as identidades são formadas no âmbito privado e
anteriormente à participação dos indivíduos na esfera pública política.
Ao contrário desse entendimento, Fraser compreende que as esferas públicas
não são apenas espaços de formação de uma opinião pública, mas constituem arenas
privilegiadas onde são concebidas e integradas as mais diversas identidades sociais.
Quando se exige dos interlocutores o abandono de suas identidades como requisito
para o alcance de uma genuína crítica racional ou uma suposta unidade do público, a
legitimidade da deliberação já se encontra afetada pela dominação e subordinação,
pois a paridade participativa da esfera pública depende, sobretudo para os
contrapúblicos subalternos, da possibilidade dos sujeitos poderem expressar
livremente sua identidade, idioma e estilo discursivo.
Além disso, como também sugeri, as próprias esferas públicas não são espaços de
valoração cultural neutra, igualmente hospitaleiras para qualquer possibilidade de
expressão cultural. Em vez disso, elas consistem em instituições culturalmente
específicas, incluindo, por exemplo, as várias revistas e diversas geografias sociais
do espaço urbano. Essas instituições podem ser entendidas como lentes retóricas
culturalmente particulares que filtram e alteram os enunciados que elas
enquadram; elas podem acomodar alguns modos expressivos e não outros
(FRASER, 1996, p. 126).

A tentativa de encaixar todas as formas de comunicação utilizadas pelos
diversos públicos numa única esfera pública resultaria, na visão de Fraser, na própria
extinção do multiculturalismo e da igualdade social, porque mesmo em sociedades
igualitárias existiriam valorações culturais que acabariam privilegiando determinados
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modos de expressão em prejuízo de outros. Além de defender que numa sociedade
igualitária e multicultural a paridade de participação aproxima-se mais da plena
acessibilidade quando participam múltiplos públicos, depreende-se que é justamente
porque fomenta a participação de diversos grupos, valores, interesses, linguagens e
identidades, que tais sociedades podem ser consideradas igualitárias e multiculturais.
Ademais,
Múltiplos públicos dentro de uma esfera pública cívica maior poderiam ter um
papel positivo, mesmo em sociedades igualitárias e multiculturais, na medida em
que poderiam ajudar todos os cidadãos a formar suas próprias identidades e
encontrar uma expressão adequada para suas necessidades. Embora o melhor
argumento nem sempre se torne a base para uma nova maioria, múltiplos públicos
podem dar voz a um espectro diversificado de razões públicas. Quando esses
grupos testam a publicidade das necessidades e identidades uns dos outros e, desse
modo, formam uma nova maioria, eles podem até mesmo começar a reformular e
transformar as instituições democráticas e a estrutura para a deliberação
(BOHMAN, 1996, p. 180-181).

Para Fraser, a defesa de uma multiplicidade de públicos, normas de expressão
e protocolos discursivos não se confunde com a exaltação da pluralidade tipicamente
pós-moderna, visto que cenários multiculturais e igualitários requerem, assim como
na esfera pública burguesa, a incorporação de discussões políticas que afetem a todos
os membros. Young (2000) endossa tal compreensão ao considerar que a inclusão nos
processos democráticos requer tanto contrapúblicos e subpúblicos discutindo e
influenciando as instituições políticas e econômicas, assim como uma única esfera
pública capaz de ampliar as filiações e demandas desses grupos. Nessa direção, ambas
percebem a necessidade de ponderar em que medida os interlocutores compartilham
interesses, valores e modos de expressão comuns capazes de produzir um consenso
acerca de determinado tema.
Dito isto, não se elimina a necessidade de um discurso mais lato, que atente, entre
outras coisas, no equilíbrio das diferentes solicitações feitas ao Estado e que
respeite os diferentes interesses. Mas este discurso pode ser concebido – e
alimentado – em resultado de intersecções múltiplas entre públicos heterogêneos,
e não apenas como o privilégio de um público único e todo englobante (CALHOUN,
2002, p. 465).

Sendo assim, Fraser afirma que quando reconhecemos a importância das
identidades

culturais

dos

interlocutores,

abrem-se

algumas

possibilidades
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emancipatórias. Inicialmente, isso permitiria uma efetiva comunicação intercultural,
ainda que as divergências entre os envolvidos sejam maiores do que suas
convergências. Ademais, assumindo que as identidades envolvidas são plurais, uma
multiplicidade de públicos fortaleceria uma ampliação do escopo de perspectivas e
afiliações políticas, ao invés de estarem submetidas a uma esfera pública totalizante.
Tudo dito, então, não parece haver nenhuma barreira conceitual (em oposição a empírica)
à possibilidade de uma sociedade multicultural socialmente igualitária que também seja
uma democracia participativa. Mas essa será necessariamente uma sociedade com muitos
públicos diferentes, incluindo pelo menos um público no qual os participantes podem
deliberar como pares através de linhas de divergências sobre políticas que dizem respeito
a todos (FRASER, 1996, p. 127).

Dessa forma, a multiplicidade de públicos, ao contrário do que supõe
Habermas, não é prejudicial ao funcionamento adequado da esfera pública, tampouco
reduz o potencial democrático dessas arenas discursivas. Além disso, Fraser destaca
que até mesmo a perspectiva de que as mulheres foram excluídas da esfera pública
reproduz, em último grau, uma ideologia baseada numa percepção de publicidade
marcada pelas distinções de classe e gênero que reforçam a tese de que o público
burguês é o único válido. A superação desses dilemas passa inicialmente pela
necessidade de “[...] teorizar sobre a interação contestatória de diferentes públicos e
identificar os mecanismos que tornam alguns deles subordinados a outros” (FRASER,
1996, p. 128).
1.2.3 A deliberação restritiva ao bem comum
De acordo com Habermas (2014), o declínio da esfera pública burguesa em suas
funções políticas foi gerado principalmente a partir da mudança nas relações entre
esfera pública e esfera privada. Segundo ele, os indícios do rompimento da dicotomia
público-privado, no sentido moderno, já se mostravam na última configuração da
esfera pública representativa, quando a corte monarca e a sociedade civil começaram
a se desvincular do Estado. Anos mais tarde, à medida que o capitalismo mercantilista
se desenvolvia, surgiu uma tendência de entrelaçamento entre os domínios público e
privado como resultado do intervencionismo estatal.
O intervencionismo ao qual ele se refere é o que foi praticado a partir do fim do
século XIX sob a égide de uma refeudalização da sociedade, que além de intricar a
esfera pública com a esfera privada, produziu uma uniformização entre o Estado e os
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interesses da sociedade civil, conduzida por meio da constitucionalização de uma
esfera pública politicamente ativa. Paralelamente à progressiva estatização da
sociedade, emerge uma esfera social que escapa da distinção público-privado, e que
opera com fluidez entre o direito privado e o direito público. Tal esfera abala
profundamente a ideia liberal de esfera pública, tendo em consideração que
O modelo da esfera pública burguesa contava com a separação estrita entre os
domínios públicos e privados, no que a própria esfera pública das pessoas privadas
reunidas em um público, a qual fazia a mediação entre o Estado e as necessidades
da sociedade, era considerada parte do domínio privado. Na medida em que o
domínio público se entrelaça com o domínio privado, esse modelo se torna
impraticável (HABERMAS, 2014, p. 387).

A terceira premissa problemática da esfera pública burguesa apontada por
Fraser (1996) diz respeito justamente a esses limites que definem o público e o privado,
em especial, como a definição rígida de ambos restringe a deliberação pública. Em
linhas gerais, para Habermas, a esfera pública burguesa pode ser compreendida como
um conjunto de indivíduos privados que se reúnem publicamente para deliberar
acerca de “questões públicas”. De início isso significa que os assuntos tidos como
privados devem estar isolados das arenas discursivas7. Para esclarecer essa conexão,
Fraser aponta ao menos cinco sentidos para definir o que é público em contraposição
ao privado.
"Público", por exemplo, pode significar (1) relacionado ao Estado, (2) acessível a
todos, (3) de preocupação para todos e (4) pertencente a um bem comum ou
interesse comum. Cada um deles corresponde a um sentido contrastante de
"privado". Além disso, há dois outros sentidos de "privado" pairando logo abaixo
da superfície: (5) pertencente à propriedade privada em uma economia de
mercado e (6) pertencente à vida íntima doméstica ou pessoal, incluindo a vida
sexual (FRASER, 1996, p. 128).

A acepção que Fraser utiliza normalmente considera público enquanto algo

Em Direito e Democracia, Habermas esclarece que a agenda da esfera pública não deve ser delimitada
a partir de gag rules ou regras inibitivas, tais como aquelas fundadas com base na distinção entre
“público” e “privado”. Além de não garantir a neutralidade do processo deliberativo, separações rígidas
como esta fundamentam a exclusão de “questões éticas” (vida boa) importantes, o que acaba
privilegiando um pano de fundo tradicional. Nesse sentido, “o limiar entre esfera privada e esfera
pública não é definido através de temas ou relações fixas, porém através de condições de comunicação
modificadas. Estas modificam o acesso, assegurando, de um lado, a intimidade e, de outro, a
publicidade, porém, elas não isolam simplesmente a esfera privada da esfera pública, pois canalizam o
fluxo de temas de uma esfera para a outra” (HABERMAS, 1997, p. 98, grifo do autor).
7
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aberto e acessível a todos, porém, em sua objeção à concepção burguesa ela tematiza
público como aquilo que é de incumbência de todos. De forma geral, determinado tema
é classificado nesses moldes quando afeta a totalidade dos envolvidos e/ou impacta,
direta ou indiretamente, as preocupações comuns dos interlocutores. Para a autora, tal
sentido produz uma ambiguidade entre duas perspectivas. Na primeira, as fronteiras
que definem o público e o privado são exteriores à deliberação política, na outra, são
os participantes que decidem o que é ou não preocupação comum de todos.
Essa segunda percepção é fundamental para evitar a estagnação das categorias
público e privado como se elas fossem definidas a priori pela natureza. A fixação
pregressa sem contestação discursiva de ambas as dimensões não possui somente
implicações teóricas. Nesse sentido, Fraser lembra que a separação inflexível entre
público e privado, por exemplo, reforçou durante longo tempo a violência doméstica
como assunto privado, algo modificado somente a partir da contestação das feministas
em contrapúblicos subalternos8. Portanto,
O que contará como assunto de preocupação comum será decidido precisamente
através da contestação discursiva. Segue-se que nenhum tópico deve ser excluído
antes de tal contestação. Pelo contrário, a publicidade democrática exige garantias
positivas de oportunidades para as minorias convencerem os outros de que o que
no passado não era público, no sentido de ser uma questão de interesse comum,
agora deveria ser tornado público (FRASER, 1996, p. 129).

Esse entendimento alternativo de publicidade confronta a caracterização da
esfera pública burguesa como o cenário no qual são discutidas apenas as “questões
públicas” e, seguindo tal raciocínio, são excluídos os interesses particulares e os
assuntos ligados à esfera privada. A esse respeito, Habermas considera que a
interpenetração recíproca entre Estado e sociedade que dissolveu a esfera privada
transformou substancialmente a homogeneidade do público privado que discutia
mediante razões, de tal sorte que “a concorrência entre interesses privados
organizados penetra na esfera pública” (HABERMAS, 2014, p. 392).

Habermas (1997) evoca justamente o exemplo da violência doméstica para ilustrar o conflito entre
liberais e feministas em relação aos temas que devem ser excluídos previamente da esfera pública.
Enquanto os liberais defendem uma compreensão restritiva da discussão política, as feministas
sustentam que qualquer assunto pode ser discutido publicamente, desde que seja considerado
importante para ao menos um dos interlocutores. Embora não rejeite a necessidade de estabelecer
distinções entre assuntos “privados” vs. “públicos” e discursos “limitados” vs. “ilimitados”, Habermas
assume que essa delimitação não pode ser resguardada da discussão política em nome da “realização do
bem comum”.
8
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Contudo, já na crítica da ideologia da esfera pública burguesa, ele percebe que
os interesses particulares sempre estiveram presentes nos cenários de discussão
pública, porém, sustentavam-se com base na neutralização do conflito de classe e na
conciliação dos interesses da sociedade civil praticada pelo intervencionismo estatal.
Quando foi institucionalizada no Estado de direito burguês, as contradições dessa
esfera pública tornaram-se latentes, pois,
Se cada um, como podia parecer, tinha a possibilidade de ser um “cidadão”, então
só mesmo cidadãos deveriam ter acesso à esfera pública politicamente ativa, sem
que, com isso, ela perdesse seu princípio. Em contrapartida, apenas proprietários
estavam em condições de formar um público que pudesse, do ponto de vista
legislativo, proteger os fundamentos da ordem da propriedade existente. Apenas
eles tinham sempre interesses privados que convergiam automaticamente com o
interesse comum de proteger a sociedade civil como esfera privada. Com isso, deles
somente se podia esperar uma representação efetiva do interesse universal, pois
não tinham a necessidade de sair de sua existência privada para exercer seu papel
público (HABERMAS, 2014, p. 235).

A consolidação desses fundamentos sociais na esfera pública politicamente
ativa do Estado de direito burguês evidenciou um aspecto duplo da noção burguesa,
visto que “[...] enquanto a esfera pública existia como esfera e funcionava como
princípio, aquilo que o público acreditava ser e fazer era ideologia e, ao mesmo tempo,
mais que mera ideologia” (HABERMAS, 2014, p. 236). O autor reconhece ainda que a
hegemonia da classe burguesa foi desenvolvida a partir de formas de coação leve
instauradas nas instituições políticas, permitindo à opinião pública assumir a
aparência de universal mesmo quando enviesada pelo interesse de classe. Em resumo,
a origem ideológica do público burguês desinteressado está ancorada na identidade
fictícia de “proprietário” e “mero ser humano”, tal qual na opinião pública perpassada
pelos interesses burgueses que supõem a possibilidade de dissolução da dominação
numa racionalidade pura, cujo medium é o debate público mediante razões.
Posteriormente, com o acirramento do conflito de interesses da sociedade civil, a ideia
de um interesse comum e universal perde o sentido.
Fraser denomina a esfera pública burguesa descrita pelo filósofo alemão como
parte de uma percepção cívico-republicana. “Resumidamente, o modelo cívicorepublicano enfatiza uma visão da política na qual as pessoas raciocinam juntas para
promover um bem comum que transcende a mera soma das preferências individuais”
(FRASER, 1996, p. 129). O processo deliberativo, nessa direção, converteria de
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imediato os indivíduos privados num coletivo de pessoas cuja preocupação central é o
bem comum. Logo, “na melhor das hipóteses, eles [interesses privados] são o ponto de
partida pré-político da deliberação, para serem transformados e transcendidos no
decorrer do debate” (FRASER, 1996, p. 130). A esse respeito, Habermas (2018)
observa uma diferença crucial entre o modelo liberal e o modelo republicano enquanto
concepções políticas, distinção esta que diz respeito à compreensão do papel do
processo democrático. Segundo a acepção liberal “a política (no sentido de formação
política da vontade dos cidadãos) tem a função de agregar e impor os interesses sociais
privados ao aparato do Estado especializado no uso administrativo do poder político
para fins coletivos” (HABERMAS, 2018, p. 398). Sendo assim, os cidadãos são
definidos como portadores de direitos subjetivos e como indivíduos que reivindicam
interesses particulares no processo de formação da opinião e da vontade, cabendo ao
Estado proteger essas liberdades. No entendimento republicano, por sua vez,
A justificação da existência do Estado não se encontra primariamente na proteção
dos direitos subjetivos iguais, mas sim na garantia de um processo inclusivo de
formação da opinião e da vontade, no qual cidadãos livres e iguais se entendem
sobre quais propósitos e normas correspondem ao interesse comum de todos. Com
isso espera-se do cidadão republicano muito mais do que uma orientação pelos
respectivos interesses próprios” (HABERMAS, 2018, p. 403)9.

Para Fraser, tal entendimento se apresenta como uma alternativa preferível ao
modelo liberal-individualista de esfera pública, pelo qual “supõe-se que o bem comum
não exista além da soma de todos os diversos bens individuais e, portanto, os interesses
privados são o assunto legítimo do discurso político (FRASER, 1996, p. 141, nota 31).
Todavia, o ponto de vista cívico-republicano produz uma confusão cara à sua pretensão
crítica, pois supõe equivocadamente que a deliberação pública deve ser
necessariamente sobre o bem comum. Como não é possível antever o resultado do
processo deliberativo, não se justifica impor limitações aos tipos de interesses, temas
e pontos de vista que seriam admissíveis ou não na discussão. Para Young (2001), essa
Subjacente a essa diferenciação, é salutar entender que os direitos políticos são vistos em níveis
distintos no liberalismo e no republicanismo. No primeiro, os direitos são tidos como negativos, no
sentido de que “[...] garantem um espaço de escolha no qual as pessoas de direitos estão livres de coações
externas” (HABERMAS, 2018, p. 399). Já no modelo republicano, “os direitos de cidadania, que são
sobretudo direitos de participação e comunicação política, são liberdades positivas. Eles não garantem
a liberdade em face de coações externas, mas sim a participação em uma prática comum em cujo
exercício os cidadãos podem se converter naquilo que querem ser: em sujeitos políticos responsáveis de
uma comunidade de livres e iguais” (HABERMAS, 2018, p. 400-401). Para uma célebre definição de
liberdade negativa e liberdade positiva, Cf. Berlin (2002).
9
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pretensão de que os processos discursivos orientados ao entendimento devem ter
como finalidade um consenso sobre o bem comum levanta ao menos dois problemas.
Em primeiro lugar, não podemos supor que haja, em sociedades pluralistas
contemporâneas, entendimento suficiente ao qual apelar em muitas situações de
conflito e na resolução de problemas coletivos. Em segundo lugar, a presunção de
unidade prévia afasta a necessidade de autotranscedência [...]. Se a discussão é
bem-sucedida principalmente quando apela para os que os participantes da
discussão já compartilham, não é preciso revisar opiniões ou pontos de vista
individuais para poder considerar perspectivas e experiências alheias. Mesmo se
precisarem de outros para enxergar o que todos compartilham, cada um encontra
no outro apenas uma imagem de si próprio (YOUNG, 2001, p. 375).

Sustentada pela mesma premissa, Fraser sugere que este argumento se mantém
tanto em sociedades com relativa igualdade social quanto naquelas estratificadas. No
primeiro caso, porque ainda é possível vislumbrar sob essa ordem social a existência
de conflitos de interesses durante a deliberação. Em sociedades desiguais, na medida
em que seus arranjos tendem a favorecer determinados grupos em detrimento
sistêmico de outros, “[...] há razões prima facie para pensar que a postulação de um
bem comum compartilhada por exploradores e explorados pode muito bem ser uma
mistificação” (FRASER, 1996, p. 131). Para Fraser, isso coloca sob suspeita até mesmo
o consenso relativo ao interesse comum, já que o processo deliberativo foi permeado
estruturalmente pelos efeitos da dominação e subordinação. Logo, “[…] na política,
não é tão significativo que ‘nós’ descubramos ‘o’ interesse geral, mas é importante que
as decisões coletivas sejam alcançadas através de procedimentos que sejam
radicalmente abertos e justos para todos” (BENHABIB, 1992, p. 09).
Por outro lado, o funcionamento ideológico do termo privado remete a duas
dimensões. “Estes sentidos são (5), pertencente à propriedade privada em uma
economia de mercado, e o sentido (6), pertencente a vida doméstica íntima ou privada,
incluindo a vida sexual” (FRASER, 1996, p. 131). Guardadas as devidas proporções, os
dois legitimam uma retórica da privacidade que despolitiza o universo de confrontação
na esfera pública. Esse processo de despolitização ocorre da seguinte maneira:
Instituições domésticas despolitizam determinados assuntos, personalizando e /
ou familiarizando-os; eles os colocam como assuntos privados-domésticos ou
pessoais-familiares em contraposição aos assuntos públicos e políticos.
Instituições do sistema capitalista econômico-oficial despolitizam certos assuntos,
economizando-os; as questões em questão são apresentadas como imperativos de
mercado impessoais ou como prerrogativas de propriedade “privada” ou como
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problemas técnicos para gestores e planejadores, todos em contradição com
questões políticas (FRASER, 2013, p. 62).

A retórica da privacidade econômica ajuda a esclarecer um aspecto obscurecido
da autonomia do público burguês em relação aos demais. Habermas (2014, p. 181) frisa
que “chamamos a esfera do mercado de esfera privada; a esfera da família, enquanto
cerne do que é privado, é a esfera íntima”. Acrescenta ainda que “o sentido positivo do
‘privado’ forma-se em geral no conceito da livre disposição sobre a propriedade
privada que funciona de modo capitalista” (HABERMAS, 2014, p. 212). Ao lado da
formação culta, a disposição sobre a propriedade privada é o que garante a autonomia
do público burguês. Com as liberdades fundamentais asseguradas pelo sistema de
direito privado, atingiu-se um novo grau de paridade entre os diversos proprietários
de mercadorias e de pessoas cultas na esfera pública. Essas garantias permitiram ao
público burguês uma progressiva liberação em relação às diretrizes estamentais e
estatais.
O potencial crítico de Fraser em relação à retórica da privacidade econômica
reside justamente na percepção desse caráter de classe circunscrito à manutenção dos
imperativos do mercado e da sociedade civil como pertencentes à esfera privada. Isto
é, como a autonomia do público burguês em relação aos mecanismos estatais e
estamentais era sustentada pela disposição sobre a propriedade privada e pela livre
circulação de mercadorias, a proteção do livre mercado e da sociedade civil como
esfera privada, assegurada pelo Estado de direito burguês, era vital apenas ao público
burguês, e não ao “interesse comum”. A ampliação das camadas pauperizadas na
esfera pública politicamente ativa evidencia muito bem esse conflito de interesses, de
tal maneira que,
[...] por volta de meados do século XIX, era possível prever como essa esfera
pública, segundo sua dialética própria, passaria a ser ocupada por grupos que, por
não dispor de propriedade e, com isso, não ter uma base de autonomia privada,
não poderiam ter nenhum interesse na manutenção da sociedade como esfera
privada. Quando eles, como um público ampliado, avançam na condição de sujeito
da esfera pública no lugar do burguês, a estrutura da esfera pública tem de se
modificar em sua base. Tão logo a massa dos não proprietários eleva as regras
universais do intercâmbio social a tema de sua discussão pública mediante razões,
a reprodução da vida social como tal se torna uma questão pública e não mais
meramente sua apropriação privada (HABERMAS, 2014, p. 302-303, grifos do
autor).
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Nesse sentido, Habermas percebe que a autonomia do público burguês era
perpassada pela vontade expressa da burguesia em conservar a ordem da livre
circulação de mercadorias e a disposição sem restrições à propriedade privada.
Entretanto, não esclarece como a vinculação do mercado e da sociedade civil como
pertencentes à esfera privada restringia a participação efetiva das camadas populares
na esfera pública. Uma vez fixados como assuntos do âmbito privado, os imperativos
do mercado e da propriedade privada – mesmo fortalecendo desigualdades que afetam
diretamente a paridade de participação na esfera pública –, continuariam livres de
uma contestação pública. Dessa forma, a retórica da privacidade econômica esclarece
como as fronteiras da deliberação pública, aparentemente teóricas, tendem a proteger
a manutenção do modo de produção capitalista. De acordo com Luke Goode, as
observações de Fraser ajudam a evitar duas recorrentes implicações teórico-políticas
do discurso privado.
[...] a ideia da esfera pública fornece recursos para lidar com a questão da
privacidade e do interesse público de uma maneira que evita as armadilhas gêmeas
do relativismo ético e do elitismo. O relativismo ético é a conclusão lógica de um
populismo de livre mercado (frequentemente adotado pela mídia popular) que
iguala o “interesse público” a qualquer que seja o público que esteja “interessado”,
e que é indiferente às questões de lascívia e privacidade. O elitismo
frequentemente expresso pelos políticos, por outro lado, procura líderes de
opinião e guardiões morais para determinar os limites do interesse público e
proteger a sociedade de sua própria lascívia ou de seu impulso majoritário para
controlar, fiscalizar e microgerenciar a vida cotidiana (GOODE, 2005, p. 44).

Para compreender o alcance da objeção de Fraser à retórica da privacidade
doméstica, é necessário retomar algumas características da esfera conjugal da família
burguesa. Segundo Habermas, a experiência de um público de pessoas privadas que
discute mediante razões buscando um entendimento recíproco tem como origem a
subjetividade desenvolvida a partir das relações íntimas estabelecidas na esfera da
família burguesa. Se na esfera do mercado, o público burguês tinha sua autonomia
fundada sobre a propriedade privada, na autocompreensão da esfera íntima da família
burguesa a autonomia se realizava no amor, na formação e na interioridade dos
membros como “humanidade”. A autonomia da família é encenada pelos membros
como emancipação tanto do mercado quanto da própria sociedade. Nessa direção, as
pessoas privadas que formam um público adquirem uma forma institucional no
âmbito interior da própria família conjugal patriarcal, então, trata-se de um público

Nélio Lustosa Santos Júnior | 63

específico cujo nascimento é exterior à sociedade e que, por essa razão, é formado
voluntariamente por indivíduos livres e mantido sem coerção.
Contudo, essa autocompreensão esbarra nas funções reais que a família
burguesa desempenhava em suas relações com o mercado. Inicialmente, “como um
vínculo genealógico, ela garante a continuidade pessoal, que consiste materialmente
na acumulação de capital e é juridicamente ancorada na livre transmissão hereditária
da propriedade” (HABERMAS, 2014, p. 169). Além disso, a família burguesa não
estava imune às coerções submetidas pela sociedade civil, tampouco era formada pela
voluntariedade individual dos membros, o que pode ser visto na dominação patriarcal
que colocava em situação dependente as mulheres e os filhos em relação ao pai de
família, e também no enlace matrimonial que não estava isento das necessidades de
ampliação e preservação do capital. Portanto, seja na esfera privada do mercado ou na
esfera íntima da família burguesa, ambas estão submetidas aos ditames do mercado.
Embora reconheça tais contradições, a família burguesa ainda aparece de maneira
idealizada.
Esse processo de essencialização acontece em duas direções. Se as normas
procedimentais que governam a interação no domínio público nunca são testadas
contra as alegações de insatisfações privadas, então essas normas só podem
finalmente consolidar e tornar absolutas certas formas e estilos de relação como
fundamentais, expressivas de atributos humanos supostamente fundamentais. Ao
mesmo tempo, ao colocar em quarentena as preocupações “privadas”, os primeiros
esforços de Habermas para sustentar uma divisão entre público e privado exigiram
uma essencialização repressiva de conjuntos de relações de poder geradas e
legitimadas pela família conjugal (JOHNSON, 2006, p. 33).

Para Habermas, o mesmo fenômeno de refeudalização da sociedade que atingiu
a esfera do mercado recai sobre a instituição da família conjugal burguesa, que passa
a desvincular-se das relações iniciais estabelecidas com o processo de reprodução
social. As intervenções do Estado de bem-estar social retroagem sobre diversos
aspectos que situavam a esfera íntima da família como emancipação da sociedade. Isto
é, as funções pedagógicas que eram desenvolvidas no cerne familiar são entregues às
forças externas do lar, como escolas e creches. Desviada das funções de reprodução
social, ela perde também suas tarefas econômicas e de proteção. Em suas palavras, “o
âmbito íntimo desprivatizado é esvaziado no sentido do público; uma pseudoesfera
pública ‘desliteralizada’ é engolfada na zona de confiança de uma espécie de
macrofamília” (HABERMAS, 2014, p. 361). Tomando como base a retórica da
privacidade doméstica, qual seria o ponto problemático desse diagnóstico?
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Para além do caráter ideológico da autonomia da esfera família burguesa em
relação ao mercado e à sociedade devidamente reconhecido pelo pensador alemão, a
retórica da privacidade doméstica elucida outra dimensão da dominação patriarcal.
Primeiro, apesar de reconhecer que a dominação patriarcal afeta a autonomia e a
independência dos membros, ele não observa como a dominação patriarcal inscrita no
âmbito familiar e sua manutenção como esfera privada, tem implicações imediatas na
restrição de participação do público feminino na esfera pública. Isso porque ao
vincular as experiências íntimas da subjetividade da família burguesa como
pertencentes à essência da esfera privada, perde-se de vista a relevância da contestação
pública dessa mesma dominação, que além de ter efeitos econômicos, interdita a
possibilidade de que um dia essas relações desiguais da esfera doméstica sejam
problematizadas publicamente. Além disso,
Nós não podemos entender as esferas “públicas” – o estado do mundo do trabalho
ou do mercado – sem levar em conta o fato de que são generificadas, o fato de que
foram construídas sob a afirmação da superioridade e da dominação masculina e
de que elas pressupõem a responsabilidade feminina pela esfera doméstica (OKIN,
2008, p. 320).

Sem entender essas relações, ficam obscurecidas as outras limitações à
autonomia dos membros da família, em especial das mulheres, tendo em vista que
A crítica às desigualdades de gênero está geneticamente ligada à crítica às
fronteiras convencionais entre o público e o privado nas abordagens teóricas, na
prática política, nas normas e nas instituições. A garantida de liberdade e
autonomia para as mulheres depende da politização de aspectos relevantes da
esfera privada – podemos pensar, nesse sentido, que a restrição ao exercício de
poder de alguns na esfera doméstica é necessária para garantir a liberdade e
autonomia de outras (BIROLI, 2014, p. 34).

De tal maneira, as intervenções nos padrões de sociabilização da esfera familiar,
vistas como uma das razões do declínio das funções da família burguesa, não podem
ser consideradas de imediato como prejudiciais ou não 10 . Entretanto, Fraser não

A esse respeito, é esclarecedora a afirmação de Biroli (2014, p. 45): “Colocando a controvérsia em
outros termos, o maior controle e a regulação do Estado sobre a esfera doméstica e familiar foi e é
necessário para a criminalização da violência e de diferentes formas de abuso e uso arbitrário da
autoridade contra mulheres e crianças, preservados pela separação entre as esferas. Por outro lado, a
separação (ou algum tipo de separação) entre as esferas é necessária para garantir a autonomia dos
indivíduos – e considerar que a regulação legal das relações é necessária para proteger as mulheres,
10
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recusa as distinções entre as esferas pública e privada, mas que as fronteiras, temas e
interesses que estão adstritas em ambas não podem ser definidos apressadamente,
nem resguardados em torno de uma linguagem marcada pela retórica da privacidade.
O que ela nega, assim como grande parte das críticas feministas, é a existência de “[...]
uma divisão social entre as esferas pública e privada, cada uma com diferentes tipos
de instituições, atividades e atributos humanos” (YOUNG, 2012, p. 198). Por essas
razões, Fraser aponta a necessidade de um exame cuidadoso em relação à distinção
público-privado, visto que “esses termos, afinal de contas, não são simplesmente
designações óbvias das esferas sociais; são classificações culturais e rótulos retóricos”
(FRASER, 2014, p. 131).
1.2.4 A separação entre sociedade civil e Estado
A última premissa que sustenta a esfera pública burguesa é pautada pela ideia
de que o seu funcionamento exige uma clara separação entre sociedade civil e Estado.
Conforme Habermas (2014, p. 140), “a linha divisória entre Estado e sociedade,
fundamental para nosso contexto, separa a esfera pública do domínio privado”. Na
zona intermediária localizada entre os dois domínios, emerge uma esfera pública que
busca a racionalização da dominação política e a mediação entre os interesses da
sociedade civil, de um lado, e o Estado e o sistema político, do outro.
Na gênese da esfera pública burguesa, a sociedade civil, então, exerce o papel de
contraponto à autoridade estatal. Com isso, “as atividades e as dependências que até
então estavam amarradas ao quadro da economia doméstica ultrapassam o umbral do
governo da casa e aparecem à luz da esfera pública” (HABERMAS, 2014, p. 122). O
surgimento da esfera pública burguesa, portanto, beneficia-se do interesse público
formado na esfera privada de uma sociedade civil que percebe a necessidade de
regulação política das atividades do poder público já que este pode interferir na política
mercantilista e até mesmo no governo privado da casa. Sendo assim,
Como a sociedade contraposta ao Estado, por um lado, delimita claramente um
domínio privado separado do poder público, e, por outro, a reprodução da vida
ultrapassa os limites do poder privado doméstico, convertendo-se em assunto de
interesse público, a zona de contato administrativo contínuo se torna uma zona
inclusive a despeito do que de fato desejem, pode ser uma forma de ferir, em vez de respeitar, sua
capacidade de autodeterminação”.
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“crítica” também no sentido de que provoca a crítica de um público que discute
mediante razões [räsonierenden Publikum] (HABERMAS, 2014, p. 132).

Nessa lógica, certamente o entrelaçamento entre Estado e sociedade civil
acabaria diluindo a função da esfera pública e o caráter da opinião pública. Segundo
Fraser, antes de avaliar esse diagnóstico é fundamental entender quais os significados
da expressão sociedade civil são colocados nesse contexto. Dependendo da forma como
é concebida, a distinção entre ela e o Estado pode assumir duas formas distintas. No
primeiro nível, oriundo de uma versão do liberalismo clássico, supõe-se que o termo
tem como referência uma economia capitalista organizada privadamente, na qual o
governo não impõe restrições ao seu movimento. Nessa ordem social, a condição
prévia para o funcionamento apropriado da esfera pública seria um capitalismo
operando com poucas barreiras institucionais, isto é, uma economia de livre mercado.
Fraser retoma seu argumento anterior acerca da importância de uma igualdade
socioeconômica como condição para alcançar uma esfera pública democrática cuja
paridade de participação se aproxime da plena acessibilidade. Dito isso, ela ressalta
que “[…] o capitalismo laissez-faire não promove a igualdade socioeconômica, e que
alguma forma de reorganização econômica e redistribuição politicamente regulada é
fundamental para alcançar essa finalidade” (FRASER, 1996, p. 133). Além disso, a
tentativa de privatização dos temas econômicos como assuntos restritos aos
especialistas não promove uma discussão livre, pelo contrário, só reforça a retórica da
privacidade econômica que impede a contestação de arranjos socioeconômicos
desiguais. Desse modo, ao invés de uma clara separação entre Estado e sociedade civil,
“[...] é precisamente uma espécie de interimbricação dessas instituições que é
necessária” (FRASER, 1996, p. 133).
Por outra via, existe uma segunda leitura mais sofisticada acerca da premissa
burguesa supracitada. “Nesta interpretação, ‘sociedade civil’ significa o nexo de
associações não-governamentais ou ‘secundárias’ que não são nem econômicas nem
administrativas” (FRASER, 1996, p. 133). Subjacente à definição da esfera pública
burguesa como conjunto de pessoas privadas que se reúnem em público, Fraser chama
atenção para o fato de que esse postulado demarca que os componentes do público
burguês não são membros oficiais do Estado nem participam de esferas públicas
oficiais, tais como as formadas no interior das instituições parlamentares. Como não
participa diretamente das instâncias de poder, o público burguês é responsável apenas
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pela produção de uma opinião pública direcionada ao Estado, sendo que este possui,
de fato, a soberania e o poder de decisão.
Logo, a esfera pública não se confunde com o Estado e seus representantes, mas
compõe um conjunto de indivíduos mobilizados na formulação de uma opinião pública
não governamental que tem como intuito sopesar a autoridade estatal. “De fato, na
concepção burguesa, é precisamente esse caráter extragovernamental da esfera
pública que confere uma aura de independência, autonomia e legitimidade à ‘opinião
pública’ gerada nela” (FRASER, 1996, p. 134). Por essa peculiaridade que a noção
burguesa postula como desejável a separação firme entre sociedade civil e Estado. Aos
públicos que se julgam independentes e autônomos, mas sem poder de decisão, Fraser
chama de públicos fracos (weak publics), ou seja, aqueles cujo papel está restrito à
deliberação e formação de opiniões 11. Consoante Fraser, embora pareça de início uma
desvantagem, o modelo liberal-burguês sustenta que sua autoridade discursiva é fruto
dessa suposta autonomia em relação ao Estado e suas instituições, o que permite uma
opinião pública crítica.
Quando emerge a soberania parlamentar moderna, esse cenário ganha uma
maior complexidade, causando uma transformação estrutural no modo liberal clássico
de compreensão da esfera pública, pois nos parlamentos soberanos funcionam outras
esferas públicas, porém, constituídas no interior do Estado. Fraser denomina os
públicos que se formam a partir desse entrelaçamento de públicos fortes (strong
publics), compreendidos como “[...] públicos cujos discursos englobam a formação de
opinião e a tomada de decisões” (FRASER, 1996, p. 134). Além de se tornar o eixo
central pelo qual passam as autorizações discursivas para o uso do poder estatal, os
públicos fortes colocam em risco a linha que separa a sociedade civil do Estado.

Habermas (1997) incorpora o conceito de públicos fracos para se referir a uma rede de esferas públicas
subculturais que se formam de maneira inclusiva e espontânea. Entretanto, ainda que legitime essa
acepção proposta por Fraser, o filósofo alemão mantém seu entendimento de que a opinião pública
formada no âmbito da esfera pública deve estar desatrelada das decisões autorizativas, pois estas devem
ficar a cargo do sistema político e das instituições que tomam resoluções. Inclusive, essa posição é
reiterada em sua concepção de política deliberativa, o que pode ser constatado na seguinte passagem de
A Inclusão do Outro: “Sem prejuízo ao processo democrático, só o sistema político pode ‘agir’. Ele é um
sistema parcial especializado para decisões que vinculam a coletividade, ao passo que as estruturas
comunicativas da esfera pública formam uma vasta rede de sensores que reagem à pressão das situações
problemáticos do todo social e estimulam as opiniões influentes. A opinião pública, que emprega o
poder comunicativo segundo procedimentos democráticos, não pode ela mesma ‘dominar’ o poder
administrativo, mas somente orientar seu uso do [sic] para determinados canais” (HABERMAS, 2018,
p. 415).
11
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Habermas expõe essa relação entre públicos fortes e fracos que se forma nas esferas
públicas parlamentares nos seguintes termos:
A soberania diluída comunicativamente se faz valer no poder dos discursos
públicos que descobrem temas de relevância para toda a sociedade, interpretam
valores, contribuem para a solução de problemas, produzem boas razões e
desvalorizam outras. É evidente que essas opiniões precisam assumir uma forma
nas decisões das corporações constituídas democraticamente, pois a
responsabilidade por decisões que tenham consequências práticas exige uma
imputabilidade institucional. Os discursos não dominam. Eles produzem um
poder comunicativo que não substitui o poder administrativo, mas pode apenas
influenciá-lo (HABERMAS, 2014, p. 79-80).

Ao contrário dessa posição, Fraser compreende a dissolução parcial da
separação entre sociedade civil e Estado como um avanço democrático em relação aos
arranjos políticos e institucionais anteriores. A justificativa é que os públicos fortes e
os públicos fracos estabelecem entre si uma relação de simbiose, sendo aqueles
responsáveis pela tradução das opiniões formadas a partir da deliberação dos públicos
fracos, de modo a transformá-las em decisões autorizativas. Contudo, conforme a
proliferação de públicos fortes vai aumentando, a distinção que ela estabelece com os
públicos fracos vai se tornando menos evidente, visto que em algumas esferas públicas
institucionais, como centros de cuidado infantil ou comunidades residenciais, os
cenários de discussão funcionam tanto para a formação de opiniões quanto para a
tomada de decisões, aproximando-se de formas de democracia direta ou semidireta.
Entretanto, isso ainda deixaria aberta a relação entre essas esferas públicas
internas e os órgãos decisórios e os públicos externos aos quais eles igualmente
poderiam ser considerados responsáveis. A questão dessa relação torna-se crucial
quando consideramos que as pessoas afetadas por um empreendimento em que
elas não participam diretamente como agentes podem, no entanto, ter interesse
em seu modus operandi; eles, portanto, também têm uma reivindicação legítima
para opinar em seu desenho institucional e operação (FRASER, 1996, p. 135).

Na percepção de Habermas, a penetração recíproca entre Estado e sociedade,
além de afetar as funções de mediação da esfera pública, obstruiu o potencial do
parlamento estabelecido como órgão do Estado, cujo papel era garantir a publicidade
dos debates institucionais que ocorriam no interior de uma esfera pública ampliada,
que assegurava a influência da opinião pública no processo legislativo e fortalecia o
sistema representativo, vinculando eleitores e representantes como um público
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unificado. À medida que os partidos, administrações privadas, federações e órgãos do
poder público compreenderam que o exercício do poder político e econômico
dependida da capacidade destes em influenciar as pessoas privadas, surgem forças
socioeconômicas com objetivo de manipular o processo deliberativo pelas vias do
consumo da cultura e da propaganda. Nessa direção,
Sem dúvida, o público mediatizado no interior de uma esfera pública imensamente
ampliada é incomparavelmente mais solicitado, de múltiplas maneiras e com mais
frequência, para os fins de aclamação pública, mas, ao mesmo tempo, está tão
distante dos processos de exercício e arranjos do poder que sua racionalização mal
pode ainda ser exigida por meio do princípio da esfera pública, para não falar
garantida (HABERMAS, 2014, p. 393).

Na visão de Fraser, o que ele não percebe é que esse distanciamento dos
públicos fracos em relação aos arranjos de poder é justamente fruto da separação
rígida entre Estado e sociedade civil. Essa dicotomia impede que Habermas forneça
elementos teóricos para alternativas democráticas e igualitárias, como redes de
autogestão, de coordenação interpública e de responsabilidade política. Ao inviabilizar
alternativas como essas, tal pressuposto é inadequado para a teoria crítica, tornandose necessária uma concepção pós-burguesa de esfera pública que conceba as esferas
públicas cumprindo um papel mais amplo do que a mera formação de opiniões. Uma
viável resolução delineada pela autora consistiria em fomentar sobreposições entre os
públicos fortes e públicos fracos, ou seja, formas híbridas capazes de ampliar o
imaginário democrático para além da esfera pública liberal-burguesa.

2. A TEORIA DE JUSTIÇA DE NANCY FRASER: TRANSIÇÕES PARA UM
MODELO DE JUSTIÇA PÓS-WESTFALIANO
2.1 A teoria de justiça bidimensional na era pós-socialista: a substância da
justiça em disputa
No primeiro capítulo, discutimos as principais críticas e contribuições de Nancy
Fraser para a formulação de uma teoria da esfera pública pós-burguesa. Na ocasião da
publicação de Rethinking the Public Sphere, a autora ainda não havia consubstanciado
uma teoria de justiça12. Esta, por sua vez, somente viria a ser apresentada no ensaio
From Redistribution to Recognition? Dilemmas of justice in a 'post-socialist' age, no
qual Fraser delineia alguns aspectos daquilo que ela definiu como era pós-socialista.
Em linhas gerais, a era pós-socialista é descrita como um período histórico no
qual as principais lutas políticas assumem a forma de uma política de reconhecimento,
em contraposição a uma política redistributiva. Segundo Fraser (1995), essa transição
foi configurada num momento em que as desigualdades materiais se acirravam em
grande parte dos países do mundo, tais como Estados Unidos e Haiti, Suécia e Índia,
Rússia e Brasil, bem como nas fronteiras que separam drasticamente Norte e Sul. Esse
cenário exigia, ao menos em tese, uma maior preocupação teórico-política em relação
à exploração socioeconômica. Mas o que ocorreu, de fato, foi o fortalecimento de um
novo imaginário político centrado no reconhecimento. Sendo assim,
[...] hoje em dia, a reivindicação de reconhecimento é a força impulsionadora de
muitos conflitos sociais, desde batalhas sobre o multiculturalismo a lutas sobre as
relações sociais de sexo e a sexualidade, desde campanhas pela soberania nacional
e autonomia subnacional a esforços para construir organizações políticas
transnacionais, desde a jihad fundamentalista aos revivescentes movimentos
internacionais de direitos humanos (FRASER, 2002, p. 08).

Posteriormente, em Justice Interruptus, essa mudança da gramática das
Contudo, a teoria de justiça que Fraser elaborou está intimamente ligada com os seus escritos
anteriores do final dos anos 80 até início da década de 90. Inclusive, a imbricação entre cultura e
economia política, que ela considera o leitmotiv de toda sua obra (FRASER, 1997, p. 34, nota 08), já foi
antecipada em boa parte dos escritos compilados em Unruly Practices. Como sugere a própria filósofa,
esse tema aparece especialmente nos capítulos What is Critical about Critical Theory?; Women,
Welfare, and the Politics of Need Interpretation; e Struggle Over Needs. Até mesmo Rethinking the
public sphere, que discutimos enfaticamente na primeira parte desta pesquisa, aborda essa imbricação
a partir do “[...] potencial da teoria da esfera pública para fornecer uma ponte entre o discursivo e o
institucional[...]” (FRASER, 1997, p. 06).
12
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reivindicações políticas se constitui como a segunda das três características que
definem a condição pós-socialista. Nesse sentido, além da constatação de que “as
exigências de reconhecimento da diferença de um grupo adquiriram fundamental
importância recentemente, chegando inclusive a solapar as exigências de igualdade
social” (FRASER, 1997, p. 02), existem ainda outros dois elementos constitutivos desse
diagnóstico de época.
O primeiro diz respeito à dificuldade de se estabelecer uma visão progressista
alternativa ao socialismo, cuja legitimidade foi se diluindo ao longo do século XX,
sobretudo a partir de 1989. Essa configuração vai ao encontro, como evoca Fraser,
daquilo que Habermas chamou de esgotamento das energias utópicas (HABERMAS,
1987). Embora existam outras alternativas associadas ao multiculturalismo e à
democracia radical, para a autora, elas ainda são incipientes justamente porque não
tratam com a devida ênfase as problemáticas da economia política.
O terceiro elemento da condição pós-socialista é o ressurgimento do
liberalismo econômico na forma de um neoliberalismo global, que mercantiliza as
relações sociais e se mostra incompatível com muitos dos direitos e garantias que um
dia foram possíveis sob o Estado de bem-estar social. Com isso, houve um acirramento
das desigualdades globais em termos, por exemplo, de renda e riqueza; acesso à água
e ar descontaminados, educação, planejamento e serviços de saúde; trabalho
remunerado e alimentação adequada; ausência de tortura e delitos contra a liberdade
sexual13. Em síntese,
Esta é, portanto, a condição “pós-socialista”: a ausência de um projeto
emancipatório amplo e plausível, apesar da proliferação de frentes de luta; uma
cisão generalizada entre as políticas culturais de reconhecimento e as políticas
sociais de redistribuição; e a dissociação das pretensões de igualdade frente a uma
mercantilização agressiva e um crescimento agudo das desigualdades materiais
(FRASER, 1997, p. 03).

Aqui ela se baseia no Relatório de Desenvolvimento Humano do “Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento” (PNUD) publicado em 1996. Apesar do longo período que os separa e de algumas
melhorias recentes relativas aos níveis básicos de saúde, educação e padrão de vida, o Relatório de
Desenvolvimento Humano do PNUD de 2019 aponta que esse cenário ainda persiste em grande parte
do mundo, em especial, na África Subsaariana e no Oriente Médio. No Brasil, particularmente, “[...] as
pesquisas domiciliares mostram que os 10% mais ricos receberam pouco mais de 40% da renda total
em 2015, mas quando todas as formas de renda são consideradas - não apenas a renda relatada nas
pesquisas domiciliares - as estimativas revisadas sugerem que os 10% mais ricos realmente recebeu
mais de 55% da renda total” (UNDP, 2019, p. 107).
13
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Contudo, Fraser ressalta que esse panorama histórico não pode ser
caracterizado como veredito final da importância e dos méritos dos ideais socialistas,
muito menos ser caracterizado como o fim da história (FUKUYAMA, 1992). Trata-se,
antes de mais nada, de “[...] um estado de ânimo cético ou um conjunto de sentimentos
que marca a situação em que se encontra a esquerda após 1989” (FRASER, 1997, p.
01). Sendo assim, longe de ter inviabilizado o projeto de uma sociedade igualitária, a
condição pós-socialista impõe a necessidade de elaborar um horizonte de teorização
política que permita a distinção entre abordagens que interrogam criticamente esse
estado de coisas, com o intuito de superá-lo, daquelas que apenas o reforçam
sintomaticamente.
Inicialmente, a teoria de justiça que Fraser desenvolve para alcançar esse
objetivo é bidimensional, estruturada a partir da integração entre aspectos relativos à
redistribuição e ao reconhecimento. Com isso, ela busca superar o que ela chama de
correntes de ideologia pós-socialista, que correspondem, de um lado, àqueles que
celebram a transição “da redistribuição ao reconhecimento” como se as lutas por
justiça distributiva não fossem mais pertinentes e, no outro espectro, aos que
lamentam a perda da centralidade do tema de classe, como se as lutas por
reconhecimento fossem “meramente culturais”.
De acordo com Fraser, mesmo quando não assumem a forma burlesca descrita
acima, essas falsas antíteses obscurecem as principais tarefas da era pós-socialista,
que são: (i) questionar a distinção entre economia e cultura; (ii) compreender como
essas duas esferas atuam juntas para produzir injustiças e; por fim, (iii) investigar
como as exigências de reconhecimento podem ser integradas com as pretensões de
redistribuição num projeto político onicompreensivo. Desse modo, a filósofa pretende
“[...] cultivar algum tipo de distância cética diante da desconfiança ‘pós-socialista’ em
relação ao pensamento normativo, programático, ‘totalizante’, em voga hoje em dia”
(FRASER, 1997, p. 04).
Tanto em Justice Interruptus quanto no debate estabelecido com Honneth em
Redistribution or Recognition?, essa era a teoria de justiça que Nancy Fraser julgava
adequada para enfrentar os desafios postos pela condição pós-socialista. Já em Scales
of Justice, sua teoria de justiça deixa de ser bidimensional e passa a ter uma terceira
dimensão: a representação. Para compreender esta mudança, é elucidativa a
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associação da justiça com as imagens da balança e do mapa que ela utiliza para
explicar tal transição.
Segundo Fraser (2009), a balança tem como referência a clássica figura do juiz
imparcial que julga os prós e contras das reivindicações em conflito. Embora esse
equilíbrio moral pelo qual um juiz sopesa os antagonismos suscite inúmeras
controvérsias, a menção para a problemática da imparcialidade serviu, por muito
tempo, como um recurso claro para explicitar o objetivo daqueles que lutam por justiça
social. O mapa, por sua vez, remete ao recurso métrico que o geógrafo utiliza para
representar as relações espaciais. Para Fraser, ao contrário da primeira imagem, a
alusão ao mapa passou a ser utilizada mais recentemente, como uma forma de teorizar
sobre a justiça em tempos de globalização, bem como um meio de representar as lutas
dos ativistas transnacionais na busca de superação do marco nacional como o único
adequado para situar as questões de justiça. Ao invés da imparcialidade, o que se
questiona aqui é a problemática do enquadramento (framing) da justiça.
Além disso, Fraser afirma que essas duas escalas de justiça nos permitem ainda
entender a natureza das lutas sociais contemporâneas. Uma vez que cenários em torno
de questões relativas à justiça estão permeados por assimetrias de poder, para os
desfavorecidos que duvidam da existência de algo como um juiz imparcial, torna-se
pouco plausível a ideia de que haverá nesses contextos uma valoração equânime das
demandas em conflito. Além dessa dúvida em relação à imparcialidade, Fraser defende
que a cultura política hodierna é marcada, inclusive, por uma falta de compreensão
comum acerca da substância da justiça.
Antes de apresentar exemplos a favor dessa tese, para Fraser, serve como
exemplo paradigmático desse conflito em torno da substância da justiça a discordância
entre aqueles que defendem as lutas pela redistribuição econômica, e os que advogam
pela luta por reconhecimento cultural. Distantes de chegar a um acordo comum sobre
o discurso adequado para o alcance da justiça social, essas contradições políticas
revelam uma heterogeneidade radical que levanta o principal questionamento relativo
à problemática da imparcialidade: “[...] em qual balança da justiça podem ser
sopesadas imparcialmente essas reivindicações tão heterogêneas?” (FRASER, 2009,
p. 02).
Enquanto a alusão à balança permite compreender a problemática da
imparcialidade e, mais especificamente, a dificuldade na definição acerca da
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substância da justiça, a imagem do mapa revela uma discordância acerca da
problemática do enquadramento, ou melhor, expressa a complexidade de definição de
qual o enquadramento que deve constituir os limites da justiça. Consoante Fraser, ao
contrário das discordâncias postas desde sempre (em menor ou maior grau) nas
discussões sobre a questão da imparcialidade, a problemática do mapa se manteve
restrita há um fundamento hegemônico: o enquadramento Westfaliano. Sendo assim,
fosse uma reivindicação de redistribuição econômica ou reconhecimento cultural, os
antagonismos políticos compartilhavam o pressuposto tácito de que o marco adequado
para situar os limites da justiça correspondia, inevitavelmente, ao Estado territorial
moderno.
Contudo, Fraser ressalta que devido a processos associados à globalização, tais
como os ativismos internacionais de direitos humanos e o feminismo global, esse
enquadramento foi perdendo a sua clarividência, de tal modo que hoje, por exemplo,
pautas como a da “população pobre do mundo” se chocam frontalmente com aquelas
oriundas de cidadãos de comunidades políticas delimitadas. Como consequência, a
heterogeneidade que assume as lutas acerca da substância da justiça parece agora
proliferar também para outras frentes de embate, colocando em perspectiva o seguinte
dilema: “[...] como sabemos qual é o enquadramento de justiça realmente justo?”
(FRASER, 2009, p. 02).
Neste segundo capítulo, pretendemos mostrar como Fraser enfrenta os dilemas
centrais que estão circunscritos tanto na condição pós-socialista quanto na era
globalizada. Isso passa, respectivamente, pela necessidade de discutirmos: (a) como
ela integra redistribuição e reconhecimento em sua teoria de justiça, de modo a
fornecer uma resposta convincente ao conflito em torno da substância da justiça e, por
outro lado; (b) como surge a necessidade de ampliação de sua teoria de justiça a partir
da disputa pelo enquadramento.
Para esse primeiro momento, utilizaremos a obra Justice Interruptus e
Redistribution or Recognition?. A respeito desta última, vale destacar que não
pretendemos fazer uma discussão minuciosa das réplicas e tréplicas que constam no
debate com Honneth, tampouco as consequências desse embate na produção teórica
de ambos, mas utilizá-la para explicitar aquilo que é essencial de sua teoria de justiça
bidimensional, pois é neste debate que são discutidas, até as últimas consequências,
as implicações teórico-políticas da integração entre reconhecimento e redistribuição.
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Para o segundo momento, iremos discutir as reflexões da autora em Scales of Justice,
sobretudo o texto que consideramos mais elucidativo a respeito desse seu novo modelo
de justiça tridimensional, a saber: Reframing Justice in a Globalizing World.
Com essa discussão, pretendemos tornar clara a transição de um modelo de
justiça bifocal, apropriado à era pós-socialista, para um enfoque tridimensional, que
enfatiza a dimensão política da representação em direção a uma teoria de justiça pósWestfaliana. Esta análise permitirá o entendimento tanto das transformações mais
recentes da teoria de Fraser à luz da globalização, quanto dos conceitos-chave que
fundamentam a emergência de uma esfera pública transnacional.
2.1.1 As facetas do dilema redistribuição-reconhecimento
É bastante reproduzido como pressuposto inicial da teoria de justiça de Fraser
a constatação de que “a ‘luta por reconhecimento’ se tornou rapidamente a forma
paradigmática de conflito político no fim do século XX” (FRASER, 1997, p. 11). Convém
deixar claro desde já duas observações a respeito dessa afirmação e seus
desdobramentos, evitando assim alguns equívocos que comumente são associados a
ela.
Primeiramente, tal constatação não se confunde com nostalgia em relação a
qualquer paradigma igualitarista que foi predominante no início do século XX, seja
aquele perseguido pelas experiências socialistas ou aquele defendido pelos liberais
igualitários, muito menos guarda relação com as experiências limitadas do Estado de
bem-estar social. Esse sentimento saudosista corresponderia com uma das versões
“atacadistas e sem nuanças” (FRASER, 1997, p. 12) que desprezam a importância da
política do reconhecimento no combate às injustiças contemporâneas.
Em segundo lugar, Fraser deixa igualmente claro que existe uma pluralidade de
lutas travadas por reconhecimento, algumas delas representam avanços para a justiça
social enquanto outras não. Em relação ao lado positivo dessa virada para o
reconhecimento, a filósofa elucida:
[...] a viragem para o reconhecimento representa um alargamento da contestação
política e um novo entendimento da justiça social. Já não restrita ao eixo da classe,
a contestação abarca agora outros eixos de subordinação, incluindo a diferença
sexual, a “raça”, a etnicidade, a sexualidade, a religião e a nacionalidade. Isto
constitui um claro avanço relativamente aos restritivos paradigmas fordistas que
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marginalizavam tal contestação. Para além disso, a justiça social já não se cinge só
a questões de distribuição, abrangendo agora também questões de representação,
identidade e diferença. Também neste aspecto constitui um avanço positivo
relativamente aos redutores paradigmas economicistas que tinham dificuldade em
conceptualizar males cuja origem reside, não na economia política, mas nas
hierarquias institucionalizadas de valor (FRASER, 2002, p. 09).

Embora

não

tenhamos

apresentado

ainda

sua

teoria

de

justiça

minuciosamente, julgamos que esses dois esclarecimentos já permitem afastar
algumas das principais objeções no sentido de que Fraser atribui uma primazia à
política de redistribuição em prejuízo das políticas de reconhecimento, como se a
primeira delas correspondesse à “verdadeira” forma de emancipação 14. Nesse sentido,
a correta pretensão da autora é desenvolver uma teoria crítica do reconhecimento, ou
seja, “[...] uma teoria que identifique e defenda apenas aquelas versões da política
cultural da diferença que possam ser coerentemente combinadas com a política
igualdade social” (FRASER, 1997, p. 12). Para tanto, torna-se necessário desvincular a
luta por reconhecimento do imaginário político estruturado a partir da política de
identidade, sem perder de vista que só integrando reconhecimento e redistribuição é
possível alcançar um cenário adequado às demandas da era pós-socialista.
Inicialmente, a dificuldade de concretização desse projeto pode ser expressa
através daquilo que Fraser denomina dilema de redistribuição/reconhecimento. Para
compreender adequadamente a complexidade dessa questão, a autora destaca
algumas das características que discutimos, en passant, a respeito da vida política póssocialista.
Com o descentramento do conceito de classe, movimentos sociais diversos
mobilizam-se ao redor de eixos de diferença inter-relacionados. Ao contestar uma
série de injustiças, suas lutas às vezes são sobrepostas; outras, conflitantes.
Demandas por mudança cultural misturam-se a reivindicações por mudanças
econômicas, tanto dentro como entre movimentos sociais. Porém, de forma
crescente, reivindicações baseadas em identidades tendem a predominar, já que
prospectos de redistribuição parecem retroceder. O resultado é um campo político
complexo com pouca coerência programática (FRASER, 1997, p. 13).

A elucidação desses conflitos políticos pós-socialistas é realizada pela distinção
entre dois tipos de injustiça. Sendo assim, “a primeira é injustiça socioeconômica,
enraizada na estrutura político-econômica da sociedade” (FRASER, 1997, p. 13). Entre

14

Para uma crítica nesse sentido, Cf. Young (2008) e Phillips (2008).
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os exemplos dessa espécie de injustiça Fraser cita a exploração econômica da força de
trabalho realizado por outrem em benefício de terceiros; a marginalização econômica
causada pela sujeição a trabalhos indesejáveis ou de baixa remuneração; e a privação
de requisitos materiais mínimos necessários à vida. Mesmo que exista uma
diversidade de teóricos que elaboraram explicações convincentes acerca da natureza
dessas injustiças, é suficiente para Fraser categorizar os esforços de superar a injustiça
socioeconômica, de modo genérico, como um comprometimento com o igualitarismo.
Por seu turno, “o segundo entendimento de injustiça é cultural ou simbólico.
Aqui a injustiça está arraigada a padrões sociais de representação, interpretação e
comunicação (FRASER, 1997, p. 14). Casos de desrespeito cultural envolvem a
dominação cultural de grupos majoritários em prejuízo de padrões de comunicação e
interpretação associados a grupos subalternos; o reconhecimento errôneo das práticas
de comunicação, representação e interpretação de uma determinada cultura; assim
como o desrespeito que se manifesta em difamações constantes na vida social e em
reproduções estereotipadas nos espaços públicos. Assim como na primeira espécie de
injustiça, é irrelevante para Fraser o tratamento restrito a qualquer teoria em
particular. Nesse caso, basta uma compreensão geral da injustiça cultural como
distinta, em suas principais manifestações, da injustiça socioeconômica.

A esse

respeito, vale reproduzir a seguinte ressalva:
Evidentemente, essa distinção entre injustiça econômica e injustiça cultural é
analítica. Na prática, ambas estão interligadas. Até mesmo as instituições
econômicas mais materiais têm uma dimensão cultural constitutiva, irredutível;
estão atravessadas por significados e normas. De modo similar, até mesmo as
práticas culturais mais discursivas têm uma dimensão político-econômica
constitutiva, irredutível; são suportadas por apoios materiais. Sendo assim,
distantes de ocuparem esferas separadas, injustiça econômica e injustiça cultural
frequentemente estão imbricadas, dialeticamente, reforçando-se mutuamente
(FRASER, 1997, p. 15).

A despeito dessa interconexão entre as injustiças socioeconômicas e culturais,
Fraser sucede na alegação de que elas são diferentes ainda em relação aos seus
respectivos remédios. Dessa maneira, “o remédio para injustiça econômica é
reestruturação político-econômica de algum tipo” [enquanto] “o remédio para a
injustiça cultural, em contraste, é algum tipo de mudança cultural ou simbólica”
(FRASER, 1997, p. 15, acréscimo nosso). Novamente, essa distinção serve apenas para
fins analíticos, uma vez que “remédios redistributivos pressupõem uma visão
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subjacente de reconhecimento. [...] De modo similar, remédios de reconhecimento
pressupõem uma concepção de redistribuição” (FRASER, 1997, p. 15).

Essas

interferências mútuas que surgem dos remédios redistributivos e dos remédios de
reconhecimento fazem com que eles, em casos específicos, assumam finalidades que
se chocam entre si. Por exemplo:
Reivindicações de reconhecimento geralmente assumem a forma de chamar a
atenção para, se não criando performaticamente, a especificidade putativa de
algum grupo e, em seguida, afirmar seus valores. Assim, tendem a promover
diferenciação entre grupos. Demandas redistributivas reivindicam, em
contrapartida, a abolição de arranjos econômicos que geram especificidade de
grupos (Um exemplo seriam as demandas feministas pela abolição do trabalho por
gênero). Tendem, assim, a promover a desdiferenciação entre grupos (FRASER,
1997, p. 16).

É justamente essa perseguição de fins contraditórios que faz emergir o já
referido dilema de redistribuição/reconhecimento, que surge quando “pessoas que
estão sujeitas à injustiça cultural e injustiça econômica necessitam tanto de
reconhecimento como de redistribuição” (FRASER, 1997, p. 16). Os grupos que estão
submetidos a esse tipo de impasse são divididos, consoante Fraser, entre aquelas
coletividades que se aproximam mais do arcabouço conceitual do modelo
redistributivo, enquanto outras estão mais próximas do modelo de reconhecimento.
Por fim, existem ainda coletividades situadas no intermédio dessas duas formas de
conceber a (in)justiça.
No polo extremo da redistribuição estão as coletividades definidas a partir de
arranjos baseados numa determinada ordem da economia política. “Assim, qualquer
injustiça estrutural sofrida por um dos integrantes da sociedade será vinculada à
economia política. A raiz da injustiça, assim como seu núcleo, será a má distribuição
socioeconômica [...]” (FRASER, 1997, p. 17). O remédio adequado para combater
injustiças desse tipo, consequentemente, envolverá a redistribuição políticoeconômica. De acordo com Fraser, a acepção marxiana de classe é a que mais se
aproxima desse modelo típico-ideal.
Especificamente, a concepção de classe que é utilizada por Fraser remete a “um
modo de diferenciação social enraizada na estrutura político-econômica da sociedade”
(FRASER, 1997, p. 17). Trata-se, portanto, de uma interpretação ortodoxa altamente
estilizada que define a existência de uma classe em razão de sua posição relativa a
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outras classes numa determinada estrutura econômica. Na esteira desse
entendimento, mais especificamente da categoria de mais-valia, “no esquema
capitalista de reprodução social, o proletariado recebe uma grande e injusta parte dos
encargos, e uma pequena e injusta parcela das recompensas” (FRASER, 1997, p. 17). O
remédio adequado para superar essa espécie de injustiça passa necessariamente pela
reestruturação da economia política, que assume na compreensão marxiana uma
forma radical de abolição do próprio proletariado como classe. Sendo assim, o objetivo
da classe trabalhadora é extinguir o proletariado como grupo social, ao invés de
reconhecer a sua diferença.
No outro extremo do modelo de reconhecimento, Fraser concebe um tipo-ideal
de coletividade cujas injustiças que sofrem estão essencialmente enraizadas na cultura.
Nesse sentido, a coletividade é produzida a partir de padrões sociais de interpretação
e avaliação culturais, e não na estrutura político-econômica. “Assim, quaisquer
injustiças estruturais que seus integrantes sofram serão, em última instância,
rastreáveis à estrutura cultural-valorativa” (FRASER, 1997, p. 18). Logo, o remédio
mais adequado para acabar com isso é o reconhecimento cultural. O caso típico-ideal
aqui remete à noção de sexualidade menosprezada.
Especificamente, “sexualidade, nessa visão, é um modo de diferenciação social
cujas origens não estão na economia política, já que homossexuais se distribuem ao
longo de toda a estrutura de classes da sociedade capitalista [...] (FRASER, 1997, p.
18). A injustiça sofrida por gays e lésbicas se configura como heterossexismo, isto é,
tem a ver com uma construção cultural-valorativa que privilegia os sujeitos
heterossexuais. Por conta dessa diferenciação, “[...] os homossexuais estão sujeitos à
vergonha, molestação, discriminação e violência, enquanto lhes são negados direitos
legais e proteção iguais – todas negações fundamentais de reconhecimento” (FRASER,
1997, p. 18). Nesses casos particulares, superar a injustiça requer a reavaliação das
práticas culturais que privilegiam a heterossexualidade, o que exige, em contrapartida,
reconhecer positivamente a especificidade gay e lésbica. Em suma,
Quando lidamos com coletividades que se aproximam mais do tipo-ideal da classe
trabalhadora explorada, lidamos com injustiças distributivistas que exigem
remédios redistributivistas. Quando lidamos com coletividades que se aproxima
do caso ideal da sexualidade menosprezada, enfrentamos injustiças de falso
reconhecimento que exigem remédios de reconhecimento. No primeiro caso, a
lógica do remédio é desdiferenciar os grupos sociais. No segundo, ao contrário, é
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valorizar a especificidade do grupo, reconhecendo sua singularidade (FRASER,
1997, p. 19).

Na zona intermediária entre esses polos, Fraser identifica coletividades
ambivalentes (bivalent collectivities) que se diferenciam tanto em função da estrutura
econômica quanto em virtude dos arranjos culturais. As coletividades paradigmáticas
desse tipo, conforme a autora, são “raça” e gênero, uma vez que as desigualdades que
elas produzem não podem ser resolvidas apenas com remédios redistributivos ou
remédios de reconhecimento, mas através de uma combinação de ambos.
Em relação ao gênero, suas dimensões político-econômicas têm a ver, por
exemplo, com “[...] a divisão fundamental entre trabalho ‘produtivo’ assalariado e
trabalho ‘reprodutivo’ e doméstico, não assalariado, designando a mulher inicialmente
para o último” (FRASER, 1997, p. 19). Raça, de modo similar, fundamenta a divisão do
trabalho entre remunerações mal pagas, “sujas”, domésticas, destinadas às pessoas de
cor, e aquelas ocupações técnicas, administrativas, de maior remuneração e status, que
são ocupadas predominantemente por pessoas brancas. Nesse caso, gênero e raça
parecem estar mais próximos do tipo-ideal da classe explorada, uma vez que essas
categorias estruturam uma diferenciação político-econômica em comparação a outras
classes. A solução, em ambos os casos, envolve a abolição dessas distinções injustas
através de remédios redistributivos, eliminando as especificidades tanto de gênero
quanto de raça.
Todavia, gênero e raça também são coletividades estruturadas em virtude de
uma diferenciação cultural-valorativa. As injustiças de gênero estão relacionadas com
o androcentrismo, ou seja, “[...] a construção impositiva de normas que privilegiam
traços associados à masculinidade” (FRASER, 1997, p. 20). Além disso, também são
reproduzidas pelo sexismo cultural, que deprecia características e representações
associadas à “feminilidade”. Por sua vez, as injustiças relativas à raça comumente se
associam ao eurocentrismo e ao racismo cultural, que correspondem, respectivamente,
a normas com intuito de privilegiar traços associados com os brancos e uma
desvalorização de características associadas aos negros e pessoas não brancas. Nessa
direção, gênero e raça se encontram mais próximas do tipo-ideal de sexualidade
menosprezada; logo, exige-se para a superação dessas diferenciações injustas o
reconhecimento positivo da especificidade dessas coletividades.
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De acordo com Fraser, quando se busca superar simultaneamente as injustiças
socioeconômicas e culturais que as coletividades ambivalentes sofrem, torna-se
evidente que existe uma versão feminista do dilema redistribuição/reconhecimento,
assim como uma versão anti-racista do dilema redistribuição/reconhecimento. De tal
maneira, surge a seguinte dificuldade: como combater, ao mesmo tempo, as injustiças
que sofrem esses grupos, sendo que os remédios parecem chocar-se entre si em relação
aos seus efeitos?
Além desse dilema central posto em Justice Interruptus, no debate que
estabeleceu com Honneth em Redistribution or Recognition?, Fraser discute outras
dificuldades que surgem da tentativa de combinar reconhecimento e redistribuição
numa mesma teoria de justiça. Essas complexidades se situam nos âmbitos da filosofia
moral, teoria social e teoria política. De modo sucinto, eles podem ser descritos da
seguinte maneira.
Em relação ao primeiro, um dos desafios de integração entre a política de
reconhecimento e a política de redistribuição ocorre pela associação usual que elas
assumem com a ética (Sittlichkeit) hegeliana e a moralidade (Moralität) kantiana,
respectivamente. Como resultado dessa associação, o reconhecimento é tratado como
uma questão de autorrealização, enquanto a redistribuição é vista como uma questão
de justiça. Em termos mais específicos, “normas de justiça são universalmente
vinculantes; como os princípios da moralidade kantiana, se sustentam com
independência do compromisso dos atores com valores específicos” (FRASER, 2003,
p. 28), enquanto que as reivindicações de autorrealização, tal como a ética hegeliana,
“[...] dependem de horizontes de valor específicos desde os pontos de vista cultural e
histórico, os quais não podem ser universalizados (FRASER, 2003, p. 28).
Em teoria social, a dificuldade consiste em englobar num único marco de
referência duas distintas camadas das sociedades capitalistas hodiernas. Esse
diagnóstico de Fraser leva em conta que as sociedades capitalistas, diferentemente das
sociedades

pré-capitalistas,

apresentam

dois

níveis

de

subordinação,

um

correspondente à estrutura de classe e outro à hierarquia de status. Enquanto a
primeira institucionaliza mecanismos econômicos injustos que negam a alguns
membros da sociedade a possibilidade de participar em condições de igualdade com
os demais, a segunda institucionaliza padrões culturais injustos que negam aos
sujeitos o reconhecimento necessário à participação plena na vida social. Essas duas
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ordens de subordinação, embora interajam mutuamente e reforçando uma a outra,
dizem respeito a dois tipos de injustiça irredutíveis, que são a má distribuição
(maldistribution) e o reconhecimento errôneo (misrecognition). Dessa mútua
imbricação, que remete à tipos de injustiças irredutíveis, aparece o dilema de como
integrar conceitualmente as complexas relações que se estabelecem entre classe e
status, má distribuição e reconhecimento errôneo.
Por fim, no que se refere à teoria política, surge a tarefa de identificar quais
princípios e normas podem remediar as injustiças socioeconômicas oriundas da
estrutura de classe e as injustiças culturais enraizadas na hierarquia de status, além de
estabelecer uma orientação político-programática capaz de fornecer um critério para
distinguir as reivindicações de redistribuição e reconhecimento que são justas
daquelas que não são defensáveis. Trata-se, portanto, de responder a questões tanto
procedimentais quanto de justificação da justiça.
Sendo assim, além do dilema redistribuição-reconhecimento relativo aos
conflitos que surgem da aplicação dos remédios para as injustiças que apresentamos
inicialmente, existem ainda esses três impasses ao redor do projeto de uma teoria
crítica do reconhecimento, que longe de serem secundários, nos permitem vislumbrar
a complexidade que subjaz à integração entre uma política de reconhecimento e uma
política de redistribuição. Veremos a partir de agora quais as soluções que Fraser
apresenta para cada um desses problemas.
2.1.2 Soluções para o dilema redistribuição-reconhecimento
De modo a superar o caráter aparentemente irretratável do dilema
redistribuição-reconhecimento, evidenciado a partir do conflito entre os fins e
resultados da aplicação simultânea dos remédios redistributivos e remédios de
reconhecimento, Fraser (1997) insere duas abordagens complementares de remédios,
a saber: remédios afirmativos e remédios transformativos.
Por remédios afirmativos para a injustiça, refiro-me às soluções voltadas para
correção de resultados desiguais de arranjos sociais sem perturbar a estrutura que
os gera. Por remédios transformativos, em contrapartida, entendem-se as soluções
voltadas para a correção de resultados indesejáveis precisamente pela
reestruturação do arcabouço que os produz. O cerne do contraste é a relação entre
resultados oferecidos pelo Estado versus os processos que os produzem. Não se
trata de mudança gradual contra apocalíptica (FRASER, 1997, p. 23).
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Inicialmente, essa distinção é utilizada pela autora para esclarecer duas
propostas antagônicas relativas aos remédios de injustiças culturais. Nesse contexto,
o que ela chama de multiculturalismo dominante aparece como um dos remédios
afirmativos possíveis para a solução dessas injustiças, isso porque ele “[...] busca
reparar o desrespeito por meio da reavaliação das identidades injustamente
desvalorizadas de grupos, enquanto deixa intacto o conteúdo dessas identidades
quanto as diferenciações de grupo subjacentes a elas” (FRASER, 1997, p. 24). Existe
uma alternativa associada à desconstrução, por outro lado, que propõe a superação
das injustiças culturais através de remédios transformativos. Dessa maneira, “eles
reparariam o desrespeito por meio da transformação da estrutura cultural-valorativa
basilar. Pela desestabilização das identidades e diferenciações de grupos existentes
[...]” (FRASER, 1997, p. 24).
Do lado oposto, Fraser defende que comparações semelhantes podem ser
estabelecidas em relação aos remédios de injustiças socioeconômicas. Dessa vez, ela
remete ao Estado de bem-estar liberal como uma experiência representativa da
abordagem afirmativa. Os esforços redistributivos desse modelo “[...] procuram
reparar a má distribuição de recursos feita pelo Estado, enquanto é mantida intacta a
estrutura político-econômica” (FRASER, 1997, p. 24-25). Como exemplo antagônico a
essa proposta, a autora cita o socialismo, que, ao invés de fazer redistribuições de
renda graduais e estimular o consumo das classes sociais, propõe transformar
substancialmente a natureza das estruturas político-econômicas, em especial, da
divisão social do trabalho.
Como não atinge os problemas estruturais da economia política que geram as
desigualdades socioeconômicas, um efeito colateral dos remédios afirmativos
distributivos é reforçar o reconhecimento errôneo. Isso ocorre porque os paliativos
oferecidos por eles acabam impondo a necessidade de mudanças superficiais
constantes. Para Fraser, “o resultado é marcar as classes menos privilegiadas como
inerentemente deficientes e insaciáveis, sempre necessitando de mais e mais”
(FRASER, 1997, p. 25). Os remédios transformativos para a distribuição, por outro
lado,
[...] reduzem desigualdade social sem criar classes estigmatizadas de pessoas
vulneráveis percebidas como beneficiárias de vantagens especiais. Tendem,
portanto, a promover reciprocidade e solidariedade nas relações de
reconhecimento. Dessa forma, uma abordagem voltada para a correção das
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injustiças redistributivas pode ajudar a solucionar (algumas) injustiças de
reconhecimento (FRASER, 1997, p. 26).

Sendo assim, existe uma diferença crucial entre os efeitos gerados por cada um
desses remédios, uma vez que “onde os remédios afirmativos podem ter um efeito
perverso na promoção de diferenciação de classe, remédios transformativos tendem a
obscurecer tal diferenciação” (FRASER, 1997, p. 26). Porém, resta ainda saber como
estes últimos podem ser combinados de modo a solucionar também injustiças
culturais. Desse modo, Fraser examina algumas vantagens e desvantagens de cada
combinação possível desses remédios, descartando desde as mais problemáticas até
aquelas que são mais promissoras quando se perseguem tanto redistribuição quanto
reconhecimento.
Entre as combinações menos promissoras estão aquelas que são a priori
incompatíveis, isto é, nas quais um dos pares tende a promover diferenciação de grupo,
enquanto o outro desestabiliza essa distinção, tais como: redistribuição afirmativa do
Estado de bem-estar liberal e reconhecimento transformativo da desconstrução;
redistribuição transformativa do socialismo e reconhecimento afirmativo do
multiculturalismo dominante. Resta ainda analisar aqueles que são compatíveis de
acordo com os critérios de Fraser, como a redistribuição afirmativa do Estado de bemestar liberal e o reconhecimento afirmativo do multiculturalismo dominante (os dois
promovem diferenciação de grupo), redistribuição transformativa do socialismo e
reconhecimento transformativo da desconstrução (ambos promovem desestabilização
entre os grupos).
Para testar essas possibilidades mais promissoras, Fraser trata das
combinações de remédios associadas ao gênero e à raça, uma vez que se referem a
coletividades ambivalentes que precisam tanto de reconhecimento quanto de
redistribuição, permitindo assim fornecer soluções do dilema de redistribuiçãoreconhecimento em suas versões anti-racista e feminista.
No tocante ao aspecto de gênero, o primeiro caso promissor combinaria uma
redistribuição afirmativa que permitiria a inclusão de ações afirmativas para garantir
algumas possibilidades de trabalho justas e condições mais equânimes de acesso ao
mercado de trabalho. Aliado a isso, o incentivo a um reconhecimento do tipo
afirmativo ajudaria esses esforços no sentido de reavaliar positivamente a
“feminilidade”. Segundo Fraser, esses fins são perseguidos pela política de
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redistribuição do feminismo liberal e pela política de reconhecimento do feminismo
cultural. Embora gerem o tipo de diferenciação de grupo que a tornam compatíveis,
esses paliativos possuem uma série de limitações.
A redistribuição afirmativa não afeta o nível fundamental no qual a economia
política é definida por gênero. Voltada especialmente para combater a
discriminação de atitudes, não ataca a divisão de gênero do trabalho assalariado e
não assalariado, nem a diferenciação por gênero de ocupações masculinas e
femininas com trabalho assalariado. Ao deixar intocadas as estruturas profundas
que geram desvantagens de gênero, deve fazer realocações superficiais
reiteradamente. O resultado não é apenas demarcar a diferenciação de gênero. É
também marcar as mulheres como deficientes e insaciáveis, que sempre precisam
de algo a mais. Com o tempo, elas podem começar a aparecer como privilegiadas,
alvos de tratamento especial e benefícios injustos. Portanto, uma abordagem
destinada a reparar injustiças de distribuição pode acabar alimentando as
injustiças de reconhecimento de forma reativa (FRASER, 1997, p. 29).

Mutatis mutandis, Fraser percebe como semelhante o resultado da combinação
entre a redistribuição afirmativa e o reconhecimento afirmativo voltados para
combater o racismo, tais como a política socioeconômica liberal de anti-racismo e a
política cultural do nacionalismo negro ou poder negro (black power). Similar ao caso
de gênero, os paliativos oferecidos por essa combinação necessitam de realocações
constantes, gerando assim represálias favoráveis ao reconhecimento errôneo.
Sendo assim, Fraser encaminha sua preferência pelas soluções ao dilema da
redistribuição-reconhecimento que estão associadas aos remédios transformativos.
Em contrapartida ao feminismo liberal e ao feminismo cultural, soluções
transformativas como o feminismo socialista e a desconstrução feminista parecem
mais promissoras, no tocante ao gênero, assim como o anti-racismo socialista e a
desconstrução anti-racista parecem mais eficazes para enfrentar o dilema da
redistribuição-reconhecimento em sua versão anti-racista. No primeiro caso,
De longe, esse cenário é o menos problemático. O objetivo a longo prazo da
desconstrução feminista é uma cultura na qual dicotomias hierárquicas de gênero
são substituídas por redes de diferenças cruzadas múltiplas que são fluídas e não
massificadas. Essa meta é condizente com a redistribuição transformativa
socialista-feminista. A desconstrução se opõe ao tipo de sedimentação ou
congelamento das diferenças de gênero que acontecem numa economia política
injustamente influenciada por gênero (FRASER, 1997, p. 30).

No segundo caso,
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[...] como seu análogo de gênero, é muito menos problemático. Essa meta de longo
prazo do desconstrutivismo antiracista é uma cultura na qual as dicotomias
hierárquicas raciais são substituídas por redes de diferenças cruzadas múltiplas
que são fluídas e não massificadas. Esse objetivo, novamente, condiz com a
redistribuição transformativa socialista. Até mesmo como uma estratégia de
transição, essa combinação evita igualmente aumentar as chamas do
ressentimento (FRASER, 1997, p. 31).

Embora Fraser considere essas soluções uma estratégia fundamental de
transição para uma sociedade mais igualitária, cabe a ressalva de que elas são
culturalmente distantes dos anseios e identidades mais imediatos das coletividades
ambivalentes mencionadas, isto é, constituem-se mais como uma estratégia transitória
para uma sociedade mais igualitária. Contudo, a despeito dessa desvantagem, Fraser
está certa de que “tanto para o gênero como para a ‘raça’, o cenário que mais resiste ao
dilema de redistribuição-reconhecimento é o socialismo na economia e a
desconstrução na cultura” (FRASER, 1997, p. 31).
De acordo com Fraser, além de fornecer uma orientação programática coerente
para as coletividades ambivalentes que desejam superar as injustiças socioeconômicas
e culturais, a combinação entre socialismo na economia e desconstrução na cultura é
mais adequada para o enfrentamento de desigualdades oriundas das intersecções
entre classe, gênero, raça e sexualidade, que, devido aos seus efeitos mais incisivos,
requer a propositura de alternativas transformativas. Por fim, permite ainda a
construção de coalisões entre movimentos sociais que são plurais e antagônicos, mas
que precisam de uma base comum que os permitam combater todas as injustiças
contemporâneas.
O outro desafio proveniente dessa teoria bidimensional, como mencionamos na
subseção anterior, diz respeito à redistribuição e ao reconhecimento como categorias
filosófico-normativas, em especial, nas suas respectivas vinculações com a moralidade
kantiana e a ética hegeliana, que se expressam recorrentemente no debate entre
liberais e comunitaristas acerca da prioridade do justo ou do bem em questões de
justiça. Apesar das muitas divergências, tanto filósofos deontológicos como
teleológicos concordam que a redistribuição pertence ao campo da moralidade, assim
como o reconhecimento se alinha à ética, o que acaba tornando a teoria de justiça
bifocal, nesses moldes antagônicos, uma espécie de esquizofrenia filosófica.
Nesse consenso de filosofia moral, Fraser concorda com a associação da
distribuição com a moralidade, mas discorda de que reivindicações de reconhecimento
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devam alinhar-se, ao menos prematuramente, a questões de cunho ético. Segundo ela,
este é justamente o tratamento que filósofos como Axel Honneth e Charles Taylor, cada
um ao seu modo, dão ao tema do reconhecimento quando alinham este à
autorrealização. Nessa perspectiva, “[...] ambos interpretam o reconhecimento
errôneo nos termos de uma subjetividade afetada e a autoidentidade lesionadas.
Ambos compreendem o dano no plano ético, como atrofiando a capacidade do sujeito
alcançar uma ‘vida boa’” (FRASER, 2003, p. 28). Em contrapartida, Fraser sugere que
o reconhecimento deva ser reivindicado como uma questão de justiça, ou seja:
Isto significa examinar os padrões institucionalizados de valor cultural quanto aos
seus efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais. Se e quando esses padrões
os constituem como iguais, capazes de participar em paridade com os demais na
vida social, podemos falar em reconhecimento recíproco e igualdade de status.
Quando, ao contrário, os padrões institucionalizados de valor cultural consideram
alguns atores como inferiores, excluídos, completamente diferentes ou
simplesmente invisíveis e, consequentemente, sem os considerar interlocutores
plenos na interação social, devemos falar em reconhecimento errôneo e
subordinação de status (FRASER, 2003, p. 29).

Desse modo, Fraser introduz o que ela denomina como modelo de status de
reconhecimento, uma das possibilidades de formulação do reconhecimento enquanto
uma reivindicação de justiça, deontológica e alinhada à moralidade, tal como a
redistribuição. Nesse caso, ao invés de ser tratado como uma deformação física ou um
impedimento para a realização de uma vida boa, o reconhecimento errôneo, concebido
como uma subordinação de status, se apresenta como uma injustiça retroalimentada
pelas instituições sociais, que se manifesta a partir de diferentes padrões de valoração
cultural que negam a paridade de participação de alguns sujeitos. Um dos exemplos
citados por Fraser é a subordinação social pela qual gays e lésbicas passam quando são
impedidos de ter acesso ao matrimônio, uma vez que as leis matrimoniais são baseadas
em normais culturais que circunscrevem esses grupos como “anormais”, enquanto o
casamento heterossexual é tido como “normal”.
Segundo Fraser, em casos como este, o efeito consiste na criação de uma classe
de pessoas desvalorizadas que são impedidas de participar em condições igualitárias
com as demais na vida social. Nesse sentido, em contrapartida ao modelo de
autorrealização, o modelo de status alinhado ao princípio da paridade de participação
visa “[...] desinstitucionalizar os padrões de valor cultural que impedem a paridade de
participação e substituí-los por padrões que a promovam” (FRASER, 2003, p. 30). Na
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visão da autora, em comparação com o modelo de autorrealização, esse modelo de
status garante ao menos quatro vantagens.
Em primeiro lugar, o modelo de status permite a justificação de reivindicações
de reconhecimento nas condições contemporâneas do pluralismo valorativo, uma vez
que não existe somente uma ideia de vida boa que possa ser universalmente
compartilhada ou que goze de prestígio oficial para todos os indivíduos. Essa
possibilidade, conforme Fraser, faz com que o modelo de status se afaste de uma
percepção sectária de autorrealização pessoal. Dessa aproximação que assume com o
espírito especificamente moderno da liberdade subjetiva, resulta que tal modelo dá
margem para os indivíduos adotar, por vontade própria, aquilo que eles consideram
como vida boa, preservando o exercício da liberdade de perseguir concepções
alternativas de bem que outros sujeitos consideram adequadas. Estas últimas, por sua
vez, devem se guiadas não somente pelo pluralismo de valores, mas devem garantir
que os indivíduos possam participar como pares nessa interação social, ou seja, devese atentar para o critério da paridade participativa.
Além de evitar o sectarismo, Fraser defende que o reconhecimento enquanto
reivindicação de justiça afasta a ideia de que as injustiças estão localizadas na
psicologia individual ou interpessoal. Ao contrário, o modelo de status situa as
desigualdades nas relações sociais que são institucionalizadas sob formas injustas de
valoração cultural. Com isso, evita-se associar formas de reconhecimento errôneo com
distorções internas da estrutura psíquica do oprimido. Nessa perspectiva, “[...] o
reconhecimento errôneo é uma questão de impedimentos externamente manifestos e
publicamente verificáveis que obstruem a participação de algumas pessoas como
membros plenos da sociedade” (FRASER, 2003, p. 31).
Entretanto, Fraser não nega que o reconhecimento errôneo tenha efeitos
psicológicos perversos para os oprimidos. O que Fraser sustenta é que o
reconhecimento errôneo independe da presença dessas distorções psicológicas. Isso é
o que garante que o modelo de status tenha força normativa, à medida que ele separa
as reivindicações de reconhecimento da psicologia. Dessa maneira, “pode-se mostrar
que uma sociedade cujas normas institucionalizadas impedem a paridade de
participação é moralmente indefensável, independentemente se distorcem ou não a
subjetividade do oprimido” (FRASER, 2003, p. 32).
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Uma terceira vantagem desse modelo consiste na possibilidade de suspender a
ideia de que todas as pessoas têm o mesmo direito à estima social. Segundo Fraser,
essa premissa esvazia uma distinção fundamental de filosofia moral, segundo a qual”
“[...] o respeito se deve universalmente a todas as pessoas em virtude de sua
humanidade compartilhada; já a estima se concede de maneira diferenciada, com base
em peculiaridades, conquistas e contribuições específicas das pessoas” (FRASER,
2003, p. 99, nota 32). O que se deve propor como alternativa é que todos os sujeitos
tenham o direito igual de perseguir estima social, sem que padrões de valorações
culturais injustos os impeçam de participar como parceiros plenos das interações
sociais. Nesse sentido, a própria estima social está submetida ao princípio da paridade
participativa.
Por fim, o modelo de status facilita a integração entre redistribuição e
reconhecimento. Isso ocorre porque a desvinculação desse modelo da dimensão éticoteleológica coloca o reconhecimento no mesmo domínio vinculante da moral
deontológica, fazendo com que o reconhecimento errôneo seja visto em termos de uma
violação de justiça, assim como a má distribuição. “Desse modo, ao incluir-se ambas
as categorias num único universo normativo, se fazem comensuráveis e
potencialmente subsumíveis em um marco de referência comum” (FRASER, 2003, p.
33). Com isso, ao invés de encaminhar as demandas de reconhecimento para o cenário
pouco produtivo dos moldes de autorrealização, o modelo de status permite a Fraser
elaborar algumas combinações filosófico-morais rumo a uma possível teoria
bidimensional de justiça.
Para dar conta do dilema redistribuição-reconhecimento que emerge da teoria
social, a tarefa de Fraser consiste em teorizar sobre as duas ordens de subordinação
que ela identifica sob o capitalismo globalizante, a saber: a subordinação de classe e a
subordinação de status. Além disso, cabe esclarecer como elas atuam em conjunto
reforçando uma a outra, sem abrir mão da irredutibilidade mútua que ambas
assumem. Segundo a autora, “[...] o status representa uma ordem de subordinação
intersubjetiva derivada de padrões institucionalizados de valor cultural que negam a
alguns membros a condição de plenos participantes na interação social” (FRASER,
2003, p. 49). Por outro lado, a classe social se refere a “[...] uma ordem de
subordinação objetiva derivada de arranjos econômicos que nega a alguns atores os
meios e recursos necessários para a paridade participativa” (FRASER, 2003, p. 49). A
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ordem de status corresponde ao reconhecimento, cuja injustiça principal é o
reconhecimento errôneo, já a estrutura de classe corresponde à redistribuição, que tem
na má distribuição sua injustiça paradigmática.
Assumindo que as sociedades capitalistas contemporâneas são compostas por
formas sociais complexas que englobam, pelo menos, duas modalidades distintas de
ordenamento social – uma econômica e outra cultural –, Fraser distancia-se tanto do
culturalismo quanto do economicismo. Estas últimas abordagens são interpretadas
aqui como teorias sociais monistas, com a diferença de que a primeira reduz a
economia política à cultura, enquanto que a segunda resume a cultura à economia
política. Isto é, assumem que a classe social e a ordem de status podem ser subsumidas
uma a outra. Para exemplificar como seriam sociedades estruturadas a partir dos
paradigmas culturalista e economicista, Fraser recorre a dois tipos extremos de
sociedade, para fins meramente heurísticos.
Um dos exemplos que validaria a análise culturalista seriam aquelas sociedades
pré-estatais baseadas no parentesco cultural, algo próximo das descrições da
antropologia clássica. Nessas ordens sociais, o parentesco definiria todas as relações
sociais, desde o matrimônio e as relações sexuais, passando pela divisão do trabalho,
distribuição dos bens e as relações de autoridade e prestígio. Portanto, nesse contexto
não faria sentido falar em uma hierarquia de status e uma estrutura de classe, dado
que o parentesco, isoladamente, seria capaz de garantir (para usar termos alheios ao
culturalismo) tanto a integração econômica quanto a integração cultural. Uma vez que
estivessem fusionadas, qualquer injustiça cultural associada à ordem de status, em
última instância, levaria necessariamente à má distribuição.
O outro caso extremo que seria adequado à abordagem economicista
corresponderia a uma sociedade inteiramente mercantilizada, na qual a estrutura
econômica seria determinante para as valorações culturais. Assim como no caso
anterior, Fraser entende que essa sociedade altamente mercantilizada seria capaz de
definir, dentre outras dimensões das relações sociais, o casamento e as relações
sexuais, as relações políticas, a divisão do trabalho, a distribuição dos bens, as
hierarquias simbólicas. Em situações assim, o mercado garantiria tanto a integração
econômica quanto a cultural (divisões estranhas ao economicismo), fazendo com que
a ordem de status e a estrutura de classe sejam subsumidas uma a outra. Ocorrendo
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Apesar de suas distinções, Fraser destaca uma característica fundamental
compartilhada tanto pela sociedade altamente mercantilizada quanto por aquela
organizada pelo parentesco: “nenhuma delas diferencia o ordenamento econômico do
cultural, as instituições que priorizam a ação estratégica daquelas que privilegiam a
interação regulada por valores” (FRASER, 2003, p. 52). Sendo assim, como teoria
social, nenhuma delas está adequada para teorizar sobre as sociedades capitalistas
atuais.
Entre as possibilidades de teoria social alternativas ao culturalismo e ao
economicismo, Fraser descarta igualmente aquilo que ela denomina antidualismo
pós-estruturalista (poststructuralist anti-dualism), representado por pensadoras
como Judith Butler e Iris Young, que julgam as distinções entre um ordenamento
econômico e outro cultural como uma “dicotomia” contraproducente. Defendem ainda
que as interconexões entre essas duas ordens são tão profundas e arraigadas que a
tentativa de distinção entre uma dimensão econômica e outra cultural é uma tarefa vã.
Nessa perspectiva, Fraser observa que as próprias lutas sociais contemporâneas se
tornariam monolíticas, dado que qualquer embate contra a subordinação (seja ela de
status ou de classe) teria efeito sistemático sobre as demais.
De acordo com Fraser, existe ainda uma alternativa para essas três abordagens
anteriores, a qual ela chama de dualismo substantivo (substantive dualism). Esta, por
sua vez, defende que o reconhecimento e a redistribuição representam domínios
sociais tão claramente identificáveis que cada um deles está associada,
respectivamente, a uma “esfera de justiça” independente da outra. Para Fraser, o
grande problema dessa interpretação é ignorar que a “esfera” econômica não é
destituída de valoração cultural, o que pode ser constatado, por exemplo, pelas
distinções clássicas entre “trabalho” e “assistência”, “trabalhos de homens” e
“trabalhos de mulheres”, que demonstram os significados das normas de gênero
adotados culturalmente e a sua instrumentalização para fins de reprodução capitalista.
De modo similar, o dualismo em questão negligencia como a “esfera” cultural é
permeada pela

dimensão

econômica, em

especial, nas

manifestações

do

entretenimento global de massas, no mercado da arte e na publicidade transnacional.
Como resultado desse entendimento equivocado sobre o entrelaçamento das
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injustiças, as lutas por reconhecimento e redistribuição acabam se dissociando uma da
outra, desacoplando o potencial que elas possuem quando enfrentadas em conjunto.
Portanto, “o dualismo substantivo não é uma solução, mas um sintoma do nosso
problema. Reflete as diferenciações institucionais do capitalismo moderno sem as
interrogar criticamente” (FRASER, 2003, p. 62).
Na visão de Fraser, o modelo crítico capaz de superar essas três alternativas
deve ser capaz de explicitar as conexões ocultas entre redistribuição e reconhecimento,
tornando tanto visíveis como criticáveis os subtextos culturais da política de
redistribuição e os subtextos econômicos da política de reconhecimento, sem perder
de vista a irredutibilidade mútua dessa dupla dimensão da justiça. A proposta que se
encaixa nessa descrição é denominada pela autora de dualismo perspectivo
(perspectival dualism). Para Fraser, esse modelo permite avaliar a justiça de qualquer
prática social, a partir de dois pontos de vista normativos (redistribuição e
reconhecimento), que, apesar de analiticamente diferentes, interagem entre si com
certa frequência.
Além de permitir a distinção entre redistribuição e reconhecimento – algo
inconcebível sob a égide do antidualismo pós-estruturalista –, e evitar que a ordem de
status e a hierarquia de classe sejam subsumidas uma a outra – como querem o
culturalismo e o economicismo, Fraser destaca que o dualismo perspectivo apresenta
ainda uma segunda vantagem em relação às teorias anteriores, isto porque ele permite
visualizar e neutralizar os efeitos colaterais indesejados que surgem do
entrecruzamento entre soluções para injustiças culturais e econômicas.
Para evidenciar esse potencial, Fraser propõe que pensemos em casos nos quais
a redistribuição tem influência sobre o reconhecimento, o que não é tarefa difícil, visto
que “praticamente qualquer reivindicação de redistribuição terá alguns efeitos de
reconhecimento, sejam intencionais ou não” (FRASER, 2003, p. 64). A esse respeito,
um dos exemplos paradigmáticos é a transferência direta de renda para os pobres, que
não raramente acabam por estigmatizar os beneficiários dessas políticas
redistributivas. Embora sejam importantes para diminuir a desigualdade econômica,
remédios como esses acabam impulsionando o reconhecimento errôneo. Do lado
oposto, existem igualmente propostas de remediar o reconhecimento que acabam
incidindo negativamente sobre a redistribuição. Similar ao primeiro caso, os clamores
por reconhecimento quase sempre terão efeitos redistributivos, previstos ou não. O
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exemplo típico que Fraser levanta aqui são as campanhas para acabar com a
prostituição e a pornografia que, a despeito de terem efeitos na hierarquia de status
em relação às mulheres, acabam afetando negativamente a posição econômica das
profissionais do sexo.
Nesse sentido, Fraser reitera novamente a tese de que não há redistribuição sem
reconhecimento, e vice-versa. Para não restar dúvidas da preeminência de seu modelo
dualista, a autora menciona ainda algumas campanhas a favor do valor similar
(comparable worth), que adotam o espírito integrador do dualismo perspectivo. Desse
modo, nas campanhas em questão o que se coloca não é tão somente a necessidade de
reduzir a disparidade de renda entre homens e mulheres, mas expressar claramente a
urgência de alterar os padrões de valoração cultural que geram essas desigualdades
socioeconômicas.
Portanto, no tocante à superação da desigualdade salarial baseada por gênero,
vale questionar as normas culturais e os significados que codificam serviços
(geralmente, mal remunerados) como “trabalho de mulher”, assim como os esforços
de valorizar traços culturais associados a “feminilidade” (sensibilidade interpessoal e
educação), considerando pari passu as condições econômicas de independência e
impotência que contribuem para tal codificação. Devido a essas vantagens, o dualismo
perspectivo não somente alinha a redistribuição ao reconhecimento como duas
modalidades de ordenamento social, como fornece igualmente “[...] uma visão prática
das possíveis armadilhas das lutas políticas em favor da redistribuição e do
reconhecimento” (FRASER, 2003, p. 66).
Por fim, as questões de teoria política que surgem da combinação
redistribuição-reconhecimento giram em torno dos arranjos institucionais que podem
garantir as condições específicas da paridade de participação. Nesse ponto, frisamos
que a paridade participativa concebe que a justiça exige arranjos sociais que permitam
aos membros da sociedade participar como pares na interação social. Além dessa
condição de igualdade formal, Fraser destaca duas condições essenciais para alcançar
esse objetivo: uma objetiva e outra intersubjetiva.
De acordo com Fraser, a condição objetiva exige que haja uma distribuição justa
dos recursos materiais capaz de assegurar aos atores sociais independência e voz na
vida social. Sendo assim, devem ser rechaçadas quaisquer formas e níveis de
dependência socioeconômica que impeçam os atores de participar como pares, tais
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como arranjos sociais que institucionalizam a pobreza, exploração econômica,
disparidades brutais de riqueza, e a usurpação da renda e tempo livre das pessoas. A
condição intersubjetiva, em contrapartida, requer padrões institucionalizados de
interpretação e avaliação que reforcem o respeito igual a todos, garantindo igualmente
oportunidades de obter estima social. Consoante esse entendimento, não faz sentido a
institucionalização de normas desiguais que representem negativamente algumas
categorias de pessoas, assim como padrões culturais que negam o status para a
participação plena de alguns sujeitos na vida social, seja porque negam a eles o
reconhecimento de sua “diferença” ou porque exacerbam essas distinções de modo
depreciativo e caricato.
Feita essa distinção, vale ainda destacar que “tanto a condição objetiva como a
intersubjetiva são indispensáveis para a paridade participativa. Nenhuma delas é
suficiente por si só” (FRASER, 2003, p. 36). Se o caráter dessa distinção é evidente
para a filósofa, não se pode dizer o mesmo em relação à orientação programática
adequada para a satisfação dessas duas condições num único marco de referência,
ainda mais quando surgem delas interferências mútuas na luta política. De início,
Fraser vislumbra duas possibilidades de resolução dessa tarefa que estão associadas à
dilemas que remontam à filosofia antiga, em especial, a Platão e Aristóteles.
A primeira possibilidade, que Fraser atribui a Platão, encontra-se na conhecida
descrição do rei filósofo, cujo papel é operacionalizar os requisitos da justiça. Sua
vantagem reside no afastamento do procedimentalismo vazio, o que potencializa o
avanço de conclusões substantivas. Além de ser insensível aos problemas de contexto,
sua desvantagem principal é usurpar a deliberação dialógica necessária à democracia
pela figura de um ser racional superior aos demais. A outra possibilidade, que Fraser
atribui a Aristóteles, implementa as exigências da justiça através da deliberação
pública dos cidadãos. Sua principal desvantagem reside, grosso modo, no receio de
atribuir um conteúdo substantivo à justiça.
A despeito dessa desvantagem, Fraser coloca essa alternativa como preferível à
postura platônica, pois esta última passa ao largo de requisitos de justiça que
ganharam nova relevância num contexto de globalização, tais como a legitimidade
democrática, o pertencimento social, a pluralidade dos sujeitos que reivindicam
justiça, e a politização da “diferença”. Nesse quadro, a perspectiva aristotélica parece
mais adequada ao momento globalizante do capitalismo contemporâneo do que os

96 | Esfera pública transnacional em Nancy Fraser: em direção a uma teoria de justiça...

enfoques monológicos. Entretanto, o procedimentalismo assumido pela visão
aristotélica não está livre de uma grave objeção: o seu temor de substituir a cidadania
por formas monológicas de definição de justiça corre o risco de cair num formalismo
vazio.
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procedimentalismo democrático que pouco tem a dizer sobre justiça” (FRASER, 2003,
p. 71).
Dada a insuficiência do monologismo e do procedimentalismo dessas posturas,
torna-se crucial um enfoque equilibrado que ajuste esses dois extremos. Isto é, uma
abordagem que, “evitando tanto a usurpação autoritária como uma vacuidade retraída,
permita uma adequada divisão do trabalho entre o teórico e o cidadão” (FRASER,
2003, p. 71). A complexidade dessa tarefa consiste em, dentre outros aspectos,
delimitar em quais momentos se inicia/termina tanto a argumentação teórica quanto
o julgamento dialógico. Uma vez que a definição clara entre os limites da teoria política
e da reflexão coletiva dos cidadãos não é autoevidente, Fraser sugere uma regra inicial:
[...] quando consideramos questões institucionais, a teoria pode ajudar a
esclarecer a variedade de normas e programas compatíveis com os requisitos da
justiça; em contrapartida, cabe à deliberação cidadã sopesar as alternativas desse
conjunto. [...] sua lógica é a seguinte: delimitar o conjunto de opções admissíveis
implica avaliar as propostas institucionais através de um critério normativo, que,
em grande medida, é uma atividade de análise conceitual. Por outro lado, a escolha
entre o conjunto de alternativas aceitáveis supõe uma reflexão hermenêutica
situada sobre os temas particulares do contexto, incluindo o que os cidadãos
valorizam além da justiça, dadas suas histórias, tradições e identidades coletivas.
Os teóricos políticos, qua teóricos, podem auxiliar a esclarecer o primeiro; aos
próprios cidadãos corresponde o último (FRASER, 2003, p. 72).

Fraser sustenta ainda que os desdobramentos teóricos dessa orientação geral
são capazes de esclarecer os parâmetros pelos quais se estrutura o debate público,
assim como trazem à tona algumas alternativas programáticas para o fomento da
paridade participativa em suas condições objetiva e intersubjetiva. Vale aqui retomar
alguns elementos que discutimos anteriormente acerca da distinção entre remédios
transformativos e remédios afirmativos. A partir da comparação entre as vantagens e
desvantagens dessas perspectivas, destacamos que Fraser defende as soluções
transformativas como mais eficazes no combate às desigualdades socioeconômicas e
culturais. Feita a avaliação das propostas menos e mais promissoras oriundas da
combinação de pares específicos de remédios, ressaltamos que o par mais adequado
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para a desinstucionalização das desigualdades de redistribuição e reconhecimento é a
combinação entre socialismo na economia e a desconstrução na cultura.
Contudo, Fraser ponderava que as estratégias transformativas não estavam
absolutamente livres de dificuldades. Naquela ocasião, a principal dificuldade residia
na constatação de que soluções transformativas, como o socialismo na economia e a
desconstrução na cultura, seja na questão de gênero ou raça, representam um projeto
deslocado dos interesses e preocupações imediatas da maioria dos sujeitos que sofrem
as desigualdades. É nesse sentido que ela considera as soluções transformadoras como
estratégias transitórias.
Em Redistribution or Recognition?, Fraser acrescenta que esses remédios
transformativos estão sujeitos ainda às potencialidades e vulnerabilidade da ação
coletiva, de tal modo que, “em sua forma pura, pelo menos, somente são viáveis em
circunstâncias pouco comuns, quando os eventos conspiram para que muitas pessoas
afastem simultaneamente as interpretações vigentes de seus interesses e identidades”
(FRASER, 2003, p. 78). Sendo assim, torna-se fundamental buscar uma alternativa
que permita um salto das soluções transformadoras que parta de sua condição de
estratégia transitória em direção à sua aplicação prática. Para essa finalidade, a filósofa
sugere que a distinção entre afirmação e a transformação seja tomada de modo
contextual, isso porque “reformas que parecem afirmativas em abstrato podem ter
efeitos transformadores em alguns contextos, desde que sejam praticadas de forma
radical e consistente” (FRASER, 2003, p. 78).
Um dos exemplos citados pela autora diz respeito aos programas de renda
básica incondicional, que garantem um patamar redistributivo mínimo sem tocar nas
estruturas central da propriedade privada. Para Fraser, os efeitos que geram medidas
como essa claramente variam consideravelmente numa democracia social e num
regime neoliberal, por exemplo. No primeiro caso, soariam plenamente compatíveis
com o papel que se espera de um Estado preocupado com a “questão social”; no
segundo, é bem possível que diante dessas subvenções aos cidadãos, os patrões
pagassem salários mais baixos aos empregados, o que seria coerente com um regime
que admite facilmente trabalho mal remunerado e empregados temporários.
Se a renda básica incondicional fosse elevada ao ponto de alterar o equilíbrio
entre capital e trabalho, a longo prazo, uma das possibilidades seria a construção de
um cenário mais favorável para a debilitação da mercantilização da mão de obra.
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“Neste caso, um remédio aparentemente afirmativo de má distribuição teria efeitos
transformadores profundos em relação à subordinação econômica de classe”
(FRASER, 2003, p. 78-79). No caso das desigualdades entre homens e mulheres,
estratégias como esta, se associadas com um sistema público de assistência infantil e
de valor comparável (comparable worth) de qualidade, poderiam provocar mudanças
consideráveis no equilíbrio de poder dos ambientes familiares heterossexuais, e até
mesmo na própria divisão do trabalho segundo o gênero. Esses exemplos apontam
para a possibilidade de uma via intermediária entre as estratégias transformativa e
afirmativa, que Fraser intitula de reforma não-reformista (nonreformist reform),
cujas normas,
[...] por uma parte, captam as identidades das pessoas e satisfazem algumas de
suas necessidades, conforme interpretadas dentro das estruturas de
reconhecimento e redistribuição vigentes; por outro lado, desencadeiam uma
trajetória de mudanças que acabam, ao longo do tempo, tornando praticáveis as
reformas mais radicais (FRASER, 2003, p. 79).

Sendo assim, “a estratégia de reforma não-reformista combina o caráter prático
da afirmação com o impulso radical da transformação, atacando a injustiça na raiz”
(FRASER, 2003, p. 80). Mesmo sendo uma estratégia intermediária para aqueles que
não se contentam em esperar por horizontes emancipatórios longínquos, e para
aqueles que não abdicam do impulso radical das soluções transformadoras, esse
mesmo enfoque ainda é limitado, pois resta ainda a questão de como combater
simultaneamente a má distribuição e o reconhecimento errôneo sem que elas
produzam efeitos indesejados.
Além do dualismo perspectivo já discutindo anteriormente, Fraser inclui outras
duas posturas de pensamento para dissipar os efeitos indesejadas da aplicação
cruzada de políticas de redistribuição e reconhecimento, a saber: a reparação cruzada
(cross-redressing) e a consciência de fronteira (boundary awareness). Em relação à
primeira, “isto significa utilizar medidas associadas com uma dimensão de justiça para
remediar desigualdades relacionadas com a outra [...]” (FRASER, 2003, p. 83). Logo,
trata-se de reparar o reconhecimento errôneo utilizando medidas redistributivas e
dissipar a má distribuição através de medidas de reconhecimento. Para ilustrar como
isso pode ocorrer, Fraser considera primeiramente um caso em que a redistribuição
pode mitigar o reconhecimento errôneo, e um segundo no qual o reconhecimento pode
atenuar a má distribuição.
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Primeiramente, no que diz respeito ao gênero, Fraser menciona como a elevação
da renda amplia as opções de saída do casamento para as mulheres, bem como sua
posição de negociação no âmbito das famílias. De tal maneira, uma das formas mais
eficazes de combater os danos de status associados ao casamento, como a violência
doméstica e o estupro marital, é justamente facilitar o acesso ao trabalho assalariado.
Além disso, os remédios para a má distribuição podem ainda combater o
reconhecimento errôneo oriundo das desigualdades raciais. Nesse horizonte,
encontram-se políticas redistributivas que fomentam o direito universal ao bem-estar
social em oposição aos benefícios que são dirigidos diretamente aos pobres. Isto é,
trata-se aqui de medidas transformativas capazes de dividir adequadamente o “bolo”
da riqueza, eliminando as disparidades socioeconômicas e os antagonismos étnicos
que se manifestam nos padrões materiais de vida completamente opostos entre esses
grupos raciais. “Em tais casos, as políticas redistributivas podem diminuir o
reconhecimento errôneo – ou, melhor ainda, as formas de reconhecimento errôneo
que estão intimamente vinculadas às condições econômicas” (FRASER, 2003, p. 84).
Em segundo lugar, Fraser menciona alguns exemplos em que a reparação
cruzada opera na direção oposta. No caso de gays e lésbicas, uma vez que eles sofrem
prejuízos econômicos em virtude da subordinação de status a que estão sujeitos,
algumas medidas associadas ao reconhecimento podem também minorar a má
distribuição. Nesse sentido, a legalização do matrimônio homossexual ou das parcerias
domésticas removeriam penalidades econômicas estruturadas nos direitos de
seguridade social, nas regulações tributárias e nos direitos de herança. Essas medidas,
associadas com a proibição de práticas heterossexistas no emprego e no serviço militar,
possibilitaria a esses grupos subordinados a aquisição de rendas mais altas e benefícios
adicionais mais vantajosos. A redução dessas discriminações heterossexistas proveria
um maior respeito nos ambientes de trabalho, no ambiente doméstico e no acesso ao
crédito, resultando assim numa melhoria da posição econômica. “Nesses casos onde a
má distribuição está ligada à subordinação de status, o reconhecimento pode ajudar a
corrigi-la” (FRASER, 2003, p. 85).
Em todos estes casos, a reparação cruzada permite integrar a redistribuição e o
reconhecimento. Embora funcione mais como uma tática, quando coordenada dentro
de uma estratégica coordenada de uma reforma não-reformista, pode evitar resultados
indesejáveis quando se combate, ao mesmo tempo, as desigualdades de status e de
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classe. Ao lado da reparação cruzada, Fraser destaca a consciência de fronteira como
uma segunda postura que facilita a integração reconhecimento-redistribuição. Esta,
por sua vez, tem a ver com “[...] a consciência do impacto das diversas reformas sobre
as fronteiras do grupo” (FRASER, 2003, p. 85). Aqui deve se ter em mente, mais uma
vez, que algumas medidas adotadas para reparar as injustiças podem tanto diferenciar
os grupos sociais quanto eliminar as diferenças entre eles.
A partir de Fraser, vimos anteriormente que os esforços associados ao combate
da má distribuição, uma vez que objetivam reduzir ou abolir as divisões de classe,
tendem a minimizar ou eliminar as fronteiras entre os grupos sociais. Já as medidas
de combate ao reconhecimento errôneo, quando orientadas por estratégias
afirmativas, acabam por valorizar a especificidade do grupo. As políticas de
reconhecimento transformadoras, por outro lado, visam descontruir as classificações
dicotômicas que emergem das distinções agudas de status, desestabilizando assim as
fronteiras que constituem os grupos sociais.
Devido aos efeitos opostos de cada uma dessas estratégias, aqueles que buscam
integrar reconhecimento e redistribuição devem estar atentos aos limites que
constituem essas coletividades enquanto tais. Por exemplo, deve-se ter em mente que
uma política de reconhecimento antirracista associada a “negritude” reforça a
diferença racial; enquanto uma política redistributiva cujo intuito é abolir a divisão
racial do trabalho, solaparia as fronteiras raciais. Desse modo, “a consciência de
fronteira pode antecipar tais contradições; ao expor o caráter contraproducente de
certas combinações de reformas, identificando alternativas mais produtivas”
(FRASER, 2003, p. 85).
Assim como os esforços da reparação cruzada e do dualismo perspectivo, a
consciência de fronteira não deve ser considerada como uma estratégia programática
capaz de integrar o reconhecimento e redistribuição per si. Isso porque uma estratégia
desse tipo compete a um “bloco contra-hegemônico emergente de movimentos sociais”
(FRASER, 2003, p. 86). Este, por sua vez, é concebido pela autora de duas formas:
num primeiro cenário, esse bloco contra-hegemônico atuaria em torno de uma única
estratégia programática integrada para reparar tanto a má distribuição quanto o
reconhecimento errôneo; num segundo cenário, mais descentralizado, esse bloco seria
separado e coordenado num processo constante de sintonização de agregados de
movimentos sociais, tendo cada um deles consciência da presença dos demais.

Nélio Lustosa Santos Júnior | 101

Nessa direção, ao invés de sugerir um projeto programático isolado do debate
público, Fraser julga mais importante indicar três diretrizes que podem orientar a
deliberação pública para aqueles que buscam promover esse projeto de justiça
bidimensional.
A primeira delas se refere ao papel da dimensão redistributiva nas deliberações
sobre a institucionalização da justiça. Coerente com o dualismo perspectivo, é
fundamental entender que a redistribuição não pode ser reduzida a um epifenômeno
do reconhecimento, como sustentam as “ideologias culturalistas”, assim como a defesa
do dualismo substantivo, que restringe a redistribuição unicamente à economia oficial
sem avaliar como esta dimensão interfere nas relações consideradas geralmente
culturais. Além disso, ao invés de adotar a pauta do economicismo, a má distribuição
não pode ser compreendida somente como uma injustiça de classe em seu sentido
tradicional, à medida que os sujeitos subordinados em relação ao gênero, à raça,
sexualidade e nacionalidade também estão sujeitos aos prejuízos econômicos
sistemáticos. Nesse horizonte, as questões distributivas devem ocupar um lugar
central nas deliberações acerca da institucionalização de justiça, não porque a
redistribuição é capaz de reparar todas modalidades de subordinação, mas porque ela
continua sendo um aspecto indispensável na época pós-socialista.
A segunda diretriz, por sua vez, diz respeito ao papel do reconhecimento nas
deliberações sobre a institucionalização da justiça. Tal como a redistribuição, o
reconhecimento é uma dimensão irredutível da justiça, capaz de abarcar até mesmo os
processos considerados econômicos. Porém, a interpretação que coloca o
reconhecimento errôneo como uma depreciação da identidade ou da autorrelação
positiva dos sujeitos mais prejudica a institucionalização da justiça do que a promove.
Isso ocorre porque a política de reconhecimento – estritamente, aquela atrelada à
política de identidade –, tende a promover o separatismo e obscurecer a dominação
intragrupal, provocando a reificação das identidades.
Disso segue que o reconhecimento errôneo deve ser compreendido não como
identidade menosprezada, mas como subordinação de status que pode ser verificada
nos padrões institucionalizados de valor cultural que impedem a paridade de
participação de alguns. Portanto, os remédios para essa injustiça são necessariamente
as reformas que buscam substituir padrões de valor cultural excludentes por padrões
alternativos que fomentem a paridade participativa. Entretanto, Fraser faz a ressalva
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de que essas reparações para o reconhecimento errôneo não podem se basear numa
pirâmide estática de status na qual cada indivíduo ocupa um lugar fixo. Ao contrário,
“nesse regime, onde os indivíduos são multiplamente posicionados em eixos
transversais de subordinação de status, as reformas devem permitir a complexidade e
a mudança histórica” (FRASER, 2003, p. 87).
O terceiro ponto que Fraser aponta se refere à dimensão política, especialmente
ao problema do enquadramento relativo à institucionalização da justiça. Nesse
contexto emerge a necessidade de explicitar quem são, de modo concreto, os sujeitos
relevantes da justiça e quem são os atores sociais entre os quais é requerida a paridade
de participação. Antes do crescimento acelerado da globalização, enquanto as lutas de
justiça coincidiam com o âmbito dos Estados territoriais, a resposta para essas
questões correspondia necessariamente aos cidadãos nacionais. Porém, “dada a
crescente importância dos processos transnacionais e subnacionais, o Estado soberano
Westfaliano já não pode servir como a única unidade ou âmbito da justiça” (FRASER,
2003, p. 88). Nesse cenário, o Estado territorial aparece como uma estrutura dentre
outros diversos enquadramentos emergentes. Logo, nas deliberações públicas se torna
necessário definir qual o nível adequado para a institucionalização da justiça, isto é,
cabe definir se as reivindicações de justiça são eminentemente nacionais, locais,
regionais ou mundiais.
Embora fundamental para a compreensão da conjuntura das teorias de justiça
sob a globalização, essa diretriz a respeito do enquadramento não recebeu um
tratamento minucioso em Redistribution or Recognition?, uma vez ainda não estava
suficientemente claro para a autora como a dimensão política da justiça poderia se
constituir como uma terceira dimensão da justiça, ao lado da redistribuição e do
reconhecimento. Contudo, Fraser já deixava aberta a possibilidade de que sua teoria
de justiça abrangesse outras modalidades de ordenamento social, além da econômica
e cultural. Nessa direção, ela chega a afirmar que “o candidato mais plausível para uma
terceira dimensão é ‘o político’" (FRASER, 2003, p. 68). Junto a isso, seriam incluídos
obstáculos políticos à paridade participativa, tais como procedimentos de decisão que
marginalizam de forma sistemática certas pessoas, como normas eleitorais injustas
que negam paridade às minorias.
Posteriormente, esses delineamentos se consolidam numa teoria de justiça
tridimensional que passa a abarcar a representação (política) como outra dimensão

Nélio Lustosa Santos Júnior | 103

irredutível da justiça, ao lado da redistribuição e do reconhecimento. Vejamos agora
como se deu essa transição de uma teoria bidimensional, focada na substância da
justiça, para uma discussão ampliada sobre a problemática do enquadramento, que fez
brotar a necessidade de um novo entendimento sobre as relações basilares entre a
esfera pública e o fracionamento do espaço político.
2.2

A

teoria

tridimensional

de

justiça

na

era

globalizada:

o

enquadramento da justiça em disputa
Se nas discussões anteriores o enquadramento da justiça aparece como
conjectura, nos escritos ulteriores de Fraser esse aspecto ganha relevância a ponto de
modificar o próprio escopo de sua teoria de justiça. De tal maneira, a noção de que a
globalização parece apontar para a necessidade de uma maior atenção ao fator político
da institucionalização da justiça (FRASER, 2003) se transforma na tese mais
consolidada de que a globalização modificou até mesmo a gramática pela qual a justiça
vinha sendo discutida (FRASER, 2009). Com isso, as disputas de justiça que ocorriam
durante o ápice da social democracia já não podem pressupor, sem quaisquer
questionamentos, aquilo que Fraser chama de enquadramento KeynesianoWestfaliano. A respeito de tal expressão, são importantes os seguintes esclarecimentos
da autora:
A expressão “enquadramento Keynesiano-Westfaliano” tem o intuito de assinalar
os fundamentos nacionais-territoriais das disputas de justiça no auge do Estado
de bem-estar democrático do pós-guerra, entre 1945 e 1970. O termo
“Westfaliano” se refere ao Tratado de 1648, que estabeleceu alguns dos principais
aspectos do sistema estatal internacional moderno. Contudo, não me interessam
os desdobramentos atuais do Tratado nem o longo processo através do qual o
sistema por ele inaugurado evoluiu. Pelo contrário, invoco “Westfália” como um
imaginário político que mapeou o mundo como um sistema de Estados territoriais
soberanos mutuamente reconhecidos. Reivindico que esse imaginário informou o
cenário de debates acerca da justiça no Primeiro Mundo no pós-guerra, ao mesmo
tempo em que os primeiros indícios de um regime pós-Westfaliano de direitos
humanos emergiram (FRASER, 2009, p. 160-161, nota 01).

Nesse sentido, independentemente se a discussão tratasse de reivindicações por
redistribuição econômica ou reconhecimento cultural, as disputas que se travavam no
interior dos Estados territoriais pressupunham esse imaginário. Em outros termos,
“[...] supunha-se que as discussões sobre a justiça concerniam às relações entre
cidadãos, sujeitavam-se ao debate entre públicos nacionais e contemplavam
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reparações pelos Estados territoriais” (FRASER, 2009, p. 12). No cenário histórico,
Fraser defende que esse modelo ressoava na aplicação do paradigma econômico
keynesiano facilitado pelo Sistema de Bretton Woods, que operava a redistribuição
econômica no interior do Estado territorial. Além disso, era capaz de fornecer o
imaginário político que distinguia um espaço “doméstico” e outro “internacional” de
atuação das lutas de reconhecimento, geralmente submetidas às hierarquias de status
internas.
De acordo com Fraser, mesmo quando a fome e o genocídio apareciam como
preocupações globais que transpassavam as fronteiras nacionais, esse enquadramento
encontrava pouca oposição, posto que ao relegar as discussões dessa natureza à “esfera
internacional” – vinculadas essencialmente a questões de segurança, ao invés de um
tema direcionado à justiça –, cosmopolitas, anti-imperialistas e defensores de visões
globalistas recorriam à própria gramática do enquadramento Keynesiano-Westfaliano
para justificar a importância de suas demandas. Uma vez assumido o Estado territorial
moderno como unidade apropriada para tratar da justiça e a cidadania como critério
para definição dos sujeitos concernidos, os argumentos sobre a justiça social buscavam
identificar o que era devido aos cidadãos. Fosse igualdade formal, igualdade de
oportunidades, acesso justo aos recursos ou respeito, a paridade de participação era
entendida nesses termos. Sendo assim,
Em outras palavras, o argumento enfatizava precisamente o que deveria contar
como uma justa ordenação das relações sociais no interior da sociedade.
Envolvidos na disputa sobre o “o que” era a justiça, os debatedores aparentemente
não sentiam necessidade de discutir o “quem”. Com o enquadramento
Keynesiano-Westfaliano fortemente estabelecido, dava-se como certo que o
“quem” correspondia à cidadania nacional (FRASER, 2009, p. 13).

Embora hegemônico durante muito tempo, devido a uma maior preocupação
com a globalização e com as consequências do cenário geopolítico após a Guerra Fria,
esse enquadramento vem perdendo o seu caráter autoevidente. Junto a isso, Fraser
destaca uma crescente percepção de que os processos sociais que definem a vida
cotidiana são alheios às fronteiras territoriais. Nessa perspectiva, tornou-se evidente
para muitos o impacto que algumas decisões realizadas num determinado Estado
territorial têm na vida daqueles que estão fora de seu espaço geográfico, como no caso
das ações de corporações transnacionais, especuladores financeiros e de grandes
investidores institucionais. Além disso, tem crescido a visibilidade das organizações
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supranacionais e internacionais, e da opinião pública transnacional, que se
manifestam através das novas tecnologias e dos meios de comunicação de massa
globais. De tal modo, “o resultado é um novo tipo de vulnerabilidade diante das forças
transnacionais” (FRASER, 2009, p. 14).
Não sendo mais aceito sem restrições, as próprias demandas políticas que foram
moldadas a partir da estrutura prévia de argumentação do enquadramento
Keynesiano-Westfaliano começaram a se desestabilizar, iniciando assim uma
mudança na qual se discute a justiça social. Segundo Fraser, isso ocorreu com as duas
principais

pautas

de

justiça

do

mundo

contemporâneo:

redistribuição

e

reconhecimento.
Em relação às primeiras, Fraser destaca que os sindicatos observam agora que
a produção transnacionalizada, a diminuição de empregos e a redução dos marcos
regulatórios dos Estados nacionais competitivos impõe a necessidade de aliados
estrangeiros. Os camponeses e os povos indígenas, por sua vez, além de suas
tradicionais lutas contra as forças predatórias locais e nacionais, enfrentam agora com
o mesmo ímpeto as ações das corporações transnacionais e o neoliberalismo global.
Nessa posição, encontram-se ainda os movimentos contrários à Organização Mundial
do Comércio (OMC) e a outras estruturas de governança global que reforçam a
capacidade de atuação desregulada das grandes corporações e investidores
internacionais.
De modo semelhante, as lutas por reconhecimento têm se manifestado para
além do Estado territorial. Entre os exemplos, Fraser cita a atuação das feministas que
lutam tanto contra as práticas patriarcais locais quanto incentivam, ao mesmo tempo,
legislações internacionais que efetivem os “direitos das mulheres enquanto direitos
humanos”. Processo similar ocorre com algumas minorias religiosas e étnicas, que se
constituem em diásporas e públicos transnacionais capazes de mobilizar a opinião
pública internacional e chamar atenção para a discriminação que sofrem nos Estados
territoriais. Nessa seara se encontram ainda os ativistas de direitos humanos, que
através de coalisões transnacionais almejam constituir instituições cosmopolitas
capazes de garantir a proteção à dignidade humana, como é o caso da Corte
Internacional de Justiça. De tal maneira,
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Seja uma questão de redistribuição ou de reconhecimento, as disputas que
costumavam se concentrar exclusivamente sobre o que era devido aos membros
da comunidade como uma questão de justiça, agora, rapidamente, se transformam
em disputas acerca de quem deve contar como um membro e qual é a comunidade
relevante. Não apenas “o que”, mas também o “quem” está em disputa (FRASER,
2009, p. 15).

Com isso, Fraser identifica que além das questões de primeira ordem referentes
à substância da justiça, os debates contemporâneos evidenciam também uma
preocupação com as questões de segunda ordem relativas ao metanível. Nessa direção,
além daquelas perguntas clássicas – tais como, quanta desigualdade econômica a
justiça permite, quanta redistribuição é requerida, e de acordo com qual princípio da
justiça distributiva?; ou ainda, o que constitui respeito igualitário, quais tipos de
diferenças merecem reconhecimento público, e por quais meios? –, surge a
necessidade imediata de definir qual o enquadramento adequado para situar essas
questões de primeira ordem, bem como os sujeitos que são merecedores de justa
distribuição ou de reconhecimento recíproco (ou ambos) em cada caso específico.
Apesar desse duplo caráter da justiça na era globalizada, Fraser percebe que as
teorias de justiça ainda não trataram devidamente a metaquestão relativa ao
enquadramento. Para enfrentar esse problema, Fraser defende que as teorias de justiça
devem se tornar agora tridimensionais, preocupando-se não só com a dimensão
socioeconômica e cultural, mas com a dimensão política da representação. Veremos
nas seguintes subseções os desdobramentos dessa inclusão no âmbito de sua teoria de
justiça, e como dessa nova dimensão política emerge a necessidade de uma teoria da
justiça democrática pós-Westfaliana, que abrange três níveis distintos relativos ao o
que (what), ao quem (who) e ao como (how) da justiça.
2.2.1 A dimensão política da representação
Mesmo que sua teoria passe a abarcar uma terceira dimensão, Fraser mantém
ainda sua visão da justiça em relação direta com a paridade participativa. Sendo assim,
a autora continua sustentando que “[...] a justiça exige arranjos sociais que permitam
a todos participar como pares na vida social” (FRASER, 2009, p. 16). Esse princípio,
tal como vimos em sua teoria bidimensional, é violado quando são criados obstáculos
institucionais que impedem alguns sujeitos de participarem como membros plenos da
integração social.
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Nesse sentido, existem os impedimentos que estão relacionados a estruturas
econômicas injustas, que geram injustiça distributiva ou má distribuição; e existem os
obstáculos associados a hierarquias institucionalizadas de valoração cultural injustas,
que ocasionam a desigualdade de status ou reconhecimento errôneo. Os primeiros são
oriundos da estrutura de classe da sociedade, enquanto os demais são fruto da ordem
de status. Mesmo que interajam frequentemente entre si, cada uma dessa dimensões
tem autonomia em relação à outra, de tal sorte que a má distribuição não pode ser
entendida como um efeito secundário do reconhecimento errôneo, e nem este pode ser
visto como epifenômeno da injustiça distributiva.
Devido a esse diagnóstico das sociedades capitalistas modernas, Fraser
defendia a redistribuição e o reconhecimento como dimensões irredutíveis da justiça,
que davam conta, até então, da complexidade que essa diferenciação exigia nos
âmbitos da filosofia moral, teoria social e teoria política. Embora essa caracterização
não tenha perdido totalmente seu sentido, Fraser entende que essa compreensão
bidimensional da justiça não faz jus aos dilemas do mundo globalizado, isso porque
“distribuição e reconhecimento pareciam compor as únicas dimensões da justiça
apenas enquanto o enquadramento Keynesiano-Westfaliano era tomado como
garantido” (FRASER, 2009, p. 17). A partir do momento em que ele foi posto em
contestação, tornou-se visível a necessidade de uma terceira dimensão de justiça, que
Fraser admite ter sido negligenciada em seus escritos anteriores.
A terceira dimensão em questão, como antevista no debate com Honneth em
Redistribution or Recognition?, é “o político”. É evidente para a autora que esse
aspecto já aparece como constitutivo de sua teoria de justiça bidimensional, uma vez
que “[...] distribuição e reconhecimento são propriamente políticos, no sentido de
serem contestados e permeados pelo poder; e, frequentemente, têm sido tratados
como elementos que demandam a tomada de decisão do Estado” (FRASER, 2009, p.
17). Entretanto, Fraser trata “o político” da seguinte forma:
[...] eu considero o político num sentido mais específico, constitutivo, que
corresponde ao escopo da jurisdição do Estado e das regras de decisão pelas quais
ele estrutura as contestações sociais. Nesse sentido, o político fornece o cenário em
que as lutas por distribuição e reconhecimento são realizadas. Estabelecendo
critérios de pertencimento social e, assim, determinando quem conta como
membro, a dimensão política da justiça especifica o alcance daquelas outras
dimensões: ela designa quem está incluído e excluído do círculo daqueles que tem
direito a uma justa distribuição e reconhecimento recíproco. Estabelecendo regras
de decisão, a dimensão política também estabelece os procedimentos de
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apresentação e resolução das disputas, tanto na dimensão econômica quanto na
cultural: ela nos diz não apenas quem pode reivindicar redistribuição e
reconhecimento, mas também como tais reivindicações devem ser discutidas e
julgadas (FRASER, 2009, p. 17).

Desse modo, a dimensão política encontra-se vinculada prioritariamente à
representação, que se manifesta em dois níveis. No primeiro deles, relativo às
fronteiras do político, a representação se refere ao pertencimento social. Sendo assim,
ela diz respeito à definição dos membros legítimos a fazer reclamações de justiça numa
determinada comunidade política. Por outro lado, a representação se manifesta nos
procedimentos que regulam os processos públicos de contestação. “Aqui, o que está
em jogo são os termos pelos quais aqueles incluídos na comunidade política
transmitem suas reivindicações e julgam suas disputas” (FRASER, 2009, p. 17-18). Em
ambos os casos, deve-se analisar se as relações de representação são justas. Isto é, cabe
questionar se as fronteiras da comunidade política excluem injustamente membros
que possuem direito efetivo à representação, se as regras de decisão possibilitam a
todos os membros a igual capacidade de expressão nas deliberações públicas, e se
permitem uma justa representação na tomada de decisões.
Ao ser definida como uma noção irredutível da justiça, distinta da redistribuição
e do reconhecimento, surge a necessidade de demonstrar quais tipos de injustiças
estão associados ao político. A expectativa, em outros termos, é de que a inclusão da
dimensão política seja acompanhada de uma caracterização dos obstáculos
efetivamente políticos que impedem a paridade participativa. Para a autora, “tais
obstáculos emergem da constituição política da sociedade, em oposição à estrutura de
classe ou à ordem de status” (FRASER, 2009, p. 18). Sendo a representação o que
define o político, não resta dúvidas para Fraser de que a injustiça correspondente a tal
dimensão é a falsa representação (misrepresentation).
De modo geral, a falsa representação está relacionada com a definição injusta
das fronteiras políticas e das regras decisórias, que negam de forma equivocada a
possibilidade de alguns membros participarem como pares da interação social nas
arenas políticas. Segundo Fraser, “longe de ser redutível à má distribuição ou ao
reconhecimento errôneo, a falsa representação pode ocorrer inclusive na ausência
dessas outras injustiças, embora geralmente estejam entrelaçadas entre si” (FRASER,
2009, p. 18). De forma mais específica, a falsa representação se manifesta em dois
níveis distintos.
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No primeiro caso, restrito à representação dentro do enquadramento,
encontram-se as regras de decisão política que negam a plena participação de alguns
membros já incluídos na comunidade política, que corresponde ao que Fraser chama
de falsa representação político-comum (ordinary-political misrepresentation). Nesse
nível se localizam as discussões usuais da ciência política sobre as vantagens dos
sistemas eleitorais alternativos, as propostas de representação proporcional e votação
cumulativa, e a definição de regras que permitam paridade de participação política às
minorias numéricas nas arenas políticas, como as cotas de gênero. Portanto, “tais
questões pertencem à esfera da justiça política-comum, que ocorriam geralmente no
interior do enquadramento Keynesiano-Westfaliano” (FRASER, 2009, p. 19).
O segundo nível de falsa representação, por sua vez, corresponde ao
estabelecimento das fronteiras do político. Aqui, a injustiça está associada ao
estabelecimento equivocado da comunidade política, que exclui totalmente alguns
sujeitos da possibilidade de participar como pares nos debates autorizados sobre a
justiça. Não por acaso, “nesses casos, a falsa representação assume uma forma mais
severa, a qual chamarei de mau enquadramento” (FRASER, 2009, p. 19). Segundo
Fraser, o mau enquadramento (misframing) tem essa gravidade nas questões de
justiça social devido à importância que o enquadramento possui no estabelecimento
das decisões políticas mais consequentes para uma determinada comunidade política.
Sendo assim, uma vez que não possuem legitimidade como membros efetivos de uma
comunidade política, alguns sujeitos sequer são considerados em questões de
redistribuição, reconhecimento, e até mesmo de representação político-comum. O
resultado, por isto, é “um tipo particular de metainjustiça, em que se negam a esses
sujeitos a chance de formular reivindicações de justiça de primeira ordem numa dada
comunidade política” (FRASER, 2009, p. 19).
De acordo com Fraser, “o tipo de mau enquadramento que a globalização tornou
recentemente visível é a falsa representação” (FRASER, 2009, p. 20). Entretanto, seja
no auge do Estado de bem-estar pós-guerra, onde a principal preocupação da justiça
era a distribuição justa da riqueza, ou na era pós-socialista, de atenções voltadas para
o reconhecimento cultural, esse aspecto da representação estava circunscrito
necessariamente ao enquadramento Keynesiano-Westfaliano, o que acabou
engessando a necessária discussão sobre a dimensão política da justiça e a pertinência
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do Estado territorial enquanto unidade adequada para tratar de questões afeitas à
justiça social.
Contudo, Fraser defende que a globalização tem colocado em evidência a
problemática do enquadramento, de tal forma que o próprio imaginário KeynesianoWestfaliano e o Estado territorial moderno perderam a posição axiomática que
tiveram durante muito tempo. Nesse sentido, esse paradigma largamente difundido
no século XX passa a ser considerado um potente instrumento em favor das injustiças,
dado que ele fraciona o espaço político à custa dos pobres e oprimidos. Para Fraser, as
injustiças causadas por esse enquadramento se tornam visíveis nos seguintes casos:
Ao canalizar as reivindicações para os espaços políticos domésticos de Estados
relativamente impotentes, senão totalmente falidos, esse enquadramento isola os
poderes que estão fora dos limites nacionais da crítica e do controle. Entre os que
estão protegidos do alcance da justiça se encontram os Estados predadores mais
poderosos e os poderes privados transnacionais, incluindo investidores e credores
estrangeiros, especuladores monetários internacionais e corporações
transnacionais. Também estão protegidas as estruturas de governança da
economia global, que estabelecem termos de interação abusivos e, assim, se
eximem do controle democrático. Por fim, o enquadramento KeynesianoWestfaliano se autoisola; a arquitetura do sistema interestatal protege o mesmo
fracionamento do espaço político que ela institucionaliza, excluindo efetivamente
a tomada de decisão democrática transnacional em questões sobre a justiça
(FRASER, 2009, p. 20).

Nessa conjuntura, Fraser reconhece que os sujeitos impossibilitados de
formular demandas transnacionais de primeira ordem encontram-se numa difícil
posição, tendo em vista que as lutas contra a redistribuição e o reconhecimento não
podem operar quando estão desvinculadas das lutas contra o mau enquadramento.
Como destaca Fraser, é a partir dessa consciência que alguns consideram o mau
enquadramento a questão definidora da justiça na era globalizada. Devido à
politização do enquadramento proporcionada pela globalização, a dimensão política
da injustiça não pode mais ser tratada de forma secundária. Até porque,
independentemente do tipo de reivindicação, não se pode evitar assumir um
enquadramento específico. “Sendo assim, a representação é sempre presente a todas
as reivindicações de redistribuição e reconhecimento” (FRASER, 2009, p. 21). Estando
implícita a dimensão política no conceito de justiça, Fraser chega à conclusão de que
não é possível efetivar redistribuição ou reconhecimento sem representação.
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Por conta disso, Fraser defende que as teorias de justiça na era globalizada
devem se tornar tridimensionais, dando conta não somente da redistribuição e do
reconhecimento, mas da dimensão política da representação. Além disso, devem estar
atentas à problemática do enquadramento, fornecendo subsídios para a identificação
e reparação das injustiças do mau enquadramento. Por fim, esses esforços devem ser
conduzidos em direção à resposta da “questão política central de nossa época”, isto é,
“[...] como podemos integrar lutas contra a má distribuição, o reconhecimento errôneo
e a falsa representação no interior de um enquadramento pós-Westfaliano?”
(FRASER, 2009, p. 21).
2.2.2 A política de enquadramento pós-Westfaliana
De acordo com Fraser, a política do enquadramento corresponde ao segundo
nível da representação, conforme distinção anterior entre as duas injustiças políticas:
falsa representação político-comum e mau enquadramento. Nessa direção, ela diz
respeito às distinções que estabelecem os incluídos e excluídos de determinada
comunidade política. Vinculada à definição das fronteiras do político, a política de
enquadramento estabelece quem é considerado um sujeito da justiça e qual o
enquadramento adequado para fins de divisão oficial do espaço político. Abrange
ainda as contestações que visam barrar a injustiça política oriunda do mau
enquadramento.

Desse

modo,

“centrada

na

definição

e

contestação

dos

enquadramentos, a política do enquadramento diz respeito à questão do ‘quem’”
(FRASER, 2009, p. 22).
No mundo globalizado, essa política assume duas formas distintas. Semelhante
às reivindicações de reconhecimento e redistribuição, as tentativas de superar as
injustiças políticas do mau enquadramento podem ser diferenciadas entre estratégias
afirmativas e transformativas. A primeira delas, chamada pela autora de política
afirmativa do enquadramento, protesta contra os limites dos enquadramentos
utilizando a própria gramática Keynesiana-Westfaliana. Logo, “nessa política, aqueles
que afirmam sofrer injustiças de mau enquadramento procuram redesenhar as
fronteiras dos Estados territoriais existentes ou, em alguns casos, criar novas
fronteiras” (FRASER, 2009, p. 22).
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Para Fraser, a assunção básica dessa estratégia é a de que o Estado territorial se
constitui como a unidade adequada para a resolução dos conflitos de justiça. Nessa
compreensão, as injustiças do mau enquadramento possuem mais relação com uma
aplicação equivocada do princípio da territorialidade estatal do que com a ordem
Westfaliana e suas respectivas formas de fracionamento do espaço político. Sendo
assim, a política afirmativa aceita que a base fundamental para a constituição do quem
da justiça é a territorialidade estatal, isto é, “[...] o que transforma um determinado
conjunto de indivíduos em sujeitos equivalentes da justiça é sua residência
compartilhada no território de um Estado moderno e/ou o seu pertencimento comum
na comunidade política que corresponde a tal Estado” (FRASER, 2009, p. 22). Com
isso, seus proponentes aceitam a gramática do enquadramento KeynesianoWestfaliano naquilo que é essencial de sua ordem, que é o princípio do Estado
territorial.
Por seu turno, a política transformativa do enquadramento contesta a validade
absoluta do Estado territorial como unidade adequada para definir os sujeitos da
justiça. Contudo, os proponentes dessa segunda versão não almejam o fim da
territorialidade estatal, uma vez que ele ainda tem sua devida importância. O que está
em jogo aqui, portanto, é a gramática inadequada do Estado territorial no que tange as
principais injustiças do mundo globalizado, que não guardam relação direta com a
territorialidade.
Exemplos incluem os mercados financeiros, “offshore factories”, regimes de
investimento e estruturas de governança da economia global, que determinam
quem trabalha por um salário e quem não; as redes de informação e comunicação
da mídia global e da cibertecnologia, que definem quem está incluído nos circuitos
de poder comunicativo e quem não está; e a biopolítica do clima, das doenças, dos
medicamentos, das armas e da biotecnologia, que determinam quem viverá muito
e quem morrerá jovem (FRASER, 2009, p. 23).

Em casos dessa complexidade, a territorialidade estatal não pode ser utilizada
como critério confiável para a constituição do enquadramento. Uma vez que tais
exemplos não se submetem a jurisdições convencionais de qualquer Estado territorial
existente, muito menos dizem respeito ao “espaço dos lugares”, tentar enquadrá-los a
partir da estrutura de argumentação Westfaliana já se constitui, conforme Fraser,
como uma injustiça. Isso porque, “ao fracionar o espaço político em linhas territoriais,
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esse princípio isola poderes extra e não territoriais do alcance da justiça” (FRASER,
2009, p. 23).
Nessa direção, a abordagem transformativa aparece como menos suscetível aos
efeitos políticos do mau enquadramento. À medida que recusa os aspectos basilares da
ordem Westfaliana, essa versão é mais capaz de enfrentar as injustiças políticas que
emergem num mundo globalizado. Contudo, Fraser entende que não basta confrontar
o princípio do Estado territorial, mas é necessário suplantá-lo através de um ou mais
princípios que permitam a formulação de um enquadramento pós-Westfaliano. Desse
modo, cabe não somente modificar as fronteiras do quem da justiça para solucionar o
mau enquadramento, mas é essencial redesenhar o modo de constituições dessas
fronteiras.
Inicialmente, o princípio do todos-afetados (all-affected principle) era
considerado por Fraser o mais adequado para o estabelecimento de um
enquadramento pós-Westfaliano. Segundo esse princípio, “[...] todos os afetados por
uma dada estrutura ou instituição social possuem o status moral de sujeitos da justiça
em relação a ela” (FRASER, 2009, p. 24). Nessa perspectiva, o critério para ser
considerado um sujeito da justiça não é a localização geográfica, mas estar imbrincado
com outros membros num marco estrutural ou institucional em comum, quando este
é capaz de definir as regras que governam a interação social dos sujeitos e as suas
possibilidades de vida dentro desses arranjos. Nos ditames da visão de mundo
Westfaliana, o enquadramento comum que atendia a esse princípio era
necessariamente aquele definido conforme a ordem constitucional do Estado moderno
territorial. “Como consequência, parecia que, ao aplicar o princípio do Estado
territorial, simultaneamente se capturava a força normativa do princípio do todosafetados” (FRASER, 2009, p. 24).
Entretanto, Fraser ressalta que as condições de vida dos membros de uma
comunidade política não dependem mais somente da constituição interna de um
Estado territorial no qual residem os sujeitos de justiça. Isso ocorre porque “em geral,
a globalização está tornando problemática a relação entre a territorialidade estatal e a
efetividade social” (FRASER, 2009, p. 24). Sendo assim, resta saber se existe a
possibilidade de desvincular a aplicação do princípio do todos-afetados do crivo da
territorialidade estatal.
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Entre os esforços que surgem nessa direção, Fraser destaca a atuação de
praticantes da política transformativa, tais como ambientalistas, povos indígenas, e
feministas internacionais, que buscam lutar contra as causas externas relacionadas às
injustiças da má distribuição e do reconhecimento errôneo que se manifestam
globalmente. Para isso, apelam ao próprio princípio do todos-afetados como uma
forma de garantir o seu status como sujeitos da justiça em contraposição aos poderes
extra e não territoriais capazes de afetar diretamente as suas possibilidades de vida.
Dessa maneira, esses ativistas ultrapassam a territorialidade estatal ao contestar as
estruturas injustas que os oprimem, independente se elas estão localizadas em espaços
físicos ou não.
Apesar de suas potencialidades, o princípio do todos-afetados estava sujeito a
alguns problemas. Entre eles, Fraser tinha em mente a sua suscetibilidade a um
possível “efeito borboleta” e as distintas formas de definição teórica da chamada
“afetação”. Mais especificamente, poderiam ser apresentadas inúmeras evidências que
mostrassem como na era globalizada todos são afetados por praticamente tudo. Sem
apresentar uma proposta definitiva, a autora pontua a necessidade de uma forma de
distinção que identifique os diferentes níveis e tipos de efetividade social aos quais se
pode atribuir reputação moral. A despeito dessas limitações, Fraser buscava naquela
ocasião manter o caráter aberto à interpretação do princípio do todos-afetados.
Em geral, o princípio do todos-afetados deve ser interpretado de forma dialógica,
através da troca de argumentos na deliberação democrática. Dito isto, entretanto,
uma coisa é evidente. As injustiças de mau enquadramento só podem ser evitadas
se o status moral não está limitado àqueles que já são credenciados como membros
oficiais de uma dada instituição ou como participantes autorizados em uma dada
prática. Para evitar tais injustiças, também deve ser concedida a legitimidade para
os não membros e os não participantes afetados significativamente pela instituição
ou prática em questão. Portanto, os africanos subsaarianos, que têm sido
involuntariamente desconectados da economia global, contam como sujeitos
legítimos da justiça em relação a ela, mesmo que não participem de fato (FRASER,
2009, p. 167, nota 29).

Nesse sentido, a abordagem transformativa definida por Fraser opera em
diversos níveis. Além de buscar reparar as injustiças de primeira ordem, relacionada à
má distribuição, ao reconhecimento errôneo e à falsa representação política comum,
os movimentos que buscam alterar a gramática do estabelecimento do enquadramento
ainda buscam abolir injustiças de segundo nível, referentes ao mau enquadramento e
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à (re)constituição do quem da justiça. Esta última discussão sobre o metanível da
justiça, embora fundamental para a reconstrução dos fundamentos da justiça no
mundo globalizado, não encerra as demandas levantadas por esses movimentos
transformativos. Isso porque a política transformativa coloca igualmente em
perspectiva o direito de participar do estabelecimento do enquadramento pósWestfaliano. Para tanto, seus proponentes necessitam contestar, sobretudo, o
monopólio dos Estados e das elites transnacionais na definição dos procedimentos
pelos quais o enquadramento da justiça é desenhado e revisado.
Segundo Fraser, essas outras demandas evidenciam outro aspecto da justiça
num mundo globalizado. Ou seja, “afirmando o seu direito de participar na
constituição do ‘quem’ da justiça, eles estão, simultaneamente, transformam o ‘como’
– o que eu entendo corresponder aos procedimentos aceitos para estabelecer o ‘quem’”
(FRASER, 2009, p. 26). Essa ambição dos movimentos transformativos revelam a
necessidade de criação de novas arenas democráticas nas quais pode se formular
argumentos em torno do enquadramento. Além dessa nova requisição, esses
movimentos chegam até mesmo a criar essas arenas, como é o caso do Fórum Social
Mundial (FSM), descrito por Fraser como “[...] uma esfera pública transnacional na
qual eles podem participar como pares em relação aos demais, no processo de
elaboração e resolução de disputas acerca do enquadramento” (FRASER, 2009, p. 26).
Ao tornar visível a possibilidade dessas novas instituições da justiça
democrática pós-Westfaliana, a política transformativa revela um terceiro nível da
justiça política. Além da falsa representação política-comum e o mau enquadramento,
existe ainda uma terceira espécie de injustiça política, dessa vez relacionada ao como.
Aqui, a injustiça corresponde aos processos incapazes de assegurar a paridade
participativa no nível metapolítico das deliberações públicas nas quais se determina o
quem da justiça. O caráter antidemocrático de processos dessa natureza demonstra a
existência de uma injustiça política de terceira ordem, a qual Fraser intitula como falsa
representação metapolítica (meta-political misrepresentation). Esta, por sua vez, é
caracterizada pela autora da seguinte maneira:
A falsa representação metapolítica surge quando Estados e elites transnacionais
monopolizam a atividade de definição do enquadramento, negando voz àqueles
que podem ser afetados no processo e impedindo a criação de arenas democráticas
em que as reivindicações destes últimos podem ser examinadas e corrigidas. O
efeito disso é excluir a grande maioria das pessoas da participação nos
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metadiscursos que estabelecem a divisão oficial do espaço político. Na ausência de
arenas institucionais para essa participação, e submetida a um tratamento
antidemocrático do “como”, é negada à maioria a oportunidade de se envolver, em
condição paritária, no processo de tomada de decisão sobre o “quem” (FRASER,
2009, p. 26).

Para Fraser, a ausência de instituições democráticas adequadas para esse
cenário de contestação dos procedimentos de formulação e revisão do enquadramento
mostram como as teorias de justiça social têm que lidar com uma nova forma de déficit
democrático. Na ausência dessas instituições onde as disputas sobre o quem podem
ser resolvidas democraticamente, os vínculos internos entre democracia e justiça se
tornam explícitos, de tal sorte que “[...] as lutas pela justiça no mundo globalizado não
podem ter sucesso se não caminharem juntamente com as lutas pela democracia
metapolítica” (FRASER, 2009, p. 27). Com isso, Fraser percebe como as teorias de
justiça que negligenciavam a dimensão política da justiça são colocadas diante de uma
mudança paradigmática, cuja raiz remete à contestação intensificada tanto do quem
quanto do como da justiça.
Para entender o caráter emergente dessa transição, Fraser mostra o impacto
que a politização do enquadramento trouxe à própria filosofia normativa. Diante da
presunção do Estado territorial como unidade adequada para decidir o
enquadramento, muitos teóricos pensavam que as exigências da justiça poderiam ser
definidas monologicamente. Em seus modelos monológicos, “[...] eles não
imaginavam nenhum papel na determinação dos requisitos de justiça para aqueles que
estariam sujeitos a eles, muito menos para aqueles excluídos do enquadramento
nacional” (FRASER, 2009, p. 27). Ao tratar dos processos essencialmente políticos
como de natureza exclusivamente técnica, voltados para especialistas, essas teorias de
justiça ignoravam a necessidade de um momento dialógico.
Essa ideia, segundo Fraser, entra em contradição com as principais
reivindicações de justiça na era globalizada. Entre as razões para tal, cabe inicialmente
destacar que, “como vimos, a globalização não pode solucionar a questão do ‘como’,
mas sim problematiza-la à medida que politiza a questão do ‘quem’” (FRASER, 2009,
p. 27). Tendo isso em mente, é necessário compreender a seguinte dinâmica que subjaz
essas exigências de participação no estabelecimento do enquadramento:
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[...] uma vez que o círculo daqueles que reivindicam o direito de participação no
estabelecimento do enquadramento se expande, as decisões sobre o “quem” são
cada vez mais vistas como questões políticas, que devem ser tratadas
democraticamente, e não como questões técnicas, que podem ser deixadas para os
especialistas e as elites. A consequência disso é alterar o ônus da argumentação,
fazendo com que os defensores do privilégio de especialistas tenham de defender
o seu ponto. Não mais incapazes de se manterem distanciados da questão, eles são
necessariamente envolvidos em disputas acerca do “como”. Por conseguinte, eles
devem enfrentar demandas por democratização metapolítica (FRASER, 2009, p.
27-28).

Na visão de Fraser, essa configuração faz com que a própria divisão de trabalho
entre teóricos e demos seja repensada. Portanto, as questões antes consideradas
monológicas são agora vistas, cada vez mais, dentro do espectro de abordagens
dialógicas, fazendo com que as exigências da justiça sejam submetidas à decisão
coletiva dos próprios cidadãos. Dessa passagem da teoria monológica ao diálogo
democrático, avança a compreensão de que aquilo chamado anteriormente de teoria
da justiça social deve ser considerada agora como teoria da justiça democrática.
Entretanto, essa virada dialógica requer muito mais do que uma preocupação teórica
com a dimensão política da justiça.
Nesse sentido, Fraser compreende que a democratização dos processos
decisórios deve ser incorporada em todos os níveis da justiça, isto é, devem ser
aplicados tanto em relação à substância da justiça, quanto aos aspectos do quem e do
como. Dessa forma, somente quando “dialógica em cada nível, tanto metapolítico
quanto político-comum, ela se torna uma teoria pós-Westfaliana da justiça
democrática” (FRASER, 2009, p. 28). Aqui, a paridade de participação é mais uma vez
levantada por Fraser como uma das abordagens que corresponde adequadamente a
essas exigências.
Conforme Fraser, isso se deve a uma dupla qualidade da paridade participativa,
que torna ela capaz de manifestar o caráter reflexivo da justiça democrática.
Inicialmente, essa reflexividade inerente diz respeito à ideia de resultado, ou seja, se
deve ao fato de que a paridade participativa permite captar o princípio substantivo da
justiça com o qual se pode avaliar os arranjos sociais, identificando se eles são
justificáveis (ou não) nos termos da justiça social. Além disso, a paridade de
participação expressa a noção de processo. Nesse caso, ela fornece um padrão para
avaliação da legitimidade democrática de certas normas, que só podem ser
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consideradas justa num contexto de deliberação aberto e livre em que os participantes
podem vir a participar como pares.
Portanto, a paridade participativa é capaz de abranger tanto questões relativas
ao processo quanto àqueles em torno da substância da justiça, transitando assim entre
reivindicações de primeira ordem e metanível. Vista dessa forma, a paridade
participativa continua a operar como núcleo central da teoria de justiça de Nancy
Fraser, uma vez que esse princípio incorpora as três dimensões (redistribuição,
reconhecimento, representação) e os múltiplos níveis (que, quem, como) da justiça na
era globalizada.
Se essas transições teóricas de Fraser rumo a um modelo tridimensional da
justiça não alteraram a essência de seu núcleo normativo, o mesmo não se pode dizer
da sua compreensão seminal sobre a esfera pública. Sendo assim, trataremos no
capítulo que segue quais foram os principais desdobramentos dessa emergente teoria
pós-Westfaliana da justiça democrática no tocante à teoria da esfera pública.

3. TRANSNACIONALIZAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA: A LEGITIMIDADE E
EFICÁCIA DA OPINIÃO PÚBLICA NO MUNDO PÓS-WESTFALIANO

3.1 Revisitando a teoria clássica da esfera pública: o imaginário político
Westfaliano na teoria de Habermas e seus críticos

Na visão de Nancy Fraser, “hoje em dia é comum falar de ‘esferas públicas
transnacionais’, ‘esferas públicas diaspóricas’, ‘esferas públicas islâmicas’ e até de uma
emergente ‘esfera pública global’” (FRASER, 2014, p. 08). Independente da
nomenclatura, esse cenário aponta essencialmente para a existência de âmbitos
discursivos que transpassam as fronteiras nacionais. Não à toa, existe atualmente um
grande interesse pelo tema nas mais diversas áreas do conhecimento, com destaque
para os estudos culturais em torno dos fluxos de imagens e signos que se manifestam
nessas arenas transfronteiriças. “Desse modo, a ideia de uma ‘esfera pública
transnacional’ se apresenta como intuitivamente plausível e parece ter adquirido
aspecto de realidade social” (FRASER, 2014, p. 08).
Todavia, essa expressão apresenta uma dificuldade inicial que remete aos
próprios fundamentos que sustentam o potencial crítico da esfera pública. De acordo
com Fraser, isso ocorre porque a esfera pública não designa somente fluxos de
comunicação, mas fornece igualmente parâmetros relevantes para a análise das
democracias existentes. Nesse sentido, “[...] uma esfera pública é concebida como um
espaço destinado à formação comunicativa da opinião pública” (FRASER, 2014, p. 08).
Se esse processo ocorre de modo imparcial e inclusivo, putativamente, supõe-se que o
âmbito público permite deslegitimar os pontos de vista que não se submetem a um
exame crítico. Como discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, são essas
condições que garantem a legitimidade da dinâmica constitutiva da opinião pública.
Outrossim, uma esfera pública também pode ser entendida como uma forma
de organização da opinião pública enquanto força política. Mais especificamente,
“mobilizando o considerável sentido da sociedade civil, supõe-se que a publicidade faz
com que as autoridades públicas respondam perante ela, garantindo que as ações do
Estado expressem a vontade dos cidadãos” (FRASER, 2014, p. 09). Esse cenário exige,
por conseguinte, um poder soberano capaz de solucionar os problemas de interesse
comum. Frente a esses desenvolvimentos, chega-se à conclusão de que “[...] essas duas
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ideias – a legitimidade normativa e a eficácia política da opinião pública – são
essenciais ao conceito de esfera pública na teoria crítica. Sem elas, tal noção perde sua
força crítica e razão política de ser” (FRASER, 2014, p. 09). É justamente aqui que
podemos antever a dificuldade de se conceber a existência de “esferas públicas
transnacionais”. A esse respeito, Fraser anuncia o seguinte desafio:
Parece difícil associar a noção de legitimidade da opinião pública nesses espaços
de comunicação nos quais os interlocutores não são cidadãos membros de uma
comunidade política, com iguais direitos de participação na vida política. E é difícil
associar a ideia de poder comunicativo eficaz com os âmbitos discursivos que não
guardam correlação com Estados soberanos. Logo, não está claro atualmente o que
significa falar de “esferas públicas transnacionais” (FRASER, 2014, p. 09).

Nesse sentido, a possibilidade de algo como esferas públicas transnacionais soa
paradoxal se levada em conta a perspectiva da teoria crítica. Entretanto, Fraser afirma
que essa expressão, aparentemente estranha, é “[...] indispensável para aqueles que
visam reconstruir a teoria crítica na atual ‘constelação pós-nacional’” (FRASER, 2014,
p. 09). Isso não justifica, por outro lado, que as esferas públicas transnacionais tenham
um tratamento comum que as vinculem a um sentimento relativamente informal,
como se esta acepção fosse clara o suficiente. Em contrapartida, para sustentar a tese
contida na transcrição supracitada, esse empreendimento deve remontar aos
fundamentos da teoria da esfera pública, o que inclui também uma reconstrução da
legitimidade e eficácia da opinião pública diante dessa nova constelação que se
desenvolve. É justamente esse o cerne da proposta de Fraser em Transnationalizing
the Public Sphere. Para esses fins, devem ser observadas as seguintes diretrizes:
Por um lado, deve-se evitar um enfoque empirista que simplesmente adapte a
teoria às realidades existentes, porque tal abordagem corre o risco de sacrificar sua
força normativa. Por outra via, deve-se evitar também um enfoque excessivamente
externalista que invoque a teoria ideal para condenar a realidade social, porque
esse entendimento corre o risco de sacrificar o potencial crítico. A alternativa
consiste mais numa abordagem feita a partir da teoria crítica, que busca localizar
os padrões normativos e as possibilidades políticas emancipatórias precisamente
dentro da própria constelação que se desdobra historicamente (FRASER, 2014, p.
09-10).

Conforme Fraser, aqueles que buscam reconstruir a teoria da esfera pública
para a constelação pós-nacional têm ainda outra dificuldade, cujo núcleo remonta ao
locus classicus da maioria dos estudos sobre a esfera pública: Mudança Estrutural da
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Esfera Pública. Isso ocorre porque a teoria que fora desenvolvida ali, bem como os
seus principais desdobramentos, “[...] assumiu tacitamente o enquadramento de uma
comunidade política delimitada com seu próprio Estado territorial” (FRASER, 2014,
p. 10). Para a filósofa, essa presunção se encontra tanto no nível empírico da análise
histórica da esfera pública burguesa quanto na dimensão normativa captada pela
crítica da ideologia do público burguês.
Embora essa vinculação não fosse explícita, Fraser percebe que a teoria
sociológica que embasou Mudança Estrutural repousava na autoevidência do
fracionamento Westfaliano do espaço político. Para defender essa tese, a autora
destaca seis pressupostos contidos no relato histórico de Habermas que sustentam
essa afirmação.
(1) A esfera pública se relaciona com o aparato de um Estado que exerce
soberania exclusiva e indivisa num território delimitado. Dessa maneira, supõe-se que
o destinatário da opinião pública é necessariamente o Estado moderno Westfaliano;
(2) os participantes da deliberação na esfera pública são cidadãos membros de uma
mesma comunidade política. Sendo assim, a esfera pública coincide com uma
população nacional que expressa sua vontade geral através de uma comunidade
política delimitada; (3) o topos principal das discussões na esfera pública diz respeito
às regulações econômicas que o Estado territorial deve operar no horizonte de uma
economia nacional; (4) a opinião pública é veiculada através de uma infraestrutura
nacional dos meios de comunicação intimamente ligada ao Estado Westfaliano; (5) a
discussão na esfera pública somente é possível a partir de uma linguagem nacional
comum, compreensível e transparente para todos os interlocutores; por fim, (6) devido
às origens culturais da esfera pública, que remontam às cartas e novelas impressas nos
séculos XVIII e XIX, o imaginário social requerido por ela remete às mesmas formas
vernáculas que deram origem a comunidade imaginada (ANDERSON, 1991) da ideia
de Nação.
Embora essa vinculação dos pressupostos da esfera pública com o Estado
Westfaliano não tenha sido explicitamente tratada naquela ocasião, Fraser observa
que essa ausência de um tratamento do aspecto nacional não impediu que Habermas
reconhecesse, a posteriori, o fato de que a opinião pública moderna tenha surgido
paralelamente ao nascimento do Estado-nação (HABERMAS, 1998). Mais do que isso,
Fraser concebe que a conceitualização da esfera pública burguesa correspondia ao
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ponto de vista de um projeto político específico, a saber: a democratização do Estado
territorial moderno. Com isso, “longe de problematizar o enquadramento Westfaliano
desse projeto, Habermas imaginou um modelo deliberativo de democracia que estava
simplesmente inscrito neste marco” (FRASER, 2014, p. 13).
Conforme Fraser, a esfera pública aparece como um elemento fundamental da
democracia (nacional) Westfaliana nesse modelo deliberativo. Essa conexão se torna
evidente em algumas das exigências relativas à formação e veiculação da opinião
pública. Por exemplo, a democracia requisitava a formação de uma opinião pública
nacional, a qual deveria ser produzida em processos livres e abertos de comunicação
pública delimitados territorialmente, conduzida numa linguagem nacional e veiculada
numa infraestrutura nacional de meios de comunicação. Essa mesma opinião pública
deveria ser capaz de refletir tanto o interesse comum da cidadania nacional quanto os
anseios concernentes à organização da vida comum sob um território delimitado,
levando em conta a economia nacional. Por fim, a opinião pública deveria ter uma
força política capaz de influenciar os legisladores, alcançada através da exigência de
publicidade das ações das autoridades estatais e de uma política nacional do Estado
Westfaliano submetida ao crivo da vontade geral formada discursivamente.
Sendo assim, Fraser afirma que no plano empírico, Mudança Estrutural
apresenta os processos históricos associados à democratização do Estado-nação
Westfaliano. No nível normativo, configura um modelo de democracia deliberativa
voltada para uma comunidade política delimitada territorialmente. Desse modo, a
esfera pública burguesa funciona adequadamente como um critério avaliativo para
apontar e criticar os déficits democráticos dos Estados modernos westfalianos.
Como discutimos no primeiro capítulo, embora Habermas (2014) tenha
explorado um recurso fundamental para avaliar os limites e possibilidades das
democracias existentes, para alguns leitores – em especial, Fraser destaca as objeções
que surgiram após a publicação em inglês de Mudança Estrutural –, a obra
negligenciava alguns aspectos centrais do desenvolvimento da esfera pública
burguesa. Sem se ater a nenhuma crítica particular, até porque algumas discussões
nesse sentido já foram encaminhadas anteriormente (LANDES, 1988; ELEY, 1996;
RYAN; 1996), Fraser categoriza essas objeções em duas correntes distintas, uma
voltada para a legitimidade normativa e outra preocupada com a eficácia política da
opinião pública.
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A primeira delas, que inclui os partidários daquilo que Fraser denomina crítica
da legitimidade, alega que Mudança Estrutural oculta a presença dos obstáculos
sistêmicos que privavam alguns sujeitos de participar em condições iguais com os
demais no processo deliberativo da esfera pública. Uma vez que não identificou
devidamente as desigualdades de classe e as hierarquias de status na sociedade civil,
aos críticos da legitimidade coube analisar como alguns grupos (mulheres, negros,
pobres, minorias étnicas e religiosas) foram excluídos e marginalizados do debate
público, ainda que eles estivessem incluídos, ao menos em tese, no enquadramento
Westfaliano. “Por isso, essa crítica questionou a legitimidade do que se entende como
opinião pública na teoria democrática e na realidade social” (FRASER, 2014, p. 15).
Por seu turno, a corrente que inclui os defensores da crítica da eficácia enfatiza
as relações entre a sociedade civil e o Estado, sustentando que Mudança Estrutural
não registra devidamente a gama dos obstáculos que privavam a força política da
opinião pública formada discursivamente. Para esses críticos, a noção de uma
refeudalização da esfera pública não capta adequadamente os impedimentos
estruturais que privam o fluxo livre do poder comunicativo desde a sociedade civil até
o Estado. Ao explorar o poder econômico privado e os interesses burocráticos em torno
da opinião pública, os críticos da eficácia mostraram as debilidades da opinião pública
enquanto força política nas sociedades capitalistas.
A despeito de suas distinções, Fraser observa que ambos os enfoques
compartilham um mesmo pressuposto. Assim como Mudança Estrutural, essas
contribuições estão assentadas sob a mesma compreensão westfaliana do espaço
político. Entretanto, vale a ressalva de que, “certamente, alguns defensores da crítica
da legitimidade expuseram o caráter nacional implícito da esfera pública, dado
amplamente como suposto na interpretação de Habermas” (FRASER, 2014, p. 15).
Entre os exemplos, a autora destaca como os críticos multiculturalistas demonstraram
a necessidade de elidir as vantagens na esfera pública da maioria nacional, com intuito
de reduzir os efeitos excludentes sobre as minorias nacionais no debate público. Se de
um lado, tais tentativas são importantes para minimizar as disparidades de
participação na esfera pública, por outro, elas acabam aumentando a legitimidade do
enquadramento Westfaliano, à medida que aceitam tacitamente a base territorial da
esfera pública. Nesse cenário igualmente se encontram os críticos da legitimidade, que
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partem da ideia de que a opinião pública deveria ser submetida ao Estado territorial,
refletindo precisamente a vontade geral do demos elaborada discursivamente.
Para Fraser, o imaginário político Westfaliano foi assumido como pressuposto
até mesmo em Rethinking the public sphere. Aqui, torna-se necessário retomar alguns
dos principais aspectos que foram tratados em relação à legitimidade da opinião
pública naquele momento. Nesse caso, ela frisa como seu ensaio preocupou-se em
analisar os efeitos das desigualdades sociais sobre a opinião pública. Entre eles,
destacou-se: (i) como o pressuposto de suspensão das diferenças de classe e
hierarquias de status na deliberação jamais foi efetivado no modelo de esfera pública
liberal-burguês; (ii) como a imagem de um único público burguês ocultava as
manifestações de “contrapúblicos subalternos”; e (iii) como a separação públicoprivado, orientada por distinções desiguais de gênero, respaldava o ponto de vista
liberal burguês sobre o interesse comum. Apesar de sua relevância, Fraser considera
que sua crítica tomava como indubitável a dimensão nacional-territorial da esfera
pública.
No tocante à eficácia da opinião pública, em Rethinking the public sphere, foi
igualmente questionado o pressuposto de que o funcionamento da esfera pública
dependia de uma clara separação entre sociedade civil e Estado. Em contrapartida,
como vimos no primeiro capítulo, Fraser propõe uma maior vinculação entre os
públicos fracos e os públicos fortes, como uma forma mais eficaz de transformar o
poder comunicativo em poder administrativo. Sendo assim, Fraser chega à seguinte
conclusão:
Frequentemente orientadas da perspectiva da democracia deliberativa numa
comunidade política delimitada, ambas continuavam identificando a esfera
pública com a cidadania de um Estado territorial. Nenhuma delas abandonava o
suposto de uma economia nacional, cujo controle pelo Estado democrático seguia
sendo o topos fundamental de debate na esfera pública, discussão que, por
suposição, devia ser feita na língua nacional através dos meios de comunicação
nacionais. Por isso, nem a crítica da legitimidade nem a da eficácia discutiam o
enquadramento Westfaliano. Animadas pelo mesmo projeto político de Mudança
Estrutural da Esfera Pública, ambas buscavam promover a democracia
deliberativa no Estado territorial moderno (FRASER, 2014, p. 17).

Antes de mais nada, é necessária uma ressalva importante feita pela autora. Ao
contrário de Rethinking the public sphere, que tinha como foco predominante o estudo
seminal de Habermas sobre a esfera pública, Fraser defende que até mesmo em obras
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posteriores do filósofo alemão, como Direito e Democracia, o imaginário político
Westfaliano ainda se manifesta como pressuposto de sua teoria. Apesar de ter
incorporado boa parte das objeções em relação à legitimidade e eficácia da opinião
pública neste último livro, quando defende uma forma pós-nacionalista de integração
social, representada pelo patriotismo constitucional, ele acaba promovendo, na visão
de Fraser, uma concepção de esfera pública ainda mais Westfaliana. Desse modo,
torna-se possível afirmar que “desde Mudança Estrutural, passando por Direito e
Democracia, praticamente todos os participantes no debate, inclusive eu,
correlacionavam as esferas públicas com os Estados territoriais” (FRASER, 2014, p.
18).
Mesmo diante desses desacordos, “atualmente é difícil ignorar o ponto débil
Westfaliano da teoria da esfera pública” (FRASER, 2014, p. 19). Entre as razões para
tal, encontram-se as reivindicações contemporâneas a respeito do aquecimento global,
da imigração, dos direitos das mulheres, do desemprego e da “guerra contra o
terrorismo”, que se manifestam independentemente das fronteiras dos Estados
territoriais. Se antes eram considerados membros da esfera pública somente os
cidadãos de uma comunidade delimitada, hoje os interlocutores não correspondem
necessariamente a um demos, tampouco a uma cidadania política específica. A própria
opinião pública passou a ser menos dirigida ao Estado Westfaliano por meio de uma
única rede de comunicações nacional. Com isso, Fraser não endossa que a formação
habitual da opinião pública deixou de seguir completamente os parâmetros
westfalianos, mas que os supostos que antes eram aceitos sem questionamentos hoje
são contestados e postos em revisão. Portanto, expressões como esferas públicas
transnacionais, esfera pública global e esferas públicas diaspóricas ganham cada vez
mais relevância nos debates sobre justiça.
Conforme Fraser, esses fenômenos são retratados na literatura por duas
abordagens distintas. O primeiro grupo aponta o desenvolvimento da esfera pública
transnacional como algo relativamente novo, que tem se desdobrado na globalização
desde o final do século XX. Já o segundo defende, em contrapartida, que a esfera
pública transnacional remonta às raízes do sistema interestatal moderno do século
XVIII. Sem avaliar qual dessas interpretações possui mais méritos ou desvantagens,
Fraser propõe uma abordagem que compartilha uma visão localizada entre ambas,
descrita do seguinte modo:
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Tomando como certo que o público transnacional tem uma longa trajetória,
assumirei que sua atual configuração é nova, e que reflete já outra “transformação
estrutural da esfera pública”. Seguramente todas as partes estarão de acordo sobre
um aspecto: a constituição atual da opinião pública faz implodir o enquadramento
Westfaliano (FRASER, 2014, p. 20).

Para Fraser, essa conjuntura compele alguns questionamentos importantes em
relação à legitimidade e eficácia da opinião pública. Nesse sentido, alguns processos
associados aos fluxos transnacionais, como a hibridização e a “glocalização”, têm
intrigado alguns estudiosos dos públicos transnacionais, revelando desafios
interessantes à própria teoria da esfera pública, tais como: o que significa legitimidade
normativa num contexto em que os interlocutores não constituem necessariamente
um demos ou sequer remetem a uma exclusiva cidadania política?; como avaliar a
eficácia de uma opinião pública que não se dirige a um Estado soberano apto a garantir
o interesse público formado discursivamente?
3.2 Reconstruindo os pressupostos westfalianos da esfera pública: a
legitimidade normativa e a eficácia política da opinião pública diante da
transnacionalização
Na tentativa de responder a essas perguntas e retomar o potencial da esfera
pública enquanto categoria crítica, Fraser inicialmente revisa aqueles seis
pressupostos básicos da teoria clássica da esfera pública que expusemos brevemente
na seção anterior.
Primeiramente, deve-se considerar o pressuposto de que a opinião pública deve
ser submetida a um Estado moderno (Westfaliano), cuja soberania é absoluta sobre
um determinado território. Para a autora, “empiricamente, essa ideia de soberania é
altamente questionável, e não apenas no caso de Estados pobres e débeis” (FRASER,
2014, p. 20-21). De modo a contrapor esse entendimento, Fraser salienta que a
soberania estatal vem acompanhada de diversas responsabilidades mútuas
estabelecidas

por

governos

através

de

instituições

internacionais,

redes

intergovernamentais e organizações não governamentais. Esse é o caso tanto para
assuntos relativamente novos, como os acordos sobre meio ambiente, mas também
vale para esferas de atuação clássicas, tais como defesa, manutenção da ordem e
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administração do direito civil e criminal15.
Embora essas relações sejam determinadas pelos Estados hegemônicos, Fraser
sustenta que o modo de exercer a hegemonia no contexto global possui nuanças
evidentemente novas. Paul Hirst e Grahame Thompson, por exemplo, ao mesmo
tempo em que duvidam da perda de centralidade do Estado-nação no cenário global,
reconhecem que “os Estados-nação são, agora, simplesmente uma classe de poderes e
de agências políticas em um sistema de poder complexo dos níveis mundiais aos locais
[...]” (HIRST; THOMPSON, 2002, p. 294). Sendo assim, “longe de invocar o modelo
Westfaliano de soberania estatal exclusiva e indivisa, a hegemonia opera cada vez mais
através de um modelo pós-Westfaliano de soberania dispersa” (FRASER, 2014, p. 21).
Nesse cenário, a função crítica da opinião pública parece estar ameaçada, uma vez que
ela estava submetida à força política de um Estado capaz de legitimar através de seu
poder administrativo as exigências da opinião pública. A grande questão que se coloca
nesse horizonte é: “em suma, como pode ser a opinião pública eficaz enquanto força
crítica num mundo pós-Westfaliano?” (FRASER, 2014, p. 21).
Em segundo lugar, propõe-se reavaliar a compreensão de que a esfera pública
corresponde a uma população nacional, residente num território nacional, e que
exprime seu interesse comum na qualidade de uma vontade geral da comunidade
política. Esse pressuposto, tal como o anterior, também não se sustenta no contexto
atual. Isso porque, de acordo com Fraser, fenômenos como as migrações, diásporas e
aquisições de múltiplas cidadanias têm tornado complexa a relação entre cidadania,
nacionalidade e residência territorial. De tal forma, resulta que muitos dos Estados
atualmente abrigam pessoas que não são necessariamente seus cidadãos, como é o
caso de sociedades de caráter multicultural e/ou multinacional.
Nesses contextos em que os interlocutores não são cidadãos nacionais, “a
opinião que eles geram, portanto, não representa nem o interesse comum nem a
vontade geral de nenhum demos” (FRASER, 2014, p. 22). À medida que não
constituem um demos, tampouco possuem direitos iguais de participação, status e
expressão nas deliberações, esse quadro evidencia o nível de complexidade em torno
da opinião pública gerada sob essa dinâmica dispersa territorialmente. O grande
desafio aqui, não menos importante que o anterior, consiste em determinar “como

Para ficar com alguns exemplos históricos, Fraser cita a International Atomic Energy Agency (1957),
a International Criminal Court (2002) e a World Intellectual Property Organization (1967).
15
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podem ser aplicados os critérios críticos de eficácia e legitimidade à opinião pública
transnacional num mundo pós-Westfaliano?” (FRASER, 2014, p. 22).
Em relação ao terceiro pressuposto, baseado na concepção de que o topos
fundamental das discussões na esfera pública gira em torno das regulações do Estado
soberano sob a economia nacional, Fraser percebe também algumas contradições.
Levando em conta que a subcontratação de serviços em escala global, bem como
presença massiva das empresas transnacionais e dos registros de negócios
deslocalizados (offshore business) no mundo contemporâneo, torna-se cada vez
menos plausível a ideia de uma produção nacional que atende necessariamente ao
princípio da territorialidade. Além disso, Fraser destaca que “[...] devido à eliminação
dos controles de capital em Bretton Woods e à emergência dos mercados financeiros
eletrônicos globais ‘24/7’, o controle estatal sobre a divisa nacional é atualmente muito
limitado” (FRASER, 2014, p. 22).
Conforme Fraser, o suposto de uma economia nacional, regulada pelo Estado
Westfaliano, esbarra ainda na forte presença transnacional de órgãos como a
Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e
o Banco Mundial, que parecem atender mais aos interesses do capital do que a
qualquer outro público. Assim como nos dois pressupostos anteriores, Fraser alerta
que a função crítica das esferas públicas parece estar em perigo. À medida que não são
mais capazes de dirigir, em princípio, suas economias nacionais conforme o interesse
comum de suas populações, mas aos interesses específicos de elites e organismos
transnacionais não localizáveis no espaço Westfaliano, como garantir a legitimidade e
eficácia da opinião pública nesse mundo pós-Westfaliano?
Por sua vez, as recentes transformações associadas às tecnologias da
informação e comunicação tornaram problemática a presunção de que a veiculação da
opinião pública está associada diretamente a uma infraestrutura nacional dos meios
de comunicação. Essa mudança está associada à crescente proliferação de meios de
comunicação de caráter subnacional e transnacional, que contradizem o
funcionamento básico dos meios nacionais que buscam submeter o exercício do poder
estatal ao crivo da publicidade. Aliada à privatização dos meios de comunicação estatal
em muitos países, cujos resultados alteraram significativamente o papel dos meios de
comunicação nacionais, e às possibilidades de comunicação transnacional direta,
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como a possibilitada pela Internet, o que se observa atualmente é uma crescente
desnacionalização da infraestrutura comunicativa.
Consoante

Fraser,

esses

desenvolvimentos

podem

potencializar

as

oportunidades de formação de uma opinião pública crítica e, ao mesmo tempo,
ameaçar o funcionamento crítico das esferas públicas. Esse duplo caráter se deve à
desagregação e à “complexificação” dos fluxos comunicativos que acompanham essas
novas possibilidades. Nesse contexto de desnacionalização dos meios de comunicação,
resta saber como garantir que a opinião pública, mobilizada numa escala global
descentralizada, tenha força política nas condições atuais. Além disso, na ausência de
uma igualdade de participação possibilitada, ao menos em princípio, pela cidadania
comum, resta saber como podem deliberar como pares os que compõem o público dos
meios de comunicação transnacionais.
Em quinto lugar, Fraser contesta o pressuposto de que um único idioma
nacional deva constituir a mediação linguística para a comunicação na esfera pública.
Como resultado do fluxo contínuo da população mundial através de processos como
migrações e diásporas, como mencionado anteriormente, as línguas nacionais e os
Estados já não coincidem como outrora. Aqui, deve-se levar em conta ainda a
existência de Estados multilíngues e a popularização do inglês como língua padrão
para o mundo dos negócios, do entretenimento de massas e no mundo acadêmico. A
própria existência de instituições transnacionais e plurilíngues, tais como a União
Europeia, tem implodido esse vínculo entre idioma nacional e esfera pública.
Por fim, cabe ainda contraditar o suposto de que as formas literárias vernáculas
fornecem o imaginário social que fundamenta a solidariedade necessária ao
funcionamento da esfera pública. Mesmo com o seu importante papel na gênese da
esfera pública política, os gêneros burgueses de criação literária não atendem mais à
solidariedade comum exigida pelas esferas públicas. Entre os fenômenos que
contribuíram para esse quadro, Fraser cita os processos recorrentes de hibridização
cultural, o aparecimento daquilo que se considera “literatura mundial”, e a influência
de um entretenimento de massas global sobre a sociedade civil, impulsionada
especialmente pela cultura norte-americana. Diante dessa reconsideração dos
pressupostos básicos da teoria da esfera pública, torna-se evidente que “em geral, as
esferas públicas são cada vez mais transnacionais ou pós-nacionais em relação a cada
um dos elementos constitutivos da opinião pública” (FRASER, 2014, p. 26). Vale ainda
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destacar uma ressalva feita por Fraser: embora o imaginário Westfaliano tenha
permeado Mudança Estrutural e o debate posterior que suscitou a obra, vários dos
desenvolvimentos que contestam os pressupostos westfalianos da teoria da esfera
pública já foram apontados por Habermas em alguns de seus escritos, especialmente
no ensaio A constelação pós-nacional e o futuro da democracia (HABERMAS, 2001).
Todavia, a reconstrução desses pressupostos da teoria clássica da esfera pública
empreendida por Fraser é apenas uma das etapas necessárias à repolitização da esfera
pública no mundo pós-Westfaliano. Permanece ainda inexplorada a questão de como
as esferas públicas podem continuar a cumprir o papel democrático que
historicamente desempenharam. Numa clara articulação com os três níveis de sua
teoria de justiça na era globalizada, mutatis mutandis, a filósofa apresenta as seguintes
características dessa “nova transformação estrutural da esfera pública”:
O “quem” da comunicação, antes concebido como a população nacional
Westfaliana, agora é considerado usualmente um conjunto de interlocutores
dispersos, que não constituem um demos. O “que” da comunicação, que
anteriormente se teorizava como o interesse nacional Westfaliano enraizado numa
economia nacional Westfaliana, se estende agora por largas regiões do planeta,
numa comunidade transnacional de risco, que não é, no entanto, refletida em
identidades e solidariedades concomitantemente expansivas. O “onde” da
comunicação, que a teoria antes entendia como o território nacional Westfaliano,
é agora um ciberespaço desterritorializado. O “como” da comunicação, antes
identificado com a mídia impressa nacional Westfaliana, agora abrange um vasto
nexo translinguístico de culturas visuais disjuntas e sobrepostas. Por fim, o “a
quem”, ou destinatário da comunicação, que antes se equiparava com o Estado
territorial soberano que devia prestar contas perante a opinião pública, é agora
uma mistura amorfa de poderes transnacionais públicos e privados que não é
facilmente identificável nem facilmente responsabilizada (FRASER, 2014, p. 26).

Para tratar adequadamente cada um desses aspectos, Fraser necessita
desvincular o enquadramento Westfaliano dos dois principais recursos críticos da
noção de esfera pública: a legitimidade normativa e a eficácia política da opinião
pública. Sendo assim, discutiremos na seguinte seção as estratégias conceituais que
possibilitam a efetivação dessa proposta.
3.3 (Re)politizando a teoria da esfera pública: as condições de
legitimidade e eficácia no cenário pós-Westfaliano
De acordo com Fraser, “[...] o único modo de resgatar a função crítica da opinião
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pública hoje é repensar sua legitimidade e eficácia” (FRASER, 2014, p. 27).
Conjuntamente, esses dois elementos são considerados pela autora essenciais e
indispensáveis para qualquer projeto crítico de esfera pública, a despeito das
contingências sociohistóricas que venham a surgir. Portanto, para cumprir o seu
potencial político-democrático, a ideia de algo como uma opinião pública
transnacional só faz sentido caso seja normativamente legítima e politicamente eficaz.
Como tratamos anteriormente, existe uma dificuldade inicial em associar esses
dois aspectos às esferas públicas transnacionais por duas condições: (a) em relação à
legitimidade, as esferas públicas transnacionais se constituem como espaços de
comunicação nos quais os interlocutores não são cidadãos de uma mesma comunidade
política e, putativamente, não possuem direito de igual participação no debate público;
(b) a respeito da eficácia, os âmbitos discursivos das esferas públicas transnacionais
não correspondem necessariamente a Estados soberanos. É desse aparente oxímoro
que emerge a necessidade de esconjuntar esses dois parâmetros críticos dos
pressupostos westfalianos da teoria clássica da esfera pública.
Primeiramente, Fraser ressalta a compreensão básica de legitimidade que está
em jogo. Como visto na teoria da esfera pública, ela relembra que “[...] a opinião
pública é considerada legítima se, e somente se, todos os potencialmente afetados tem
a capacidade de participar como pares nas deliberações referentes à organização dos
assuntos comuns” (FRASER, 2014, p. 27). Consoante a autora, essas características
básicas remetem tanto à extensão de inclusividade do processo comunicativo quanto
ao grau de alcance da paridade participativa. Essas duas características distintas
correspondem àquilo que ela chama, respectivamente, de condição de inclusividade
(inclusiveness condition) e condição de paridade (parity condition).
Enquanto a primeira postula que o debate deve estar aberto a todo aquele que
se interessa pelo resultado da deliberação, a segunda corresponde à exigência de que
os interlocutores tenham igualdade de oportunidades na participação do processo de
elaboração e contestação dos assuntos que são colocados na agenda, garantindo assim
voz a todos. Cada uma delas corresponde ainda a um nível do processo comunicativo.
A condição de inclusividade se refere a quem está autorizado a participar do debate
público, enquanto a condição de paridade remete ao como, isto é, em que termos os
interlocutores se relacionam uns com os outros. Embora essas condições nunca
tenham se realizado na prática, “[...] é justamente seu caráter idealizado que garante a
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força crítica da teoria da esfera pública” (FRASER, 2014, p. 36, nota 23). Em outras
palavras, são esses requisitos que permitem identificar as distorções de poder nos
processos de publicidade (condição de inclusividade) e expor as exclusões e distinções
injustas presentes no processo comunicativo (condição de paridade).
Quando esses dois critérios são observados da perspectiva do enquadramento
Westfaliano, ambos estão assentados sob o ideal de uma cidadania compartilhada
numa comunidade delimitada. Por um lado, a cidadania definia os legítimos vínculos
de inclusão, estabelecendo os membros afetados como aqueles pertencentes a uma
sociedade delimitada territorialmente. De modo semelhante, na teoria da esfera
pública, a paridade de participação esteve intimamente ligada ao status de igualdade
política que era compartilhado pelos membros do Estado territorial. “Dessa maneira,
a cidadania forneceu o modelo do ‘quem’ e do ‘como’ da opinião pública legítima no
enquadramento Westfaliano” (FRASER, 2014, p. 28). Mesmo que tenha produzido um
entrave acerca da legitimidade, durante o auge do enquadramento Westfaliano, a
paridade figurava de alguma forma. Entretanto, o mesmo não pode ser dito a respeito
da condição de inclusividade. A razão para tal é a seguinte:
Tomando como garantido o Estado territorial moderno como a unidade
apropriada, e seus cidadãos como sujeitos pertinentes, esse enquadramento
colocou em primeiro plano a questão de como precisamente esses cidadãos
deveriam se relacionar na esfera pública. Em outras palavras, o argumento
enfatizou o que deveria contar como uma relação de paridade participativa entre
os membros de uma comunidade política delimitada. Envolvidos em disputar o
"como" da legitimidade, os concorrentes aparentemente não sentiram necessidade
de disputar o "quem". Com o enquadramento Westfaliano firmemente
estabelecido, não foi preciso dizer que o "quem" correspondia aos cidadãos
nacionais (FRASER, 2014, p. 28-29).

Segundo Fraser, hoje em dia essa negligência perante o quem da legitimidade é
inaceitável para aqueles que buscam revigorar o potencial democrático da esfera
pública. Logo, “nas atuais condições de transnacionalidade, a condição de inclusão da
legitimidade clama por uma contestação explícita” (FRASER, 2014, p. 29). Ao invés de
aceitar o binômio inclusividade-cidadania, deve ser proposto algum parâmetro
alternativo para definir quem conta como membro legítimo numa esfera pública pósWestfaliana. Para tanto, aparentemente é necessária alguma compreensão capaz de
determinar aqueles que são afetados (direta ou indiretamente) pelas decisões políticas
formadas discursivamente.
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Na teoria clássica de Habermas, conforme a interpretação de Fraser, o requisito
anexo à noção de inclusividade era o princípio do todos-afetados (all-affected
principle). De acordo com tal critério, aplicado aqui à publicidade, todos aqueles que
são afetados pelas decisões políticas tem direito à participação igualitária nos
processos de elaboração da opinião pública. Como vimos no segundo capítulo, o
princípio do todos-afetados foi endossado como o candidato mais promissor para o
estabelecimento do enquadramento pós-Westfaliano até mesmo por Fraser.
Contudo, diante dos problemas associados a tal princípio (como seu “efeito
borboleta”), a autora prefere levar adiante um critério alternativo, intitulado princípio
do todos-subordinados (all-subjected principle). Conforme este princípio, “[...] o que
transforma um conjunto de pessoas em membros legítimos de um público não é uma
cidadania compartilhada, mas sua coimbricação num núcleo comum de estruturas
e/ou instituições que afetam suas vidas” (FRASER, 2014, p. 30). Para Fraser, quando
essas estruturas de regulação social transpassam os limites territoriais dos Estados, as
esferas públicas devem ser transnacionalizadas, caso contrário, a opinião pública não
deverá ser considerada legítima. Portanto, o desafio que se coloca é este:
Para que a teoria da esfera pública mantenha sua orientação crítica no mundo pósWestfaliano, ela deve reinterpretar o significado do requisito de inclusão.
Renunciando à identificação automática deste último com a cidadania política, ela
deve redesenhar as fronteiras da publicidade aplicando o princípio do todosafetados diretamente ao aspecto em questão. [...] Juntamente com a questão do
"como", que permanece tão urgente quanto sempre, também o “quem” se torna
um foco explícito de preocupação na atual constelação (FRASER, 2014, p. 30-31).

De acordo com Fraser, quando atende esses requisitos, as condições de
inclusividade e paridade voltam a desempenhar o papel crítico que possuem no tocante
à legitimidade normativa. A despeito de uma cidadania política, a opinião pública será
considerada legítima somente quando oriunda de um processo comunicativo no qual
todos os subordinados a estruturas de governança (relevantes) tenham a possibilidade
de participar como pares. É essa nova compreensão da legitimidade que permitirá
avaliar as formas existentes de publicidade na era pós-Westfaliana.
Tratada essa questão, Fraser passa a discutir a segunda característica essencial
da esfera pública, isto é, a eficácia política da opinião pública. No bojo da teoria da
esfera pública, essa noção estabelece que a opinião pública terá força política somente
quando for capaz de submeter o poder público ao exercício da crítica, ou seja, quando
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a opinião pública garanta que o poder público preste contas de suas ações e manifeste
o interesse geral da sociedade civil. Logo, “[...] a teoria trata a eficácia da publicidade
como uma função de dois elementos distintos, que eu chamarei de ‘condição de
tradução’ e ‘condição de capacidade’” (FRASER, 2014, p. 31). De acordo com Fraser, a
condição de tradução (translation condition) exige que o poder comunicativo oriundo
da sociedade civil seja traduzido em leis vinculantes, por conseguinte, em poder
administrativo. Já a condição de capacidade (capacity condition) postula que o poder
público deve implementar através de seu poder administrativo a vontade geral
formada discursivamente, devendo ainda ter responsabilidades perante esse interesse
comum. Destarte,
Enquanto a condição de tradução diz respeito ao fluxo de poder comunicativo da
sociedade civil para um poder público instituído, a condição de capacidade
corresponde à capacidade de um poder administrativo de realizar os desígnios de
seu público, tanto negativamente, controlando os poderes privados, como
positivamente, resolvendo seus problemas, e organizando a vida comum de acordo
com o interesse geral (FRASER, 2014, p. 31).

Comparativamente às duas condições da legitimidade, ambas as exigências
relativas à eficácia foram permeadas pelo imaginário Westfaliano durante muito
tempo. Tanto é que o primeiro pressuposto social da teoria clássica da esfera pública,
como vimos na seção anterior, parte da ideia de que a opinião pública tem como
destinatário o Estado Westfaliano, estando responsável pelo fluxo livre da
comunicação entre os públicos fracos e os públicos fortes, que deveria ser traduzido
em leis vinculantes. Devido à sua soberania absoluta sobre um território, o Estado
Westfaliano era considerado ainda o único capaz de implementar soluções para os
problemas de seus cidadãos. Frente a esse quadro, “portanto, o Estado Westfaliano era
considerado o veículo adequado para cumprir de forma eficaz as condições de
capacidade e tradução da esfera pública” (FRASER, 2014, p. 32).
Mesmo com suas limitações, Fraser observa que o enquadramento Westfaliano
ainda fomentava a condição de tradução. Isso foi possível porque esse marco colocava
em primeiro plano o aspecto do poder comunicativo gerado na esfera pública nacional,
problematizando se a opinião pública produzida era forte o suficiente para exercer
influência e pressão sobre a administração estatal. Dessa maneira, foi ressaltada com
a devida ênfase a necessidade de formas democráticas capazes de ponderar as relações
entre a sociedade civil e o Estado. Para Fraser, “o que não foi muito debatido, em
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contrapartida, era a capacidade do Estado regular os poderes privados que moldavam
a vida dos cidadãos” (FRASER, 2014, p. 32).
Todavia, esse debate não pode ser adiado sob as circunstâncias atuais de
transnacionalidade. Para dar conta desse cenário, Fraser estabelece três questões
centrais relativas à condição de capacidade no cenário atual: estando restringida a
capacidade administrativa do Estado territorial de controlar sua economia nacional,
fornecer integridade ao seu entorno nacional e até mesmo proporcionar segurança e
bem-estar aos seus cidadãos, como garantir a eficácia política necessária à exigência
de capacidade nos dias de hoje? Com base nisso, de que maneira a capacidade
administrativa pode ser constituída, e através de quais meios ela deve ser apresentada?
Por fim, frente às novas formas de regulação da soberania estatal, a quem ou a que
devem ser endereçados os principais problemas transnacionais contestados pela
opinião pública?
Sob o estado atual da teoria da esfera pública, Fraser julga que as respostas para
tais questões ainda são incipientes. Minimamente, ela sugere que se compreenda
adequadamente o problema da eficácia da publicidade no cenário pós-Westfaliano.
Aqui são importantes duas orientações gerais para revitalizar o projeto de uma esfera
pública no cenário pós-Westfaliano:
Uma concepção crítica já não pode restringir seu foco em direção aos fluxos
comunicativos de organizações estatais estabelecidas, restringindo a publicidade a
um destinatário já conhecido e constituído. Além disso, deve levar em conta a
necessidade de construir novos destinatários da opinião pública, no sentido de
novos poderes públicos transnacionais que possuam capacidade administrativa
para solucionar problemas transnacionais. O desafio, portanto, é duplo: por um
lado, criar novos poderes públicos transnacionais; por outro, conseguir que sejam
responsáveis perante às esferas públicas transnacionais (FRASER, 2014, p. 33).

Segundo Fraser, para os fins de um modelo pós-Westfaliano de esfera pública,
somente quando as duas condições (capacidade e tradução) são tratadas
conjuntamente é que se pode falar de uma eficácia comunicativa genuinamente crítica.
Aliado a isso, deve-se considerar que a legitimidade e a eficácia da opinião pública
constituem noções analiticamente distintas, embora estejam inter-relacionadas. Por
conseguinte, “[...] a crítica à legitimidade da esfera pública atual deve agora interrogar
não somente o ‘como’, mas também o ‘quem’ da opinião pública existente” (FRASER,
2014, p. 33). Essa exigência de dois níveis pode ainda ser indagada em outros termos,
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a saber: entre quais destinatários da opinião pública devem ser aplicada a paridade
participativa? No tocante a eficácia, as condições de capacidade e tradução devem ser
expandidas para abranger a possibilidade de esferas públicas transnacionais. Quando
unidas essas duas exigências, devem ser previstas novos poderes públicos
transnacionais

que

serão

responsáveis

transnacionais da opinião pública.

diante

dos

circuitos

democráticos

CONCLUSÃO

O objetivo fundamental deste livro consistiu em discutir os principais
desdobramentos da proposta de esferas públicas transnacionais a partir das reflexões
de Nancy Fraser. Com base nessa análise, buscamos fornecer aportes para uma teoria
crítica da esfera pública voltada para os dilemas emergentes do paradigma de justiça
pós-Westfaliano.
No primeiro capítulo, cujo propósito era discutir as críticas e contribuições de
Fraser para uma esfera pública pós-burguesa, estruturamos o debate de Rethinking
the Public Sphere em dois níveis: no primeiro deles, histórico, discutimos amplamente
a historiografia revisionista que permite contestar a gênese da esfera pública burguesa;
no segundo nível, normativo, abordamos a reconstrução de Fraser dos principais
pressupostos normativos da esfera pública burguesa, tal como aparecem em Mudança
Estrutural da Esfera Pública. Tratamos também, em contrapartida, os elementos que
a autora fornece para a superação desse modelo de esfera pública liberal-burguês.
Nesse sentido, mesmo ao constatar que o desenvolvimento histórico da esfera pública
burguesa tenha sido marcado por exclusões, conflitos e desigualdades, Fraser manteve
sua defesa de que a esfera pública, normativamente, ainda representa um conceito
fundamental para avaliar os limites e possibilidades das democracias existentes, desde
que desvinculada das limitações do modelo liberal-burguês.
No segundo capítulo, que tinha como intuito apresentar as transições da teoria
de justiça de Fraser em direção a uma compreensão pós-Westfaliana de justiça,
abordamos os principais dilemas que sua teoria de justiça bifocal busca enfrentar, bem
como suas soluções de integração entre reconhecimento e redistribuição. Tendo a
globalização evidenciado as limitações desse modelo bidimensional, elucidamos como
ocorreu a inclusão da dimensão política da representação em sua teoria de justiça e
como ela encaminha um novo cenário para a discussão sobre a esfera pública. Seja na
era pós-socialista como na era globalizada, a paridade participativa continuou sendo o
núcleo central do modelo de justiça de Fraser. Além de estar ancorado numa dimensão
social, o critério de participação aqui contempla um pressuposto formal deontológico,
no sentido de que é oriundo de uma interpretação radical-democrática do princípio de
igual valor moral. Provavelmente, essa permanência da paridade participativa leva em
consideração que o diagnóstico da globalização feito pela autora ainda mantém em seu
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cerne os dilemas da substância da justiça. Ao contrário da paridade participativa, sua
noção de esfera pública pós-burguesa, quando confrontada da perspectiva do
enquadramento da justiça, parece ter menos consistência agora do que antes.
No terceiro capítulo, cuja finalidade era tratar propriamente as esferas públicas
transnacionais no cenário pós-Westfaliano, buscamos apresentar como o diagnóstico
da politização do enquadramento da justiça impôs a necessidade de repensar
(novamente) a teoria da esfera pública. Nesse sentido, coube apresentar tanto a relação
íntima entre os pressupostos sociais da esfera pública e o enquadramento Westfaliano,
quanto a reconstrução que Fraser opera de modo a desvinculá-los. Por fim, expusemos
as estratégias conceituais para se pensar uma nova legitimidade normativa e eficácia
política para a opinião pública na constelação pós-nacional.
Assim como no seu primeiro ensaio sobre a esfera pública, Fraser mantém ainda
como pressuposto a ideia de que a esfera pública é essencial para a teoria democrática.
Entretanto, aqui a legitimidade e a eficácia da opinião pública estão sujeitas a desafios
diferentes. Se em Rethinking Public Sphere, essas duas condições estavam ameaçadas
pela sua vinculação a um projeto liberal-burguês de esfera pública, em
Transnationalizing the public sphere, o risco de despolitização da teoria da esfera
pública encontra-se em sua associação histórica com o enquadramento Westfaliano.
Desse modo, ao desassociar os laços em sua reconstrução dos pressupostos
centrais da esfera pública, a proposta de transnacionalização da esfera pública permite
enquadrar adequadamente aquelas questões que há muito tem se mostrado fora do
controle de apenas um Estado-nação, como é o caso de temas como meio ambiente,
fome global, “guerra contra o terrorismo”, direitos humanos, epidemias globais, etc.
Esta provavelmente é a sua principal contribuição para a teoria crítica da esfera pública
no cenário pós-Westfaliano. Por outro lado, ao descartar parte importante de sua
compreensão inicial sobre a esfera pública, Fraser perdeu de vista importantes
conceitos, como o de contrapúblicos subalternos e a separação entre públicos fracos e
públicos fortes, que possibilitariam compreender ainda mais as questões relativas à
legitimidade normativa e à eficácia política da opinião pública no cenário
transnacional, respectivamente. Pode ser que esta articulação venha a acontecer em
desdobramentos posteriores de sua obra, o que seria proveitoso para um projeto de
esfera pública que tenha como horizonte o aprofundamento da democracia.
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