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Introdução

Para os que acompanham com alguma
atenção o exercício da filosofia política no
mundo anglo-saxão, não é novidade a “vira
da” ocorrida nesse campo de estudos a partir
do início da década de 1970. Tal transforma
ção, responsável pela injeção de grande ener
gia e fôlego à disciplina, foi deflagrada com a
delimitação de um claro objeto para a maté
ria, o estudo da justiça nas sociedades con
temporâneas, entendido esse esforço como a
investigação sistemática, em termos teóricos e
filosóficos, dos modos de organização societá
ria compatíveis com os ideais normativos de
liberdade e igualdade. O que se colocava
como horizonte, nesse tipo de discussão, vi
nha a ser a formulação dos princípios e regras
fundamentais hábeis a presidir o formato ins
titucional das sociedades do nosso tempo, de
modo a adequá-las aos requerimentos de jus
tiça presentes entre os seus cidadãos.
Nesse contexto, a obra de John Rawls,
A theory o f justice, publicada em 1971, fun
cionou como um marco fundador, defla
grando em sua esteira um rico e variado de
bate, no interior do qual, paulatinamente,
foram se desenhando inúmeros e diversifica
dos pontos de vista sobre a matéria, pouco a
pouco consolidados em correntes intelec
tuais, de que são exemplos o liberalismo
igualitário, herdeiro do próprio Rawls, a re

flexão libertariana , capitaneada por Robert
Nozick (1974), e os escritos comunitaristas,
congregando contribuições de autores como
Michael Walzer (1983), Michael Sandel
(1982) e Charles Taylor (1979, 1985). Em
meio a essa renovada reflexão, também tra
dições intelectuais prévias, como o utilitaris
mo e o marxismo, viram-se estimuladas (e
forçadas) a se redesenharem, emergindo nes
se ambiente trabalhos como os de James
Griffin (1986), Richard Hare (1982, 1984),
John Roemer (1988, 1996) e G. A. Cohen
(1995, 2000a).1
Dos anos de 1970 para cá, muita água
rolou nesse cenário. A despeito de transfor
mações e mudanças de curso no rumo da interlocução, firmou-se na teoria e filosofia
políticas contemporâneas, sobretudo naque
la praticada no universo anglo-saxão, um
amplo campo de debate normativo sobre a
justiça social e política, abrangendo essa te
mática hoje um leque de temas cada vez
mais rico, envolvendo desde a vasta agenda
coberta pelo rótulo do multiculturalismo até
os problemas relativos às clássicas questões
distributivas, tanto no interior das socieda
des como entre elas.
No Brasil, no entanto, a chegada e a dis
seminação desse tipo de literatura é bastante
recente, remontando, na melhor das hipóte
ses, ao início dos anos de 1990. E só a partir
daí que irão ser traduzidos alguns dos textos
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mais importantes desse campo de estudos,
datando do mesmo período as primeiras in
tervenções de autores brasileiros no debate.
De lá para cá, mesmo que incipientemente,
vem se firmando entre nós um nicho de re
flexão de cunho normativo, particularmente
no campo das Ciências Sociais. E desse terre
no de estudos, em nossas paragens, de que
cuida este artigo. A idéia básica é contribuir
para o mapeamento da recepção, no país, das
teorias contemporâneas sobre a justiça, bus
cando levantar o ritmo, a dimensão e as for
mas específicas mediante as quais vem sendo
incorporada essa temática pelos cientistas so
ciais brasileiros.
Nesse propósito, buscou-se investigar o
mercado editorial, as principais revistas aca
dêmicas, a produção universitária de teses e
dissertações e as comunicações apresentadas
em congressos e encontros, no intuito de
discriminar nesses espaços as produções in
telectuais de interesse. O período de tempo
recortado para a pesquisa, grosso modo , cobre
o intervalo entre 1990 e 2003, variando, po
rém, em função da fonte, como se esclarece
rá adiante. Por outro lado, não pretende este
texto qualquer caráter de exaustividade,
consubstanciando tão somente uma incur
são exploratória na matéria.
O artigo está organizado da seguinte
forma: primeiramente apresenta em grandes
linhas o escopo do levantamento realizado,
bem como suas principais conclusões gerais,
em termos de avaliação quantitativa e, mais
modestamente, qualitativa do tipo de recep
ção e desdobramento que a literatura nor
mativa sobre a justiça vem recebendo entre
nós. Os demais itens examinam, com mais
detalhe, cada uma das fontes utilizadas, des
dobrando e especificando as conclusões ge
rais avançadas.
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As Fontes Utilizadas e um Panorama
Geral Inicial

Para viabilizar o exame da recepção da
literatura político-normativa no Brasil, op
tou-se, conforme assinalado acima, por pri
vilegiar quatro canais de observação, vistos
como mais adequados a esse objetivo. As
sim, escolheu-se estudar, em primeiro lugar,
a evolução do mercado editorial brasileiro
nessa específica área, identificando-se os
principais livros sobre o assunto publicados
entre nós e seus respectivos autores. Em se
guida, examinou-se a produção concernente
às teorias de justiça, e áreas estritamente cor
relatas, veiculadas nos principais periódicos
acadêmicos especializados em Ciências So
ciais em circulação no país. Em terceiro lu
gar, compilou-se as dissertações de mestrado
e teses de doutorado pertinentes à temática,
defendidos em centros de pós-graduação na
cionais, na área de Ciência Política e Socio
logia. Por fim, procedeu-se ao mapeamento
das comunicações de interesse apresentadas
nos Encontros da Anpocs e nos Congressos
da Associação Brasileira de Ciência Política
(ABCP). Grosso modo, nos três primeiros ca
sos, o período de tempo abarcado pela pes
quisa compreendeu o intervalo entre 1990 e
2003. No que tange à última fonte investi
gada, foram examinados os cinco encontros
da Anpocs realizados entre 1998 e 2002 e as
três reuniões iniciais da ABCP, ocorridas em
1998, 2000 e 2002. Em conjunto, esses
pontos de observação parecem suficientes
para fornecer uma visão, ainda que prelimi
nar e não exaustiva, da chegada e da incor
poração da reflexão normativa em nossas pa
ragens, em particular no âmbito das
Ciências Sociais.2
As conclusões mais gerais, detalhadas
no desenvolvimento do artigo, apontam

para uma presença ainda tímida e incipiente
desse tipo de literatura no país. Conquanto
existam razões para crer que se configurou,
nos últimos 10 ou 15 anos, um espaço de
discussão de cunho normativo entre nós, as
dimensões desse nicho, tanto no mercado
editorial como nas revistas, trabalhos e co
municações acadêmicas, apresentam-se di
minutas se comparadas com o total da pro
dução em Ciências Sociais.
Contudo, em que pese tais proporções
acanhadas, os dados compilados permitem
cogitar a respeito da existência de uma possí

timo período e o inicial. É bem verdade que
a ausência de dados sobre comunicações no
primeiro período (1992-1995) pode depri
mir a base de comparação inicial. A tendên
cia apontada, no entanto, permanece.3
Dois outros aspectos da produção obser
vada merecem comentário inicial, sem pre
juízo de um detalhamento maior adiante. O
primeiro deles refere-se à origem dos autores,
se nacionais ou não. Nesse sentido, é nítida a
predominância de escritores estrangeiros no
mercado de livros, alguns dos quais são líde
res do debate internacional, a exemplo de
John Rawls, com cinco títulos publicados. O
locus por excelência dos autores brasileiros
vem a ser as revistas acadêmicas e, natural
mente, os trabalhos de conclusão de pós-graduação e as comunicações em congressos.
São estes espaços que dão ensejo a uma mais
clara visualização da natureza da recepção da
teoria normativa entre nós. Esse, aliás, o se
gundo aspecto a ser salientado. Trata-se, nes
se sentido, de apresentar a diversidade de
conteúdos e a multiplicidade de formas que
revestem a intervenção dos pesquisadores na

vel tendência de crescente interesse pela árecu,
delineada quando se introduz na análise uma
perspectiva temporal adequada. Assim, a Ta
bela 1 mostra a produção na área políticonormativa veiculada no país: de 14 títulos,
entre 1992 e 1995, passou-se para 35 e 45 tí
tulos, respectivamente, nos períodos 19961999 e 2000-2003. Constata-se, portanto,
um acréscimo de 150% nas publicações en
tre o final da década de 1990 e o seu início,
bem como uma triplicação do volume da
produção intelectual de interesse entre o úl

Tabela 1
Distribuição da Produção Intelectual na Área Político-Normativa por Tipo de Produção
(1992-2003, por quadriénio)

Tipo de Produção / Período

1992-1995w

1996-1999

2000-2003

Livros

4

5

11

Artigos em Periódicos Acadêmicos

9

11

11

Teses e Dissertações

1

6

7

Comunicações Acadêmicas h

-

13

16

Total

14

35

45

-

Notas:
(a) Dois livros publicados em 1 9 9 1, Anarquia, Estado e utopia, de Robert Nozick e Justiça de quem? Qual
racionalidade?, de Alasdair Maclntyre, são, para efeito de classificação, agrupados nesse primeiro período.
(b) Em Encontros da Anpocs e Congressos da ABCP realizados a partir de 1998.
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cionais. Desse modo, a par do relativamente
amplo leque de temas abordado, a ser exem
plificado mais à frente, tem-se uma variação
na própria organização interna dos textos
compilados, alguns se estruturando enquan
to desenvolvimento do corpo teórico da lite
ratura recepcionada, outros aplicando aspec
tos desta a determinados problemas, no
propósito de iluminá-los de um novo ângu
lo, e, por fim, ainda um grupo de trabalhos
que tem nas formulações sobre a justiça o seu
próprio objeto de investigação, a partir de re
ferenciais externos à teoria.
O desenvolvimento subseqüente deste
texto aborda, de p er se, cada um dos indica
dores escolhidos para apreciar a chegada e
recepção da literatura normativa no país, es
pecificando particularidades e desdobrando
as conclusões gerais avançadas.

Mercado Editorial

Já por volta do ano de 1980, a Editora
Universidade de Brasília publicou uma edi
ção de Uma teoria da justiça, de Rawls, preju
dicada, contudo, por conta de uma tradução
extremamente falha. Anos depois, em 1991,
chega às livrarias do país a obra de Robert
Nozick, Anarquia, Estado e utopia, marco
fundador do libertarianismo contemporâneo.
Não obstante, a excepcional importância de
ambos os títulos, seus respectivos lançamen
tos são, sem dúvida, eventos relativamente
isolados e sem grande repercussão.
Na verdade, a maior parte das publica
ções hoje disponíveis - de autores estrangei
ros ou nacionais - são editadas a partir da se
gunda metade da década de 1990, o que
demonstra como é recente a chegada dessa li
teratura ao Brasil. A rigor, dos cerca de 20 tí
tulos presentes atualmente no mercado bra
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sileiro, 16 foram lançados a partir de 1996 e
mais da metade após o início de 2000.
E nítida, no elenco de edições em circu
lação, a predominância de obras de autores
estrangeiros, 14 em 19.’ Dentre os estrangei
ros, a grande maioria norte-americanos, o
grosso das publicações é da lavra de John
Rawls, com cinco títulos, e Ronald Dworkin,
com quatro, respondendo juntos por pratica
mente metade de todo o material disponível.
Deste último fato decorre a afirmação do li
beralismo igualitário enquanto corrente inte
lectual mais acessível aos brasileiros. Do veio
comunitarista, aparecem entre nós trabalhos
de Michael Walzer e Alasdair Maclntyre, sen
do Nozick o único escritor libertariam com
presença no mercado editorial nacional.5
Dos autores brasileiros que se associam
ao debate, destaca-se Álvaro de Vita, com
dois livros editados: o primeiro já em 1993
- Justiça liberal —,texto originado de sua dis
sertação de mestrado e que introduz de ma
neira notável vários temas caros ao liberalis
mo igualitário. Outros autores brasileiros
com presença no mercado de livros são: Giselle Citadino (1999), José Nedel (2000),
Luís P. Rouanet (2003) e Nythamar de Oli
veira (2003).6
Quanto a Rawls, a sua forte presença de
riva da própria centralidade em que o con
junto de sua obra se coloca na literatura so
bre teorias de justiça. No caso de Dworkin,
não só sua inegável importância no debate
teórico contemporâneo, mas também suas
condições de jurista ajudam a explicar a cres
cente aceitação de suas obras, uma vez que ao
penetrar no campo do Direito ele atinge um
público muitas vezes superior àquele das
Ciências Sociais e da Filosofia. Aliás, o pró
prio Rawls também parece se beneficiar de
ponderável demanda editorial originada do
meio jurídico, embora não na proporção de

Dworkin, autor que, a par da contribuição
filosófica e teórica, dedica amplo espaço em
seus livros à abordagem direta de problemas
e controvérsias de natureza legal.
E importante assinalar que o essencial
da obra de Ravvls se encontra disponível em
português, ao leitor brasileiro, em edições
relativamente bem cuidadas. Então temos,
na esteira de Uma teoria da justiça (1997),
Justiça e democracia (2000a), que congrega
diversos ensaios e artigos escritos pelo autor
entre os anos de 1970 e de 1980 (como os
originados de suas famosas conferências pro
feridas em 1980 na Universidade de Columbia, dentro da série das John Dewey Lectures).
Trata-se, segundo alguns estudiosos, como
Kukathas e Pettit (1990) e Mulhall e Swift
(1996), de um período de transição rumo a
uma correção de escopo da formulação con
ceituai de justiça (“justiça como eqüidade ’)
estruturada na sua obra fundamental, Uma
teoria da justiça. Ter-se-ia passado de uma
concepção moral e universalista para uma
formulação estritamente política e tributária
de uma certa tradição histórico-cultural. O
volume O liberalismo político (2000b) crista
liza essa passagem e tematiza os desafios da
estabilidade e do consenso em sociedades
marcadas por realidades pluralistas. Justiça
como eqüidade (2003) reafirma essas trans
formações no pensamento rawlsiano e, por
fim, O direito dos povos (2001) congrega as
reflexões maduras de Rawls sobre o direito
internacional e a respeito das formas e mo
dos de pensar a aplicação de princípios de
justiça ao relacionamento entre sociedades e
povos distintos, marcados por diferentes va
lores e comprometimentos fundamentais.8
Em síntese, como fecho na apreciação
desse primeiro canal de observação, pode-se
afirmar que a oferta de títulos é recente e ain
da bastante diminuta, sendo relativamente

concentrada em uma só das correntes presen
tes no debate, o liberalismo igualitário. Há,
porém, sinais de crescente alargamento do
número de publicações, com o último qua
driénio (2000-2003) dobrando o número de
lançamentos na área em comparação com o
período 1996-1999 (Tabela 1). A persistir a
inflexão editorial positiva, seria salutar a in
trodução no mercado brasileiro de obras cen
trais na literatura como as de Michael Walzer
(1983), Brian Barry (1989, 1995, 2001), Ja
mes Griffin (1986), David Gauthier (1987),
G. A. Cohen (1995, 2000a) eThomas Scanlon (2000), todas essenciais para tornar a dis
cussão mais rica e multifacetada.9

Periódicos Acadêm icos

O segundo posto de apreciação da re
cepção no Brasil das teorias contemporâneas
sobre a justiça vem a ser as revistas acadêmi
cas. Esse é, verdadeiramente, um espaço de
excelência para esse tipo de exercício, uma
vez que os periódicos, ao lado dos encontros
e congressos de pesquisadores, são o lugar
por definição onde circula o que se produz
na fronteira da pesquisa e da teorização, ade
mais de constituírem o locus privilegiado de
intervenção dos autores brasileiros. A idéia
básica, nesse caso, foi mensurar o peso rela
tivo de artigos vinculados à discussão político-normativa no contexto do material vei
culado pelo conjunto das publicações e
esboçar um breve perfil de seu conteúdo.
Consoante delimitação assinalada acima,
os veículos pesquisados são os principais na
área de Ciências Sociais no Brasil, guardachuva disciplinar que, na nossa tradição, cos
tuma abranger Sociologia, Ciência Política e
Antropologia. As revistas selecionadas foram
as seguintes: Lua Nova (LN), do Centro de
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Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec);
Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS),
da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisas em Ciências Sociais (Anpocs); Da
dos, do Instituto Universitário de Pesquisas
do Rio de Janeiro (Iuperj); Novos Estudos
(NE), do Centro Brasileiro de Análise e Pla
nejamento (Cebrap); Revista Brasileira de In

form ação Bibliográfica em Ciências Sociais
(BIB), editado também pela Anpocs e, final
mente, a Revista de Sociologia e Política (RSP),
da Universidade Federal do Paraná (UFPR).10
Grosso modo , com variações por periódi
co, o período temporal abarcado pela pes
quisa cobre o início dos anos 1990 até
2003." De outra parte, os critérios na sele
ção dos artigos de interesse - inevitavelmen
te marcados por uma certa subjetividade buscaram ser os mais estritos possíveis, re
cortando-se apenas os trabalhos nitidamen
te vinculados à teoria política normativa ou
ao debate sobre justiça política. Ensaios so
bre teoria da democracia e participação, re
publicanismo, pensamento político ou acer
ca da temática dos direitos humanos em
geral, entre outros, restaram, de regra, ex
cluídos, no intuito exatamente de privilegiar
o veio teórico aqui em foco.
O resultado da pesquisa nas revistas
confirma as conclusões gerais avançadas. As
sim, em um período de tempo que com
preende mais de 10 anos, foram encontra
dos somente 31 artigos que se dedicam à
discussão normativa, o que representa, em
termos aproximados, 2,5% do total da pro
dução intelectual publicada nos periódicos
consultados.12
Separando os dados por revista, vê-se
que a Lua Nova (LN) destaca-se sensivel
mente dos outros periódicos consultados,
respondendo por quase 70% do material pu
blicado, ou seja, 20 artigos em 31 (Tabela 2).
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É também a LN o veículo acadêmico pionei
ro na disponibilização desse tipo de discussão
no Brasil, uma vez que já na primeira meta
de da década de 1990 havia publicado oito
ensaios sobre a temática, em um cenário no
qual esse tipo de literatura era praticamente
ignorado pelas demais revistas, bem como,
conforme anotado antes, pelo próprio mer
cado editorial de livros (Tabelas 1 e 2).
Nessa matéria, os perfis da RBCS e da
NE são similares, tendo a primeira veicula
do cinco trabalhos associados ao debate nor
mativo, e a NE, quatro. Mais tímida ainda
quanto a esse eixo de problemas tem sido a
revista Dados, que abrigou em suas páginas
apenas dois artigos a respeito. Quanto à
BIB, não há registro, no período analisado,
de nenhuma publicação relacionada com a
temática, o que também ocorre com a RSP.
Contudo, ainda que a LN se saliente
dentre as revistas consultadas, vê-se que,
quando comparado a outros assuntos pre
sentes nas suas próprias edições, o tema da
justiça política resta discreto: entre 1990 e
2002, dentre os textos do periódico, o tema
em foco responde por bem menos que 10%
do material publicado, o que só ratifica a di
minuta presença no debate brasileiro da dis
cussão normativa aqui abordada.13
Seria, porém, inexato simplesmente
concluir, sem mais, pela timidez absoluta do
debate normativo, em termos quantitativos,
no plano das principais revistas acadêmicas
brasileiras da área de Ciências Sociais. Com
semelhanças ao verificado no que toca ao
mercado de livros, o exame da distribuição
das publicações no tempo inclina a cogitar
acerca de uma potencial tendência de cres
cente interesse pela matéria (Tabela 2).
Essa sugestão ganha algum sentido
quando, excluindo a LN da estatística, percebe-se que o conjunto das demais revistas evo-

Tabela 2

Distribuição dos Artigos por Revista
(1992-2003, por quadriénio)

1992-1995

1996-1999

2000-2003°

Total

Lua Nova
RBCS
Novos Estudos
Dados

8
1

6
3
1
1

20

-

6
1
3
1

Total

5?

11

11

31

Revista/ Anos

-

5
4
2

Nota: (*) Em 20 0 3 , à época desta pesquisa, apenas a RBCS e a Novos Estudos haviam lançado novas
edições, uma cada.

mantida a sua tradição editorial, provavel
mente trouxeram contribuições de cunho
normativo. No entanto, em sentido contrá
rio ao afirmado, cabe registrar a estabilidade
da Dados, em patamares mínimos (um artigo
para cada um dos dois últimos períodos) e o
declínio de produções de interesse na NE en
tre o último quadriénio e o que o antecedeu,
o que, em última análise, recomenda aguar
dar um pouco mais o decorrer do tempo
para alcançar conclusões mais atiladas sobre
as informações recolhidas.
Quanto à origem dos autores, constatase, na Tabela 3, o predomínio de brasileiros
(22 em 31), fenômeno inverso ao percebido
quando da análise anterior dos livros. Têm
sido, portanto, os periódicos acadêmicos o
locus privilegiado de intervenção de pesqui-

lui de um artigo publicado (1992-1995),
para cinco artigos em cada um dos períodos
subseqüentes (1996-1999, 2000-2003), sen
do que o número imputado ao último perío
do provavelmente subestima a tendência vi
sualizada; isso, porquanto, no momento de
redação deste artigo, em julho de 2003, ha
via sido lançadas apenas uma edição da NE e
outra da RBCS. Isso significa que a estatísti
ca aqui apresentada para 2003 ignora os dois
próximos números de cada um dos periódi
cos citados (ambos quadrimestrais), bem
como todos os quatro próximos números da
Dados em 2003 (de periodicidade trimes
tral), nenhum dos quais incluídos no levan
tamento. Isso só é reforçado pelo fato de que
também estão excluídas dessas informações
as futuras edições da LN em 2003, as quais,

Tabela 3
Autores Brasileiros e Estrangeiros, por Revista
(1992-2003)
Brasileiros

Estrangeiros

Lua Nova

12

8

RBCS

4

1

Novos Estudos

4

-

Revista / Autores

Dados

2

-

Total

22

9
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sadores nacionais no debate normativo, o
que torna esse terreno de interesse especial
no vislumbre das características da recepção
e desdobramento das teorias de justiça entre
nós. Por seu turno, a presença de autores es
trangeiros concentra-se, de forma quase ex
clusiva, na LN, único dos veículos, em de
corrência, a manter certo equilíbrio entre os
dois tipos de contribuições.
Dentre os teóricos brasileiros inseridos
no debate, destaca-se, de forma nítida, o pa
pel exercido pelo professor da Universidade
de São Paulo (USP), Álvaro de Vita, respon
sável por nove dos 22 trabalhos (1992a,
1993b, 1995, 1997, 1999a, 1999b, 1999d,
2000c, 2002a) assinados por brasileiros (Ta
bela 4). Esse autor, aliás, é o único a contri
buir em todos os quatro principais periódicos
no período analisado. A parte isso, Vita res
ponde pela publicação de dois livros em seis
publicados por escritores nacionais (1993a,
2000a). No ranking dos autores brasileiros

também se projeta Célia Lessa Kerstenetzky,
professora da Universidade Federal Flumi
nense (UFF) e com passagem, na qualidade
de visiting scholar, pelo Departamento de
Ciência Política do Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Com três trabalhos pu
blicados no período estudado, Kerstenetzky
(1999a, 2000, 2002a) vem centrando seu
foco nos problemas das desigualdades e da
pobreza. Também merece menção Cícero
Araújo, da USP, responsável por dois textos
no conjunto de ensaios em questão (1999a,
2002b). Os demais participantes da discussão
colaboraram, cada um, com um único traba
lho (Tabela 4).
Os escritores estrangeiros aportaram p er
capita apenas um texto à discussão veiculada
pelas revistas. Cabe, no entanto, algumas pa
lavras sobre os seus perfis. Rawls —com seu
ensaio “Justiça como eqüidade: uma concep
ção política, não metafísica” - é, novamente,
a figura central. Publicado em 1985, nos Es

Tabela 4
Quantidade de Artigos Publicados por Autor Brasileiro
(1990-2003)

Autores Brasileiros
Álvaro de Vita
Célia L. Kerstenetzky
Cícero Araújo
Luís Felipe Miguel
José Maurício Domingues
Sérgio Costa e Denilson L. Werle
Antônio Sérgio A. Fernandes
Argelina Figueiredo

N° de Artigos Publicados
9
3
2
1
1
1
1
1

Marcus A. Mello
Oscar Vilhena Vieira
Luís Antônio de O. Lima

Total

138

1
1
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tados Unidos, pela Philosophy & Public Affairs, foi traduzido e publicado originalmen
te no Brasil pela LN em 1992. Só oito anos
depois o mesmo trabalho chegaria ao merca
do de livros, como parte da coletânea Justiça
e democracia (2000a). Os demais autores es
trangeiros possuem perfis mais ou menos si
milares, compreendendo desde scholars nor
te-americanos, caso de Thomas Pogge
(1994) e Joshua Cohen (2000b), a teóricos e
pesquisadores latino-americanos e europeus,
como Pablo da Silveira (1995) e Paolo de
Renzio (1994).
Características importantes dos textos
publicados por periódicos, as quais expres
sam o próprio tipo de inserção que a litera
tura sobre justiça política está logrando no
país, relacionam-se com as já aventadas di
versidade de seus conteúdos e variação de seus
modos internos de organização , indicando que
a repercussão do debate normativo contem
porâneo no Brasil parece ramificar-se em
múltiplas direções, o que sugere o rico po
tencial desse tipo de empreitada intelectual.
Um rápido olhar sobre a produção demons
tra essa multiplicidade (incluem-se aqui tam
bém a temática das contribuições de estran
geiros às revistas, no propósito de reter o
perfil dos artigos considerados, por brasilei
ros, como prioritários para fins de tradução).
Nesse sentido, o exame dos artigos vei
culados mostra desde leituras críticas e de
senvolvimentos de aspectos e passagens cen
trais das correntes envolvidas no debate
(Vita, 1992a, 1995; Araújo, 2002a) até cria
tivas aplicações de teorias de justiça ao cons
titucionalismo moderno (Vieira, 1997), ao
problema da subvenção à arte (Silveira,
1995) e ao feminismo, às relações raciais e à
problemática das cotas para minorias no
contexto de políticas de ação afirmativa
(Miguel, 2000; Costa e Werle, 1997).

Vêem-se, também, trabalhos enfrentan
do problemas epistemológicos e de método
(Vita, 1999d) ao lado de outros que se con
centram em temas de justiça em perspectiva
internacional, os quais enfocam questões
distributivas entre os países do Norte e do
Sul ou se propõem a enfrentar agendas rela
tivas à cidadania internacional (Renzio,
1994; Pogge, 1994; Beitz, 1999; Cohen,
2000b). Da mesma forma, pontos como o
desenvolvimento, as desigualdades e con
trastes entre autores como Habermas, Rawls
e Sen surgem na pauta do que vem sendo
problematizado (Lavalle, 1997; Lima, 1993;
Vita, 1999 a, b e c; Kerstenetzky, 1999a,
2000, 2002a; Domingues, 2003). Por fim,
entre outros tópicos, aparecem, no universo
pesquisado, críticas igualitárias a determina
das abordagens multiculturalistas (Vita,
2002a), rastreamento de conexões entre o
comunitarismo e a obra de Putnam (Fernan
des, 2000), bem como exercícios que pers
crutam a racionalidade subjacente ao libera
lismo de Rawls e Dworkin (Mello, 2002a).
E perceptível nesses textos uma rica va
riedade em seus modos de organização. Al
guns se estruturam interpretando e desen
volvendo criticamente conceitos centrais de
determinadas correntes teóricas (Vita,
1992a, 1995, 1997, 1999a). Outros tomam
por tarefa a abordagem de problemas especí
ficos a partir de instrumentos conceituais
derivados da literatura normativa, em um
promissor exercício de aplicação da teoria,
seja o instrumental da justiça utilizado ex
clusivamente ou paripassu a outros aparatos
teóricos (Vieira, 1997; Silveira, 1995; Costa
e Werle, 1997). Um outro conjunto toma
aspectos da própria teorização sobre a justi
ça como objeto de leitura e investigação a
partir de referenciais próprios (Mello,
2002 ).
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Vê-se, por conseguinte, que, ainda que
diminutas e incipientes, a recepção, reper
cussão e reelaboração da teoria política nor
mativa, no âmbito dos periódicos consulta
dos - liderada, como se viu, por autores
brasileiros - mostra-se, além de possivel
mente crescente no tempo, rica em formatos
organizativos, articulações e espraiamentos
por sobre um vasto leque de questões, o que
permite pelo menos especular com um futu
ro mais largo, entre nós, para esse tipo de
construção intelectual.

Teses e Dissertações

Outra forma de se apreciar a introdução
do debate político normativo no Brasil vem
a ser o exame das teses e dissertações defen
didas sobre o assunto, a partir dos anos de
1990, nos programas de pós-graduação exis
tentes no país. Nesse propósito, foram esco
lhidas cinco instituições - USP, Iuperj,
UFMG, UFRGS e UFPE —, centrando-se a
pesquisa em seus respectivos departamentos
ou áreas de Ciência Política e Sociologia.14
Os critérios de seleção dos trabalhos
procuraram respeitar os procedimentos já
utilizados quando da consulta aos periódi

cos, ou seja, optou-se por um viés estrito,
descartando-se temáticas afins mas não dire
tamente pertinentes ao assunto em questão.
Algum “bias” subjetivo, naturalmente, pare
ce inevitável. Para minimizá-lo, na impossi
bilidade de acesso efetivo a todas as obras,
utilizou-se largamente do banco de teses
mantidos pela Coordenação de Aperfeiçoa
mento de Pessoal de Nível Superior (Ca
pes),15 o qual fornece um útil resumo de
cada tese ou dissertação ali arquivada.
A Tabela 5 confirma o baixo grau de pe
netração da literatura teórica normativa nas
Ciências Sociais no Brasil: das 1.342 teses de
doutorado e dissertações de mestrado, apre
sentadas nas instituições pesquisadas entre
1990 e julho de 2003, somente 14 versaram
sobre temas vinculados às teorias de justiça e
problemas conexos, o que representa uma
fatia percentual notavelmente modesta no
leque dos temas presentes na pós-graduação
brasileira: 1,04%.
Do ponto de vista dos programas espe
cíficos, é o Iuperj que compila maior núme
ro de defesas em teoria política normativa
(oito), seguido pela USP (cinco). Dos outros
centros de pós-graduação, apenas a UFPE
apresenta trabalho nesse campo (um), ine-

Tabela 5
Número de Teses e Dissertações na Área de Justiça e seu Percentual no Total de Defesas,
por Instituição (1990 —julho de 2003)^ ^

N° de Teses e Dissertações

Total de Defesas

% de Defesas

USP
Iuperj
UFMG
UFRGS
UFPE

5
8
1

541
360
112
151
178

0,92
2,22
0,56

Total

14

1.342

1,04

Instituição

-

-

Nota: (*) Ver nota 14 para especificação, por instituição, dos períodos pesquisados.
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Tabela 6

Nível de Pós-Graduação e Departamento de Defesa da Tese ou Dissertação
(1990 - julho de 2003)

Nível/ Área

Ciência Política

Sociologia

Total

Mestrado
Doutorado

6
5

8
6

Total

11

2
1
3

xistindo nos registros da UFMG e da
UFRGS produção na área aqui estudada.
Por outro lado, como sumaria a Tabela
6, é na Ciência Política que se concentra a
maior parte das teses e dissertações de inte
resse (11 contra três defendidas em Sociolo
gia), havendo relativo equilíbrio no que con
cerne à distribuição dos trabalhos por nível
de pós-graduação (mestrado e doutorado).
No entanto, o dado que avulta é, sem
dúvida, a baixa participação da teorização
normativa no campo das Ciências Sociais
(Tabela 5). Mas, nesse caso, existiriam infor
mações adicionais capazes de qualificar de
alguma forma essa conclusão? Também
aqui, à luz do material examinado, parece
ser possível introduzir nuances no que emer
ge à primeira vista dos números. Tal e qual o
caso das revistas acadêmicas consultadas, o
parco número de trabalhos defendidos ver
sando a respeito de teoria política normativa
não deve obnubilar a trajetória crescente no
tempo de teses e dissertações desse cunho.
Ainda que seja prematuro concluir propria
mente pela existência de uma clara tendên
cia nesse sentido, as informações disponibi
lizadas na Tabela 7 sugerem indícios nessa
direção. Assim, se, para o período 19921995, registra-se uma única defesa, os anos
1996-1999 e 2000-2003 trazem, respectiva
mente, a notícia de seis e sete conclusões de
exercícios acadêmicos diretamente vincula
dos à temática da justiça e da política nor
mativa. Naturalmente, só o tempo poderá

14

reiterar esse movimento, sendo inegável,
contudo, a mudança de patamar quantitati
vo observada. Entretanto, ressalve-se que
esse movimento é claramente circunscrito
ao eixo Rio-São Paulo (Iuperj/USP), haven
do somente mais um único exemplo em Per
nambuco (UFPE), no período 1996-1999.
Quanto ao conteúdo das teses e disserta
ções elencadas, reafirma-se, novamente, nes
se plano, uma característica que parece mar
car a apropriação entre nós do debate
normativo, a saber, a diversidade de temas e
linhas de pesquisa, já detectada quando da
apreciação dos artigos dos periódicos. Nesse
sentido, a listagem apurada dos trabalhos re
vela esforços de conexão entre a teoria eco
nômica e a justiça (Silva, 1998), exercícios
sobre universalismo e relativismo éticos no
plano das teorias normativas da democracia
(Venturi Jr., 2003), bem como reflexões cor
relatas sobre o alcance transcultural dos va
lores liberais (Vita, 1992). No mesmo pata
mar de abstração, detectam-se discussões
críticas de aspectos da obra de Rawls e, mais
em geral, do próprio igualitarismo (Vita,
1992b, 1998a) e uma série de estudos preo
cupados em explorar o contraste entre abor
dagens comunitaristas, liberais e utilitárias
(Araújo, 2001; Cruz Jr., 2001; Ferraz, 1999;
Vita, 1992b, 1998a; Wagner, 2001). Por
fim, um veio de defesas tem em mente a ar
ticulação entre utilitarismo e racionalidade
(Carvalho, 2001; Ramos, 2001), distinguindo-se, ainda, aplicações de teorias da justiça
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Tabela 7

Distribuição das Defesas por Instituição
(1992 —julho de 2003)

Instituição/Anos
USP
Iuperj
UFMG
UFRGS
UFPE

Total

1992-1995

1996-1999

2000-2003

1

2

2

-

5
-

-

3
1

1

6

7

a problemas constitucionais e à temática das
fundações últimas da noção de Direitos Hu
manos, inscrita na Carta da ONU (Vieira,
1998; Quintana, 1998).

Encontros e Congressos

Uma última via no mapeamento da in
trodução do debate político-normativo no
Brasil são os encontros promovidos pela
Anpocs e pela ABCP, respectivamente anu
ais e bienais. Esses locais são pontos de ob
servação privilegiados, por retratarem o pa
norama do “estado da arte” na pesquisa e
reflexão em Ciências Sociais (Anpocs) e em
Ciência Política (ABCP), fornecendo o
mais amplo e contemporâneo retrato desses
campos de estudo no Brasil. Para fins do
presente texto, foram selecionados os últi
mos cinco encontros da Anpocs, realizados
entre 1998 e 2002, e as três reuniões iniciais
da nascente ABCP, ocorridas em 1998,
2000 e 2002. A partir do exame das comu
nicações apresentadas nesses fóruns, é possí
vel apreciar, por um outro ângulo, o grau de
disseminação, entre nós, de estudos direta
ou indiretamente baseados em teorias de
justiça, contribuindo, assim, para o propó
sito deste artigo.
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-

No caso da Anpocs,16 a abordagem cen
trou-se em seus grupos de trabalho (GTs),
indubitavelmente a espinha dorsal dos en
contros dessa associação.17 Organizados em
torno de pouco mais de 20 GTs, os encon
tros têm nesses espaços o locus onde se apre
sentam e são debatidos o grosso da produção
nacional em Ciências Sociais, dividindo-se
por áreas temáticas e funcionando com base
em sessões diárias. A escolha dos grupos
como fonte da pesquisa deveu-se, contudo,
não só à sua importância em traduzir o que
efetivamente se faz na disciplina, mas tam
bém ao fato de que os dados disponíveis a
este trabalho não compreendiam o conteúdo
dos demais eventos característicos de tais en
contros (conferências, mesas-redondas, lan
çamento de livros, cursos etc).
A observação dos encontros da Anpocs
entre 1998 e 2002, em termos da produção
intelectual apresentada em seus GTs, checada
mediante o exame dos títulos e resumos de
conteúdo das comunicações, mostra uma pre
sença sensivelmente tímida, porém regular, de
trabalhos de cunho político-normativo. As
sim, conforme as informações da Tabela 8, em
todos os anos pesquisados há contribuições
alicerçadas na literatura teórica sobre a justiça,
sendo, porém, bastante diminuto o seu peso
quantitativo quando comparado ao total de

Tabela 8
Número de Comunicações Apresentadas, sua Participação Percentual no Total de
Comunicações e sua Participação em GTs/ STs, por Encontro da Anpocs (1998-2002)18

Ano

N° de Comunicações
Apresentadas

Total de
Comunicações

% de Comunicações
na Area de Interesse

1998
1999
2000
2001
2002

4
6
3
2
3

240
243
248
229
278

1,66
2,47
1,21
0,87
1,07

Total

18

1.238

1,45

Em quais GTs ou
STs Aparecemf*)
GT3
GTs 3,15 e 19
GT 19
ST 16
GTs 19 e2 3

-

Nota: (*) G T 3 (1 9 9 8 e 19 99) - Estrutura Social e Desigualdade; G T 15 (1999) - Relações Raciais e
Etnicidade; G T 19 (1 9 9 9 e 2000) - Teoria Social; ST 16 (20 01) - Perspectivas Disciplinares sobre os
Temas da Diferença e da Desigualdade no Brasil; G T 19 (2002) - República e Cidadania: Teorias e De
bates; G T 23 (2002) —Teoria Social e Transformações Contemporâneas.

papers apresentado por reunião anual. Na mé
dia do período, dentre 1.238 comunicações
somente 18 (1,45%) correspondem à literatu
ra enfocada por este artigo. Não houve, ade
mais, no intervalo de tempo escrutinado, GT
específico para trabalhos dessa natureza - o
que também testemunha sua incipiência —, os
quais aparecem, via de regra, em grupos res
ponsáveis pelo tratamento de temas caros a
essa tradição, a saber, desigualdades sociais,
teoria social, relações raciais e etnicidade, re
pública e cidadania (Tabela 8).
Em essência, repete-se, em termos ge
rais, por esse ângulo de observação, o que já
se constatou quando do exame do mercado
editorial, dos periódicos e das teses e disser
tações: é escassa a presença do campo nor
mativo nas Ciências Sociais brasileiras toma
das em conjunto. Por outro lado, como nota
agravante, percebe-se que, do ponto de vista
das reuniões da Anpocs, não se delineia
qualquer indício de tendência de crescimen
to de interesse na literatura em questão, ao
contrário do que sugerem os dados dos ou
tros indicadores antes mencionados.

Há, porém, dois pontos que merecem
nota: primeiro, a diversidade de conteúdos
dos trabalhos apresentados, matéria já real
çada anteriormente e que não demanda co
mentários adicionais, cumprindo apenas
constatar que essa multiplicidade permanece
como característica das contribuições tam
bém no espaço agora estudado. O outro
ponto, demonstrado na Tabela 9, requer re
gistro específico. Trata-se da relativa diversi
dade institucional de filiação dos autores de
comunicações de interesse. Nesse sentido, os
trabalhos pertinentes à temática têm como
origem 11 centros de ensino e/ou pesquisa
diferentes, concentrados, é verdade, no eixo
Rio-São Paulo (em particular na USP e na
UFF), mas compreensivos também de uni
dades situadas em Minas, Pernambuco e Rio
Grande do Sul. Ainda que com muitas reser
vas, não deve essa característica da produção
normativa ser deixada de lado, podendo su
gerir a perspectiva futura de maior âmbito
de interesse, tanto em termos de centros de
investigação como de sua base espacial no
território brasileiro.
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Tabela 9

Número de Comunicações nos Encontros da Anpocs por Filiação Institucional do Autor
(1998-2002)

Instituição
USP
UFF/ RJ
Cedec/ SP
UFRJ
UFMG
Unicamp/ SP
UFRGS
Uerj
Ipea
UFPE
UFViçosa/ MG

N° de Comunicações Apresentada/’1
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Nota: (*) A soma de comunicações excede o seu número real, 18, por conta da dupla filiação institucio
nal de dois autores.

Examinada a Anpocs, cabe agora verifi
car a inserção da teoria político-normativa
no âmbito da Associação Brasileira de Ciên
cia Política (ABCP), tendo por base seus en
contros de 1998, 2000 e 2002.19Os eventos
em questão dividiram a disciplina em seis
áreas temáticas, assim agrupadas a partir de
2000: Teoria Política; Política e Economia;
Relações Internacionais; Instituições Políti
cas; Estado e Políticas Públicas; Representa
ção e Partidos Políticos. O grosso da produ
ção intelectual apresentada circula nas
mesas-redondas e, sobretudo, nos painéis
das áreas temáticas, havendo também confe
rências, cursos etc. Por questões de acesso
aos dados, as informações trabalhadas neste
artigo restringem-se, em 1998 e 2002, às co
municações apresentadas nas áreas temáti
cas, incluindo também os papers das mesasredondas somente para a reunião de 2000.
A Tabela 10 sintetiza a performance
quantitativa dos trabalhos vinculados às teo
rias de justiça, a par de trazer também infor
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mações sobre a dimensão relativa, nesses en
contros, das contribuições de Teoria Políti
ca, em sentido amplo, as quais englobam os
primeiros. Vê-se, de início, que comunica
ções de cunho normativo aparecem nos en
contros de 1998 e 2002, restando ausentes
da reunião realizada em 2000. Em 1998 e
2002, a literatura de interesse para este arti
go responde, respectivamente, por 4,47%
(três em 67) e 5,97% (oito em 134) do total
de papers apresentados. No cômputo geral
dos três eventos, a subárea em foco represen
tou 3,05% das contribuições, enquanto a
área de Teoria Política canalizou quase 17%
do material produzido.
Em termos gerais, portanto, os dados da
ABCP não destoam substantivamente da
queles verificados na Anpocs, mostrando o
diminuto tamanho relativo da reflexão nor
mativa sobre a justiça na academia brasilei
ra. Contudo, cabe chamar a atenção para
dois aspectos qualitativos: a presença das
teorias de justiça é mais saliente no âmbito

Tabela 10

Número de Comunicações Apresentadas na Área Normativa e em Teoria Política, e suas
Participações Percentuais, por Encontro da ABCP (1998/2000/2002)1120

% de Comunicações
na Area Normativa
e em Teoria Política,
Respectivamente

N° Comunicações
na Area Normativa

N° Comunicações
em Teoria Política

Total de
Comunicações

1998

3

9

67

2000

-

23

159

4,47/ 13,43
- / 14,46

2002

8

29

134

5,97/ 21,64

Total

11

61

360

3,05/16,94

Ano

Nota: (*) Adequando as informações aos dados disponíveis, os números de 19 98 e 2 0 0 2 restringem-se
às comunicações apresentadas em painéis no interior de cada área temática. Os números de 2 0 0 0 agre
gam também os trabalhos levados às mesas-redondas.

da Ciência Política do que nas Ciências So
ciais como um todo, o que, aliás, não é sur
preendente, porquanto coerente com a dis
tribuição das teses e dissertações por tipo de
Departamento exibida acima na Tabela 6;
enquanto na Anpocs, no período 19982002, a participação normativa beirou 1,5%
da produção, na seara estrita da ABCP, esse
índice atingiu a casa dos 3%. Em segundo
lugar, nas duas reuniões da ABCP em que
são inscritas contribuições de interesse para
a temática deste artigo o próprio tema da
justiça política aparece em destaque em suas
agendas, conferindo uma dimensão ao pon
to que escapa a uma mera sondagem numé
rica. Assim é que, já em 1998, uma das três
sessões em que se desdobrou a área de Teo
ria é intitulada Teoria Política e Princípios
de Justiça. Em 2002, todo o encontro se su
bordina ao eixo Democracia e Justiça Social,
o que de certa forma explica a quantidade
substancialmente ampliada de comunica
ções na área normativa então verificada.
Além disso, nesse último encontro, duas das
cinco conferências realizadas — proferidas

por Ian Shapiro (2002), de Yale, e Theodore Lowi (2002), de Cornell - versam, direta
ou indiretamente, acerca de problemas asso
ciados à literatura a respeito de justiça.
Encerra-se essa visita à ABCP com um
breve olhar à filiação institucional dos autores
de papers de interesse. Pela tabela 11 vê-se que
os responsáveis pelas comunicações de caráter
normativo se distribuem por sete centros de
ensino e/ou pesquisa. Aqui é notavelmente
menor a diversidade institucional vis-à-vis o
que foi observado na Anpocs, salientando-se
o peso relativo da USP. Pelo ângulo espacial,
somente São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul comparecem com comunica
ções, o que também configura concentração
relativa na comparação com a Anpocs.

Breve Conclusão

Com base nas quatro fontes visitadas
por este artigo (livros, revistas acadêmicas,
teses e dissertações e comunicações em Con
gressos), é possível concluir que se firmou,
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Tabela 11

Número de Comunicações na ABCP por Filiação Institucional do Autor,
(1998/ 2000/ 2002)

N° de Comunicações Apresentadas'

Instituição

5
2
1
1
1
1
1
1

USP
UFF/RJ
Núcleo de Estudos da Violência/ USP
PUC-Campinas/ SP
Unicamp/ SP
PUC-SP
UFRGS
FGV-SP

Nota: (*) A soma de comunicações excede o seu número real, 1 1 , por conta da dupla filiação institu
cional de dois autores.

nos últimos 10 anos, um espaço regular de
discussão normativa nas Ciências Sociais
brasileiras, em especial na subárea de Ciência
Política. As dimensões desse nicho são, no
entanto, tímidas, frente ao grosso da produ
ção acadêmica do país, sendo, porém, possí
vel vislumbrar uma provável tendência de
crescimento de interesse pela área. Do ponto
de vista qualitativo, cabe salientar a diversi

dade de conteúdo das contribuições dos au
tores brasileiros que se associam ao debate
sobre a justiça, bem como a variedade dos
formatos organizativos internos dos respecti
vos trabalhos, a par da relativa dispersão em
termos de suas filiações institucionais, ele
mentos que, vistos em conjunto, podem in
dicar um futuro mais promissor no Brasil
para esse gênero de empreitada intelectual.

Notas

1

Úteis apanhados gerais sobre a trajetória da filosofia política anglo-saxã, nos últimos 25
anos, estão em Barry (1996, pp. 531-48), Young (1996, pp. 479-502) e Waldron (2002,
pp. 266-85). Uma visão diversa sobre a mesma temática, mas nem por isso menos esti
mulante, é sustentada por Parekh (1996, pp. 503-18).

2

Quanto ao mercado editorial, foram examinados os catálogos das principais editoras aca
dêmicas ou não do país e as listagens de publicações disponíveis em grandes livrarias, por
vezes consultando-se seus sites na internet. No caso dos periódicos acadêmicos, foram con
sultados Lua Nova, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Novos Estudos, Dados, BIB e Revis
ta de Sociologia e Política! UFPR. Os centros de pós-graduação incluídos na amostra com
preenderam a Universidade de São Paulo (USP, Ciência Política e Sociologia), o Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj, Ciência Política e Sociologia), a Uni
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Ciência Política), a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS, Ciência Política) e a Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE, Ciência Política e Sociologia). A fonte para os Encontros da Anpocs e os Congres-
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sos da ABCP foram os endereços eletrônicos mantidos pelas respectivas associações. De
senvolvimentos específicos da literatura sobre justiça nas áreas de Filosofia e Direito não
foram incluídos, sendo feitas apenas referências pontuais às duas áreas.
3

Os números apresentados, evidentemente, devem ser tomados sempre de forma relativa. A
principal razão para isso decorre de uma característica inerente à produção acadêmica, qual
seja, o fato de que os tipos de produção intelectual utilizados no artigo não são, a rigor, au
tônomos e independentes entre si, no sentido de que comunicações tendem a se transfor
mar em artigos e estes, por sua vez, muitas vezes se desenvolvem a partir de capítulos de
teses e/ou dissertações. Assim, mais significativo que os números absolutos em cada perío
do é a trajetória relativa dos títulos entre esses mesmos intervalos de tempo, o que pode
contribuir para dar uma idéia inicial da evolução da dimensão da subárea em foco.

4

Os principais autores estrangeiros publicados no Brasil, no período examinado, são: John
Rawls (1997, 2000a, 2000b, 2001, 2003), Ronald Dworkin (1999, 2001, 2002, 2003),
Robert Nozick (1991), Aiasdair Maclntyre (1991), Michael Walzer (1999), Philippe van
Parijs (1997), Kukathas e Pettit (1995).

5

Anote-se, porém, que a principal contribuição de Walzer, Spheres o f ju stice (1983), não
teve até hoje tradução para o português no Brasil.

6

Ressalve-se a possibilidade de existência de outras publicações de autores brasileiros, uma
vez que a pesquisa em que se baseia o presente texto não tem caráter exaustivo.

7

Cabe aqui tão somente anotar, posto que o tópico em si justificaria um trabalho especí
fico, que alguns autores apontam nessa trajetória percorrida por Rawls uma mudança de
hierarquia nas suas prioridades intelectuais, passando ao primeiro plano o tema do con
senso e da estabilidade em sociedades democráticas pluralistas em detrimento de questões
concernentes à justiça distributiva. Sustentam essa opinião Barry (1989, 1995), Vita
(1998a, pp. 28-30 e 222-96) e Waldron (2002, pp. 266-85).

8

Importante registrar que também o debate entre Rawls e o filósofo alemão Jürgen Habermas, veiculado originalmente pelo Journal o f Philosophy (edição de março de 1995), foi
publicado entre nós já em dezembro de 1996, na revista Educação e Sociedade , n° 57, Ano
XVII. A intervenção de Rawls, com ligeiras alterações, pode ser encontrada igualmente
no volume liberalismo político (2000b).

9

Também de grande relevância seria a disponibilização, no mercado de brasileiro, de volu
mes introdutórios ao debate normativo sobre a justiça, dentre os quais destacam-se os tra
balhos de Kymlicka (1990), Wolff (1996), Hampton (1997) jp Mulhall e Swift (1996).
Hoje já se encontra disponível o excelente livro de Van Parijs -(1997).

10 Dentre as revistas examinadas, a NE geralmente abriga um leque de temas um pouco
mais compreensivo, publicando também ensaios relativos à literatura, música, filosofia e
artes plásticas.
11 Os períodos específicos de tempo pesquisados por periódico foram: LN (1990-2002);
NE (1992-2003); RBCS (1995-2003); Dados (1995-2002); BIB (1996-2000) e RSP
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(2000-2002). As variações refletem a disponibilidade de dados, bem como eventuais la
cunas nas coleções consultadas.
12 Estima-se em 1.240 o total de artigos publicados nas quatro principais revistas pesquisa
das, levando-se em conta, dessa feita, o período temporal de consultas por periódico. Excluíram-se a BIB e a RSP, uma vez que nestas nenhum artigo de interesse foi localizado.
O número é estimado porque houve lacunas nas coleções examinadas da RBCS.
13 A LN publicou 345 artigos no período pesquisado (1990-2002), 20 dos quais na área de
interesse.
14 As áreas específicas, os respectivos período e fonte, por instituição pesquisada, foram:
USP (Ciência Política, mestrado e doutorado, 1990-2003, <www.fflch.usp.br/dcp/index.htrr»; Sociologia, mestrado e doutorado, 1990-2003, <www.fflch.usp.br/sociologia/posgraduacao/), Iuperj (Ciência Política, mestrado e doutorado, 1990-2003,
<www.iuperj.br>; Sociologia, mestrado e doutorado, 1990-2002, <www.iuperj.br>),
UFMG (Ciência Política, mestrado, 1990-2002, <dcp.fafich.ufmg.br/dissertacoes.htrn>;
Ciências Humanas, doutorado, 1999-2002, www.fafich.ufmg.br/doutsop/teses.htm),
UFPE (Ciência Política, mestrado, 1990-2002, Relatório da Escolaridade; Sociologia,
mestrado e doutorado, 1990-2003, www.ufpeppgs.hpg.ig.com.br). No caso da UFRGS,
não estando as teses e dissertações defendidas disponibilizadas nas páginas da pós-gradua
ção em Ciência Política e Sociologia, recorreu-se ao catálogo disponível na biblioteca ele
trônica de Ciências Sociais da instituição, <http: //143.54.1.5: 4505/ALEPH/SESSION
- 1224118/ start/TESE>.
15 Esse banco de teses está acessível em <www.capes.gov.br>.
16 Para a Anpocs, foram utilizadas as informações sobre seus encontros disponibilizadas em
<www.anpocs.org.br.>.
17 No que concerne ao formato organizativo dos encontros da Anpocs, 2001 foi uma exce
ção à regra, tendo o evento desse ano se estruturado em torno de Seminários Temáticos
(STs), que passaram a ser as unidades examinadas pelo presente artigo. Em 2002, os GTs
foram reorganizados, voltando a ser o foco de atenção desta pesquisa.
18 A relação completa das comunicações de interesse para esta pesquisa, apresentadas na An
pocs, consta da bibliografia do artigo.
19 Para a ABCP, utilizou-se a informação disponível em <www.cienciapolitica.org.br>.
20 A relação completa das comunicações de interesse para esta pesquisa, apresentadas na
ABCP, consta da bibliografia do artigo.
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Resumo

Os Dados do Normativo: Apontamentos sobre a Recepção das Teorias Contemporâneas de Justiça
no Brasil (1990-2003)
Este artigo mapeia a recepção, no país, das teorias contemporâneas sobre a justiça, apresen
tando o ritmo, a dimensão e as formas específicas mediante as quais essa temática vem sendo
incorporada pelos cientistas sociais brasileiros. Foram investigados o mercado editorial, as
principais revistas acadêmicas, a produção universitária de teses e dissertações e as comunica
ções apresentadas em congressos e encontros. O período da pesquisa deu-se entre 1990 e
2003, variando, porém, conforme a fonte. Sendo uma incursão exploratória, as conclusões são
provisórias. Não obstante, é certo que, nos últimos 10 anos, os estudos sobre justiça no Bra
sil, mesmo que tímidos, firmaram um espaço regular de discussão normativa nas Ciências So
ciais, em especial na subárea de Ciência Política, havendo tendência de crescimento de inte
resse pelo assunto. Do ponto de vista qualitativo, assinala-se a diversidade das contribuições
dos autores nacionais, assim como a variedade dos formatos organizativos dos trabalhos, a par
da relativa dispersão de suas filiações institucionais, elementos que, vistos em conjunto, po
dem indicar um futuro mais promissor no Brasil para esse gênero de empreitada intelectual.
Palavras-chave: Justiça; Teoria normativa; Recepção no Brasil.
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Abstract

The Normative D ata: Notes on the Reception of Contemporary Theories ofJustice in B razil
(1990-2003)
This article maps the reception of the contemporary theories about justice in Brazil, presen
ting the rhythm, dimension, and specific ways by which such thematic has been absorbed by
Brazilian social scientists. The investigation involved the publishing market, main academic
magazines, academic theses and dissertations, and communications presented in congresses
and meetings. The research was conducted between 1990 and 2003, varying, though, accor
ding to the source. Because the study poses itself as an exploratory incursion, conclusions are
provisory. Nevertheless, in the last ten years the studies on justice in Brazil, though petty, have
firmed a regular normative discussion space in the Social Sciences, especially in the Political
Science branch, having seen a growing tendency of interest on the subject. From the qualita
tive viewpoint, we call attention to the diversity of contributions from native authors, as well
as to the variety of organizational shapes of papers, fully aware of the relative dispersion of ins
titutional filiations, issues that, as a whole, might indicate a more promising future for such
intellectual endeavors for the matter in Brazil.
Keywords: Justice; Normative theory; Reception in Brazil.

Résumé

Les Données du Normatif: Notes à propos de la Réception des Théories Contemporaines de Justice
au Brésil (1990-2003)
Cet article identifie la réception, au Brésil, des théories contemporaines à propos de la justice
et présente le rythme, la dimension et les formes spécifiques à partir desquels ce thème a été
incorporé par les chercheurs brésiliens dans le domaine des sciences sociales. Nous avons fait
des recherches dans le marché éditorial, les principales revues académiques, la production uni
versitaire de thèses et de dissertations et les travaux présentés dans des congrès et des rencon
tres. La recherche s’est penchée sur la période comprise entre 1990 et 2003, mais cela a varié
selon les sources. Notre incursion étant exploratoire, nos conclusions sont provisoires. Néan
moins, une certitude s’impose : au cours des derniers 10 ans, les études, mêmes timides, à pro
pos de la justice au Brésil, ont créé un espace régulier de discussion normative dans les Scien
ces Sociales et, particulièrement, dans le domaine de la Science Politique. La tendance est au
développement de 1intérêt par le sujet. Du point de voie qualitatif, nous notons la diversité
des contributions des auteurs nationaux ainsi que la variété des formats d’organisation des tra
vaux, et la relative dispersion de leurs filiations institutionnelles qui, vus d’ensemble, peuvent
indiquer un futur plus prometteur pour le Brésil pour ce genre d entreprise intellectuelle.
Mots-clés : Justice ; Théorie normative ; Réception au Brésil.

157

