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RESUMO 

 

 

MARIN, Gustavo de Carvalho. Teoria social e crítica do direito penal: o problema do 

reconhecimento da vítima. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

 

Os avanços da pesquisa vitimológica têm recebido escassa atenção dos estudos mais 

estritamente jurídico-penais. Em verdade, o reposicionamento da vítima como categoria de 

análise científica encontra escasso abrigo na teoria do direito penal, na qual prevalece ainda 

a ideia de que a perspectiva das pessoas que concretamente sofreram com o crime pouco ou 

nada têm a contribuir com os debates sobre imputação, ou mesmo acerca das justificações 

morais em torno das intervenções punitivas. Adotando um diálogo ainda pouco explorado 

entre ciência jurídico-penal e as teorias sociais de orientação crítica, a pesquisa se dedica a 

analisar essas justificações que fundamentam a posição comumente atribuída à vítima no 

direito penal. Destarte, busca identificar as debilidades dessas teses tradicionais e analisar as 

possibilidades de uma reorientação conceitual das ideias penais a partir da introdução da 

noção de reconhecimento da vítima. A pesquisa doutoral trabalhará com as hipóteses de que: 

(i) o recurso ao diálogo interdisciplinar com a teoria social pode contribuir com a análise de 

problemas mais marcadamente jurídico-penais, proporcionando ao direito penal novas 

possibilidades de autorreflexão e autocorreção no que concerne a suas teses e respostas; e 

(ii) a categoria do reconhecimento, tal como definida pela filosofia social, possui elevada 

capacidade de rendimento para uma reorientação das ideias penais, reintroduzindo a vítima 

como sujeito relevante para os debates centrais em direito penal. 

 

 

Palavras-chave: Direito Penal; Teoria Social; Vitimologia; Vítima; Reconhecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

MARIN, Gustavo de Carvalho. Social theory and the critique of criminal law: the 

problem of the recognition of the victim. Doctoral Thesis. University of São Paulo, Law 

School. São Paulo, 2019.  

 

 

 

The advances of victimological research have received an insufficient attention from 

studies in criminal law. Actually, the repositioning of the victim as a category of scientific 

analysis is hardly accommodated within criminal law theory, in which is still prevalent the 

idea that the perspectives of those who have suffered with crime have little or nothing to 

contribute regarding the debates about imputation, or even concerning the moral 

justifications of the punitive interventions. By adopting a still little explored dialogue 

between criminal-legal science and the critical social theories, the research examines the 

justifications underlying the position commonly attributed to the victim within criminal law. 

Thus, it seeks specifically to identify the weaknesses of these traditional theses, also 

analyzing the possibilities of a conceptual reorientation of criminal law ideas by introducing 

the notion of recognition of the victim. Therefore, this doctoral research works with the 

hypothesis that: (i) recurring to an interdisciplinary dialogue with social theory might 

contribute to the analysis of legal-criminal problems, providing criminal law with new 

possibilities of self-reflection and self-correction concerning its theses and responses; and 

(ii) the category of recognition as defined by social philosophy has a high capacity for a 

reorientation of criminal law ideas, reintroducing the victim as a relevant subject for the 

central debates of criminal law. 

 

 

Keywords: Criminal Law; Social Theory; Victimology; Victim; Recognition. 
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“Fui à zona de Tchernóbil. Já estive lá muitas vezes. E 

lá eu entendi que era impotente. Que não compreendo. 

E esse sentimento de impotência está me destruindo. 

Porque não reconheço este mundo. Tudo nele mudou. 

Até o mal é outro. O passado já não me protege. Não 

me tranquiliza. Não dá respostas. Antes sempre dava, 

agora não mais. O futuro me arruína, não o passado. 

(Pensativo.) Para que as pessoas recordam? É a minha 

pergunta. Mas eu falei com você, pronunciei algumas 

palavras. E compreendi alguma coisa… Agora não me 

sinto tão sozinho. Mas o que acontece com os outros?” 

 

(Piotr S., em depoimento a Svetlana Alexijevich – 

Vozes de Tchernóbil, Cia. das Letras, 2016 – trad. 

Sonia Branco) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Originalmente dedicada à compreensão das interações entre ofensor e vítima na 

causação dos eventos que levaram à vitimização, a vitimologia experienciou significativos 

desenvolvimentos desde estes momentos iniciais. Especialmente no último quarto do século 

XX, os estudos vitimológicos incorporaram uma agenda positiva de pesquisa, orientada por 

uma compreensão da vítima como sujeito empírico cujas experiências individuais de 

sofrimento e necessidades delas decorrentes passaram a importar como genuíno objeto de 

análise. A história da vitimologia como disciplina envolve não apenas uma diversificação 

metodológica, mas especialmente essa ampliação de seu objeto: para além da dinâmica 

interacionista, a vitimologia passa a se atentar às estruturas sociais que condicionam os 

processos de vitimização, a atuação crítica da vítima com relação a essas estruturas, a 

identificação dos interesses e necessidades das pessoas afetadas pelo delito, além do efetivo 

desempenho das instituições e policies em atendê-los.   

Não obstante os relevantes resultados obtidos pelos significativos avanços da 

pesquisa vitimológica, têm eles recebido escassa atenção dos estudos mais estritamente 

jurídico-penais. Em verdade, o redimensionamento da vítima como categoria de análise 

científica encontra parco abrigo na teoria do direito penal, na qual parece prevalecer ainda a 

ideia de que a perspectiva das pessoas que concretamente sofreram com o crime pouco ou 

nada têm a contribuir com os debates sobre imputação ou acerca das justificações morais em 

torno das intervenções punitivas. Adotando um diálogo ainda pouco explorado entre ciência 

jurídico-penal e as teorias sociais de orientação crítica, esta pesquisa se dedica a analisar as 

justificações que fundamentam a posição comumente atribuída à vítima pelo direito penal; 

buscando, especificamente, identificar as debilidades dessas teses tradicionais e analisar as 

possibilidades de reorientação das ideias penais – mais conceitual do que dogmática – a 

partir da ideia de reconhecimento da vítima.  

Isso implica o estabelecimento de duas hipóteses fundamentais de pesquisa. A 

primeira é de que a teoria social possui capacidade de rendimento para proporcionar à ciência 

do direito penal novas orientações de autorreflexão e autocorreção, sugerindo novas 

estratégias de pesquisa e marcos teóricos para a análise de problemas marcadamente 
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jurídico-penais. Esta hipótese possui como fundamento os postulados da ciência jurídica de 

que um direito comprometido com ideias de responsividade e adaptabilidade social tende a 

ser receptivo a uma interdisciplinaridade criteriosamente operacionalizada, podendo as 

teorias sociais servirem como relevante fonte de informações sobre em que medida as 

respostas conferidas pela ordem jurídico-penal efetivamente se coadunam com a realidade 

dos conflitos sociais juridicamente regulados.  

A segunda hipótese de pesquisa reside na compreensão de que a categoria filosófica 

do reconhecimento, e suas respectivas atualizações pela teoria social, possuem potencial 

analítico e crítico para fundamentar uma reorientação das ideias penais com relação à vítima, 

superando as teses mainstream de indiferença com relação a ela. A ideia é, em se 

confirmando a hipótese de pesquisa referente às vantagens do diálogo interdisciplinar com 

a teoria social, especificar a discussão com relação ao conflito vitimal. O alinhamento da 

tese a um “paradigma do reconhecimento”, característico do campo filosófico-social, dá-se 

em virtude da capacidade desta vertente de aliar, de um lado, análises das concretas 

dinâmicas sociais (como são); e, de outro, uma orientação normativa no sentido de apontar 

caminhos que poderiam fundar um aprimoramento ético dessas práticas e instituições, com 

base em critérios teórico-sociais previamente definidos (como devem ser).   

A delimitação do objeto de pesquisa tem como ponto de partida a percepção de que 

é necessário o desenvolvimento de empreendimentos teóricos que recondicionem a vítima 

como sujeito relevante do conflito sobre o qual o direito penal se pretende incidir; sem, 

contudo, que isso implique vulneração dos direitos do ofensor e eventuais distorções que 

poderiam advir de uma inadequada abertura da ordem jurídico-penal a elementos emocionais 

que frequentemente ocupam a posição da vítima (Opferstatus). No contexto especificamente 

brasileiro, o que predominam são estudos dogmáticos cuja recepção aos estudos 

vitimológicos se restringem aos estágios iniciais da vitimologia, orientados à compreensão 

de como a vítima poderia contribuir para seu próprio sofrimento. Não obstante os relevantes 

resultados obtidos em termos de uma mais precisa circunscrição dogmática do conceito de 

injusto, a verdade é que as ciências criminais têm se desenvolvido predominantemente ao 

arrepio da evolução pela qual passou as discussões sobre as vítimas em outras dimensões de 

pesquisa; negligenciando, assim, a possibilidade desses novos insights sobre a posição da 

vítima poder contribuir com novos caminhos para interpretação dos problemas penais e com 

práticas mais sofisticadas de orientação à vítima no Sistema de Justiça criminal.   
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Essas abordagens tradicionalmente empregadas pela ciência jurídico-penal para 

analisar o conflito vitimal parecem ser pouco adequadas às novas demandas por legitimação 

do poder, apresentadas no contexto das sociedades democráticas modernas. Mais do que um 

problema de interpretação penal, a revisão das justificações morais em torno da relação 

vítima/ofensor e seu consequente gerenciamento pelo Sistema de Justiça criminal diz 

respeito, fundamentalmente, aos próprios desafios de legitimação aos quais o direito penal 

é submetido. É neste ponto que direito penal, já confrontado com a crítica vitimológica, pode 

convergir com os influxos teórico-normativos advindos de uma filosofia social do 

reconhecimento. Uma das mais promissoras linhas de pesquisa em teoria social é justamente 

no sentido de discutir como as dinâmicas de reconhecimento mútuo transcendem o plano da 

mera interação individual entre sujeitos (na constituição recíproca de suas identidades), 

ascendendo ao patamar da institucionalidade: instituições e práticas sociais sujeitas a 

critérios modernos de legitimação democrática podem ser avaliadas a partir de seu potencial 

e efetivo desempenho quanto ao reconhecimento dos sujeitos e à realização de suas 

liberdades. Daí a opção da pesquisa em testar a categoria filosófico-social do 

reconhecimento como chave de possíveis novas interpretações sobre a regulação jurídico-

penal do conflito vitimal. 

Tendo em vista a hipótese e delimitação do objeto de pesquisa, o trabalho se norteará 

por um raciocínio dedutivo, estruturando-se em quatro capítulos: 

(i) No Capítulo 1, serão estabelecidos alguns fundamentos de teoria social e 

explorada sua difícil relação com a ciência do direito penal. Apontando como e por que as 

teorias penais poderiam ver seu potencial analítico incrementado a partir de um diálogo mais 

amplo e estruturado com as teorias da sociedade, esta primeira seção da tese se dedica ainda 

a fixar os parâmetros metodológicos que podem orientar esse diálogo interdisciplinar.  

(ii) O Capítulo 2, por sua vez, enfocará o recorte teórico-social escolhido para o 

estudo do objeto de pesquisa, procurando delimitar conceitualmente a ideia de 

reconhecimento, a partir de uma análise de suas origens em Hegel; e, em um segundo 

momento, das respectivas atualizações que o conceito recebeu pela filosofia social 

contemporânea, no contexto dos esforços empreendidos por esta última em definir um 

“paradigma do reconhecimento” como nova estratégia de pesquisa. A ideia é demonstrar 

como o reconhecimento pode ser utilizado como chave de uma crítica filosófica ao direito 

penal, especialmente quanto às suas relações com a vítima do delito.  
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(iii) O Capítulo 3 buscará identificar as bases históricas e justificações filosóficas 

que sustentam uma determinada posição que a vítima tradicionalmente ocupa na ordem das 

ideias penais. Mais especificamente, serão apresentados os movimentos históricos e teóricos 

de “neutralização” e “redescobrimento da vítima”, sedimentando o caminho para que o 

capítulo seguinte possa discutir como tais teses são recepcionadas em maior ou menor 

medida no âmbito do direito penal e processo penal.  

(iv) O Capítulo 4, a seu turno, realizará uma confluência entre as ideias discutidas até 

então pela tese, confrontando o tratamento conferido pela vítima na ordem jurídico-penal 

com os desafios de legitimação das instituições e práticas sociais apresentados pelas teorias 

do reconhecimento. O ponto é demonstrar como a justificações de neutralização da vítima, 

ao mesmo tempo em que se permitiram transformar parcialmente a partir dos influxos da 

pesquisa vitimológica, persistiram como relevante fundamento do tratamento conferido à 

vítima pela ciência do direito penal e pelo Sistema de Justiça criminal. A ideia é que, mais 

do que um apontamento de uma eventual situação de denegação de reconhecimento da 

vítima, seja possível apontar os reflexos conceituais que o seu reconhecimento poderia lançar 

sobre as ideias penais.  

(v) Por fim, na Conclusão, serão consolidados e sintetizados os resultados da revisão 

do lugar da vítima nas ciências criminais a partir do diálogo interdisciplinar com as teorias 

críticas da sociedade orientadas pelo paradigma do reconhecimento.  
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1. INTERAÇÃO FUNCIONAL ENTRE TEORIA SOCIAL E DIREITO PENAL 

  

1.1. Fundamentos de teoria social 

 

A expressão “teoria social” abrange uma ampla variedade de orientações teóricas, 

clássicas e contemporâneas, que não necessariamente mantêm coerência científica entre si. 

Em sociedades complexas, distintas realidades e visões de mundo produzem teorias sociais 

bastante diferentes, cenário em que nem sempre o pesquisador conseguirá opor duas teorias 

e optar integralmente entre uma e outra. Ainda que teorias sociais sejam passíveis de serem 

questionadas e mesmo testadas, este novo contexto caracteriza-se por um “politeísmo” 

teórico, em que teorias parciais podem ser igualmente justificadas e coexistir no debate 

científico, sem que uma ou outra seja integralmente excluída1. Se uma análise jurídica se 

propõe a estabelecer um diálogo com a pesquisa social, é necessário, primeiramente, 

estabelecer o que se está a entender por “teoria social”, justificando-se também a opção por 

determinada corrente de pensamento dentre as várias existentes. 

Em termos ainda iniciais, teoria social pode ser concebida como o estudo dos meios 

de se pensar cientificamente a vida social2. Neste campo de pesquisa, o elemento social é 

compreendido como domínio genuinamente autônomo de estudo3, tendo se fortalecido como 

objeto de pesquisa especialmente a partir do surgimento da sociologia clássica, período em 

que pesquisadores passaram a problematizar noções como mercado, individualismo e Estado 

em face de condições sociais concretas4. No entanto, seria impreciso firmar a noção de social 

                                                           
1 TEUBNER, Gunther. “Direito e teoria social: três problemas”. Trad. Patricia da Silva Santos. Tempo Social, 
São Paulo, v. 27, n. 2, p. 77-81, dez. 2015.  
2 HARRINGTON, Austin. What is social theory? In: HARRINGTON, Austin (ed.). Modern social theory: an 
introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 1. 
3 Cf. TURNER, Bryan S. Introdução. In: TURNER, Bryan S. (ed.). Teoria social. Algés: Difusão Editorial, 
2002, p. 1-18.  
4 Definindo a teoria social clássica, Holton afirma ter esta consistido em um “período em que os interesses do 
Pós-Renascimento, anteriormente díspares, se tornaram consolidados numa agenda de questões teóricas gerais 
crescentemente interligadas, tais como a estrutura e a ação, o problema da ordem, o papel do sentido e da 
natureza do Eu”, citando como representantes europeus desta fase autores como Karl Marx, Emile Durkheim, 
Max Weber e Georg Simmel; e, nos Estados Unidos, teóricos como George H. Mead, John Dewey e Robert 
Park. A partir desses trabalhos, que consolidaram uma influente agenda de pesquisa, o estudo do social passou 
a envolver uma série de temas como assimetrias sociais, transformações na sociedade, bem como a 
consolidação de condições aptas a construir uma mais adequada realização da liberdade e da igualdade. Ver 
HOLTON, Robert J. Teoria social clássica. In: TURNER, Bryan S. (ed.). Teoria social. Algés: Difusão 
Editorial, 2002, p. 24 e ss.  
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como algo “descoberto” originalmente pelos teóricos do fim do século XIX e início do 

século XX.  

Realizando uma “genealogia do social”, John Scott problematiza esta ideia ao 

analisar que, em verdade, a concepção de um domínio social teria origem muito mais 

complexa, datando de séculos antes da consolidação de uma “sociologia clássica”. A 

reflexão sobre a vida social foi possível apenas a partir do momento em que se reconhecera 

que formas mais complexas de associação humana eram algo mais do que uma mera soma 

de indivíduos. Este reconhecimento da existência de uma “sociedade” e de um fenômeno 

“social” autônomo se deu em estudos europeus ainda no período iluminista, razão pela qual 

as ideias de “sociedade” e “social” tiveram de ser descobertas antes de a “sociologia” – 

entendida como ciência da sociedade – tornar-se possível. Neste sentido, a ideia de uma 

“teoria social clássica” envolveria um período extenso e formativo, em que ideias 

predecessoras foram especialmente formatadas para constituir um novo e abrangente sistema 

de pensamento social, consolidando-se a sociologia como disciplina científica5. 

A teoria social provê um quadro filosófico e analítico dentro do qual as ciências 

sociais se desenvolvem de uma determinada forma. Em esforço de delimitação conceitual, 

Bryan S. Turner sugere que a teoria social pode ser melhor compreendida por meio de 

metáforas que descrevem como ela é realizada. Na primeira delas, afirma o autor que a teoria 

social consiste em uma ferramenta que permite ao pesquisador explorar evidências e mover-

se na realidade social, examinando suas características e identificando potencialidades – da 

mesma forma que um andaime serve a trabalhadores como meio para que se desloquem em 

direção à superfície externa de um edifício, a fim de analisar aspectos da construção e 

eventuais falhas. Em seguida, Turner parte para uma segunda metáfora que retiraria a falsa 

impressão de que o pesquisador social atuaria com neutralidade com relação a seu objeto de 

estudo. Neste segundo caso, tal como um advogado que busca convencer um júri, a teoria 

social funcionaria como um argumento apresentado pelo pesquisador à audiência acadêmica, 

em que busca convencê-la de que determinadas premissas e evidências, ao serem analisadas 

por métodos definidos, levam a certas conclusões acerca do aspecto social estudado6. 

                                                           
5 SCOTT, John. Social theory: central issues in sociology. Londres: Sage Publications, 2006, p. 8 e 24. 
6 Ainda segundo Turner, não obstante haver distintas tradições sociológicas – cultural e espacialmente 
contextualizadas –, há um conjunto questões de que se ocupam os teóricos sociais, de modo mais generalizado. 
Mais especificamente, as relações entre: (i) trabalho teórico e pesquisa empírica, conceitos e dados; (ii) 
pesquisa científica e julgamentos morais; (iii) produção acadêmica e sociedade. TURNER, Bryan S. A new 
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 Inicialmente, em fins do século XIX, a noção de teoria social dizia respeito a ideias 

orientadas à superação do individualismo, ao mesmo tempo em que se referia à tentativa de 

abstrair aspectos da vida social por meio do estabelecimento de afirmações generalizadas. 

Havia uma tensão interna no que concerne a estas duas formas de conceber a ideia de uma 

“teoria social”: dedicada essencialmente ao empírico, a sociologia considerava 

cientificamente questionáveis pesquisas de viés mais interpretativo ou prescritivo. É o caso, 

por exemplo, de trabalhos em teoria política, cujo objeto consistia justamente em discussões 

de natureza normativa – no caso, acerca de como deveria ser constituída a vida social em 

comunidades politicamente organizadas7.  

Desta forma, o desenvolvimento da teoria social acabou culminando na ampliação 

de sua abrangência, de modo a abarcar não apenas o empírico e a formulação de conceitos e 

abstrações observáveis. Para além disso, segundo esta interpretação mais ampliativa – 

controversa, conforme se demonstrará adiante –, a teoria social alcançaria, além dos 

trabalhos descritivos, análises voltadas ao campo estritamente teórico ou mesmo com 

aproximações normativas. 

Esta tensão conceitual também encontra correspondência na produção alemã no 

campo da teoria social, refletindo-se na comum distinção entre dois níveis da pesquisa social: 

a Sozialtheorie (em tradução mais literal, “teoria social”) e a Gesellschaftstheorie (algo 

próximo de “teoria da sociedade”). Gesa Lindemann destaca que a primeira se concentraria 

                                                           
agenda for Social Theory? In: TURNER, Bryan S. The New Blackwell Companion to social theory. Oxford: 
Blackwell Publishing, 2009, p. 1-5. 
7 JOAS, Hans; KNÖBL, Wolfgang. Social theory: twenty introductory lectures. Trad. Alex Skinner. Nova 
York: Cambridge University Press, 2009, p. ix-xi. Entende-se por teorias de conteúdo normativo aquelas 
análises em que afirmações convertem-se em proposições (ought to be), não se limitando a apenas descrever o 
objeto de estudo. Estas proposições, contudo, devem ser consistentes em um determinado contexto teórico, de 
modo a afastar meras opiniões pessoais que não podem ser racionalmente avaliadas e discutidas. Ao tratar de 
uma possível conexão entre as teorias normativas e as ciências sociais, Rainer Baubdöck sustenta que toda 
pesquisa científica inexoravelmente lida com questões éticas envolvendo o objeto de estudo, o impacto nos 
seres humanos, bem como as possibilidades de utilização e abuso dos resultados da pesquisa. Contudo, nas 
ciências sociais, estes problemas éticos não podem ser “clinicamente isolados”: mesmo em um estudo 
empírico, o próprio pesquisador está implicado em uma relação social, participando dos processos de atribuição 
de sentido do objeto de estudo e categorias de análise. Desta forma, “a tentativa de purificar as ciências sociais 
de questões normativas é equivocada”. BAUBÖCK, Rainer. Normative political theory and empirical research. 
In: DELLA PORTA, Donatella; KEATING, Michael. Approaches and methodologies in the social sciences: a 
pluralist perspective. Nova York: Cambride University Press, 2008, p. 47-50. Na teoria social de orientação 
normativa, a definição dos critérios de avaliação enseja uma decisão valorativa do pesquisador, o que não 
significa que os parâmetros por ele escolhidos sejam universais – ao contrário, estes padrões são baseados em 
realidades verificáveis e inescapavelmente influenciados por fatores culturais. Não há na ciência um método 
que exija reconhecer os parâmetros avaliativos de uma cultura como melhores do que os de outra, mas o 
pesquisador necessariamente precisa, de forma justificada, delimitar algum critério de análise, sem que isso 
comprometa a cientificidade de seu trabalho. BERNARD, Jessie. “The validation of normative social theory”. 
The Journal of Philosophy, Nova York, v. 47, n. 17, p. 489-490, ago. 1950.   
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na formulação das premissas fundamentais constitutivas que norteiam a pesquisa 

sociológica, enquanto que a segunda focaria em asserções teóricas sobre a “sociedade como 

um todo”8.  

Mais precisamente, a Sozialtheorie se dedicaria a estabelecer uma terminologia 

fundamental para a descrição do social, em tese aplicável ao estudo das sociabilidades de 

maneira menos dependente de fatores como espaço e tempo. Por meio de intersecções entre 

“teoria social” e filosofia, retoma-se em novo sentido problemas fundamentais como ação e 

discurso, sujeito e objeto, tradição, moralidade e norma. Já a Gesellschaftstheorie, por sua 

vez, seria construída com base em outros problemas: que formatações as sociedades 

assumiram até então, especialmente como são constituídas as sociedades consideradas 

“modernas” e como estas se diferenciam das modalidades anteriores de associação 

interpessoal. Não se trata, contudo, de uma segmentação estanque: a Sozialtheorie fornece o 

background conceitual fundamental sem o qual análises da “teoria da sociedade” 

dificilmente se desenvolveriam, da mesma forma que estes últimos estudos dão concretude 

às construções teóricas com maior grau de abstração e generalidade9.  

Em todo caso, a teoria social é aqui compreendida como um meio sistemático que 

ajuda ao pesquisador confrontar os problemas sociais de um determinado período. Além 

                                                           
8 LINDEMANN, Gesa. Die Emergenzfunktion und die konstitutive Funktion des Dritten. Perspektiven einer 
kritisch-systematischen Theorieentwicklung. Zeitschrift für Soziologie, v. 35, n. 2, p. 83, abr. 2006. Os 
trabalhos anglo-saxões, por sua vez, costumam reunir as duas linhas de pesquisa na expressão comum Social 
Theory. PYYHTINEN, Olli. Simmel and ‘the social’. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, p. 28. Não 
obstante levar esta distinção em consideração na análise dos materiais em alemão, esta pesquisa utilizará a 
expressão “teoria social” para tratar de ambas as linhas, tendo em conta que esta segmentação terminológica 
feita entre os teóricos alemães não parece ter impacto significativo no contexto científico brasileiro, tampouco 
prejudica o entendimento das análises aqui realizadas. Apenas a título exemplificativo, no artigo de Gunther 
Teubner sobre a relação entre ciência jurídica e teoria social, aqui citado anteriormente (cf. nota ), o texto 
original alemão utiliza ambas as expressões – embora não explicite o que entende por cada uma –, tendo a 
tradução brasileira, contudo, considerado o termo “teoria social” como condizente com o pensamento do autor 
para ambos os casos. Cf. TEUBNER, Gunther. „Recht und Sozialtheorie: Drei Probleme“. Ancilla Iuris, p. 
183-222, 31 out. 2014; e TEUBNER, Gunther. Direito e teoria social... op. cit.    
9 Exemplos de estudos da Sozialtheorie, segundo Andreas Reckwitz, seriam obras como Regras do método 
sociológico (Emile Durkheim), e Conceitos básicos de sociologia (Max Weber). Já exemplos de análises 
orientadas pela ideia de Gesellschaftstheorie, mais concretas e contextualizadas, seriam textos como O capital 
(Karl Marx) e Da divisão social do trabalho (Durkheim). RECKWITZ, Andreas. Kreativität und soziale 
Praxis: Studien zur Sozial- und Gesellschaftstheorie. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016, p. 7-9. Publicações 
mencionadas em língua portuguesa, respectivamente: DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 
Trad. Paulo Neves e Eduardo Brandão. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007; WEBER, Max. Conceitos 
básicos de sociologia. Trad. Rubens Eduardo Ferreira Frias e Gerar Georges Delaunay. São Paulo: Centauro, 
2002; MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. Trad. 
Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013; MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro II: o 
processo de circulação do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2014; MARX, Karl. O capital: 
crítica da economia política. Livro III: o processo global da produção capitalista. Trad. Rubens Enderle. São 
Paulo: Boitempo, 2017; e DURKHEIM, Émile. Da divisão social do trabalho. Trad. Eduardo Brandão. 2. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999.  
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disso, sendo também uma forma de mundividência, a teoria social deve produzir perguntas 

e problemas acerca do problema social estudado – em outras palavras, a teoria, por um lado, 

(i) suscita problemas intelectuais acerca de determinados aspectos da vida social e, ao 

mesmo tempo, (ii) fornece substrato teórico para enfrentá-los desde um ponto de vista 

científico10.  

Não se limitará a noção de teoria social a trabalhos estritamente descritivos (value 

free), postura considerada por parte da sociologia clássica como caminho essencial para 

garantir alguma objetividade às ciências sociais11. Isso não significa, contudo, a adoção de 

uma postura apenas normativa, realizando-se prescrições teóricas desligadas da realidade 

empírica, ou não necessariamente comprometidas com a descrição do objeto analisado, 

premissas, métodos e resultados. A questão consiste em encarar a pesquisa relacionada à 

teoria social como inevitavelmente dotada de alguma carga moral e avaliativa por parte do 

pesquisador: por exemplo, ao escolher determinado tema de pesquisa como importante, em 

detrimento de outros, bem como a abordagem a ser realizada; ou, ainda, a escolha do 

vocabulário do trabalho, considerando-se que mesmo termos empregados em um esforço 

descritivo acabam decorrendo de alguma valoração conceitual anterior12. Desta forma, a 

noção de teoria social aqui adotada lida com a tensão de exercer uma crítica científica que 

realize uma descrição analítica do problema analisado, mas, ao mesmo tempo, apontando 

                                                           
10 MARTUCCELLI, Danilo. “La teoria social y la renovación de las preguntas sociológicas”. Papeles de la 
CEIC - Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Universidad del País Vasco, v. 2009-2, v. 2, p. 1-2, 
set. 2009. 
11 Este posicionamento possui grande relevância e influência para o desenvolvimento das ciências sociais, e 
levanta importantes pontos de reflexão metodológica. Nesta linha, Weber sustenta que não cabe à ciência 
“proporcionar normas e ideais obrigatórios”, tampouco podendo se extrair juízos de valor de um estudo 
científico. Os juízos valorativos seriam importantes parcelas da personalidade humana; todavia, a defesa destas 
ideias seria “assunto da fé” e “tarefa de uma consideração e interpretação especulativa da vida e do mundo”, 
sendo desprovidas de caráter científico. Weber afirma que, para uma pesquisa em ciência social poder ser 
considerada bem sucedida, “tem de ser aceita como sendo correta também por um chinês”. Este pensamento 
não enseja a defesa de uma universalidade de entendimento, mas sim que a pesquisa seja realizada com 
coerência na construção do ordenamento conceitual extraído da realidade analisada, podendo ser reconhecida 
pelo “chinês” ainda que este não compartilhe dos resultados finais da análise. WEBER, Max. Metodologia das 
ciências sociais, parte 1. Trad. Augistin Wernet. 4. ed. São Paulo: Cortez Editora; Editora da Unicamp, 2001, 
p.  109-114. 
12 ROSENBERG, Alexander. Philosophy of social Science. 3. ed. Filadélfia: Westview Press, 2008, p. 227-
229. Esta questão é reconhecida mesmo por Weber, para quem “(n)ão existe uma análise científica totalmente 
‘objetivada’ da vida cultural [...], ou dos fenômenos sociais, que seja independente de determinadas 
perspectivas especiais e parciais”. Todavia, Weber é bastante claro ao afirmar que isso não implica tratar 
sustentações axiológicas como científicas, afirmando ser necessário separar elucidação científica dos fatos da 
reflexão valorativa, explicitando-se “em que momento cessa a fala do pesquisador e começa a fala do homem 
que está sujeito a intenções e a vontades”. WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais, parte 1... op. cit., 
p.  114-115 e 124. 
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debilidades e potencialidades daquela realidade social conforme determinados critérios 

avaliativos a serem esclarecidos. 

 Essa compreensão de teoria social se coaduna em maior medida com o propósito da 

pesquisa de prover o direito penal de influxos teórico-normativos, capazes de provocar na 

ciência jurídico-penal autorreflexões sobre pontos que, não obstante talvez lhe pareçam 

suficientemente sedimentados para passar por uma revisão mais profunda, podem, em 

verdade, estar camuflando obscuridades ou contradições internas à teoria penalista. 

Contradições e obscuridades estas que, por sua vez, podem acabar tendo efeitos práticos de 

denegação de direitos e frustração de legítimas expectativas normativas dos sujeitos que 

participam do conflito penal. Todavia, restam por ser melhor analisadas (i) as formas pelas 

quais direito penal e teoria social já travam um debate, ainda que descontínuo e permeado 

de ceticismos; e (ii) como esse diálogo poderia ser melhor dimensionado, incrementando o 

potencial transformador de uma crítica do direito penal a partir das contribuições teórico-

sociais.   
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1.2. Interação entre teoria social e ciência do direito penal: principais críticas  

 

 O desafio de confrontar o direito penal com a realidade social, desafiando as 

convenções teóricas e justificações filosóficas mais ou menos consolidadas que o formatam 

enquanto ordem jurídico-normativa, não deixa de ser um tanto autoevidente. Afinal, é difícil 

imaginar uma teoria penal sendo concebida ao absoluto arrepio da realidade, ou sem uma 

mínima pretensão de nesta ser operacionalizada. Deste raciocínio, uma inferência bastante 

intuitiva talvez fosse uma maior abertura da ciência jurídico-penal aos estudos de teoria 

social. Assumindo que o direito penal não pode prescindir de um constante exame da 

realidade com a qual se relaciona, consequência lógica seria sua aproximação àquelas 

ciências que, com maior abrangência, ocupam-se das distintas possibilidades de 

compreensão do social. Todavia, tais conexões não escapam de controvérsias no cerne das 

ciências jurídicas, seja sobre se ou como devem ser realizadas. 

Inicialmente, as controvérsias acerca das relações entre direito penal e teoria social 

veiculavam apreensões de ordem mais marcadamente política, ainda que o pano de fundo 

das divergências dissesse respeito diretamente à conformação do direito como ciência. No 

debate alemão dos anos 1970, por exemplo, alertava-se que uma maior inserção das ciências 

sociais nos estudos em direito – penal inclusive – poderia desencadear uma doutrinação 

teórica perigosa à autonomia funcional da ciência e ordem jurídicas. Retrato desta linha de 

pensamento pode ser encontrado nas críticas de Helmut Schelsky, segundo quem a abertura 

às teorias sociais produziria uma politização das atitudes científicas e profissionais do jurista: 

seu comprometimento intelectual e acadêmico deixaria de ser com o material jurídico de que 

dispõe, passando a vincular-se a compreensões particularistas de justiça social, influenciadas 

pelo que autor chama de “falsos profetas teórico-sociais”13.  

Esta preocupação não é de todo incompreensível ao ser contextualizada conforme 

seu momento histórico, caracterizado por marcadas diferenças ideológicas e uma conflituosa 

atmosfera política da Guerra Fria. Neste cenário, desenvolveu-se entre certos segmentos 

universitários um receio de que, com uma maior abertura às teorias sociais, o direito fosse 

dominado por propostas ideologicamente expansivas, especialmente tendo em vista a 

                                                           
13 SCHELSKY, Helmut. “Nutzen und Gefahren der sozialwissenschaftlichen Ausbildung von Juristen”.  
Juristen Zeitung, v. 29, n. 13, p. 410-416, 05 jul. 1974.  
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observação que se fazia do regime jurídico dos países então integrantes da União Soviética14. 

Foi diante destas condições que se fortaleceram críticas no sentido de que a interlocução 

com as teorias sociais poderia fazer parte de “estratégias revolucionárias ou anarquistas”, 

cujo objetivo seria mobilizar o Sistema de Justiça como instrumento de “subversão” das 

relações sociais e políticas de então15.  

Ainda que possuam um componente político bem definido temporalmente, 

inquietações neste sentido parecem exteriorizar questões mais amplas envolvendo a relação 

entre teoria social e Direito. O primeiro ponto relaciona-se ao direito como ordem normativa 

voltada à estabilização de expectativas normativas e à regulação de determinados aspectos 

da vida social, e que precisa de um fechamento operativo que lhe assegure unidade e 

constante reafirmação. Sobre esta perspectiva, Andreas Heldrich chegou a referir-se às 

teorias sociais como um “cavalo de Troia na citadela do direito”, suscitando a possibilidade 

de uma maior inserção destas ciências no pensamento jurídico implicar em uma perigosa 

mitigação da ideia de legalidade. Isso ocorreria, especialmente, na medida em que se 

incentivasse o intérprete-aplicador a privilegiar fatores extrajurídicos em sua atividade, ou a 

tomar seu senso pessoal de justiça como referência de interpretação da realidade. Heldrich 

especifica seu raciocínio conforme a orientação da ciência social a ser recepcionada; ou seja, 

                                                           
14 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Zur Verwendungstauglichkeit der Sozialwissenschaften für die 
Juristenausbildung. In: HOFFMANN-RIEM, Wolfgang (org.). Offene Rechtswissenschaft: ausgewählte 
Schriften und begleitende Analysen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, p. 4. Após salientar as tragédias que 
envolveram os vínculos entre o direito do nacional-socialismo e teorias de cunho racial e político, Teubner 
destaca essa cisão ocorrida no cerne da ciência jurídica alemã a respeito do papel e peso a se atribuir à teoria 
social, decorrente dos fatores históricos e políticos de então: “Depois de sua catástrofe em 1945, a relação do 
direito com as teorias sociais na Alemanha conduziu à direção de duas posições opostas e extremas. No leste, 
sob enorme pressão política, outra teoria social totalitária [...] assumiu o controle do direito e do Estado [...]. O 
Oeste, pelo contrário, respondeu às indizíveis simbioses entre teoria-direito do fascismo e do socialismo real 
com um extremo diferente: uma espécie de ‘reação imunológica’ do direito contra qualquer invasão pelo 
‘bacilo’ da teoria social”. TEUBNER, Gunther. “Direito e teoria social: três problemas”... op. cit., p. 80.   
15 Os termos entre aspas traduzem a literalidade das críticas expressas por Fritz Loos, em artigo também 
publicado no curso da Guerra Fria. Cf. LOOS, Fritz. “Die Funktion der Sozialwissenschaften in der 
Juristenausbildung”. Zeitschrift für Rechtspolitik, v. 7, n. 7, p. 162, jul. 1974. Na outra ponta, as ideias de Karl 
A. Mollnau, professor na academia de ciências da República Democrática da Alemanha, ilustram bem como a 
divisão ideológica refletia-se no pensamento jurídico e suas relações com as ciências sociais: “A ciência 
jurídica marxista, que sabe ser importante não apenas interpretar o mundo, mas mudá-lo, considera o 
conhecimento social empírico como seu elemento essencial. Ela se diferencia de todas as correntes jurídicas 
burguesas, que denunciam as ciências sociais como cavalo de Troia na cidadela da ciência jurídica, vendo na 
fundamentação científico-social da ciência jurídica um escopo quase ideal para uma estratégia de superação da 
ordem estatal e jurídica burguesas [...]”. MOLLNAU, Karl A. Empirische Sozialerkenntnis und 
Rechtswissenschaft. In: KAMENKA, Eugene; SUMMERS, Robert S.; TWINING, William L. (ed.). 
Soziologische Jurisprudenz und realistische Theorien des Rechts. Berlim: Duncker & Humblot, 1986, p. 162. 
A respeito dos fundamentos teóricos  sobre os quais se erigia o direito penal da República Democrática da 
Alemanha, especialmente como as ideias sociológicas assentadas na ideia de luta de classes influíam sobre a 
teoria do delito, cf. MAHLMANN, Christian. Die Strafrechtswissenschaft der DDR: Klassenkampftheorie und 
Verbrechenslehre. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002, p. 9-29. 
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se mais empírica ou teórico-normativa. No que concerne às pesquisas empíricas, reconhece 

o autor que uma maior abertura teria o potencial de produzir um “enriquecimento da 

dogmática jurídica”; restaria, entretanto, um alto risco de essa maior atenção à realidade 

resultar em uma elástica adaptabilidade do Direito a desenvolvimentos sociais extremamente 

fluidos. Já no que concerne às ciências mais marcadamente teóricas, o risco partiria da 

extensa variabilidade de mundividências que resulta da pluralidade de teorias construídas 

nesta área. Na medida em que isso influísse sobre a formação e atividade dos intérpretes-

aplicadores, estaria colocada em risco a unidade da ordem jurídica, encarada como um todo 

que precisa ser interpretado com a maior coesão possível16. 

No entanto, além do direito considerado em sua dimensão ordenativa, uma maior 

interlocução com a teoria social também desperta inquietações relacionadas às 

consequências que isso poderia trazer ao direito como ciência – mais especificamente, um 

comprometimento da ciência jurídica em sua autonomia, para além das preocupações 

pragmáticas quanto à aplicação do direito pelas distintas esferas de poder. A seguir, serão 

exploradas algumas das principais linhas de entendimento que expressam a desconfiança 

que recai sobre esta interdisciplinaridade.  

Antes, porém, alguns esclarecimentos são importantes para melhor compreensão do 

desenvolvimento deste ponto. Como se perceberá, as contribuições sobre o tema são 

variadas, problematizando a relação do direito (penal) com uma série de disciplinas 

científicas bastante distintas entre si. Sobre isso, é evidente que o resultado de uma análise 

sobre os contornos materiais da conexão entre direito e ciências econômicas será diferente 

das descobertas de um estudo sobre uma similar interação, por exemplo, com a sociologia. 

Entretanto, um certo denominador comum entre os trabalhos parece ser o emprego do termo 

“ciências sociais”, o qual, ao menos no contexto destas discussões, parecem abranger 

disciplinas variadas como sociologia, história, antropologia e psicologia social. Seja como 

for, conforme visto, trata-se de áreas específicas e distintas, mas que, de modo mais ou 

menos integrado filosoficamente, acabam compondo o amplo leque conceitual da “teoria 

social”17 – de forma similar a como, na proposta original de Max Horkheimer sobre uma 

                                                           
16 HELDRICH, Andreas. “Das Trojanische Pferd in der Zitadelle des Rechts?”. Juristische Schulung – JuS, v. 
14, p. 280-288, 1974. 
17 Ao trabalhar a evolução da Teoria (Social) Crítica no tempo, Olivier Voirol dá indícios desta ampla 
abragência conceitual ao sustentar que teria havido um avanço “no campo da filosofia social e política – e não 
no da economia, da sociologia ou da psicanálise, como no passado”. VOIROL, Olivier. “Teoria crítica e 
pesquisa social: da dialética à reconstrução”. Trad. Bruno Simões. Novos Estudos, n. 93, p. 81-99, jul. 2012.   
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“filosofia social” (esta mesma uma das frentes da teoria social), admitia-se a articulação de 

disciplinas fundamentalmente distintas, mas que, integradas em um projeto científico pela 

filosofia, viabilizavam uma correlação entre a colocação de problemas filosóficos e a 

observação de processos sociais empíricos18. Dito de modo mais claro, estudos sobre as 

associações entre direito e as assim chamadas “ciências sociais” serão aqui considerados, na 

medida em que seus argumentos e resultados puderem ser abstraídos de modo a valerem 

também para a correlação entre ciência jurídica e – uma mais abrangente – “teoria social”.  

Dentre as possíveis razões para a desconfiança do jurista quanto à relação direito-

teoria social, uma consiste na percepção razoavelmente consolidada de que determinados 

métodos e conceitos da jurisprudência teriam sido a tal ponto desenvolvidos, diferenciando-

se em tamanha medida das proposições de outras ciências, que seria difícil uma integração 

mais plena do direito a estas outras disciplinas. Isso seria ainda mais sensível nos contextos 

de países de tradição romano-germânica, especialmente por conta do arsenal dogmático 

vasto e altamente especializado que caracteriza tais universos teórico-jurídicos. A 

inquietação aqui parece relacionar-se a um receio de que esse alicerce dogmático, 

desenvolvido ao longo de anos pelas diferentes áreas de concentração do direito, seja 

desnaturado a partir de uma introdução descuidada de elementos oriundos de disciplinas que 

pouco ou nada compartilham destas bases19. 

Em verdade, esta crítica parece ser o reflexo de uma preocupação mais ampla com a 

autonomia científica do direito, que poderia vir a ser comprometida em decorrência uma 

mais abrangente receptividade à teoria social. Este problema, longe de ser uma exclusividade 

dos tempos presentes, remonta a discussões de longa data sobre qual seria a mais adequada 

delimitação do método e objeto da ciência jurídica.  

Para ficar apenas no período posterior ao fim do século XIX, ao discutir o problema 

do sincretismo metodológico e da parcialidade na produção científica em direito, Hans 

Kelsen já sustentava a necessidade de uma limitação às influências de construções das teorias 

sociais e ciências naturais nas análises do jurista. Isso se deveria especialmente às diferenças 

                                                           
18 A noção de “filosofia social” voltará a ser explorada mais adiante, quando se buscar uma delimitação do 
recorte teórico-social proposto pelo trabalho para a análise do problema da vítima na ordem normativa jurídico-
penal. Por ora, para uma primeira aproximação à ideia, especialmente a “filosofia social” em Horkheimer e 
suas bases interdisciplinares, cf. OLIVEIRA, Robespierre de. O papel da filosofia na teoria crítica de Herbert 
Marcuse. São Paulo: Editora Unesp, 2012, p. 23 e ss. (especialmente nota de rodapé nº 2).  
19 HILGENDORF, Eric. “Bedingungen gelingender Interdisziplinarität – am Beispiel der Rechtswissenschaft”. 
Juristen Zeitung – JZ, v. 65, n. 19, p. 917, 2010. 
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substanciais de objeto e método entre tais áreas do conhecimento: (i) por um lado, Kelsen 

destacava a caracterização do direito como “ciência normativa”, dedicada à compreensão e 

descrição de normas (“dever ser”) jurídicas positivadas; por outro  lado, haveria também (ii) 

teorias que, além de se preocuparem com o social sob uma perspectiva mais ampla do que a 

ciência jurídica, observavam externamente o direito como “fato”, um “dado” a ser 

compreendido em suas dinâmicas causais (“ser”). À sociologia do direito, por exemplo, 

interessaria não a dogmática ou as normas jurídicas propriamente ditas, mas os variados e 

concretos processos sociais que que resultam na criação e alteração das normas jurídicas20.  

Em decorrência desse dualismo metodológico que marca o pensamento kelseniano, 

elementos axiológicos e questões envolvendo o ser do direito eram problemas cujo 

enfrentamento não cabia ao jurista, mas a outras áreas do conhecimento. Com isso, o autor 

buscava evitar aquilo que considerava ser uma usurpação da ciência jurídica pelos influxos 

daquilo que, a seu ver, era um “naturalismo empírico ingênuo” que predominava inclusive 

nas ciências sociais21-22. 

                                                           
20 Cf. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Trad. Moisés Nilve. 4. ed. Buenos Aires: Eudeba, 1960, p. 81 
e ss.; e KELSEN, Hans. General theory of norms. Trad. Michael Hartney. Nova York: Oxford University Press, 
1991, p. 52, nota 45. Sobre isso: “[...] Kelsen esclareceu repetidamente que a sua teoria é uma teoria pura do 
direito positivo e não uma teoria do direito puro, ou seja, de um direito desligado da realidade. Por conseguinte, 
o estudo da realidade social, da qual o direito nasce e para a qual ele retroage, não é negado, mas apenas 
distinguido da teoria formal do direito. Em sua obra, Kelsen propõe-se a descrever essa teoria formal, mas, na 
verdade, não exclui que [...] o estudo da realidade jurídica pode ser feito cientificamente: Kelsen limita-se a 
esclarecer que essa pesquisa concreta não é função do jurista, mas do sociólogo”. LOSANO, Mario G. 
Introdução. Trad. Ivone Castilho Benedetti. In: KELSEN, Hans. O problema da justiça. Trad. João Baptista 
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. XVI. 
21 DREIER, Horst. Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen. Baden-Baden: 
Nomos, 1986, p. 27, 29-30. Kelsen de modo algum está a sustentar que uma ciência normativa seria a única 
perspectiva científica legítima para análise do direito. Suas críticas são, em verdade, contra a adoção de um 
“sincretismo metodológico” nas ciências jurídicas: em vez de unificar sob o manto de uma ciência jurídica 
integral disciplinas diversas, apenas por terem o direito como objeto material (objectum quod), mais apropriado 
seria identificar cada disciplina a partir de seu método,  seu objeto formal (objectum quod). Ou seja, o método 
seria elemento decisivo para a definição do próprio objeto científico. É por isso que, apesar de homônimo, o 
“direito” objeto das ciências sociais de orientação empírica (sociologia, história e psicologia jurídicas, por 
exemplo) seria fundamentalmente distinto do “direito” apreendido pelas ciências jurídicas: aquele consiste em 
fenômeno concreto de ordem social, psíquica ou histórica, mas disso não se pode extrair qualquer forma de 
normatividade. No entanto, deste raciocínio não decorre um predomínio da ciência jurídica, entendida a partir 
da perspectiva de Kelsen, sobre as demais formas de compreensão científica do direito. Ao contrário, toda 
aproximação que se ativer a seus métodos será legítima dentro de seu universo científico estabelecido, da 
mesma forma que todo enunciado científico apenas seria passível de ser trabalhado sob estes limites; ou seja, 
observando-se uma determinada “legalidade interna” que se diferencia conforme a disciplina. Nisso consistiria, 
segundo Matthias Jestaedt, a edificação de uma “teoria da relatividade da ciência jurídica” como um dos 
alicerces do pensamento kelseniano.  JESTAEDT, Matthias. “A ciência como visão de mundo: ciência do 
direito e concepção de democracia em Hans Kelsen”. Trad. Carlos Eduardo de Abreu Boucault. Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 106, p. 30-33, jan./jun. 2013. 
22 Embora partindo de conceitos bem distintos, a discussão remete à diferenciação, realizada no Brasil 
especialmente por Tercio Sampaio Ferraz Jr., entre disciplinas zetéticas e dogmáticas. Sobre a pluralidade de 
possibilidades de abordar cientificamente o direito, Ferraz Junior afirma ser “preciso reconhecer que o 
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 Este específico fragmento do juspositivismo, sobre a configuração de uma ciência 

jurídica autônoma em face de outras disciplinas, manteve certa influência sobre os estudos 

posteriores em direito23. Para considerar um exemplo advindo da literatura penalista, 

Wolfgang Frisch utiliza bases muito similares para diferenciar teorias construídas pela 

ciência jurídica daquelas desenvolvidas por disciplinas por ele denominadas “acessórias”. 

Como Kelsen, também Frisch afirma que as ciências sociais abordariam o direito como 

“fato”, desde uma perspectiva externa, estabelecendo correlações que possibilitassem 

esclarecer ou realizar prognósticos acerca de eventos concretos (por exemplo: como 

condições sociais e históricas determinam a constituição ou alteração da ordem jurídica neste 

ou naquele sentido? Quais fatores da realidade social fazem com que determinadas normas 

tenham maior aceitação social que outras?). Do mesmo modo, apesar de negar o relativismo 

do direito e afastar a pretensão de neutralidade na análise científico-jurídica, também aqui a 

ciência do direito é definida como “normativa”, em virtude de trabalhar com normas 

jurídicas no plano do “dever ser”, desde um ponto de vista interno ao direito.24. Aqui, pouco 

se discute se e como estas duas formas de fazer ciência poderiam dialogar acerca de seus 

métodos, problemas e descobertas. A preocupação maior é, ao contrário, segmentá-las.  

Não obstante, a rigor, argumentações como as de Frisch se mostrarem não muito 

distantes de algumas bases kelsenianas, mais comum é o entendimento de que a ciência penal 

teria sido influenciada, neste campo, não tanto pelas teorias epistemológicas de Kelsen, mas 

pelo neokantismo orientado a valores característico da chamada “Escola alemã 

                                                           
fenômeno jurídico, com toda a sua complexidade, admite tanto o enfoque zetético, quanto o enfoque 
dogmático, em sua investigação. Isso explica que sejam várias as ciências que o tomem por objeto”. FERRAZ 
JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 39 e ss. (o excerto aqui transcrito encontra-se na p. 43). 
23 A constatação acerca dessa influência de Kelsen na definição das relações entre direito e teorias sociais é 
realizada por Roger Cotterrell – todavia, seu foco é outro que não a demonstração dos impactos das teorias 
kelsenianas sobre a ciência jurídica de tradição europeia-continental. Cf. COTTERRELL, Roger. Law, culture 
and society: legal ideas in the mirror of social theory. Aldershot: Ashgate, 2006, p. 45, nota 1. Sobre como o 
pensamento de Kelsen voltou a ganhar fôlego na Alemanha a partir dos anos 1980, depois de décadas de um 
aparente predomínio de críticas, cf. GÜNTHER, Frieder. “The neglect of Hans Kelsen in west German public 
law scholarship, 1945-1980”. In: TELMAN, D. A. Jeremy. Hans Kelsen in America: selective affinities and 
the mysteries of academic influence. Basileia: Springer, 2016, p. 217-225.  
24 FRISCH, Wolfgang. Wesenzüge rechtswissenschaftlichen Arbeitens – am Beispiel und aus der Sicht des 
Strafrechts. In: ENGEL, Christoph; SCHÖN, Wolfgang. Das Propium der Rechtswissenschaft. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2007, p. 174-175.  
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sudocidental” 25-26. Partindo de uma concepção distinta do dualismo metodológico, esta 

segunda tradição de pensamento sustenta que o entendimento dos sujeitos sobre o mundo e 

a vida teria como fundamento não tanto o conhecimento da natureza, derivado de uma 

apreensão lógico-formal de correlações gerais; mas, em vez disso, a compreensão de 

aspectos não naturalísticos (culturais) da realidade se realizaria mediante inferências 

individuais, extraídas da “vida do espírito”. Ou seja, o conhecimento desta realidade 

espiritualizada se viabilizaria não pelos métodos das ciências da natureza. Seu estudo, por 

outro lado, competiria às ciências da cultura, nas quais o fator axiológico figuraria como 

componente determinante – mais precisamente, valores cuja existência independe da 

realidade, mas que nela adentram e lhe atribuem significado27. É esta forma de diferenciar 

“ser” e “dever ser”, “realidade” e “valor”, “natureza” e “cultura”, que permite uma 

reinterpretação do dualismo metodológico pela filosofia dos valores: se, de um lado, há as 

                                                           
25 Neste sentido, MIR PUIG, Santiago. Sobre la posibilidad y límites de una ciencia social del derecho penal. 
In: MIR PUIG, Santiago (org.). Derecho penal y ciencias sociales. Belaterra: Universidade Autónoma de 
Barcelona, 1982, p. 11. Tanto a Escola de Marburgo, mais presente no pensamento de Kelsen, como a 
“sudocidental” (“de Baden”), partem de uma mesma premissa epistemológica kantiana: a negação da dualidade 
“conhecimento-objeto” ou “consciência-mundo real”, característica de um idealismo crítico refratário à 
metafísica. No entanto, os caminhos seguidos por cada uma das tradições acabaram por ser bastante distintos, 
conforme sintetizado por Luís Cabral de Moncada: “Marburgo e os neo-kantianos olham mais para o conhecer 
e para o conhecimento nos seus quadros e nas suas leis gerais a priori; descendem mais da Razão pura ‘teórica’. 
Baden e os idealistas da cultura, porém, olham mais para os valores no que êles têm de individual e intuitivo e 
descendem mais da Razão pura ‘prática’”. MONCADA, Luís Cabral de. Prefácio. In: RADBRUCH, Gustav. 
Filosofia do direito. Trad. Luís Cabral de Moncada. Coimbra: Tipologia Minerva, 1934, p. X.  Para uma 
compreensão histórica e mais abrangente de como as distintas concepções do conhecimento científico 
impactaram as escolas penais, cf. MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al derecho penal. Buenos Aires: 
Editorial B de F, 2001, p. 163-185; e SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito 
material de delito e sistema penal integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 55-98. 
26 Mesmo porque, especificamente no campo penal, Karl Binding – antes de Kelsen – já empreendia esforços 
para delimitar o objeto e método da ciência jurídico-penal em face dos influxos de ideais jusnaturalistas e da 
sociologia (especialmente, o sociologismo jurídico orientado à defesa social). Com isso, segundo o próprio 
Binding, buscava ele delinear as bases de uma “ciência do direito positivo” e uma “dogmática do direito 
existente”. Mais detalhadamente em  BINDING, Karl. Handbuch des Strafrecht, tomo 1. Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1885, p. VII-X, 8-9; e BINDING, Karl. Grundriss des Deutschen Strafrecht. 8. ed. Leipzig: Felix 
Meiner, 1913, p. V-XIX. É importante ressaltar que a orientação jurídico-positivista de Binding não se 
confundia com a posição de Franz von Liszt, cujas bases positivistas assumiam assumiam características 
distintas. A construção de uma “ciência conjunta do direito penal” por von Liszt, não obstante elevasse a 
dogmática à condição de “barreira intransponível da política criminal”, inclinava-se muito mais à consideração 
de elementos empíricos nas análises científico-jurídicas, na medida em que proporcionassem ao direito penal 
uma melhor consecução de seus fins (preventivos). Cf. VON LISZT, Franz. La idea de fin en el derecho penal: 
programa de la Universidad de Marburgo, 1882. Trad. Carlos Pérez del Valle. Granada: Comares, 1995.  
27 MONCADA, Luís Cabral de. Prefácio... op. cit., p. XI e XII. Emil Lask, uma das principais chaves teóricas 
do neukantismo “sudocidental”, definia a ciência jurídica como uma “ciência empírica da cultura”. Cf. LASK, 
Emil. Gesammelte Schriften, v. 1. Organização de Eugen Herrigel. Tubingen: Mohr Siebeck, 1923, p. 306-329. 
Wilhelm Sauer, outro expoente desta linha de pensamento, definia a ciência do direito como uma “ciência do 
espírito”. Cf. SAUER, Wilhelm. Juristische Methodenlehre: zugleich eine Einleitung in die Methodik der 
Geisteswissenschaften. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1940, p. 31 e ss.; e SAUER, Wilhelm. Einführung in die 
Rechtsphilosophie: für Unterricht und Praxis. 2. ed. Berlim: Duncker & Humblot, 1961, p. 141-150. 
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“ciências da natureza”, de outro, figuram as “ciências da cultura” ou “do espírito”, nas quais 

questões de ordem axiológica exerceriam um papel fundamental.  

Como a ciência jurídico-penal compreendia sua posição em face da teoria social pode 

ser melhor analisada a partir das decisivas contribuições do jusfilósofo e penalista Gustav 

Radbruch (antes de sua fase jusnaturalista)28. Diferentemente do dualismo kelseniano, em 

que questões axiológicas não competiam à análise do jurista e a ciência do direito era em si 

uma ciência de normas, Radbruch definia a ciência jurídica como “cultural”, cujo método 

seria de uma “ciência normativa”, e que teria como objeto “ordens jurídicas” historicamente 

situadas. Ao cientista do direito, neste sentido, caberia delimitar os sentidos “objetivamente 

válidos” presentes na norma jurídica. Ao lado desta concepção estrita, o autor sustenta que 

o direito poderia ser analisado ainda pela filosofia do direito e filosofia religiosa do direito 

– destarte, não atribuindo grande relevância a possíveis contribuições teórico-sociais. Seu 

principal referencial para caracterização da ciência do direito como “cultural” é, na linha de 

sua escola teórica, um componente valorativo presente nas realidades jurídicas. Talvez este 

enfoque axiológico explique por que, não obstante se fizesse referência a uma “teoria social 

do direito” (Jellinek)29, de menor valia para a ciência jurídica seriam as contribuições da 

teoria social (considerada indiferente a elementos valorativos)30. 

Em todo caso, o sistema de pensamento que viria a dominar as ideias penais no 

período pós-neokantismo definiu justamente o dualismo metodológico, central tanto nas 

teorias de Kelsen como na dos neokantianos “sudocidentais”, como um dos principais alvos 

de crítica. O finalismo penal, especialmente nos estudos de Hans Welzel, argumentava que, 

                                                           
28 Esta análise é feita por Santiago Mir Puig, em MIR PUIG, Santiago. Sobre la posibilidad y límites de una 
ciencia social del derecho penal... op. cit., p. 11. Para aprofundamento da compreensão acerca de como as 
releituras de Kant influenciaram de modos distintos Kelsen e Gustav Radbruch, um dos nomes centrais da linha 
neokantista “sudocidental alemã”, NEUMANN, Ulfrid. Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft bei Hans 
Kelsen und Gustav Radbruch. Zwei “neukantinische” Perspektiven. In: PAULSON, Stanley L.; STOLLEIS, 
Michael (org.). Hans Kelsen: Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2005, p. 35-55. 
29 Cf. JELLINEK, Georg. Teoría general del estado. Trad. Fernando de los Ríos. México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 2000, p. 55-93, 115, 319-352. Desenvolvendo e problematizando as ideias de Jellinek 
sobre uma “doutrina” ou “teoria social do direito” (e “do Estado”), a partir de considerações metodológicas, 
cf. LASK, Emil. Gesammelte Schriften, v. 1... op. cit., p. 311-321.  
30 Na filosofia de Radbruch, a ciência jurídica estritamente considerada era, ao mesmo tempo: (i) intelectiva 
(busca compreender as significações dos sentidos objetivamente válidos contidos na norma jurídica); (ii) 
individualizadora (seu objeto são “ordens jurídicas” contextualizadas histórica e espacialmente); e (iii) 
referencial a valores (internaliza apenas aqueles fatos que possuem relação direta com os valores que se quer 
realizar – no caso, fatos cuja valoração indica um cumprimento ou uma transgressão do direito positivo). 
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Trad. Luís Cabral de Moncada. Coimbra: Tipologia Minerva, 1934, 
p. 12-13, 158-170. 
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ao separar drasticamente realidade e valor para afastar-se da “falácia naturalista”, a 

orientação valorativa do neokantismo teria  se equivocado pelo excesso, alheando a ciência 

penal do mundo concreto31. Daí Welzel ter buscado, por exemplo, delimitar como epicentro 

de seu universo teórico certas “estruturas lógico-objetivas” que não poderiam ser ignoradas 

pelo direito penal e sua ciência. Mas o principal ponto do finalismo, no que concerne à 

relação entre direito penal e teorias sociais, adviria não desta base ontológica da teoria, mas 

das teses welzelianas que indicavam uma necessidade distinta: a de se internalizar 

dogmaticamente a realidade das relações sociais concretas32. Esse direcionamento, que não 

se confunde com a sedimentação ontológica em torno das estruturas “lógico-reais”, é 

perceptível principalmente na ideia de “adequação social”, categoria dogmática cujo 

preenchimento depende de uma avaliação do ser da vida ético-social de uma comunidade – 

determinada e historicamente situada33.  

É verdade que o próprio Welzel buscou semear uma maior abertura da ciência penal 

a outras áreas do conhecimento, inclusive com alguma inclinação às descobertas de teoria 

social. Em conferência realizada na Universidade de Belgrano de Buenos Aires em 1971, o 

autor criticou a dogmática jurídico-penal germânica por, a seu ver, cultivar teorias “como a 

arte pela arte”, a ponto de, por vezes, deixar de considerar o delito “como um problema 

humano ou político”. É diante disso que Welzel propôs que, “(n)o lugar das finezas jurídicas 

dogmáticas, deveriam se aproveitar no futuro os conhecimentos científicos racionais da 

antropologia, da medicina, da psicologia e da sociologia”34. Entretanto, até pela proximidade 

                                                           
31 GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito: em comemoração aos trinta anos de Política 
criminal e sistema jurídico-penal de Roxin. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 
126, out./dez., 2000. 
32 Por exemplo: “O homem é um ser histórico, especialmente nas formas sociais, nas instituições e nas unidades 
supraindividuais de suas relações vitais. Somente partindo de uma diferenciação histórica das instituições e 
unidades supraindividuais é que se pode dizer o que cada um deve fazer. [...] somente considerando as 
particularidades históricas, ou seja, os dados de um conjunto de circunstâncias empíricas e condicionadas 
temporalmente, pode se dizer quais ordens sociais concretas são as justas, e, neste caso, a afirmação somente 
é válida para o período durante a qual estas circunstâncias se mantêm”. Em um plano social mais amplo, Welzel 
defende que a divergência de opiniões acerca destes critérios para separação do justo do injusto haveria de ser 
resolvida pela autoridade de um direito positivo. 
33 Cerezo Mir, ao destacar que o finalismo não se referia a uma ética social imanente, mas a parâmetros ético-
sociais predominantes em uma sociedade historicamente definida, complementa que “Welzel mantinha, pois, 
uma referência constante à realidade social, mas isso nada tem a ver com as estruturas lógico-objetivas. Não 
há que confundir [...] o ontológico e o real, como ocorre com frequência no chamado neo-ontologismo. A 
referência à realidade social e aos juízos de valor imperantes nela se adverte também no critério da adequação 
social”. CEREZO MIR, José. “Ontologismo y normativismo  en el finalismo de los años cincuenta”. Revista 
de Derecho Penal y Criminología, v. 2, n. 12, p. 56, 2003.  
34 WELZEL, Hans. La dogmática del derecho penal. Trad. Carlos A. Finzi. In: WELZEL, Hans. Estudios de 
filosofía del derecho y derecho penal. Montevideo, Buenos Aires: B de F, 2013, p. 51. 
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entre esta proposta e seu falecimento (1977), Welzel não pôde desenvolver a ideia com a 

mesma sistematicidade com que alicerçou sua teoria finalista.  

Em todo caso, apesar desta mudança de perspectiva, seria equivocado afirmar que os 

olhares do finalismo ao ser da sociedade e da ação humana levaram a ciência penal a outro 

nível de relação com estudos teórico-sociais. Dito de forma mais clara: não obstante esse 

posicionamento exteriorizado na fase final de sua produção científica, a essência da obra 

pela qual Welzel é mais marcantemente lembrado não redefiniu as (restritas) relações entre 

ciência penal e teoria social. Em verdade, considerando o núcleo da metodologia finalista, o 

que mais se destaca é um método de “síntese ôntica-axiológica”35, de bases muito mais 

fenomenológicas36 do que orientadas a teoria social. Talvez isso explique por que, saindo do 

eixo das estruturas lógico-reais, o sistema finalista é pouco claro acerca de como a ciência 

penal poderia operacionalizar, com consistência metodológica, a maior atenção à realidade 

proposta, por exemplo, nas teorias sobre adequação social37.  

Essa desarmonia pode ser bem visualizada nas considerações que Luis Greco constrói 

acerca dos argumentos finalistas contra o dualismo metodológico e suas rígidas separações 

entre ser e dever ser. Após afirmar que esta crítica “não deixa de ter sua razão” (“direito e 

realidade se interpenetram e confundem”), Greco conclui que “muitos dados fornecidos pela 

observação empírica devem conseguir introduzir-se em algum lugar na sistemática do 

delito”38. O ponto que chama atenção é que, apesar do argumento do autor ser bem 

desenvolvido, seu fechamento possui um sentido muito mais propositivo, do que 

necessariamente um conteúdo explicativo acerca de seu modus operandi científico. É fato 

que essa discussão não integra o objeto enfrentado por Greco no texto em que esta passagem 

se encontra. Seja como for, a indeterminação presente no trecho em destaque parece dar o 

tom de como a literatura penalista posterior ao finalismo viria a lidar com o problema das 

relações entre direito e outras ciências, dentre as quais a teoria social. 

                                                           
35 GRACIA MARTÍN, Luis. “El finalismo como método sintético real-normativo para la construcción de la 
teoría del delito”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n. 06-07, p. 07:1-07:22, 2004 (p. 
07:03). 
36 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general. 9. ed. Barcelona: Reppertor, 2011, p. 136. 
37 Sobre isso, cf. CANCIO MELÍA, Manuel. L’adeguatezza sociale. In: PAWLIK, Michael; CORNACCHIA, 
Luigi. Hans Welzel nella prospectiva attuale: fondamenti filosofici sviluppi dogmatici ed esiti storici del 
finalismo penale. Napole: Editoriale Scientifica, 2015, p. 103-126 
38 GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito... op. cit., p. 126.  
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Isso porque veio a se consolidar na ciência jurídica certo “pluralismo metodológico”, 

voltado à superação de polarizações extremadas entre abordagens intuitivas e dedutivo-

racionais. Esta tendência metodológica alcançou também o direito penal, cuja ciência de 

tradição europeia-ocidental passou a caracterizar-se cada vez mais por um “ecleticismo” 

voltado à conjugação de elementos normativos, valorativos e extraídos da realidade (social 

ou ontológica)39. Especialmente para dar conta de uma certa “interlegalidade” que recaíra 

sobre a ciência penalista no contexto de globalização40, teria se produzido uma “abertura 

metodológica” que levava em conta nos estudos penais procedimentos analíticos das mais 

variadas naturezas. Do ontologismo ao normativismo, de uma preocupação com a eficiência 

a uma orientação a princípios, de uma lógica material ao funcionalismo: nenhuma das 

abordagens, nesta linha, seria refutada de pronto e a priori, passando a se considerar 

equivocado falar em um “único método verdadeiro” nesse contexto jurídico-penal 

globalizado. Ao contrário, cada método seria capaz de mostrar seu potencial compreensivo, 

o que dependeria da aferição de qualidade dos argumentos obtidos por meio deles41.  

O ecletismo de métodos na produção científica em direito penal no pós-finalismo é 

perceptível pela combinação de diferentes estratégias de análise, pela internalização de 

conceitos advindos de outras áreas do conhecimento, ou mesmo pela defesa de uma maior 

                                                           
39 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona: José M.ª 
Bosch, 2002, p. 62. Neste mesmo sentido, traçando um panorama das tendências da ciência jurídica em direção 
a um “pluralismo metodológico”, Elías Diaz afirma que tal estratégia “recolheria informação de três canais 
fundamentais, os quais implicam sucessivamente: 1) Consideração da norma como base do direito: primazia 
da norma (concepção normativa do direito). 2) Investigação sobre a dimensão social do direito: análise das 
repercussões sociais da normatividade jurídica. 3) Explicitação dos fins, interesses e valores (concepção de 
mundo) que orientam e pretendem realizar-se em uma normatividade e possível crítica dos mesmos”. O desafio 
seria, segundo ele, justamente estabelecer uma coordenação coerente sobre estas formas de se estudar 
cientificamente os problemas jurídicos. DÍAZ, Elías. Sociología y filosofía del derecho. 2. ed. Madrid: Taurus, 
1981, p. 123.  
40 Sobre isso, cf. URBINA GIMENO, Íñigo Ortiz. La excusa del positivismo: la presunta superación del 
“positivismo” y el “formalismo” por la dogmática penal contemporánea. Cizur Menor (Navarra): Thomson-
Civitas, 2007, p. 104-106. Termos como “gramática universal” ou “internacional” do direito penal, além de 
“ciência jurídico-penal universal”, são utilizados para exprimir uma pretensão, presente em partes da literatura 
penalista, de se estabelecer uma ciência cujo grau elevado de abstração a qualificaria para, de modo consistente, 
abranger realidades penais de diversos países. A respeito deste tema, porém restringindo seu alcance a países 
do ocidente, cf. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Retos científicos y retos políticos de la ciencia del derecho 
penal”. Revista de Derecho Penal y Criminología, v. 2, n. 9, p. 83-101, 2002; e HIRSCH, Hans Joachim. 
“Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtswissenschaft: nationale und universale 
Strafrechtswissenschaft”. Zeitschrift fùr die gesamte Strafrechtswissenschaft – ZStW, v. 16, n. 4, p. 835-854, 
2004. 
41 Tanto o raciocínio como as expressões transcritas podem ser conferidas em VOGEL, Joachim. “Derecho 
penal y globalización”. Trad. Manuel Cancio Melliá. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma d Madrid, n. 9, p. 117, 2005. 
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orientação do direito penal e sua ciência à realidade social em que se inserem42. Mesmo em 

estágios mais recentes da ciência penalista, frequentemente há uma sobreposição de 

considerações axiológicas de notável influência neokantiana, uma tópica de soluções de 

casos ad hoc, além de algumas referências a princípios político-criminais e fatores de 

natureza ontológica. Em todo caso, uma constante desse sincretismo metodológico pós-

finalista seria a estruturação de modelos teóricos cujas bases passam pela normativização de 

conceitos, bem como pela compreensão do direito penal como sistema teleologicamente 

orientado43.  

Talvez um dos modelos que mais perceptivelmente promovem esta junção de 

métodos e formas de análise seja o sistema teleológico-racional de Claus Roxin. Além de 

orientar-se pela prevalência de postulados político-criminais como elementos a informar o 

preenchimento material de categorias dogmáticas e a solução de casos, um dos pilares 

centrais do modelo de Roxin consiste na defesa de uma conjugação entre “pensamento 

sistemático” e “pensamento problemático”. Sem renunciar à ideia de “sistema”, o objetivo 

seria justamente proporcionar concretizações normativas em tese mais atentas às 

particularidades dos casos concretos44.  

Não obstante, mesmo estudos penalistas favoráveis ao ecletismo desse “sistema 

penal aberto” seguiram considerando inadequada uma interdisciplinaridade entre ciência 

jurídico-penal e abordagens alinhadas à teoria social; que, em tese, poderiam dar novas 

dimensões sobre a realidade que a ciência penalista pretende levar em conta. Segundo Jorge 

de Figueiredo Dias, o motivo central da necessidade de manter esse afastamento seria o fato 

de estas outras áreas não compartilharem dos mesmos “pressupostos metodológicos 

                                                           
42 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Introducción al derecho penal: instituciones, fundamentos y 
tendencias del derecho penal, v. 1. 5. ed. Madrid: Centro de Estudios Ramón Aceres, 2012, p. 686 e 746-754. 
Apesar de ter se consolidado ao longo das décadas da segunda metade do século XX, esta orientação da ciência 
do direito penal ao real das relações sociais tratava-se de algo que já era defendido por Thomas Würtenberger 
desde o fim da década de 1950, em suas teses de que os estudos dogmático-penais poderiam se revigorar não 
apenas pelas contribuições da filosofia do direito, mas também por meio de uma “abertura à realidade”. 
WÜRTENBERGER, Thomas. La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania. Trad. Mario 
Losano e Franco Giuffrida Répaci. Milão: Giuffrè, 1965, p. 48 e ss.    
43 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximación al derecho penal contemporáneo... op. cit., p. 63. 
44 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, tomo I. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y 
García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 206-216. Na literatura jurídico-penal 
brasileira, cf. FERNANDES, Fernando Andrade. Sobre uma opção jurídico-política e jurídico-metodológica 
de compreensão das ciências jurídico-criminais. In: ANDRADE, Manuel da Costa. Liber discipulorum para 
Jorge de Figueiredo Dias. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 53-83. Para uma perspectiva constitucionalista 
dos desafios de uma “concretização normativa” adequada socialmente, cf. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e 
Hércules... op. cit., p. 57. 
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específicos” e “finalidades prático-normativas autônomas” da dogmática penal (considerada 

pelo autor como ciência de escopo predominantemente pragmático)45. Isso, no entanto, 

tampouco significa que o sincretismo dos modelos “teleológico-racionais” tenha 

estabelecido de forma clara seu alcance e limites metodológicos. Neste sentido, apesar das 

reservas opostas à interlocução da “ciência conjunta do direito penal” com outras ciências 

sociais, bem menos discutidos são os eventuais descompassos que podem resultar da 

preponderância da política criminal (cujos preceitos, em verdade, nem sempre têm uma 

delimitação material precisa) sobre a dogmática jurídico-penal46. Destarte, a preocupação 

dispensada por estes modelos à solidez de seus alicerces metodológicos parece ser, no 

mínimo, descontínua e irregular. 

Seja como for, essa abertura metodológica não se resume a Roxin, sendo percebida 

também – embora de modo bastante distinto – no funcionalismo normativista de Günther 

Jakobs, especialmente em escritos mais recentes sobre novas formas de autocompreensão da 

ciência jurídico-penal a partir deste modelo. Caracterizada por sua acentuada 

normativização, o normativismo funcionalista de Jakobs tem sido temperado pela defesa de 

uma maior orientação à realidade “da norma” e das dinâmicas sociais. Neste setndio, 

afastando-se de um formalismo axiologicamente neutro, Jakobs iniciar por definir como 

objetivo da ciência penalista a produção de teorias pelas quais o conteúdo do direito pudesse 

ser interpretado como “legítimo” ou “ilegítimo”; ou, sob outra perspectiva, que permitissem 

a identificação de quais discursos penais corresponderiam à verdadeira identidade normativa 

de uma sociedade, histórica e concretamente considerada47.  

                                                           
45 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, tomo I – questões fundamentais; a doutrina geral do 
crime. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 18. 
46 Em tom crítico, Fábio Roberto D’Avila aponta o problema da elasticidade conceitual que caracteriza a 
própria ideia de política criminal, salientando ainda o risco de que regras jurídico-penais e categorias 
dogmáticas acabem sendo indevidamente flexibilizadas. Segundo o autor, em nome de finalidades 
prevencionistas advindas de preceitos político-criminais, poderia se colocar em risco não apenas a coerência 
científica do direito penal, mas também uma série de liberdades individuais. D’AVILA, Fabio Roberto. 
Ofensividade em direito penal: escritos sobre a teoria do crime como ofensa a bens jurídicos. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 26 e 29-33. Também Eduardo Saad-Diniz destaca que, em virtude de 
buscar suas bases em um campo formado por inúmeras percepções e conceitos nem sempre bem precisados 
teoricamente, a política criminal não fornece, por si mesma, referências sólidas para orientação do sentido 
operacional do direito penal. Aqui, em vez de se abrir cognitivamente o direito penal para aumentar sua 
capacidade de dar conta dos conflitos, suas portas acabariam se escancarando para uma entrada indiscriminada 
de influxos políticos. SAAD-DINIZ, Eduardo. Inimigo e pessoa no direito penal. São Paulo: LiberArs, 2012, 
p. 87-90.  
47 JAKOBS, Günther. Strafrecht als wissenschaftliche Disziplin. In: ENGEL, Christoph; SCHÖN, Wolfgang. 
Das Propium der Rechtswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, p. 106. Do mesmo autor, tangenciando 
o tema sob outra perspectiva, JAKOBS, Günther. “La ciencia del derecho penal ante las exigencias del 
presente”. Revista peruana de ciencias penales, Lima, v. 7/8, n. 12, p. 303-320, 2002. Frisch, no mesmo texto 
trabalhado mais acima, afirma como papel da ciência penal a demarcação teórica das diferenças entre um 
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Percebe-se que, nesta formulação, a sociedade cuja identidade normativa é analisada 

é real, e não apenas imaginada para idealmente se adequar aos filtros deste ou daquele 

universo teórico. Daí Jakobs postular a tese de que a ciência jurídico-penal não poderia 

deixar de se atentar às “condições reais do Direito”, na medida em que delas dependeria 

como as normas penais e as instituições normativamente estruturadas se operacionalizariam 

junto à sociedade48.  

O modo pelo qual a ciência do direito penal deveria relacionar-se com as dinâmicas 

da realidade social é causa de profundos dissensos teóricos. Incorrendo em constantes 

polarizações, não raro a literatura penalista oscila entre extremos, seja de um empirismo 

exasperado ou de um idealismo quase impassível às circunstâncias sociais. Conforme Jesús-

María Silva Sánchez, que desenvolve raciocínio precisamente neste sentido, tais 

polarizações frequentemente fazem com que a pena seja compreendida ora como “amarga 

necessidade” empírica, ora como “solene reafirmação do direito”; já o delito, ora como 

“movimento corporal que causa a lesão de um interesse”, ora como “expressão de um sentido 

que nega a norma”. Todavia, é questionável se a verdade acerca dos sujeitos envolvidos no 

conflito penal, ou mesmo de categorias como delito e pena, não envolveria aspectos de 

ambas as dimensões de apreensão do problema penal. Ou seja, se tais sujeitos e categorias 

não seriam nem meras manifestações perceptíveis de uma realidade empírica, tampouco 

apenas elementos abstratos de um espaço de interações comunicativas; sendo, ao contrário, 

ambas as interpretações partes de uma mesma verdade. Se essa conexão entre realidade e 

normatividade for adotada como premissa, um dos grandes desafios das ciências criminais 

                                                           
direito penal “correto” e “incorreto”, ou “justo” e “injusto”. FRISCH, Wolfgang. Wesenzüge 
rechtswissenschaftlichen Arbeitens… op. cit., p. 174-175. 
48Segundo Jakobs, caso os limites cognitivos da realidade normativa fossem ignorados, maior o risco de a 
ciência penalista perder-se em abstracionismos, cujo resultado seriam “insuficiências teóricas”. JAKOBS, 
Günther. “Strafrecht als wissenschaftliche Disziplin”... op. cit., p. 134. O valor da crítica de Jakobs ganha ainda 
mais força pelo fato de ter reconhecido essa necessidade de abertura ao empírico em um universo teórico 
reconhecido por suas fortes bases normativistas e comunicativas. Contudo, é importante ressalvar que, aqui, 
Jakobs tem como preocupação manifesta as condições sociais que determinam um certo “suporte cognitivo” 
que subjaria à norma, e do qual dependeria seu cumprimento pelos cidadãos. Jakobs constrói este pensamento 
aliando-o a suas teses de despersonalização, defendendo a possibilidade de se retirar, ao menos parcialmente, 
o status de cidadão do indivíduo cuja capacidade de observância da norma não é acompanhada de uma 
suficiente substanciação cognitiva. Este trabalho não compartilha das ideias de Jakobs com relação à 
despersonalização pelo direito penal; todavia, ao mesmo tempo, compreende que a generalização da crítica 
feita pelo autor à indiferença para com a “realidade da norma” serve como interessante ponto de partida para 
uma rediscussão da relação entre ciência penal e dinâmicas sociais concretas. Para uma crítica às ideias de 
despersonalização em Jakobs a partir de seus próprios fundamentos teóricos, cf. PAWLIK, Michael. “O 
terrorista e o direito dele: sobre a posição teórico-jurídica do terrorismo moderno”. Trad. Eduardo Saad-Diniz. 
In: PAWLIK, Michael. Teoria da ciência do direito penal, filosofia e terrorismo. São Paulo: LiberArs, 2012, 
p. 109-144; e SAAD-DINIZ, Eduardo. Inimigo e pessoa no direito penal. São Paulo: LiberArs, 2012. 
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parece ser o estabelecimento de teorizações que sejam adequadas às circunstâncias sociais 

concretas, ao mesmo tempo sem comprometer a solidez metodológica da ciência do direito 

penal ou recorrer a ontologismos extremados49-50. 

Não obstante, o sincretismo que caracterizou algumas das ideias penais no período 

pós-finalista não logrou consolidar as bases para um diálogo mais profícuo com as 

contribuições da teoria social – ainda que, de forma relativamente descontínua, tenha se 

valido das teorias da sociedade para a delimitação de novos universos teóricos na dogmática 

penal. Em verdade, excetuando-se tentativas de alguns teóricos alemães de, entre as décadas 

de 1970 e 1980, fundamentar um “direito penal orientado pelas ciências sociais” 

(sozialwissenschaftlich orientierten Strafrecht)51, não parece ter sido esta a preocupação do 

período, tendo o cenário geral dos estágios mais recentes da ciência penalista reservado à 

teoria social uma posição restrita. Primeiramente, por conta de a dogmática jurídico-penal 

de tradição europeia-ocidental se elevar, por vezes, em esmeros teóricos cuja 

retroalimentação e aparente autossuficiência levam as ideias penais constantemente ao limite 

entre, de um lado, o refinamento teórico necessário para resolver problemas e, de outro, o 

alheamento dos conflitos e dinâmicas concretas da sociedade52. Todavia, e em segundo 

                                                           
49 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Del derecho abstracto al derecho ‘real’”. InDret – Revista para el Análisis 
del Derecho, n. 4/2006. Disponível em: < http://www.indret.com/pdf/377_es.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
50 “Não obstante, a interrelação e relativização entre facticidade e normatividade, entre o que são teorias 
descritivas e teorias prescritivas da pena, enfrenta-se uma objeção metodológica [...] denominada geralmente 
como falácia naturalista, a qual estabelece a impossibilidade de derivar, na argumentação lógica, o dever ser 
do ser, ou seja, de obter critérios normativos a partir de premissas fáticas [...]. No âmbito da teoria da pena ou 
do fim do direito penal, deve-se prestar atemção também à distinção entre as bases argumentativas próprias 
das ciências sociais, nas quais domina a faticidade, e as da ciência jurídico-penal, âmbito próprio da 
normatividade”. ALCÁCER GUIRAO, Rafael. “Facticidad y normatividad. Notas sobre la relación entre 
ciencias sociales y Derecho penal”. Actualidad Penal, n. 13, p. 229-261, mar.-abr. 2001 (p. 231-232). 
51 Dentre as contribuições da época neste sentido: LAUTMANN, Rüdiger. Soziologie vor den Toren der 
Jurisprudenz: zur Kooperation der beiden Disziplinen. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1971; NAUCKE, 
Wolfgang. Über die juristische Relevanz der Sozialwissenschaften. Frankfurt am Main: Alfred Metzner, 1972; 
GRIMM, Dieter (org.). Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften. Frankfurt am Main: Athenäum 
Fischer Taschenbuch, 1974; SCHÜNEMANN, Hans-Wilhelm. Sozialwissenschaften und Jurisprudenz: eine 
Einführung für Praktiker. Munique: C. H. Beck, 1976; HASSEMER, Winfried; LÜDERSSEN, Klaus; 
NAUCKE, Wolfgang. Fortschritte im Strafrecht durch die Sozialwissenschaften? Heidelberg: C. F. Müller 
Juristischer Verlag, 1983; HASSEMER, Winfried (org.). Sozialwissenschaften im Strafrecht: Fälle und 
Lösungen in Ausbildung und Prüfung. Darmstadt: Luchterhand, 1984. 
52 “As relações do Direito penal com a filosofia, que nos obrigaram durante séculos a assumir, refletir e refazer, 
aparecem controladas por uma complexidade cega e um esoterismo dogmático. Também as humanidades e as 
ciências sociais têm perdido o interesse que durante os anos setenta e oitenta nos fizeram investigar sedentos 
de ciência; na atualidade, aparecem marginalizadas somente como ciências auxiliares” (destaques em itálico 
do original). HASSEMER, Winfried. A autocomprensión de la ciencia del derecho penal frente a las exigencias 
de su tiempo. Trad. Mª del Mar Díaz Pita. In: ESER, Albin; HASSEMER, Winfried; BURKHARDT, Björn 
(org.). La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio. Versão espanhola organizada por Francisco Muñoz 
Conde. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 22-23. 
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lugar, há também legítimas razões epistemológicas para essa contenção, especificamente a 

(correta) preocupação de alguns teóricos em, sem refutar o sincretismo metodológico dos 

tempos presentes, estabelecer fronteiras a serem respeitadas para manter a integridade da 

ciência do direito penal. Precisamente nesta linha, Joachim Schulz sustenta que áreas como 

a filosofia, psicologia ou sociologia do direito podem até influenciar a dogmática jurídico-

penal; contudo, a internalização destes elementos se daria unicamente em virtude de sua 

utilidade interna para o sistema da ciência penal, bem como pela plausibilidade destes 

resultados consoante o espírito humano daquele momento histórico. Assim, nesta linha 

restritiva, razoavelmente difundida, elementos de teoria social poderiam até integrar a 

justificação de um dado posicionamento do cientista, mas jamais servir como critério de 

definição daquilo que é correto ou incorreto em direito penal53.  

Disso resulta que o sincretismo metodológico dos estágios mais recentes da ciência 

penalista admite uma espécie de diálogo com contribuições de teoria social – todavia, algo 

no máximo restrito, que apenas esparsamente produz reorientações realmente sigificativas. 

Quer dizer que, apesar deste cenário pouco animador, importantes construções teóricas 

foram alcançadas por meio da interlocução com algumas teses de teoria social, buscando 

novas chaves de leitura para a reflexão de problemas propriamente penais. Três exemplos 

bastante díspares entre si ilustram a ampla margem de possibilidades em que ideias penais 

já foram reposicionadas, ou ao menos rediscutidas, com fundamento em noções de teoria 

social.  

A primeira destas experiências consiste na abertura dos estudos penais às teses 

sociológicas dedicadas a entender como certos aspectos da vida social são impactados pelos 

novos riscos da modernidade tardia, bem como pelas novas formas pelas quais estes riscos 

são socialmente percebidos. Esperava-se que a interface sociológica proporcionasse novas 

chaves de leitura para compreender criticamente transformações que a ordem jurídico-penal 

vinha sofrendo, no sentido de assumir uma atitude intensamente prevencionista, 

consubstanciada em estratégias político-criminais como austeras antecipações de tutela 

penal54.  

                                                           
53 SCHULZ, Joachim. Die Strafrechtsdogmatik nach dem Ende der vor- und außerjuristischen Gerechtigkeit. 
In: ENGEL, Christoph; SCHÖN, Wolfgang (org.). Das Proprium der Rechtswissenschaft. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2007, p. 151.  
54 Blanca Mendoza Buergo chega a afirmar ter havido uma “‘importação’ do conceito ‘sociedade do risco’ às 
análises propriamente jurídicas”. MENDOZA BUERGO, Blanca. El derecho penal en la sociedad del riesgo. 
Madrid: Civitas, 2001, p. 34 e ss. Afirmando que a pouca receptividade das ideias penais a conhecimentos não-
jurídicos produz uma “impressão de irrelevância”, Cornelius Prittwitz busca demonstrar possíveis ganhos que 
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Em segundo lugar, embora adotando marcos teóricos bastante distintos do primeiro 

exemplo, uma autorreflexão da ciência penal com base em elementos teórico-sociais também 

pode ser observada nas propostas de redimensionar o conteúdo de determinadas categorias 

dogmático-penais adotando teorias críticas da sociedade como ponto de referência. É 

precisamente esta a estratégia que Klaus Günther propõe para ressignificar as ideias de 

imputação e responsabilidade a partir de um “paradigma comunicativo”, o qual, extraído 

das teorias comunicativas habermasianas, redefinia a compreensão dos conteúdos morais 

das atuações individuais e relações interpessoais55.  

Por fim, a mais atual abordagem do direito penal a partir de teorias sociais talvez seja 

a interação deste com as ciências econômicas56. Isso se verifica tanto na construção de novos 

rumos dogmáticos para dar conta dos novos conflitos que envolvem a criminalidade 

corporativa (e.g. teorias sobre a atribuição de responsabilidade penal individual em contextos 

de criminalidade empresarial orientadas por uma assimilação de estudos em “behavioral law 

and economics” e “psicologia social”57), como no posicionamento da perspectiva jurídico-

penal na análise interdisciplinar das novas estratégias organizacionais para prevenção de 

delitos no âmbito corporativo – especialmente, estudos sobre criminal compliance a partir 

de uma interlocução entre direito penal e determinadas disciplinas não-jurídicas (como a 

                                                           
poderiam advir desta interação para a compreensão jurídico-penal da ideia de risco – especialmente, traçando 
paralelos com vertentes da “sociologia do risco” e enfocando estudos dedicados ao problema da decisão em 
contextos de risco. PRITTWITZ, Cornelius. Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht 
und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1993, p. 81-127. 
Analisando correlações entre as interpretações penais e sociológicas acerca do risco, e situando a produção 
científica do Brasil no debate, Eduardo Saad-Diniz afirma que “(a) orientação sociológica do risco recebeu 
cuidados dos penalistas, cujas investigações, guardadas as sutilezas que os distinguem entre si, convergem em 
busca de orientação resolutiva para a interpretação do sistema jurídico-penal”. SAAD-DINIZ, Eduardo. Risco 
nuclear. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 19, n. 224, p. 12-13, jul. 2011. Sobre o tema, cf. ainda SILVEIRA, 
Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal de perigo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. 
55 GÜNTHER, Klaus. Responsabilização na sociedade civil. In: PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, 
Marta Rodriguez de Assis. Teoria da responsabilidade no Estado democrático de direito: textos de Klaus 
Günther. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1-26; e GÜNTHER, Klaus. Qual o conceito de pessoa de que necessita 
a teoria do discurso do direito? Reflexões sobre a conexão interna entre pessoa deliberativa, cidadão e pessoa 
de direito. In: PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Teoria da responsabilidade 
no Estado democrático de direito: textos de Klaus Günther. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27-52.  
56 A reconsideração das “ciências sociais” como relevantes para os estudos jurídicos encontra grande amostra, 
segundo Wolfgang Hoffmann-Riem, no crescente peso que ganharam as “análises econômicas do direito”.  
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Zwischenschritte zur Modernisierung der Rechtswissenschaft. Juristen 
Zeitung, n. 13, p, 645-652, jul. 2007. 
57 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; VARELA, Lorena. Responsabilidades individuales en estructuras de 
empresa: la influencia de sesgos cognitivos y dinámicas de grupo. In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (dir.); 
MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel (coord.). Criminalidad de empresa y compliance: prevención y 
reacciones corporativas.  Barcelona: Atelier, 2013, p. 265-266. 
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sociologia das organizações e a própria economia), avaliadas como capazes de informar a 

observação que a ciência penal realiza dos comportamentos econômicos58.  

Esta série de abordagens confirma que, de certo modo, o pluralismo metodológico 

possibilitou não apenas a releitura de antigas questões por meio das contribuições de outras 

disciplinas59 – dentre as quais, a teoria social. Para além disso, foram apresentadas também 

propostas sofisticadas de interpretação científica de novos problemas sociais, bem como do 

papel desempenhado pelo reforço punitivo do direito penal no gerenciamento deles. Talvez 

parte deste crescimento da importância dos resultados de pesquisas em teoria social se deva 

ao fato de que, com o avançar das discussões, as análises jurídicas orientadas por esta 

cooperação interdisciplinar abandonaram uma postura puramente crítica em relação ao 

direito penal – atitude que, como visto anteriormente, não recebia muita simpatia no meio 

jurídico-acadêmico e político. No lugar de contestar as bases do sistema da ciência penal, o 

caminho escolhido foi o de um predomínio, ainda vigente, de abordagens integrativas cujo 

propósito se dirige menos ao enfrentamento, e mais à busca de soluções ou alternativas para 

as demandas dos sujeitos envolvidos no conflito penal e para as necessidades práticas do 

sistema de justiça60. 

                                                           
58 Os desenvolvimentos teóricos em direito penal envolvendo temas de criminal compliance é mencionado por 
Frank Saliger como um paradigma das possibilidades geradas por uma maior interdisciplinaridade nas ciências 
criminais. SALIGER, Frank. Intra- und Interdisziplinarität: wie kommt das Neue in die Rechtswissenschaft? 
In: HILGENDORF, Eric; SCHULZE-FIELITZ, Helmuth (org.). Selbstreflexion der Rechtswissenschaft. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, p. 130-131. Ao analisar os processos de formação dos programas de criminal 
compliance, Saad-Diniz se vale da sociologia das organizações para interpretar o papel dos “deveres de 
colaboração” nos contextos de autorregulação regulada – ressaltando, ainda, que as interações entre direito 
penal e economia viabilizam novas formas de observação das condutas economicamente orientadas. SAAD-
DINIZ, Eduardo. “Fronteras del normativismo: a ejemplo de las funciones de la información em los programas 
de criminal compliance”. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 108, p. 415-441, 
jan.-dez. 2013.     
59 Exemplo de correlação entre a ciência jurídico-penal e disciplinas não necessariamente teórico-sociais é o 
debate, ainda a ser mais extensamente desenvolvido, sobre a recepção pelo direito penal das descobertas 
recentes das neurociências. Sobre isso, reunindo os principais debates a respeito sob diferentes perspectivas, 
RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel de Oliveira. Livre arbítrio e direito penal: revisão frente aos aportes da 
neurociência e à evolução dogmática. São Paulo: Marcial Pons, 2018; CRESPO, Eduardo Demetrio (dir.); 
MAROTO CALATAYUD, Manuel (coord.). Neurociencias y derecho penal: nuevas perspectivas en el ámbito 
de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la periculosidad. Montevideo: B. de F., 2013; FEIJÓO 
SÁNCHEZ, Bernardo José. “Derecho penal y neurociencias: una relación tormentosa?”. Revista peruana de 
ciencias penales, Lima, n. 24, p. 253-326, 2012; e HASSEMER, Winfried. “Neurociências e culpabilidade em 
direito penal”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 21, n. 100, p. 211-226, jan./fev. 2013. 
60 Ainda em 1970, Klaus Lenk já propunha que, caso se pretendesse que as abordagens teórico-sociais de 
problemas jurídicos deixassem de ser apenas “ideologias justificatórias”, haveria que se abandonar uma atitude 
crítica autocentrada e desprovida de preocupação com a realidade dos sujeitos envolvidos no conflito e na 
ordem jurídico-penal. Lenk, neste contexto, fazia referência às necessidades dos responsáveis por decidir a 
resolução do conflito penal, buscando, assim, uma convergência das inteligências crítica e pragmática. 
Todavia, seu diagnóstico torna-se especialmente interessante se ampliado e quando observado em uma 
perspectiva a posteriori, haja vista que grande parte dos estudos cuja capacidade de rendimento vem se 
mantendo relativamente estável possuem uma orientação neste sentido, apesar de suas diferenças. LENK, 
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Todavia, apesar dos exemplos indicarem ter se disseminado no meio penalista 

alguma disposição a dialogar com linhas de pesquisa afeitas à teoria social, isso não significa 

que a ciência jurídico-penal tenha delimitado com precisão as condições e estratégias a serem 

utilizadas, a fim de operacionalizar adequadamente essa interdisciplinaridade. Há, aqui, dois 

problemas principais: o primeiro, envolvendo uma sobreposição descuidada de métodos; o 

segundo, resultante de uma insuficiente diferenciação entre os elementos conceituais da 

ciência receptora e os recebidos da outra disciplina61. 

Primeiramente, valer-se de uma “interdisciplinaridade metodológica” (uma 

disciplina permite-se informar pelo método da outra) não implica uma adoção irrefletida de 

um sincretismo, o que poderia prejudicar a própria delimitação do interesse epistemológico 

que move um determinado estudo. Evidente que um intercâmbio de métodos pode trazer 

ganhos para a ciência jurídica, mas não de modo sobreposto, ou pretendendo extrair 

resultados jurídicos diretamente de análises que se utilizaram de métodos de outras ciências. 

Por exemplo: será mais próxima da ciência política do que da jurídica, se uma norma for 

analisada apenas quanto ao papel que desempenha na manutenção do poder estatal e sua 

capacidade de efetivamente fazê-lo. Os resultados de uma pesquisa que caminhasse nesse 

sentido não poderiam ser pura e inadvertidamente utilizados como critérios normativos, 

prontos a serem incorporados pelo direito. Por outro lado, uma “interdisciplinaridade 

metodológica” mais autêntica se daria a partir do momento em que – para ficar no exemplo 

anterior – o recurso à ciência política tivesse como objetivo final obter uma melhor 

compreensão das estruturas e sentidos jurídicos da norma. Nesta segunda hipótese, a 

utilização de fórmulas e estratégias de outra disciplina serviria como um contributo ao estudo 

em direito.  

Em segundo lugar, no nível de uma “interdisciplinaridade teórica”, o risco consiste 

especialmente na internalização, por uma determinada disciplina científica, de conceitos de 

outra, sem que haja uma “tradução” para adequá-lo ao universo teórico da primeira. Há, aqui, 

uma ausência de demarcação clara das diferenças que o estudo estabelece, por exemplo, 

                                                           
Klaus. “Von der Bedeutung der Rechtswissenschaft und der Sozialwissenschaften für Juristen”. Kritische 
Justiz, v. 3, n. 3, p. 273-282, 1970.  
61 Observa-se aqui a diferenciação taxonômica que Julie Thompson Klein realiza entre interdisciplinaridade 
“metodológica” e “teórica”. KLEIN, Julie Thompson. A taxonomy of interdisciplinarity. In: FRODEMAN, 
Robert (ed.). The Oxford handbook of interdisciplinarity. Nova York: Oxford University Press, p. 19 e ss. 
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entre o que é jurídico e aquilo que é teórico-social62. Essa indeterminação conduziria a uma 

seletividade e descontinuidade no recurso da ciência do direito à teoria social, diluindo os 

balizamentos teóricos que deveriam nortear a reinterpretação que juristas fazem dos 

argumentos, conceitos e resultados teórico-sociais; do contrário, tais elementos podem 

acabar trivializados ou mesmo desfigurados nesse processo de assimilação63. 

Por se tratar de debate em que resta muito por ser explorado em profundidade e 

abrangência, é evidente que este trabalho não tem a pretensão de originalmente suprir um 

déficit dessa magnitude – missão que, em verdade, nem mesmo lhe cabe. Todavia, como o 

que se pretendea é uma análise do problema da vítima na ordem jurídico-penal a partir de 

uma perspectiva que conjugue ciência do direito penal e elementos de teoria social, há que 

se esclarecer minimamente os caminhos que serão propostos para a consecução desta 

abordagem. Isso envolve, principalmente, dois aspectos: as bases que determinarão como se 

realizará a aproximação entre as áreas; e, na sequência, a especificação de qual o marco 

teórico em teoria social que será adotado, justificando por que se considera que tal linha 

possui capacidade de rendimento para a análise do objeto de pesquisa. São questões a serem 

enfrentadas nos dois itens subsequentes. O que se espera é que a definição de parâmetros 

metodológicos de interdisciplinaridade permitam uma mais profícua internalização de 

teorias sociais que, por sua vez, proporcionem ao direito penal desafiar a si mesmo n que 

concerne às justificações internas do lugar mais comumente atribuído à vítima. 

  

                                                           
62 KIRSTE, Stephan. Voraussetzungen von Interdisziplinarität der Rechtswissenschaften. In: KIRSTE, 
Stephan. Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften: ein interdisziplinärer und internationaler Dialog. 
Berlim: Dunckler & Humblot, 2016, p. 62-69. 
63 É neste sentido que Wolfgang Hoffmann-Riem, não obstante seja um dos nomes centrais na defesa de uma 
“ciência jurídica aberta” (especialmente às “ciências sociais”), realiza sua crítica e expõe os perigos de tal 
empreendimento ser realizado sem uma mínima delimitação metodológica prévia. HOFFMANN-RIEM, 
Wolfgang. “Forschung im Schnittfeld von Rechts- und Sozialwissenschaften als Aufgabe. Zum Sinn des 
neuen‚Preises Recht und Gesellschaft‘“. Zeitschrift für Rechtssoziologie, n. 19, v. 1, p. 1-7, 1998 (p. 4-5).  
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1.3. Bases para um novo diálogo entre o jurídico-penal e o teórico-social 

 

Recentemente, a ciência jurídica – não necessariamente penal – tem contado com 

intensos esforços teóricos de autorreflexão, submetendo seus fundamentos, progressos e 

debilidades a um profundo reexame. Tais rediscussões em torno da autocompreensão do 

direito como ciência envolveu uma revisão do lugar ocupado pela interdisciplinaridade nos 

estudos jurídicos, o que inclui o potencial destas abordagens de propor novos temas para 

debate e de apresentar novas perspectivas para a investigação de antigos problemas. Esta 

tendência autocrítica, todavia, não recebeu o mesmo grau de atenção e intensidade em todas 

as áreas do direito – não integrando, no caso da ciência jurídico-penal da Europa continental, 

o núcleo de suas preocupações. Isso se deve a uma série de fatores, desde o elevado 

refinamento teórico alcançado pelas ideias penais germânicas, até o relativo sucesso na 

“exportação” destas teorias para países dos mais diversos continentes64 – elementos que 

podem ter sugerido, em termos estritamente metodológicos, que a reavaliação das ideias 

penais não careciam de uma reavaliação de profundidade similar à que promovia a teoria da 

ciência jurídica em sentido amplo.  

Esse conjunto de fatores conduz a dogmática penal continental europeia, 

especialmente de tradição alemã, a uma desmedida autorreferência em seus métodos e 

teses65. Não obstante haver um ainda longo caminho a ser percorrido até a consolidação de 

uma “teoria da ciência do direito penal” coerente, filosoficamente fundada e fiel a suas 

pretensões sistemáticas66, há na literatura penalista uma certa (e talvez excessiva) 

                                                           
64 HILGENDORF, Erich; SCHULZE-FIELITZ, Helmuth. Rechtswissenschaft im Prozess der Selbstreflexion. 
In: HILGENDORF, Erich; SCHULZE-FIELITZ, Helmuth (org.). Selbstreflexion der Rechtswissenschaft. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. 
65 FLETCHER, George P. La dogmática jurídico-penal alemana vista desde fuera. In: ESER, Albin; 
HASSEMER, Winfried; BURKHARDT, Björn (org.). La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio. 
Versão espanhola organizada por Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 255-265. 
66 Neste sentido, Michael Pawlik apresenta a crítica de que “é duvidoso se de fato a atual dogmática está 
disposta ao cultivo filosófico rigoroso de uma ciência do direito penal”, sendo “mais provável que a evolução 
da tendência à refinada ornamentação de minúcias traga junto consigo a supressão da disciplina sistemática da 
totalidade. O resultado seria a continuação do reforço de um ecletismo presente – reflexivamente ou não – na 
atual dogmática jurídico-penal”. Tal pensamento parte de um diagnóstico segundo o qual haveria um hiato 
entre a pretensão sistêmica da dogmática penal moderna e sua real aplicação, razão pela qual Pawlik sugere a 
construção de um ambiente político-científico cujo distanciamento teórico serviria, justamente, como propulsor 
de uma atitude mais profundamente teórica da ciência penal acerca de si própria. A superação desse gap por 
meio de uma sólida teoria da ciência do direito penal possibilitaria uma reconciliação entre o filosófico e o 
empírico nas ideias penais. PAWLIK, Michael. “Teoría de la ciencia del derecho penal”. Trad. Eduardo Saad-
Diniz e Cecília Marcela Ugartemendía. Cuadernos de Política Criminal, v. 2, n. 106, p. 5-34, abr. 2012. 
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autoconfiança quanto à sua consistência sistemática e ao potencial de seu ecletismo67. São 

raras as indagações verticalizadas colocadas pela ciência penal diante de si própria acerca de 

seus métodos, estratégias de análise, estrutura sistemática, ou mesmo posição em face de 

outras disciplinas. Destarte, apesar de a teoria da ciência jurídica extrapenal ter suas próprias 

dificuldades em admitir influxos interdisciplinares, é a ela que o direito penal precisa 

recorrer para estabelecer parâmetros metodológicos e epistemológicos aptos a nortearem 

diálogos cientificamente sólidos com outras áreas do conhecimento. 

As atenções sobre a interdisciplinaridade e modelos de operacionalizá-la adquirem 

sentido na pesquisa jurídica especialmente quando se parte de dois pressupostos principais. 

Primeiramente, o de que a ciência jurídica não possui um monopólio sobre o direito como 

objeto de estudo. Em verdade, conforme delineado por Matthias Jestaedt, a “ciência do 

direito” não constitui uma disciplina una e homogênea, mas um mixtum compositum – mais 

especificamente, um aglomerado (Cluster) formado por (sub)disciplinas que têm o direito 

como objeto material, mas que, em muito, diferenciam-se no que concerne à forma de 

compreenderem a si mesmas, bem como em seu objeto formal (método) e interesse 

cognitivo68.   

Em segundo lugar, seria equivocado desprender o direito de seus contextos político, 

social, econômico, psicológico, histórico e filosófico69. A maior integração da ciência 

jurídica com disciplinas como a história, a sociologia e a economia possivelmente se 

desenvolveu como estratégia para acompanhar as graduais mudanças de percepção sobre a 

função primária do direito; isto é, cada vez menos um meio de resolução de disputas 

pontuais, e cada vez mais um instrumento voltado à regulação da sociedade e de seus 

                                                           
67 Exemplo desta elevada assertividade nas ideias penais pode ser extraído da argumentação de Ricardo Robles 
Planas, segundo quem a sistematização da ciência jurídico-penal de viés dogmático ofereceria um 
“extraordinário potencial acima de outras formas de análise da realidade”. Com base nisso, o autor chega a 
elevar a ciência do direito penal à condição de “elemento irrenunciável de um Direito penal próprio de um 
Estado de Direito”. Demonstrando ainda como a “exportação” das teses dogmáticas europeias, especialmente 
alemãs, repercutem em como a ciência jurídico-penal avalia a si própria, Robles Planas sustenta ainda ser 
“grotesco identificar este modo de proceder com uma determinada realidade social: faz tempo que a dogmática 
penal carece de fronteiras”. ROBLES PLANAS, Ricardo. “La identidad de la dogmática jurídico-penal”. 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – ZIS, v. 5, n. 2, p. 62-166, 2010 (p. 138).  
68 JESTAEDT, Matthias. Rechtswissenschaft als normative Disziplin: Banalität, Komplexität und Brisanz der 
Klassifikationsfrage. In: KIRSTE, Stephan. Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften: ein 
interdisziplinärer und internationaler Dialog. Berlim: Dunckler & Humblot, 2016, p. 110-111. 
69 JESTAEDT, Matthias. Perspektiven der Rechtswissenschaftstheorie. In: JESTAEDT, Matthias; LEPSIUS, 
Oliver (org.). Rechtswissenschaftstheorie. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, p. 190.  
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crescentes e complexos conflitos transindividuais70. Nas sociedades contemporâneas, 

caracterizadas por um elevado grau de diferenciação funcional,  convivem diversas 

epistèmes autônomas e distintas entre si, cenário que exige do discurso jurídico soluções 

suficientemente sofisticadas para superar a “armadilha epistêmica” proporcionada pelo 

constante conflito entre autonomia e heteronomia71.  

Neste contexto, parece não haver mais espaço, e tampouco razão cientificamente 

sólida o bastante, para seguir opondo resistência demasiada à introdução de construções 

teóricas advindas da teoria social – por exemplo, da teoria crítica, do discurso ou mesmo dos 

sistemas. Na medida em que não cabe ao direito elevar a si mesmo a uma condição de 

superioridade em relação a outros saberes, nas tentativas de explicação científica da 

realidade, é necessário estabelecer “standards procedimentais e metodológicos” que 

possibilitem uma incorporação verdadeiramente fecunda de conhecimentos teórico-sociais 

(heteronomia)72 . É neste ponto que a teoria da ciência jurídica passa a trabalhar como teoria 

da interdisciplinaridade, buscando identificar regras e vias metodológicas adequadas para 

estabelecer-se uma comunicação entre a ciência do direito – penal, inclusive – e as chamadas 

“disciplinas vizinhas”73.  

Há de se ressalvar todavia que, como demonstrado nos itens anteriores deste capítulo, 

o problema não apenas é complexo, como também envolve um refinado e ainda infindo 

debate entre autores que se constituem em referências internacionais na teoria das ciências 

jurídica e penal. Logo, seria demasiada pretensão deste trabalho acreditar que suas 

considerações bastariam para escapar dos riscos que decorrem deste diálogo entre o jurídico-

penal e o teórico-social. Entretanto, ainda que a pesquisa não possa pretender resolver estas 

controvérsias, tampouco pode ignorá-las. A questão é não se omitir diante dos diversos 

impasses mal-resolvidos sobre o assunto, analisá-los criticamente e apresentar como se 

                                                           
70 TEUBNER, Gunther; BOUCQUEY, Nathalie. “Pour une épistemologie constructiviste du droit“. Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, v. 47, n. 6, p. 1149-1150, dez. 1992. 
71 “Isso é o que eu denominaria a ‘armadilha epistêmica’ do Direito moderno. O Direito se vê forçado a produzir 
uma realidade jurídica autônoma, não podendo ao mesmo tempo imunizar a si mesmo frente às conflitivas 
realidades produzidas por outros discursos sociais.” TEUBNER, Gunther. El derecho como sistema 
autopoiético de la sociedad global. Trad. Manuel Cancio Meliá e Carlos Gómez-Jara Díez. Lima: ARA 
Editores, 2005, p. 46-47 e 51-52. 
72 Neste sentido, TEUBNER, Gunther; BOUCQUEY, Nathalie. “Pour une épistemologie constructiviste du 
droit...” op. cit., p. 1159 e ss. Salientando a necessidade de a ciência do direito dialogar com a teoria social, a 
fim de produzir análises jurídicas “sociologicamente informadas”, COTTERRELL, Roger. “Socio-legal 
studies, law schools, and legal and social theory”. Queen Mary School of Law, Legal Studies Research Paper 
No. 126/2012, 30 set. 2012. 
73 JESTAEDT, Matthias. Perspektiven der Rechtswissenschaftstheorie... op. cit., p. 190.  
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pretende minimizá-los. Dito de outro modo, trata-se de zelar pela “clareza metodológica”74: 

se o que se almeja é relacionar direito penal e teoria social de uma forma mais efetiva, é 

essencial à consistência do trabalho que seus referenciais de comunicação interdisciplinar 

sejam minimamente estabelecidos e expostos ao interlocutor, oportunizando sua crítica.  

Destarte, a seguir, estes referenciais serão estabelecidos, como alicerce metodológico 

de relevância primária, na medida em que se apresentam como nortes relevantes para, ao 

mesmo tempo, manter certa condição indispensável à pesquisa jurídica e, ao mesmo tempo, 

potencializar o intercâmbio de dados e estratégias75. 

O primeiro standard procedimental a ser observado no diálogo entre as áreas será a 

(i) transversalidade, que busca fazer frente ao problema da concorrência de teorias sociais 

não apenas numerosas, mas bastante diversas e, não raro, opostas. Na base da ideia de 

transversalidade reside a admissão de que, em sociedades funcionalmente diferenciadas 

desprovidas de um eixo central de regulação, inexiste espaço para uma “superteoria social”, 

com pretensões totalizantes de sobreposição a outras formas de racionalidade social. Na 

conformação dos discursos legais, a ciência jurídica aceita a existência de uma pluralidade 

de teorias sociais não hierarquizadas, mas justapostas (“transversais”). Cada uma possui seu 

valor particularizado para a construção de verdades científicas, na medida em que são todas 

admitidas a priori como aproximações válidas parciais à realidade. Nesse sentido, uma 

investigação pode até adotar uma determinada racionalidade como teoria social primária; 

ou, em justaposição a esta teoria primária, ampliar a complexidade analítica ao considerar 

                                                           
74 PAVČNIK, Marijan. “Methodological clarity or substantial purity of law? Notes on the discussion between 
Kelsen and Pitamic”. Ratio Juris, v. 27, n. 2, p. 176-189, jun. 2014. 
75 Alguns dos referenciais metodológicos adiante expostos são trabalhados por Gunther Teubner, realizando-
se aqui, porém, um diálogo destas suas ideias com as de outros teóricos sobre os temas correlatos. A utilização 
– pontual – do pensamento de Teubner, de forte inclinação teórico-sistêmica, como ponto de partida para 
estabelecer as bases do diálogo interdisciplinar pretendido, não enseja uma incoerência com o marco teórico 
principal da pesquisa (isto é, as teorias do reconhecimento e suas atualizações pela teoria social). 
Primeiramente, porque a pesquisa não recorrerá à teoria dos sistemas como chave de leitura de seu objeto 
central; ao contrário, apenas reconhece o potencial de determinadas ideias de Teubner para o delineamento de 
uma ciência jurídica apta a equilibrar a tensão entre sua autonomia e heteronomia. Em segundo lugar, embora 
não seja tema desta pesquisa, porque uma série de estudos tem questionado se realmente há uma incongruência 
entre as teorias crítica e dos sistemas. Buscando superar as contundentes discussões travadas anteriormente 
entre Habermas e Luhmann, acerca de seus modelos, os estudos em questão salientam a capacidade que 
determinadas linhas teórico-sistêmicas têm de contribuir com o exercício da crítica (científica) – ao próprio 
direito, inclusive. Neste sentido, buscam pontos de contato, chegando a se falar em uma “teoria crítica dos 
sistemas”. Sobre o tema, ver AMSTUTZ, Marc; FISCHER-LESCANO, Andreas (org.). Kritische 
Systemtheorie: Zur Evolution einer normativen Theorie. Bielefeld: Transcript, 2013; MÖLLER, Kolja. “Crítica 
do direito e teoria dos sistemas”. Trad. Patrícia da Silva Santos. Tempo Social – Revista de Sociologia da USP, 
v. 27, n. 2, p. 129-152, 2015; LESCANO-FISCHER, Andreas. “A teoria dos sistemas da Escola de Frankfurt”. 
Trad. Rúrion Melo. Novos Estudos – CEBRAP, n. 86, p. 163-177, mar. 2010; BAUSCH, Kenneth C. The 
emerging consensus in social systems theory. Nova York: Springer Science, Business Media New York, 2001. 
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outras abordagens teórico-sociais. Em quaisquer dos casos, contudo, a transversalidade 

reflete-se no afastamento de uma pretensão universalista de quaisquer teorias sociais no 

enfrentamento do problema de pesquisa76. 

Além de transversal, a interação entre direito e teoria social deve nortear-se por um 

critério de (ii) responsividade. Em seus desenvolvimentos teóricos, Philippe Nonet e Philip 

Selznick trabalham a ideia de um “direito responsivo” – isto é, capaz de tomar seu entorno 

social em consideração, ao mesmo tempo em que mantém uma certa compreensão de sua 

integridade. Um direito responsivo não se imuniza ante elementos da realidade social; antes, 

preserva-se naquilo que lhe é essencial, mas toma-os como “fontes de conhecimento e 

oportunidades de autocorreção”77.  

No que concerne à interrelação entre direito e teoria social, a responsividade delineia-

se a partir do momento em que a ciência do direito analisa se as respostas conferidas pela 

ordem jurídica são suficientemente sensíveis à realidade dos problemas sociais com os quais 

estão a lidar. Significa que o direito permite-se desafiar por postulações da teoria social 

acerca de problemas que lhes são comuns ou correlatos: longe de se furtar ao diálogo com o 

não-jurídico, um direito responsivo vê esta interação como uma genuína oportunidade de se 

autocorrigir, tornando suas regulações mais socialmente adequadas78. A importância da 

                                                           
76 TEUBNER, Gunther. “Direito e teoria social: três problemas...” op. cit., p. 77-85. Teubner propõe que as 
soluções oferecidas pelo direito tenham como ponto de partida a consideração dos diferentes discursos sociais 
como dotados de uma autoridade relativamente equânime, sem que quaisquer deles tenham a pretensão de 
assumir a racionalidade do “todo” do problema avaliado. Assim, em vez de se fixar uma racionalidade 
discursiva em particular como o mais sólido e adequado fundamento para a decisão ou explicação jurídica, a 
ciência do direito buscaria delinear teorias que possibilitassem a estas múltiplas racionalidades conviverem nos 
discursos jurídicos. Isso envolveria a adoção de um constante diálogo interdiscursivo e de mútua referência, ao 
mesmo tempo em que todas as racionalidades seriam encaradas como idôneas a fornecer respostas válidas, ou 
ao menos elementos de análise. TEUBNER, Gunther. “Altera pars audiatur: law in the collision of discourses”. 
Trad. Klauz Ziegert e Ros Ziegert. In: RAWLINGS, Richard (ed.). Law, society and economy. Frankfurt: 
Oxford University Press, 1997, p. 158-162; TEUBNER, Gunther. “De collisione discursuum: communicative 
rationalities in law, morality, and politics”. Cardozo Law Review, v. 17, 1995-1996, p. 901-918. 
77 NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Law and transition: toward responsive law. Nova York: Octagon 
Books, 1978, p. 77-78.  
78 Primeiramente, o direito responsivo abre com a teoria social um franco diálogo que, simultaneamente, 
preserva a autonomia científica de ambas as áreas e permite entre elas um intenso e mútuo aprendizado; após, 
reconstrói internamente as contribuições teórico-sociais, conformando-as à linguagem e lógica próprias à 
ciência e ordem jurídicas; por fim, o direito adequa suas respostas normativas e permanece atento aos efeitos 
que elas irradiam sobre o mundo social concreto. Segundo Teubner, a confrontação entre o jurídico e o teórico-
social é “inevitável e torna-se produtivo quando a doutrina jurídica trata as teorias sociais como ‘desafios’ 
externos, mas, em vez de descartá-las em isolamento esplêndido, as reconstrói dentro de si, formando seus 
próprios conceitos, e responde a elas com a formação autônoma de normas. Se a ‘tradução’ da teoria social na 
doutrina jurídica é realizada dessa forma, então ela tem o potencial de gerar valor agregado em termos de 
doutrina jurídica”. TEUBNER, Gunther. “Direito e teoria social: três problemas...” op. cit., p. 85-88. A noção 
de responsividade flexibiliza eventual rigidez que a autopoise e autorreferência possam ter recebido na teoria 
sistêmica luhmanniana original. Sobre isso, Teubner afirma que, ao mesmo tempo em que constitui uma 
característica essencial do universo teórico de Niklas Luhmann, a autopoiese seria paradoxalmente também 
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responsividade é tamanha que transcende a mera procedimentalização do conhecimento, 

constituindo-se como característica de um direito cujo grau avançado de materialização o 

eleva à condição de autorreflexivo – em sentido tanto negativo (é o próprio direito que 

delimita suas diferenças com relação ao não-jurídico), quanto positivo (autodiferenciando-

se, o direito não apenas identifica e observa os efeitos que o jurídico possui sobre o não-

jurídico; antes, a eles reage e por eles se responsabiliza)79. 

Compreender responsivamente o direito não significa, contudo, esperar que de 

produções científicas em teoria social possam ser extraídas ideias capazes de, per se, oferecer 

postulações aptas a prontamente direcionar o conteúdo das decisões jurídicas. Daí a 

necessidade de se observar também o standard da (iii) autonormatividade. Não se trata, aqui, 

do problema de como selecionar as contribuições teórico-sociais e traduzi-las para a 

linguagem do direito (o que será abordado a seguir). Em verdade, a consideração da 

autonormatividade neste contexto significa que não se buscará auferir normas jurídicas 

diretamente das teorias sociais analisadas, ainda que estas sejam consideradas “normativas” 

no sentido de realizar juizos afirmativos e propositivos. Em vez disso, tais teorias serão 

evocadas na condição de dogmáticas de reflexão sobre práticas sociais, e delas espera-se 

obter não normas propriamente ditas, mas orientações normativas (diretrizes para uma 

melhor conformação de instituições sociais; reivindicações, justificações e expectativas 

sociais em torno de direitos; percepções coletivas acerca do desempenho efetivo e potencial 

da ordem jurídica etc.). Tais orientações normativas, por sua vez, serão filtradas de modo a 

determinar se e como podem traduzir-se em teoria jurídica.  

A questão consiste em reconhecer que, por mais que uma teoria social tenha 

pretensões de fornecer critérios para definir racionalmente o dever ser de um determinado 

aspecto da vida social, isso não implica que desta contribuição científica decorra a 

normatividade jurídica (penal)80. Significa que a distinção entre o jurídico e o não-jurídico 

                                                           
seu “ponto cego”: ao acentuar a fragmentação, diferenciação e autorreferência das racionalidades sociais, a 
teoria dos sistemas sociais luhmanniana criou demasiadas dificuldades a si própria, especialmente no que 
concerne à interconexão e heterorreferência dos múltiplos discursos sociais. TEUBNER, Gunther. “Pour une 
épistemologie constructiviste du droit...” op. cit., p. 1152. 
79 MENKE, Christoph. Kritik der Rechte. Berlim: Suhrkamp, 2015, p. 141 e ss.  
80 Esta ideia é assumida na própria literatura penalista; por exemplo, em reflexões sobre a capacidade de suas 
teorias influenciarem a normatividade jurídico-penal. Wolfgang Frisch, ao criticar o efetivo potencial crítico 
da teoria do bem jurídico-penal, explicita o abismo existente entre as postulações teóricas desta e a praxis 
legislativa e judicial. Com isso, Frisch está a argumentar que das pretensões críticas da teoria do bem jurídico-
penal não derivaram formulações normativas suficientemente sólidas para conformar as ordens jurídico-penais 
concretamente consideradas. Nos dizeres do autor, tanto o direito penal como sua ciência não podem 
“simplesmente ignorar, tampouco negar, aquilo que em outros setores do ordenamento jurídico se reconhece 
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ocorre internamente ao direito, segundo seus critérios próprios: a responsividade 

efetivamente abre o direito a elementos não-jurídicos; contudo, este processo não lhes atribui 

normatividade jurídica81. 

O que se impõe é o desafio de definir como concretizar o intercâmbio de 

conhecimentos. Isso se torna ainda mais problemático quando se recorre às teorias sociais 

para tratar de questões especialmente caras ao direito penal – por exemplo, a busca de 

parâmetros seguros para determinar o conteúdo dos direitos fundamentais e as penalidades 

aplicáveis àquele que os violar. Para lidar com esta questão, três últimas regras de 

comunicação interdisciplinar apresentam-se como relevantes.  

Como mencionado, por detrás da ideia de transversalidade encontra-se o 

reconhecimento de que um mesmo problema pode comportar explicações fornecidas por 

distintas disciplinas, sem que um prisma se sobreponha ao outro – logo, produzindo 

explanações parciais e não-hierarquizadas. No entanto, por ser inviável a uma pesquisa – 

principalmente individual – dialogar com todas as disciplinas não-jurídicas que poderiam 

oferecer conhecimentos relevantes à compreensão de um determinado problema, torna-se 

necessário realizar uma criteriosa escolha acerca das perspectivas teóricas com as quais o 

estudo dialogará. Esse procedimento tem lugar para evitar uma infindável circularidade 

explicativa, realizando um recorte que obedece a critérios seletivamente eleitos por – tão 

somente – um dos lados da comunicação interdisciplinar. No caso, significa que a ciência 

jurídica elege as disciplinas e as questões a elas internas que, desde uma perspectiva 

específica, mostram-se relevantes para explicar parcialmente um determinado problema 

jurídico. Daí se falar em uma (iv) seletividade de perspectivas82.  

                                                           
como bem jurídico, particularmente por parte do legislador setorial especializado e competente. [...] Uma 
realidade não se ajustar ao conceito de bem jurídico que alguém considera pessoalmente como correto não 
siginifica que esta realidade não possua tal qualidade, podendo ser apenas amostra da inadequação e estreiteza 
doutrinária da teoria que se sustenta”. FRISCH, Wolfgang. Bien jurídico, derecho, estructura del delito e 
imputación en el contexto de la legitimación de la pena estatal. Trad. Ricardo Robes Planas. In: HEFENDEHL, 
Roland (ed.). La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios 
dogmáticos? Organização da edição espanhola por Rafael Alcácer, María Martín e Iñigo Ortiz de Urbina. 
Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 318.  
81 Cf. TEUBNER, Gunther. “Direito e teoria social: três problemas...” op. cit., p. 90-93; e, em sentido bastante 
similar, porém amenizando eventuais acentuações teórico-sistêmicas (das quais o trabalho não compartilha), 
JESTAEDT, Matthias. Rechtswissenschaft als normative Disziplin.... op. cit., p. 107-110; e MENKE, 
Christoph. Kritik der Rechte... op. cit., p. 149.  
82 JESTAEDT, Matthias. Perspektiven der Rechtswissenschaftstheorie... op. cit., p. 203. Em outro de seus 
textos, Jestaedt adiciona uma regra de comunicação: a “identidade disciplinar”. Por ela, expressa-se que o 
intercâmbio de conhecimento entre as áreas só pode se dar de forma profícua se suas diferenças constitutivas 
são conhecidas e respeitadas pelo pesquisador, tendo destaque neste ponto especialmente a definição do “objeto 
formal” (método) ou “processo de conhecimento” (Erkenntnisverfahren) de cada uma das áreas comunicantes. 
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Uma vez realizada a seleção das perspectivas teóricas que serão adotadas no estudo, 

não pode ter lugar uma simples transposição de informações de outras disciplinas – no caso, 

a teoria social – em seu estado bruto, como se fossem automaticamente aplicáveis no âmbito 

da disciplina receptora – aqui, a ciência jurídico-penal. Trata-se, aqui, da (v) unilateralidade 

operacional: há um intercâmbio de informações, mas cabe à disciplina receptora reconstruir 

internamente os elementos de outras áreas que foram por ela eleitos como relevantes – no 

caso, uma reconstrução do não-jurídico pela ciência do direito penal, conformando-o à lógica 

e linguagem que lhes são próprias.  

O resultado obtido deve, por sua vez, delinear-se de modo a não caracterizar uma 

teoria penal “retalhada”, repleta de remendos teórico-sociais aleatórios. Antes, tem lugar 

uma “metamorfose” que transforma substancialmente o conhecimento recebido, 

ressignificando-o de acordo com o novo contexto teórico no qual foi alocado – em um 

processo de (vi) naturalização disciplinar. Isto é, por um lado, há que se respeitar a essência 

dos conhecimentos recebidos da teoria social, evitando corromper seu núcleo apenas para 

que possam reforçar um argumento ou servir à confirmação forçada de uma hipótese. Não 

obstante, admite-se por outro lado que a internalização e reconstrução desses elementos 

poderão fazer com que eles recebam feições diferentes das que possuíam da disciplina 

comunicadora, na qual foram gestados83. 

O Quadro 1 a seguir apresenta uma sistematização descritiva destes standards 

procedimentais – ou regras de comunicação interdisciplinar –, cuja observação se dará com 

o objetivo de, simultaneamente, preservar a identidade disciplinar do direito penal e 

incrementar a capacidade crítico-reflexiva da pesquisa: 

 

 

 

                                                           
A pesquisa ora desenvolvida buscará ter em conta a “identidade disciplinar”, atentando-se às propriedades 
metodológicas que definem as respectivas áreas às quais recorrerá. A “identididade disciplinar” apenas não foi 
acrescida neste tópico, primeiramente, porque parece se tratar mais de uma necessidade de rigorosa pré-
compreensão epistemológica a partir do método, questão que antecede a qualquer escolha de regras de 
comunicação interdisciplinar. Em segundo lugar, porque esta escolha não significaria uma omissão da 
pesquisa, já que estes temas foram todos trabalhados anteriormente (cf. item 1.2), embora sob outra 
denominação. Cf. JESTAEDT, Matthias. “Öffentliches Recht” als wissenschaftliche Disziplin. In: ENGEL, 
Christoph; SCHÖN, Wolfgang (org.). Das Propium der Rechtswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, 
p. 267-270 e 278. 
83 JESTAEDT, Matthias. Perspektiven der Rechtswissenschaftstheorie... op. cit., p. 204; e JESTAEDT, 
Matthias. “Öffentliches Recht” als wissenschaftliche Disziplin... op. cit., 279. 
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Quadro 1 

Standards procedimentais para o diálogo entre direito penal e teoria social 

STANDARD  

PROCEDIMENTAL 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA 

TRANSVERSALIDADE 

A transversalidade nega que quaisquer teorias sociais possam ser 

interpretadas como totais (universais), salientando como são, em 

verdade, autônomas e ao mesmo tempo interconectadas. Ao 

recepcionar elementos de uma dada teoria social, a pesquisa 

sinaliza que a considera com potencial para responder a um 

determinado aspecto do problema, mas não ignora que outras 

teorias possam desafiar suas conclusões ou, ainda, oferecer 

perspectivas complementares igualmente válidas. 

RESPONSIVIDADE 

Apesar de se autodiferenciar do não-jurídico, o direito se permite 

ser desafiado por questionamentos e informações teórico-sociais. 

O direito e sua ciência, ao operarem responsivamente, fomentam 

esse diálogo, encarando-o como oportunidade de autocorrigir-se e 

comprometendo-se a observar como o jurídico concretamente 

afeta o mundo social.  

AUTONORMATIVIDADE 

Não podem ser auferidas da teoria social normas prontamente 

aplicáveis: a responsividade envolve uma abertura do direito, mas 

não atribui normatividade ao não-jurídico. Ao se debruçar sobre as 

dogmáticas de reflexão fornecidas pelas teorias sociais 

selecionadas, a pesquisa não estará a buscar normas, mas 

orientações normativas com potencial para informar 

redirecionamentos internos ao direito penal. 

SELETIVIDADE DE 

PERSPECTIVAS 

Sem descuidar de seus processos de autorreflexão 

(transversalidade e responsividade), a pesquisa necessita 

selecionar as teorias sociais com as quais dialogará, adotando 

como parâmetro a capacidade de rendimento daquelas para a 

análise do problema penal abordado.  
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UNILATERALIDADE 

OPERACIONAL 

As contribuições teórico-sociais deverão ser reconstruídas de 

modo a adequá-los conforme a linguagem e critérios da ciência 

penal. 

NATURALIZAÇÃO 

DISCIPLINAR 

Mesmo sendo reconstruídos pelo direito penal, há que se manter 

uma fidedignidade à essência dos elementos teórico-sociais 

internalizados, evitando deturpações de duvidosa cientificidade. 

Contudo, tais elementos são naturalizados pelo direito, podendo 

assumir forma e substância distintas das que os caracterizavam em 

suas disciplinas de origem.  

  

Mais que rígidos referenciais de procedimento, a atenção a estas regras de 

comunicação tem como objetivo equacionar o desafio exposto ao longo deste capítulo: por 

um lado, não incorrer em um problemático sincretismo metodológico; e, de outro, evitar que 

o isolamento da ciência jurídico-penal da realidade e dos estudos sobre ela resulte em 

estagnações e “insuficiências teóricas” (Jakobs).  

A expectativa é que a atenção a estas regras de comunicação interdisciplinar aumente 

a capacidade de rendimento do recurso às teorias sociais selecionadas (i.e. teorias do 

reconhecimento e suas atualizações teórico-sociais). Espera-se que, deste modo, suas 

contribuições sejam consideradas e efetivamente levadas a sério por uma pesquisa em direito 

penal, atuando não como um enviesado reforço argumentativo, mas como um comunicante 

externo capaz de provocar o direito a internamente aprofundar seus processos de 

autorreflexão.  

Concretamente, isso significa que, preservando a identidade de uma pesquisa em 

direito, o trabalho recorrerá a determinados recortes da teoria social (cuja seleção é 

justificada a seguir), permitindo um intercâmbio crítico de informações que desafie as teses 

mainstream acerca do lugar ocupado pela vítima no direito penal. Significa também que, 

sobretudo se da comunicação com a teoria social resultarem críticas consistentes, será aberta 

margem ao oferecimento por esta última de “orientações normativas”, direcionadas à ordem 

jurídico-penal para que esta – internamente – reflita sobre a possibilidade de reorientar-se ao 

conflito vitimal.
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2. AS TEORIAS DO RECONHECIMENTO: FILOSOFIA, TEORIA SOCIAL E A CRÍTICA DO 

DIREITO PENAL 
 

Teoria social envolve uma pluralidade de sentidos, propostas científicas e estratégias 

procedimentais de pesquisa, em que se busca fornecer um instrumental teórico que permita 

uma compreensão descritivo-analítica de diversos aspectos dos espaços de sociabilidade. 

Conforme o avanço do século XX, passou a ganhar considerável relevância uma vertente de 

estudos teórico-sociais que, dedicando-se à delimitação de uma filosofia social, buscavam 

recuperar um conteúdo teórico-normativo que havia perdido prestígio mesmo no núcleo mais 

crítico dos estudos sociais.  

Especialmente na tradição crítica em que se desenvolveram as teses de Jürgen 

Habermas, Axel Honneth e seus diferentes interlocutores, foi reavida uma proposta de 

definir standards emancipatórios a nortear a crítica científica de estruturas e relações sociais. 

Esse projeto, continuamente remodelado, envolvia não apenas uma descrição destas 

estruturas e relações (como são), mas também uma avaliação do desempenho destas 

estruturas e relações na realização de determinados objetivos, socialmente valorados como 

positivos (como poderiam ou deveriam ser). Neste sentido, a filosofia social retomou o 

projeto hegeliano de desenvolver teoricamente os princípios para definição de uma ordem 

social justa, cuja característica central seria a “existência da vontade livre”. Em outras 

palavras: uma liberdade concebida como “ser-consigo-mesmo-no-outro”; a presença de um 

“existir-ali” (Dasein) cuja liberdade depende da consolidação de certos pressupostos sociais 

e institucionais84.  

Conforme se demonstrará no decorrer deste capítulo, talvez seja Honneth o autor que, 

no campo da teoria social, mais centralizou o desenvolvimento desta proposta, sendo 

apontado como responsável pela redefinição do paradigma crítico em torno da figura do 

reconhecimento. O passo mais decisivo para a delimitação da pesquisa foram dados em O 

direito da liberdade, obra na qual, avançando em sinalizações teóricas que já fazia pelo 

menos desde Sofrimento de indeterminação, Honneth reduziu a ênfase que seu paradigma 

do reconhecimento atribuía à dimensão do conflito intersubjetivo, redimensionando seus 

estudos a partir de uma perspectiva mais marcadamente institucionalista. O destaque passa 

a ser o papel que as instituições têm na criação de espaços comunitários em que sujeitos, 

                                                           
84 HONNETH, Axel. Sofrimento de indeterminação: uma reatualização da filosofia de direito de Hegel. Trad. 
Rúrion Soares de Melo. São Paulo: Editora Singular, 2007, p. 60-63. 
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reconhecendo-se mutuamente, criam as condições para a construção da liberdade objetiva 

(“ser-consigo-mesmo-no-outro”)85.  

Não que o direito não tenha lugar de destaque no âmbito conflitivo. Pelo contrário: 

na perspectiva da luta social, o reconhecimento jurídico afirma-se como resultado de um 

processo em que o status de “pessoa de direito” amplia-se objetivamente a partir de uma 

perspectiva igualitária. Superando os tradicionalismos que limitavam a proteção jurídica a 

determinados grupos privilegiados, o direito moderno se universaliza e, com o tempo, passa 

a alcançar um grupo crescente de atores sociais anteriormente excluídos86.  

Em verdade, a própria tensão entre disponibilidade e escassez dos recursos jurídicos 

impulsiona conflitos sociais; afinal em contextos sociais plurais e hipercomplexos, é comum 

que grupos com ideias muito distintas a respeito de um mesmo tema atuem junto a poderes 

públicos a fim de conformar as decisões jurídicas, buscando constantemente reposicionar o 

direito conforme determinadas agendas87. Pense-se, por exemplo, nos movimentos de 

vítimas de racismo e de defesa dos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 1960, em que 

o litígio judicial era empregado como verdadeira “law-reform strategy”88.  

Honneth, entretanto, seguindo Hegel, percebe que as relações de reconhecimento 

mútuo transcendem a mera intersubjetividade e alcançam uma dimensão social mais objetiva 

– denotando, neste ponto, uma conexão nuclear com as instituições sociais. Somente práticas 

normativamente consolidadas, “harmonizadas” e “permanentes”, oferecem a garantia de que 

os sujeitos participantes possam reconhecer-se reciprocamente como “outros de si mesmos”. 

Destarte, a liberdade objetiva dos indivíduos passa pela institucionalização das relações de 

reconhecimento – isto é, dá-se apenas mediante relações de reconhecimento recíproco que 

são asseguradas por práticas normativas ocorridas institucionalizadas, em processos que 

                                                           
85 Descrevendo esta passagem na crítica reconstrutiva do reconhecimento em Honneth, SOBOTKA, Emil. 
“Liberdade, reconhecimento e emancipação: raízes da teoria da justiça de Axel Honneth”. Sociologias, Porto 
Alegre, ano 15, n. 33, p. 142-168, mai./ago. 2013.   
86 BALZER, Nicole. Spuren der Anerkennung: Studien zu einer sozial- und erziehungswissenschaftlichen 
Kategorie. Wiesbaden: Springer VS, 2012, p. 94-99. Nos termos originais do próprio autor, demonstrando a 
correlação positiva entre reconhecimento jurídico e autorrespeito, HONNETH, Axel. Luta por 
reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003, p. 178 
e ss. 
87 TURK, Austin T. Law as a weapon in social conflict. In: McCANN, Michael. Law and social movements. 
Aldershot: Ashgate Publishing, 2006, p. 293 
88 HANDLER, Joel F. Social movements and the legal system: a theory of law reform and social change. New 
York, San Francisco, London: Academic Press, 1978, p. 1 e ss. 
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continuamente reconciliam pretensões e valores individuais e coletivos89. Nesta mesma 

perspectiva mais institucionalista do reconhecimento, o direito constitui-se em verdadeiro 

“componente social original da subjetividade”, uma dimensão afirmativa do 

desenvolvimento humano em que confluem normativamente as diversas manifestações da 

participação pessoal na vida social90.  

O direito penal pode ser interpretado, assim, como uma das estratégias sociais 

orientadas à estabilização normativa de determinadas práticas e relações bastante concretas 

de reconhecimento. E, por outro lado, é aqui que o reconhecimento aparece como poderoso 

instrumento de crítica científica destas instituições, inclusive no que tange à positivação do 

direito penal e suas respectivas operacionalização e permeação no tecido social. Mais 

especificamente, como chave de leitura para analisar o grau de sucesso que o direito penal 

tem logrado, concretamente, em sua missão institucional de estabilizar práticas normativas 

de reconhecimento dos sujeitos que integram o conflito penal. São estas relações entre 

reconhecimento e direito penal que serão mais detalhadamente estudados no capítulo que 

segue. 

 

2.1. Reconhecimento: a construção original hegeliana 
 

 2.1.1. Das influências de Fichte à crítica a Hobbes 
 

A ideia de reconhecimento ganha impulso nos estudos de Hegel como uma tentativa 

de responder ao desafio de encontrar, na base da vida coletiva, uma experiência moral tão 

originária quanto a busca por autopreservação que fundamenta a superação do “estado de 

natureza” em Thomas Hobbes. Em especial, por um lado, Hegel pretende desafiar o 

preenchimento material que Hobbes atribui às lutas intersubjetivas; e, por outro, busca 

questionar a relação entre esse componente conflitivo e a formação do Estado e do direito.  

Conceito central para compreensão da filosofia política hobbesiana é o denominado 

“estado de natureza”, ponto abstrato de partida do pensamento de Hobbes, por meio do qual 

se designa uma situação de desconfiança recíproca e de concorrência desenfreada entre 

                                                           
89 HONNETH, Axel. El derecho de la libertad: esbozo de una eticidad democrática. Trad. Graciela Calderón. 
Madrid: Clave Intelectual; Buenos Aires: Katz Editores, 2014, p. 68-72. 
90 LOICK, Daniel. “Juridification and politics: from the dilema of juridification to the paradoxe of rights”. 
Philosophy and Social Criticism, v. 40 (8), p. 757-778, 2014 (p. 765). 
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indivíduos. Em linhas gerais, essa natureza desregulada consistiria em um estado permanente 

de guerra de todos contra todos, originado a partir de uma problemática junção de fatores 

como a capacidade dos homens de mutuamente se causarem danos, a escassez de recursos, 

o direito que todos os indivíduos teriam sobre todas as coisas, bem como uma inclinação 

subjetiva à insociabilidade. Assim, para Hobbes, é o desejo do homem de preservar a si 

próprio desse estado de coisas que conduz ao estabelecimento de um pacto social que cria 

as condições para a superação da natureza, pelo qual indivíduos se comprometem a submeter 

suas liberdades a um terceiro que exercerá o poder soberano – i.e., o Estado91. No 

contratualismo hobbesiano, portanto, a institucionalidade estatal decorreria de um acordo 

idealizado, em que indivíduos concordariam em ceder suas liberdades para que um terceiro 

mais poderoso possa – inclusive pelo medo e violência, caso necessário – proporcionar as 

condições de segurança dos “súditos”92.  

Ao contrário de Hobbes, as lutas sociais para Hegel não consistiam tão somente em 

buscas por sobrevivência, sendo antes dotadas de um componente moralmente diferenciado. 

Se, na teoria política hobbesiana, o medo da agressão é o “motivo originário” que impulsiona 

lutas por sobrevivência, e fundamenta a própria autoridade do Estado, a filosofia de Hegel 

considera que os conflitos intersubjetivos seriam motivados, antes, por sentimentos de 

indignação e desejo de ser reconhecido. Paul Ricoeur, em um resgate quase genealógico do 

conceito de reconhecimento, conclui que é na filosofia do direito de Johann Gottlieb Fichte 

que Hegel encontra os pilares teóricos de sua estratégia de contraposição ao projeto 

contratualista de Hobbes. Segundo Ricoeur, sem esse recurso às ideias de Fichte, “teria sido 

impensável não apenas fazer a luta pelo reconhecimento tomar o lugar da luta pela 

                                                           
91 Segundo o próprio Hobbes, “durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de 
mantê-los todos em temor respeitoso, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra”. Mais 
adiante, afirma o autor que as “paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, o desejo 
daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a esperança de as conseguir por meio do 
trabalho”. Daí a necessidade de um acordo artificial por meio do qual os indivíduos estabelecem “um poder 
comum que os mantenha em respeito, e que dirija as suas ações para o benefício comum”. HOBBES, Thomas. 
Leviatã. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. Organização de Richard Tuck. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 109 e 146-147. Hobbes constrói esta sua teoria política tendo em consideração a 
necessidade de resolver um problema prático de seu tempo: a busca por uma unidade do Estado, ameaçada à 
época pela dissolução do poder entre diferentes instituições. É por isso que Hobbes tem como maior desafio 
de sua teoria política não a superação da opressão, mas sim da insegurança causada pela configuração 
defeituosa do poder Cf. BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Trad. Manuel Escriva de Romani. Esplugues de 
Llobregat, Barcelona: 1991, p. 48 e ss.  
92 Sobre o pensamento de Hobbes acerca da legitimação do Estado por meio da proteção das condições de 
segurança, ISENSEE, Josef. Das Grundrecht auf Sicherheit: zu den Schutzpflichten des freiheitlichen 
Verfassungsstaates. Berlim, Nova York: Walter de Gruyter, 1983, p. 3-5.  
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sobrevivência, mas também incluir esta última na dialética entre auto-asserção e 

intersubjetividade”93.   

Destarte, a teoria do reconhecimento de Hegel tem como origem a crítica à filosofia 

política do contratualismo, a partir de um diálogo crítico com as teses de Fichte, 

especialmente as que discutem o papel que a intersubjetividade desempenha na formação 

das individualidades e do próprio direito.  

Em Fichte, o reconhecimento surge como conceito relevante em Fundamentos de 

direito natural (1796), quando o autor se propõe a discutir as condições transcendentais94 

que possibilitariam a um indivíduo formar sua “autoconsciência” ou “personalidade”. 

“Autoconsciência”, “personalidade” ou “individualidade”, neste contexto teórico específico  

como a aptidão dos sujeitos para conceberem a si mesmos como agentes livres e 

autodeterminados. O sujeito “autoconsciente”, segundo Fichte, é aquele capaz de atribuir 

“livre eficácia” a si próprio (i.e. fixar objetivos e desejar realizá-los). No caso de sujeitos 

racionais “finitos”, como os seres humanos, essa autoatribuição haveria de se contextualizar 

em face de um mundo sensível externo ao sujeito cognoscente, e no qual este acredita ainda 

que dele seja alheio95.  

Para Fichte, portanto, a formação das consciências individuais enseja a realização 

concomitante de dois processos sociais que, embora distintos, pressupõem-se mutuamente: 

de um lado, a autoafirmação do indivíduo como sujeito livre; e, na outra ponta, a projeção 

por este mesmo indivíduo de um mundo externo, que lhe serve de contexto. Neste sentido, 

ao vislumbrar e interpretar um determinado “objeto” desse mundo exterior, o sujeito 

                                                           
93 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Trad. Nicolás Nyime Campanário. São Paulo: Edições 
Loyola, 2006, p. 177-178 e 187. 
94 O conceito de filosofia transcendental remete não aos objetos em si a serem analisados, mas sim a como e 
sob quais condições estes objetos podem ser conhecidos.  Em verdade, fixando contornos de uma “ontologia 
do saber”, Fichte promove uma recepção crítica do transcendentalismo de Kant: enquanto este último dá um 
enfoque precipuamente “cognoscitivo-teórico” a seus estudos, Fichte eleva o problema do saber a um plano 
mais ontológico, cuja discussão fundamental envolve a conjunção dos fundamentos filosóficos teóricos e 
práticos que subjazem a relação sujeito/objeto. IVALDO, Marco. “Doutrina da ciência e filosofia 
transcendental: Fichte em face de Kant”. Trad. Agemir Bavaresco et al. Revista de Estud(i)os sobre Fichte, n. 
5, p. 1-8, 2012. A diferença entre as preocupações transcendentais em Kant e Fichte são bem sintetizadas por 
Tom Rockmore: “Kant [...] entende a filosofia transcendental como o estudo da possibilidade de julgamentos 
sintéticos a priori. Por outro lado, Fichte a entende como a explicação dos conteúdos de experiência 
acompanhandos pela sensação de necessidade” – isto é, conectando questões de ordem teórica (experiência) e 
prática (necessidade). ROCKMORE, Tom. Introduction. In: ROCKMORE, Tom; BREAZEALE, Daniel (ed.). 
Fichte and transcendental philosophy. Houndmills: Palgrave MacMillan, 2014, p. 3-4. 
95 FICHTE, Johann Gottlieb. Foundations of natural right – according to the Principles of the 
Wissenschaftslehre. Trad. Michael Baur e ed. Frederick Neuhouser. Cambridge: Cambridge University Press, 
2000, p; 18 e ss. 
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encontra barreiras à sua própria liberdade de atuação: o “objeto” conclama o sujeito 

cognoscente a lhe compreender, determinando que assimile sua existência na formação de 

sua personalidade e orientação de suas vontades. Estes “objetos” do mundo exterior, que 

convocam o sujeito à compreensão e assimilação, só podem ser outros agentes igualmente 

racionais, de modo que essa relação entre sujeito cognoscente/objeto é, em verdade, uma 

relação de um sujeito com outros agentes racionais, integrantes do mundo exterior com o 

qual aquele objetivamente se relaciona96.  

Assim se estabelecem as bases transcendentais da intersubjetividade na filosofia de 

Fichte. O próprio autor afirma, de modo bastante categórico, que “o ser racional não pode 

posicionar-se como autoconsciente sem colocar a si próprio como indivíduo”; isto é, sem 

colocar-se “como um entre vários seres racionais, que supõe existir fora de si”97, e os quais 

igualmente o convidam a reconhecê-los. Além de tornar clara a mencionada pressuposição 

mútua entre eu e outro, a teoria fichteana da intersubjetividade, neste ponto, cristaliza-se e 

manifesta-se na figura do reconhecimento mútuo. O reconhecimento é justamente esse 

processo em que uma consciência comum se constitui, nas palavras de Ludwig Siep, a partir 

de “uma individualização recíproca mediada por aqueles que se reconhecem mutuamente”98. 

Destarte, na linha de pensamento de Fichte, um sujeito apenas pode se tornar consciente de 

sua própria liberdade a partir da consideração que faz do outro, e que este outro também faz 

dele, e a própria liberdade humana seria produto dessa mediação que o eu faz consigo mesmo 

através do outro99.  

                                                           
96 CLARKE, James Alexander. “Fichte and Hegel on recognition”. British Journal for the History of 
Philosophy, v. 17, n. 2, p. 365-385, 2009 (p. 368). 
97 FICHTE, Johann Gottlieb. Foundations of natural right… op. cit.., p. 9. 
98 SIEP, Ludwig. “La lucha por el reconocimiento. La relación entre Hegel y Hobbes en los escritos de Jena”. 
Trad. Damián Rosanovich. Estudios de Filosofía, Editorial Universidad de Antioquia, n. 43, p. 31-84, 2011. 
(p. 54). 
99 WILLIAMS, Robert R. Recognition: Fichte  and Hegel on the other. Albany: State University of New York 
Press, 1992, p. 55 e ss. Explorando as ideias de Fichte, Walter Jaeschke expõe que o filósofo alemão pressupõe 
um “ser racional finito” que não pode colocar-se a si próprio sem se atribuir uma “atividade livre”. Ao passo 
em que faz isso, tal ser concebe um mundo perceptível externo a si. O passo seguinte da filosofia da 
intersubjetividade em Fichte envolve a ideia de que tal ser racional finito não pode se atribuir uma ação livre 
em um mundo sensível sem considerar outros seres racionais finitos como inseridos na mesma condição. Fichte 
nega, portanto, a possibilidade de uma subjetividade isolada: a única maneira pela qual um ser racional finito 
pode considerar outros seres igualmente racionais finitos é estando em contato com eles, aqui definindo-se uma 
“relação de direito”, o qual consiste em uma “relação recíproca entre seres racionais e livres”. Segundo 
Jaeschke, Hegel não segue Fichte na compreensão da liberdade como uma restrição mútua, mas ambos 
caminham no mesmo sentido ao pensar o direito a partir de uma justificação intersubjetiva. JAESCHKE, 
Walter. Subjetividade e intersubjetividade na filosofia clássica alemã. Trad. Márcia Gonçalves. In: 
JAESCHKE, Walter. Direito e eticidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 59-60. 
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Para Fichte, esta forma de interação humana, nas quais os indivíduos opõem 

demandas recíprocas por liberdade e, ao mesmo tempo, limitam suas próprias esferas de 

liberdade em favor dos demais, constitui o substrato das relações jurídicas 

(Rechtsverhältnisse). O autor buscava, com isso, postular a configuração de um fundamento 

ético que nem concebesse seres racionais “finitos” como entidades absolutas, nem sujeitasse 

os indivíduos à hipertrofia de um Estado ou comunidade. O reconhecimento surge 

justamente como esse princípio transcendental que, orientando a formação concomitante das 

consciências geral e individual, corporifica-se por meio das mediações jurídicas da 

sociedade100.     

Essas mediações jurídicas, assentadas sobre relações de reconhecimento, podem ser 

compreendidas a partir de três noções fundamentais: (i) o direito, uma vez aceito pela 

sociedade, é dotado de certa impositividade categórica e universal; (ii) diante disso, todos os 

indivíduos que se relacionam sob essas mediações jurídico-normativas haverão de limitar 

sua própria liberdade, aqui entendida como a esfera de livres ações e expressões no mundo 

sensível; e, adentrando o problema da definição qualitativa dos espaços de liberdade, Fichte 

define que (iii) os sujeitos limitam suas próprias liberdades em face da possibilidade da 

liberdade dos outros, de modo que ninguém terá direito a agir de modo a prejudicar a 

liberdade e personalidade dos outros agentes com os quais se relaciona101.   

Todavia, e aqui reside talvez um dos grandes méritos de originalidade da filosofia do 

direito fichteana, essa compreensão de liberdade juridicamente cristalizada não deve ser 

entendida a partir de uma concepção individualizada ou quantificada de liberdade – algo 

como: “aqui a minha liberdade, lá a sua: como podem ambas serem unificadas”? Ao 

contrário, como visto, Fichte define que o apelo que os sujeitos fazem a seus interlocutores, 

convocando-os à mútua compreensão e reconhecimento, até origina uma liberdade 

individualizada, mas que surge a partir de um ato interpessoal “que compreende a diferença 

na identidade”. Dito de outro modo: um sujeito reconhece a si como livre somente a partir 

do outro, e reconhece o outro como livre a partir de si próprio. É por isso que, na filosofia 

                                                           
100 SIEP, Ludwig. Einleitung (1979). In: SIEP, Ludwig. Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie: 
Untersuchung zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes. Hamburg: Meiner, 2014, p. 73. 
101 FICHTE, Johann Gottliebe. Foundations of natural right... op. cit., p. 86-87. 
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do direito de Fichte, as relações jurídicas teriam como finalidade precípua a busca e 

consolidação de um “reconhecimento positivo da liberdade do outro”102.   

Um agente racional teria direito a um tratamento igualitário como decorrência direta 

de sua condição abstrata de sujeito livre. Logo, a igualdade se realizaria a partir da 

consolidação de um sistema de direito que restringisse a liberdade de atuação desses sujeitos, 

de modo que essa mediação jurídica limitativa conduziria os membros de uma comunidade 

a um exercício pleno e equitativo de suas liberdades. São nestas linhas filosóficas de Fichte 

que o chamado “jovem Hegel” busca as bases teóricas para, ainda em seus escritos no 

período de Iena, definir o reconhecimento como relação social fundamental que conduz à 

formação das consciências humanas; e que, ademais, constitui-se em elemento fundante da 

própria institucionalidade jurídica103.  

Embora o sistema filosófico de Fichte guarde relações muito próximas com um certo 

abstracionismo característica do pensamento kantiano sobre a liberdade, a marca 

especulativa de seu pensamento segue decisiva na compreensão de como a afirmação das 

subjetividades e das liberdades não é monológica; antes, envolve necessariamente uma 

relação de mediação do eu com seu outro externo. Essas bases fichteanas do reconhecimento 

são relevantes para uma compreensão do percurso que o conceito realizará na filosofia de 

Hegel, esta sim o material original do qual a teoria social do século XX se mostra mais 

diretamente tributária. Como se verá adiante, Hegel trará estas ideias a níveis até então 

inéditos de complexidade, conectando o reconhecimento como categoria filosófica aos 

processos de subjetivação que se desenvolvem nas concretas assimetrias das relações 

intersubjetivas. Seja como for, talvez estas mesmas bases especulativas sigam tendo algo a 

dizer sobre os riscos de desintegração que decorrem de linhas de entendimento sobre as 

relações e instituições sociais a partir do atomismo que subjaz um afastamento entre os 

sujeitos e seu alheamento de tramas de solidariedade e reconhecimento. 

 

2.1.2. O reconhecimento no período de Jena 

 
2.1.2.1. “Sistema da vida ética” (1802-1803) 

 

                                                           
102 VERWEYEN, Hansjürgen. Recht und Sittlichkeit in J.G. Fichtes Gesellschaftslehre. Munique: Karl Alber, 
1975, p. 92-94, 96 e ss.. 
103 SEELMANN, Kurt.  Rechtsphilosophie. 5. ed. Munich: C.H. Beck, 2010, p. 51-52. 



51 
 

Hegel recepciona de modo crítico aquilo que parece entender como um excesso de 

abstração e formalismo por parte da concepção fichteana do reconhecimento. É aqui, 

todavia, que a crítica hegeliana afirma residir a principal debilidade da teoria do 

reconhecimento em Fichte. Em seu Sistema da vida ética, Hegel destaca que o pensamento 

fichteano teria falhado ao não notar que, internamente ao sistema de direito, construído para 

ao mesmo tempo limitar e tornar possível a liberdade humana, são muito desiguais as 

condições concretas que os indivíduos detêm para exercer suas liberdades. Destarte, para 

Hegel, as mediações jurídicas das relações sociais não seriam suficientes para assegurar uma 

liberdade materialmente compreendida.  

No lugar da ideia de que sujeitos reconhecem-se harmonicamente, a partir de uma 

concepção abstrata de “relação jurídica”, para Hegel as relações de reconhecimento seriam 

travadas em circunstâncias sociais e econômicas assimétricas, com fortes características de 

subordinação e dominação. A igualdade abstrata, característica do pensamento fichteano, é 

classificada por Hegel como “pensamento simplesmente ideal e sem realidade”, enquanto 

que “é na realidade que se põe a desigualdade de vida e, deste modo, a relação [de 

dominação] e servidão”. Por se tratar de um estágio ainda natural da eticidade, Hegel propõe 

que a sublimação ética residiria ainda em um meio predominantemente afetivo, em que as 

relações de reconhecimento se concretizariam em condições de superação das 

desigualdades: no âmbito familiar, por exemplo, um companheiro contempla o outro 

enquanto outro e, ao mesmo tempo, como a si mesmo; já na relação com os filhos, estes são 

compreendidos pelos pais como objetivação de uma união, mas também como indivíduos 

autônomos104.  

Há outro ponto do Sistema da vida ética em que Hegel aprofunda a crítica à noção 

fichteana de reconhecimento, a fim de delimitar sua tese própria. Mais precisamente, 

importam aqui as discussões sobre a relação entre reconhecimento e crime. Crime, neste 

contexto, é compreendido para além de sua dimensão jurídica; em vez disso, consiste no 

ataque de um agente racional a outro, de modo que o primeiro (ofensor) busca satisfazer uma 

                                                           
104 HEGEL, G.W. F. Sistema da vida ética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1991, p. 35-36. Ainda nas 
palavras do próprio Hegel: “Neste reconhecer, o indivíduo encontra-se perante o indivíduo vivo, mas com 
desigual poder da vida; um é, pois, o poder ou a potência para o outro; é a indiferença, enquanto o outro está 
na diferença [...]; A relação de que o indivíduo indiferente e livre é o indivíduo poderoso, perante o diferente, 
é a relação da dominação e da servidão. Esta relação é imediata e absolutamente posta com a desigualdade do 
poder da vida; não deve aqui pensar-se em nenhum direito nem em qualquer igualdade necessária”. A 
interpretação que esta tese faz, acerca deste fragmento específico do pensamento hegeliano, pode ser 
encontrada também em CLARKE, James Alexander. “Fichte and Hegel on recognition”… op. cit., p. 379.  
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necessidade sua por meio de um ato que, em sua dimensão moral, nega a liberdade do 

primeiro (vítima).  

Esse tema é abordado por Fichte em Fundamento do direito natural. Em um estágio 

natural anterior à constituição do Estado, disserta Fichte, cada sujeito teria um direito de 

coerção sobre aquele que viola seus direitos e falha em reconhecê-los. Todavia, ainda 

segundo o autor, na ausência de um terceiro capaz de impor essa coerção racionalmente, esta 

situação poderia ganhar contornos fortemente conflitivos: a ausência do poder estatal levaria 

os indivíduos a punirem uns aos outros de modo excessivo, visto que a vítima não teria 

garantias de que o ofensor realmente restringiria sua liberdade de agir conforme os limites 

do sistema de direito. Uma das tarefas primárias de um corpo político institucionalizado seria 

justamente dirimir esses conflitos interpessoais e evitar tanto excessos revanchistas como a 

punição indevida de inocentes105. 

Em seus escritos, Hegel internaliza esses conceitos para discutir como a ideia de 

crime se traduz em um conceito-chave para explicar o desenvolvimento de formas mais 

amplas de sociabilidade. O crime aparece como um marco evolutivo para as relações de 

reconhecimento, na medida em que estas avançam de uma eticidade natural (marcada por 

processos de negação, interações sociais em que se aumentam os níveis de individualidade 

de seus participantes, tendo o cerne familiar como sua maior manifestação) a uma eticidade 

absoluta (na qual tem-se uma relação negativa do sujeito com relação à sua individualidade 

natural, elevando a sociabilidade a uma comunidade universal determinada pela razão, cuja 

plenitude verifica-se na organização política estatal). 

Neste sentido, no primeiro estágio ético das relações humanas – ainda natural –, o 

reconhecimento aparece especialmente no campo afetivo, em que os sujeitos se assumem 

como emocionalmente carentes, dependentes um do outro com relação a dedicações 

sentimentais e a bens essenciais de suas vidas. No âmbito de um casal, por exemplo, um 

contempla o outro enquanto outro e, ao mesmo tempo, como a si mesmo; já na relação com 

os filhos, estes são compreendidos por seus pais como a objetivação de uma união, mas 

também como indivíduos autônomos, cujo processo de individuação se dá por meio da 

educação. Aqui, os processos de negação característicos dos estágios naturais da eticidade 

consistem em transgressões às determinações iniciais de amor e confiança que caracterizam 

a priori as relações afetivas. Os conflitos gerados a partir dessa negação são caracterizados 

                                                           
105 FICHTE, Johann Gottliebe. Foundations of natural right... op. cit., p. 130 e ss. 
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por um ciclo de transgressão-arrependimento-perdão, em movimentos de reconhecimento 

e mútuo aprendizado cujo resultado acabaria por ser a construção de laços mais sólidos de 

solidariedade interpessoal106.  

É na segunda dimensão da eticidade, ainda natural, que o conceito de crime 

desempenhará a função primordial no estabelecimento de relações mais elaboradas de 

reconhecimento. O segundo estágio da eticidade natural diz respeito às relações jurídicas, 

especialmente as contratuais em torno da propriedade privada. Neste contexto, o 

reconhecimento se consubstanciaria na consideração mútua entre sujeitos como agentes 

dotados de uma legítima pretensão à posse, capazes de dizer sim ou não às ofertas. A 

individuação no campo jurídico, neste estado natural da eticidade, dar-se-ia pela consagração 

dessa liberdade negativa de recusar ofertas107.  

Aqui aparece a noção de crime como conceito relevante para a compreensão do 

reconhecimento. Se, nas relações afetivas, a negação característica da eticidade natural 

manifesta-se por meio da transgressão de padrões de confiança e amor, no cerne das 

interações jurídicas são as ações criminosas que exercem esse papel108. Ou seja, para Hegel, 

o crime desencadeia uma forma especialmente ampla de desrespeito interpessoal que 

funciona como gatilho para novas demandas por reconhecimento. Segundo esta concepção, 

a pessoa vitimada não se vê prejudicada apenas na esfera diretamente afetada pela prática 

delitiva (por exemplo, a relação direta entre pessoa e objeto em um roubo); antes, a vítima 

experimenta o crime como uma ofensa global à sua honra e condição de sujeito reconhecido.  

Portanto, o crime traduz-se em um ato que veicula uma mensagem moral mais ampla, 

de desrespeito ao sujeito vitimado. Por se tratar de um estágio natural da vida ética, mais 

primevo, a consequência seria uma reação de luta entre ofensor e vítima – um conflito não 

por sobrevivência, mas pelo restabelecimento de certo grau de integridade moral. Nesta luta, 

de um lado, o criminoso se limitaria a buscar a manutenção de seus interesses particularistas; 

enquanto que, de outro, a vítima buscaria reafirmar a totalidade de seu ser, ou sua verdadeira 

condição como sujeito socialmente reconhecido109.  

                                                           
106 DECKER, Kevin S. “Right and recognition: criminal action and intersubjectivity in Hegel’s early ethics”. 
History of Political Thought, v. 22, n. 2, p. 300-316, 2001 (p. 303). 
107 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento… op. cit., p. 46-50. 
108 DECKER, Kevin S. “Right and recognition”.... op. cit., p. 303-304. 
109 Segundo Hegel, em um roubo o objeto alvo da ação criminosa permanece o que é; todavia, não se poderia 
falar o mesmo do sujeito vitimado. Em suas palavras, tendo em vista que, em um roubo, “não é abstração da 
sua relação ao objeto que se suprime, mas é ele próprio [o sujeito] que nessa relação é lesado, algo nele se 
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Com isso, encontram-se desenhados os contornos da segunda crítica que Hegel, em 

seu Sistema da vida ética, faz da teoria do reconhecimento em Fichte. A primeira delas, 

como visto, consiste na colocação de que a filosofia fichteana se assentaria sob uma noção 

demasiadamente formal de igualdade, o que levaria o reconhecimento a uma questionável 

compatibilidade com situações de graves assimetrias sociais. Já a segunda crítica diz respeito 

diretamente com o conceito de crime e seu papel no desenvolvimento das relações de 

reconhecimento: para Hegel, o crime constitui-se em ponto de partida para conflitos 

intersubjetivos em que a vítima postula respeito por sua condição de “pessoa”.  

Longe de ser uma mera manifestação destrutiva das liberdades negativas dos 

indivíduos, os conflitos desencadeados pelo comportamento criminoso constituem um 

processo de preparação dos sujeitos para a transição entre a eticidade natural para a absoluta, 

fornecendo aos indivíduos os necessários discernimentos para tal.  É, em verdade, um 

momento determinante para o aprimoramento das relações éticas. Tem lugar, destarte, a 

forma superior de reconhecimento em um contexto de eticidade já não apenas natural, mas 

absoluta: o indivíduo passa a assumir-se e ser reconhecido como “totalidade vivente”, 

designada como “Pessoa”, de modo que as particularidades individuais são abstraídas para 

coexistir no cerne de uma sociedade mediada pela “razão universal”. 

 

2.1.2.2. “Sistema da filosofia especulativa” (1803/1804)  
 

Como explicado no item anterior, a proposta de Hegel em Sistema da vida ética, 

escrito entre os anos de 1802/03, era estabelecer como a intersubjetividade nas relações 

sociais era determinante para uma conexão entre, de um lado, as liberdades individuais, e, 

de outro, a formação de uma estrutura institucional comunitária na qual essa liberdade se 

efetivaria de modo mais adequado. Nessa obra, tal projeto filosófico é operacionalizado por 

Hegel por meio da apreensão do indivíduo em suas experiências mais primevas de 

sociabilidade (i.e. a “eticidade natural”), adotadas pelo autor como ponto de partida para a 

compreensão de como se dá o progressivo desenvolvimento da vida ética. No entanto, é 

somente partir de 1803 que Hegel, especialmente em Sistema da filosofia especulativa (teses 

reunidas originalmente em alemão sob o título Jenaer Systementwürfe I, e também 

                                                           
suprime”. É esse processo de negação que desencadeia uma luta por reconhecimento cuja realização se dá já 
em um estágio ainda que inicial de regulação jurídica. HEGEL, G.W.F. Sistema da vida ética... op. cit., p. 46.   
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conhecidas em seu conjunto como Primeira filosofia do espírito), atribui mais fortemente ao 

reconhecimento o papel de mediador entre liberdade singular e instituições sociais. 

Fortalecem-se os contornos teóricos segundo o qual comunidade e individualidade se 

implicam mutuamente por meio de sucessivas interações sociais110.  

Neste contexto, o papel da “luta por reconhecimento” é o de estabelecer uma 

transição negativa (i.e. contraditória, conflituosa) entre uma existência apenas formal, 

consubstanciada no cerne familiar, à existência real, cuja materialização se dá na formação 

de uma comunidade engendrada por relações de reconhecimento recíproco. Os conflitos 

morais entre indivíduos e grupos teriam como resultado a criação de relações mútuas de 

respeito, constituindo um medium pelo qual a própria existência política se viabilizaria111.  

Isso se materializa no Sistema da filosofia especulativa, principalmente, quando 

Hegel afirma ser “absolutamente necessário que a totalidade alcançada pela consciência na 

família” (leia-se: o indivíduo reconhecido no seio de suas relações afetivas mais primárias) 

“reconheça a si mesmo como a totalidade que é em outra totalidade de consciência” (ou seja: 

em outras individualidades independentes e exteriores de seu círculo afetivo original).  Trata-

se de um movimento em que um sujeito coloca a si mesmo como singularidade no outro, ao 

mesmo tempo em que internaliza em sua própria consciência o outro, igualmente na 

condição de uma singularidade absoluta da consciência. Para Hegel, o meio pelo qual se 

operacionalizaria esse reconhecimento, esse reciproco intuir-se no outro, seria 

fundamentalmente conflitivo. É quando um sujeito lesa o outro que este se sente estimulado 

a reafirmar-se como “consciência singular”, que merece ser respeitada: “mediante a 

necessária violação, que deve conduzir ao reconhecimento”, ambos os sujeitos posicionam-

se reciprocamente “como singularidade negativa e absoluta, e como totalidade”112.  

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a “luta” não implica a 

exacerbação de um individualismo destrutivo; antes, surge como conceito-ideal para explicar 

filosoficamente como, justamente ao contrário, a sociabilidade humana passa por algo 

fundamentalmente distinto de qualquer concepção excludente e atomista de individualidade. 

                                                           
110 LIMA, Erick Calheiros de. “Movimento de consciência e eticidade: para uma localização da ‘filosofia do 
espírito’ de 1803/1804”. Revista de Filosofia Aurora, v. 20, n. 26, p. , jan./jun. 2008 (p. 163-164). 
111 Neste sentido, ver HARRIS, Henry S. The concept of recognition in Hegel’s Jena Manuscripts. In: 
O’NEILL, John (ed.). Hegel’s dialectics of desire and recognition: texts and commentary. Albany: State 
University of New York Press, 1996, p. 233-252 (p. 244-246). 
112 HEGEL, G.W.F. System of ethical life (1802/03) and first philosophy of spirit (part III of the System of 
speculative philosophy). Trad. e ed. H. S. Harris e T. M. Knox. Albany: State University of New York Press, 
1979, p. 236-238. 
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No universo teórico da filosofia hegeliana, ao se lançarem ao conflito, reconhecendo e 

exigindo ser reconhecidos, os indivíduos admitiriam até mesmo a possibilidade de sua morte. 

Com isso, os participantes do conflito suspenderiam não apenas a consciência do outro com 

o qual interagem, mas as suas próprias singularidades. A luta não tem como fim a destruição 

do outro ou a apropriação de seus bens. Os indivíduos, em verdade, engajam-se em conflitos 

com o intuito moral de reafirmarem a si mesmos na consciência de seus interlocutores; e, 

quando o fazem, necessariamente precisam intuir estes mesmos interlocutores em suas 

próprias consciências, na condição de iguais. Mais do que isso, a própria compreensão que 

os indivíduos fazem de si como sujeitos depende dessa relação de mútua confirmação com 

seus interlocutores sociais, na medida em que o conflito é fundamentalmente por ver-se 

intuído na consciência do outro113. 

É na “luta por reconhecimento” que se manifesta a incompatibilidade entre uma 

comunidade sólida e a manutenção obcecada de perspectivas totalizantes de uma 

individualidade excludente. Em Hegel, torna-se mais claro que não é possível um indivíduo 

ver a si em outro sujeito como uma totalidade excludente, sem que isso acarrete a destruição 

seja de si ou de seu interlocutor. É essa formação de consciência, produto da contradição 

havida nos conflitos por reconhecimento, que pavimenta o caminho entre uma consciência 

puramente individual para a consciência característica de um “espírito do povo” (Volksgeist). 

Daí fazer todo sentido a conclusão de Ludwig Siep no sentido de que, nos escritos de Hegel 

no período 1803/04, o princípio do reconhecimento “estabelece a conexão necessária entre 

formas de consciência prática individual e o espírito do povo, com suas instituições”. Quer 

dizer, pelo reconhecimento, determina-se a consciência por meio tanto da intuição que um 

sujeito faz de si próprio no outro, como também a partir da formação de uma consciência 

geral cristalizada na figura do espírito do povo114-115.  

                                                           
113 ibidem, p. 239 e ss.   
114 SIEP, Ludwig. Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie: Untersuchungen zu Hegels Jenaer 
Philosophie des Geistes. Hamburgo: Felix Meiner Verlag, 2014. [n.p. – Edição Kindle, posição 3978-3986. 
Acesso em 02 out. 2018]. 
115 Na interpretação que Habermas faz deste fragmento da filosofia hegeliana, “Eu sou uma pessoa em geral, 
compartilhando personalidade – os traços constitutivos dos sujeitos conscientes, falantes e atuantes – com todos 
os demais, mas também sou um indivíduo inequivocamente único, o qual é formado por uma história de vida, 
pela qual também é responsável e na qual é insubstituível. Ao mesmo tempo, compreendo a mim mesmo como 
sendo pessoa e indivíduo apenas ao crescer em uma comunidade particular. E comunidades existem 
essencialmente na forma de redes de reconhecimento mútuo entre seus membros. Membros reconhecem uns 
aos outros em seus papéis como pessoas e indivíduos, bem como na condição de membros. É essa estrutura 
intersubjetiva de comunidades que informa a concepção lógica de Hegel de totalidade como uma 
‘universalidade concreta’”. HABERMAS, Jürgen. “From Kant to Hegel and back again – the move towards 
detranscendentalization”. European Journal of Philosphy, v. 7, n. 2, p. 129-157, ago. 1999 (p. 137). 
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Destarte, o reconhecimento é entendido não mais como simples processo de 

interação social, mas também como o próprio mote e resultado dos conflitos. Tendo em vista 

que as relações intersubjetivas da eticidade natural seriam apenas um momento que precede 

a constituição do espírito, este último sim o objeto central de seu Sistema da filosofia 

especulativa (1803/04), Hegel deixa de atribuir à dimensão natural das relações sociais a 

mesma ênfase recebida por esta na obra anterior (o Sistema da vida ética – 1802/03). O 

projeto, aqui, consiste na busca por uma fundamentação do espírito humano não a partir da 

natureza, mas da conjunção entre filosofia prática e filosofia política, resultando em um 

processo no qual as individualidades efetivam a si mesmas nas instituições sociais. Ou, 

seguindo uma terminologia mais próxima da filosofia da consciência que Hegel delineia 

neste momento de seus trabalhos: como as “consciências particulares” se realizam ao mesmo 

tempo em que conjuntamente constituem uma “consciência universal” 116.  

 

2.1.2.3. “Filosofia real” (1805/06)  

 

Na etapa subsequente de sua filosofia do espírito (1805/06), cujos escritos reúnem-

se sob a obra intitulada Filosofia real, Hegel viria a aprofundar a relação – por ele próprio 

estabelecida no Sistema da filosofia especulativa (1803/04) – entre teoria da 

intersubjetividade e teoria da consciência, mediadas pela ideia de reconhecimento. Mais 

precisamente, são fortalecidas as bases do pensamento segundo o qual, nos processos de 

reconhecimento, as consciências singulares se desenvolvem como totalidades; ou, dito de 

outro modo, em que os sujeitos voluntariamente suspendem suas individualidades no âmbito 

de instituições sociais que, por sua vez, materializam uma autoconsciência universal. 

Interessa a Hegel, portanto, compreender os modos de interação social pelos quais as 

autoconsciências singulares (i.e. dos indivíduos) vislumbram a si mesmas como pertencentes 

a uma vontade universal, esta veiculada nos quadros institucionais da eticidade. As 

principais modificações com relação ao sistema de 1803/04, como os termos até aqui 

                                                           
116 LIMA, Erick Cordeiro de. “O fragmento 22 dos Jenaer Systementwürfe (1803/04): apresentação e 
tradução”. Revista Eletrônica Estudos Hegelianos, ano 5, n. 8, p. 75-98, jun. 2008. Note-se que, neste ponto, 
manifesta-se uma vez mais a discordância entre a filosofia política de Hegel e Hobbes: enquanto este 
pressupunha sujeitos que se digladiavam tendo em vista a autopreservação principalmente física, o conceito 
hegeliano de conflito guarda relação com uma condição positiva para o aprimoramento das relações éticas e 
para a própria consolidação de um corpo comunitário e político. 
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utilizados já denotam, por sua vez, consistem na diferenciação entre inteligência e vontade, 

além da substituição que Hegel faz da noção de consciência pela de espírito117. 

A estrutura teórica da Realphilosophie é basicamente tripartida, correspondendo aos 

propósitos mesmos da reconfiguração da filosofia de espírito que Hegel propõe nesta obra. 

Neste ponto, faz-se referência ao itinerário filosófico consideravelmente metódico que o 

autor sugere, a fim de compreender o processo de realização do espírito na esfera da 

consciência humana. 

 

(a) Reconhecimento no “espirito subjetivo”  
 

O primeiro estágio do desenvolvimento do espírito, denominado subjetivo, diria 

respeito à relação do indivíduo consigo mesmo. Trata-se, especialmente, o conjunto de 

experiências que um indivíduo deve vivenciar para conceber a si mesmo como pessoa de 

direito (rechtliche Person), capaz de participar de relações sociais institucionalmente 

mediadas. Um exemplo destas experiências consigo próprio é – novamente – a esfera afetiva, 

na qual os indivíduos se reconhecem mutuamente por meio de um recíproco “saber-se no 

outro”; ou seja, práticas de alteridade que transcendem a mera satisfação unilateral de 

carências e necessidades pessoais118. O “ser reconhecido” (Anerkanntsein) é, portanto, a base 

social que subjaz ao conceito de espírito, desde seu momento mais originário. Segundo 

Hegel, o reconhecimento “tem que chegar a ser” para que os indivíduos (consciências 

singulares) tornem-se “aquilo que já são implicitamente”, de modo que este “ser para o 

outro” (amor) é o próprio estágio inicial do espírito que ainda se realizará119.  

É verdade que esse desdobramento das relações afetivas consista em uma etapa de 

amadurecimento do processo de constituição da identidade, visto que, a partir da 

confirmação que recebe do outro no cerne das relações afetivas, o sujeito-reconhecido se 

                                                           
117 LIMA, Erick Cordeiro de. “O conceito hegeliano de direito na filosofia do espírito de 1805/06”. Veritas, 
Porto Alegre, v. 55, n. 3, p. 130-177, set./dez. 2010. (p. 131-134).    
118 Hegel destaca como as relações afetivas carecem de uma confiança acerca da reciprocidade, na medida em 
que “cada um se sabe imediatamente no outro”, da mesma forma “que o outro sabe-se igualmente em seu 
outro”: “cada um, sabendo-se no outro, se supera como ser-para-si” – quer dizer, na sublimação das relações 
afetivas, os sujeitos deixam de ser meramente um “ser-para-si”, antes constituindo-se em “ser-para-outro”. 
HEGEL, G.W.F. Filosofía real. Trad. José María Ripalda. 2. ed. Madrid: Fondo de Cultura Económica de 
España e Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006, p. 171-172.  
119 ibidem, p. 178. Sistematizando estes excertos de modo analítico, contextualizando-os no âmbito da filosofia 
do espírito hegeliana do período 1805/06, TESTA, Italo. Attractors of recognition. In: TESTA, Italo; RUGGIU, 
Luigi (ed.) “I that is we, we that is I”. Perspectives on contemporary Hegel: social ontology, recognition, 
naturalism, and the critique of kantian constructivism. Leiden; Boston: Brill, 2016, p. 230-249. (p. 236-238). 



59 
 

mune de um grau de autoconfiança necessário para seu desenvolvimento como pessoa 

socialmente inclusa. Mais do que isso, Hegel chega a afirmar o reconhecer-se no amor como 

uma espécie de pressentimento da ética comunitária120.  

Todavia, como se depreende da própria locução, isso não bastaria ainda para que o 

espírito subjetivo pudesse conceber a si mesmo como pessoa de direito. Isso porque, para 

Hegel, nas relações estritamente familiares, as perturbações conflitivas experienciadas pelo 

espírito não teriam uma dimensão significativa o bastante para fazê-lo refletir sobre as 

normas mais abrangentes que norteiam as relações em sociedade. Assim, ainda que 

relevantes, as experiências exclusivamente afetivas de reconhecimento seriam incapazes de 

prover ao sujeito instruções suficientes acerca do funcionamento de relações sociais que, 

além de relativamente mais amplas, orientam-se por direitos intersubjetivamente 

assegurados. É aqui que Hegel estende as fronteiras dos processos de subjetivação, a fim de 

alcançar dimensões mais práticas e abrangentes da relação do indivíduo com o mundo121. 

Para tanto, Hegel lança mão novamente da figura do conflito. Segundo a 

interpretação de Ludwig Siep, na filosofia do espírito de 1805/06, o ser reconhecido forma-

se na vontade geral por meio de duas chaves principais. A primeira delas, como já explicado 

acima, seria o amor, no qual o reconhecimento se dá sem que haja uma significativa oposição 

da vontade (Gegensatz des Willens). A segunda chave, por sua vez, seria a luta; mais 

precisamente, a luta do sujeito em seu meio social para ser reconhecido como um eu-livre. 

Relevante aqui é notar que a formação das consciências – singular e comum – não poderia 

se dar a partir de relações puramente afetivas. Antes, a formação dos espíritos requereria um 

momento de independência e distanciamento por parte dos sujeitos, cuja radicalização se 

daria na luta por reconhecimento perante seus iguais122.  

Esse estágio embrionário e extra-afetivo das relações éticas é alcunhado por Hegel 

como um estado de natureza, marcado por uma “recíproca tensão” entre “duas 

individualidades plenas”, cujas existências imediatas seriam excludentes e que se refeririam 

umas às outras sob estas circunstâncias. Se, na filosofia do espírito do período de 1802/04, 

a natureza era compreendida como uma impenetrabilidade de consciências singulares 

confinadas à sua corporeidade, na Realphilosophie de 1805/06 o estado de natureza consiste 

                                                           
120 HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 172. 
121 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento... op. cit., p. 81-82. 
122 SIEP, Ludwig. Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie... op. cit. [n.p. – posição Kindle 2064-
2071]. 
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em uma contraposição de individualidades construídas e solidificadas nas relações afetivas. 

Ou seja, trata-se de formas ainda subdesenvolvidas de intersubjetividade, mas levadas a cabo 

por indivíduos que, por haverem sido reconhecidos em esferas relevantes de sua existência, 

já se encontram “prontos” para exigirem reconhecimento uns dos outros. Aqui se dariam 

conflitos sobre posses e meios de vida cujas implicações seriam não meramente materiais, 

senão que, em verdade, diriam respeito às próprias existências éticas. O reconhecimento não 

se iniciaria a partir de um inconsciente saber-se no outro. Ao contrário, o “movimento do 

reconhecimento” começa a partir do momento em que um sujeito (excluído) apercebe-se do 

fato de que não consegue ver a si na consciência do outro (excludente); daí se falar em luta. 

Essa conflituosidade de sujeitos que se querem reconhecidos seria marcada por uma ausência 

de institucionalidades; em verdade, o estabelecimento de direitos e deveres recíprocos 

dependeria justamente da superação do estado de natureza123.  

É aqui que se nota novamente o contraponto que Hegel faz à filosofia política em 

Hobbes. Embora ambos os autores admitam que o estado de natureza é caracterizado pela 

luta intersubjetiva, e que tal estado precisa ser superado, Hegel se afasta de Hobbes ao 

afirmar que o momento desta superação não consiste na cessão contratual de liberdades a 

um soberano, responsável por interromper o ciclo de lutas constantes. Hegel, ao contrário, 

propõe que a superação da natureza se daria pela própria luta por reconhecimento, 

compreendida como um autêntico medium para se sobrelevar a natureza, em direção a uma 

institucionalidade intersubjetivamente construída. Isso porque a luta do sujeito excluído não 

objetivaria lesar seu interlocutor ou suas posses, mas sim dar-se a conhecer nesse outro que 

ainda não o considera socialmente.  

É por isso que, ao interpretar o movimento do reconhecimento em Realphilosophie, 

Siep destaca que “o estado de natureza não apenas se compõe da luta e deve ser abandonado 

por meio de sua superação, senão que ele mesmo é superado (überwunden) por meio da luta, 

ou seja, elimina-se (hebt sich auf) na própria luta”. A luta por reconhecimento não seria mais 

a mera superação das particularidades pelos próprios indivíduos, tampouco teria como 

resultado a formação de uma eticidade absoluta – como, destaca-se, Hegel defendia no 

Sistema da eticidade (1801/02). Ao contrário, na Filosofia real (1805/06), estágio mais 

avançado da filosofia do espírito do período de Hegel em Jena, o resultado da luta por 

reconhecimento seria uma forma mais imediata de eticidade: o direito. Em outras palavras, 

                                                           
123 HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 172-173; e LIMA, Erick Cordeiro de. “O conceito hegeliano 
de direito na filosofia do espírito de 1805/06”... op. cit., p. 144-146.  
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a superação do estado de natureza se daria por meio da luta por reconhecimento, tendo como 

resultado o estabelecimento de direitos e deveres recíprocos a mediarem as relações sociais 

– visto que, neste momento de seu pensamento, Hegel define o direito como “a relação a 

outro da pessoa em sua conduta, o elemento geral de seu ser livre, ou a determinação, 

limitação de sua liberdade vazia”124.  

A luta de vida-ou-morte por reconhecimento, metaforizada neste ponto do 

pensamento hegeliano, conscientiza os indivíduos acerca de suas vulnerabilidades e 

fragilidades enquanto seres finitos, despertando-os para o quão limitadas são suas liberdades 

individuais se forem concebidas de modo arbitrário, totalmente desprovidas de mediações 

sociais de conteúdo limitativo.  Considera-se o espírito subjetivo como realizado, tendo em 

vista que, neste momento, a vontade individual pode conceber a si própria tendo como base 

as relações que trava com as outras vontades individuais. De modo mais categórico: neste 

ponto da filosofia hegeliana do espírito, o indivíduo já se concebe como pessoa de direitos, 

com as qualidades necessárias para participação na vida social (dito de outro modo, na 

“esfera universal”). Por isso, em última análise, as demandas por reconhecimento seriam a 

chave de mediação que subjaz à passagem do espírito subjetivo para o espírito real ou efetivo 

(wirklicher Geist), este composto fundamentalmente pelos processos de institucionalização 

das relações intersubjetivas125.  

Pensar os processos de reconhecimento a partir de uma perspectiva institucionalista 

é fundamental para a delimitação da pesquisa, na medida em que possibilita a compreensão 

de como as mediações normativas proporcionadas pelo direito podem veicular práticas mais 

estabilizadas de subjetivação, inclusive, dos sujeitos e atores envolvidos em conflitos de 

relevância penal. A análise do que constitui o “espírito real” pode contribuir para uma 

fixação do que significa pensar a sociedade e o direito a partir da necessidade de 

consolidação de instituições e práticas sociais orientadas ao reconhecimento de si no outro 

e, consequentemente, uma mais adequada realização das liberdades pessoais.   

 

                                                           
124 SIEP, Ludwig. “La lucha por el reconocimiento. La relación entre Hegel y Hobbes en los escritos de Jena”… 
op. cit., p. 62-63; HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 175-176. Hegel voltará a tratar dos problemas 
envolvendo direito, intersubjetividade e reconhecimento na parte do espírito efetivo, quando buscará enfocar 
as mediações institucionais das relações sociais.  
125 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento… op. cit., p. 94. 
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(b) O “espírito real” e o reconhecimento nas relações jurídicas  
 

Na Realphilosophie, o reconhecimento se centra em um “saber da vontade” que 

traduz a intenção de não excluir o outro, bem como de ao mesmo tempo “ser para si mesmo”, 

sendo que a “luta por reconhecimento” aparece em dois estágios fundamentais de 

desenvolvimento. Primeiramente, como explorado há pouco, no “espírito subjetivo”; quer 

dizer, na formação das singularidades individuais a partir de modalidades mais diretamente 

interpessoais de relação humana (das afetivas aos combates por reconhecimento travados na 

superação do estado de natureza). Nesta primeira etapa, como demonstrado, Hegel explicou 

como o espírito subjetivo se forma a partir da libertação da vontade individual das restrições 

de sua existência natural, tornando-se, por meio das demandas por reconhecimento, uma 

“vontade consciente” que se diferencia das demais.   

Todavia, trata-se de um recurso teórico que Hegel utiliza para justificar sua 

concepção de sociedade, mais precisamente como uma instituição autoconsciente formada 

por indivíduos livres que se relacionam eticamente em dinâmicas mais sofisticadas do que o 

faziam no estado da natureza. Neste sentido, na passagem entre as partes I e II da Filosofia 

real, a qual reflete a própria transição do espírito subjetivo rumo ao efetivo, Hegel afirma 

que o resultado do reconhecimento é a formação de uma “ética comunitária” não mais 

conceitual, mas uma esfera pública verdadeira e concreta, composta por relações sociais nas 

quais a liberdade dos sujeitos é normativamente mediada e deixa de ser um puro arbítrio 

isolacionista126. Em outras palavras, no espírito real, a preocupação central do projeto 

hegeliano passa a ser as diversas formas de institucionalização da organização societária, 

das trocas econômicas e das regulações jurídicas – tendo como pressuposto, justamente, a 

configuração de relações recíprocas de reconhecimento. São essas relações inicialmente 

conflitivas de reconhecimento que, como meio de aprimoramento ético das interações 

sociais, ascendem à institucionalidade127.  

Neste segundo capítulo da Filosofia real, Hegel se dedica à nova etapa da formação 

do espírito, em que a vontade individual adentra o terreno da coletividade. Nessa esfera 

pública, as interações sociais seriam norteadas por uma ética comunitária cuja manifestação 

                                                           
126 HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 181. 
127 MILISAVLJEVIĆ, Viladmir. “The struggle for recognition in Hegel’s Jena Writings”. Journal of Legal 
and Social Sciences: Annals of the Faculty of Law in Belgrade, International Edition, p. 133-150, 2007 (p. 
144-146). 
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mais expoente seria a regulação jurídica. Nesse fragmento da filosofia do espírito hegeliana, 

o direito se apresentaria como uma “base intersubjetiva”, na medida em que, a partir das 

determinações jurídicas, cada sujeito vê-se obrigado a tratar seus interlocutores segundo suas 

legítimas pretensões. O propósito de Hegel é, neste sentido, precisar o conteúdo material que 

as relações intersubjetivas gradativamente assumem ao ingressarem na esfera jurídica.  

De modo sintético, pode-se dizer que o autor concretiza esse projeto da seguinte 

maneira: as relações éticas iniciam sua realização mais plenamente institucionalizada nas 

interações de trabalho e troca, cujo pressuposto é o direito de propriedade; na sequência, 

prolongam-se à figura do contrato, cujo rompimento é tratado sob a ideia de “delito” ; 

chegando-se, por fim, a trabalhar a ideia de coercibilidade da lei posta128.  

Na primeira destas manifestações, no “reconhecimento imediato”, faz-se uma 

interpretação do trabalho como atividade que deixa de ser compreendida como voltada às 

necessidades puramente individuais, sendo em verdade “de todos para todos” – “cada um 

serve ao outro e o ajuda, e somente aqui o indivíduo alcança existência singular”.  Da mesma 

forma, a relação de um sujeito com uma algo deixa de ser compreendida sob uma perspectiva 

egoísta e naturalizada; antes como posse imediata, essa relação consiste agora em um direito 

de propriedade, que fornece contornos de uma personalidade cuja constituição se dá “ante 

os outros”. A propriedade preenche-se como manifestação do “eu” a partir de uma mediação 

do sujeito com seus iguais: primeiramente, como negação (“somente porque o outro se 

desprende de sua coisa, faço eu o mesmo”); posteriormente, como afirmação, em um estado 

de reconhecimento que espiritualiza uma propriedade que antes era meramente natural 

(“posse imediata mediada pelo reconhecimento”, “a posse é mediação pelo outro”). No 

reconhecimento da propriedade, o sujeito e seu interlocutor intuem-se mutuamente, 

“atribuindo realidade a sua opinião e querer”, em dinâmicas que culminam na segunda figura 

pela qual Hegel trabalha a inclusão do eu na esfera de sociabilidade: o contrato. No contrato, 

por sua vez, a vontade do singular coincide-se com a vontade comum, processo em que o 

intercâmbio não é exatamente de coisas, mas de palavras (linguagem): no vínculo 

contratual, o eu e o outro expressam suas respectivas vontades e fazem com que ambas 

confluam. Ambos os envolvidos na relação se alheiam, e, nos dizeres de Hegel, “meu 

                                                           
128 JAESCHKE, Walter. Hegel Handbuch: Leben – Werk – Schule. 3. ed. Stuttgart: Metzler, 2016, p. 158. 
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alheamento encontra-se mediado pelo seu; se quero alhear-me, é apenas porque também ele, 

por sua vez, quer alhear-se, e porque sua negação se converte em minha posição”129.  

Destarte, por um lado, a troca e a propriedade traduzem uma situação real em que se 

permite afirmar a distintividade do indivíduo reconhecido; no entanto, como esse 

reconhecimento intersubjetivo ainda carece de uma base institucional – por exemplo, em 

casos de conflito –, essas interações sociais precisam ser mediadas por meio de 

determinações jurídicas cuja manifestação idealizada aparece em Hegel na forma de um 

contrato. Esse contrato idealizado consiste na expressão universal da condição de sujeitos 

livres, capazes de trabalhar e manifestar desejos130.  

Daí se interpretar que, ao tratar da figura de “crime” como uma violação dessa ideia 

de contrato, Hegel está tratando mais amplamente de um ato que impõe arbitrariamente uma 

vontade tanto sobre outra vontade singular, como também sobre a vontade geral que as 

dinâmicas contratuais haviam expressado. Se o contrato manifesta uma mediação jurídica 

de interações sociais, nas quais indivíduos se afirmam como sujeitos e reconhecem-se uns 

aos outros, são precisamente esses laços fundamentais de sociabilidade que se veem afetadas 

pelo delito tal como aqui concebido. Mais do que uma violação de contrato, portanto, o 

“crime” é, neste contexto, interpretado como uma verdadeira manifestação de desapreço aos 

vínculos de reconhecimento que o direito havia estabelecido no âmbito do espírito real. Mas 

o delito seria, para Hegel, um gatilho que faria a “vontade geral”, negada pela “vontade 

singular” do delinquente, novamente atuar – e esta o faz por meio da impositividade jurídica, 

aqui consubstanciada na figura da pena. Muito além de mera vingança, o castigo se interpreta 

no âmbito do espírito real como um ato de justiça que busca restabelecer o “ser 

reconhecido”. É por isso que Hegel trata da pena explicitamente como uma retribuição que 

“realiza” e “restabelece o reconhecimento implícito e (externamente) vulnerado”131. 

                                                           
129 Os excertos transcritos encontram-se no texto original hegeliano em HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. 
cit., p. 182-186.  
130 “Posse e troca restauram o sentido subjetivo perdido de ser reconhecido como indivíduo único. Todavia, 
esta afirmação renovada não durará, porque também ela se perderá em outro processo de abstração, quando a 
troca se torna abstrata ao ser transformada em ‘contrato’. Assegurando-se como capaz e disposto a trocar 
alguma coisa, o indivíduo é reconhecido. Mas essa suposta restauração também obscurece a distinção entre a 
situação individual e a universal, em virtude da qual ele é reconhecido. O contrato retifica isso, servindo como 
um dispositivo mediativo que reconstitui a separação e os desejos do indivíduo em face dos desejos dos 
indivíduos com quem ele está interagindo”. IFERGAN, Pini. Hegel’s discovery of the spirit. Autonomy, 
alienation and ethical life: the Jena lectures 1802-1806. Trad. Nessa Olshansky-Ashtar. Houndmills: Palgrave 
MacMillan, 2014, p. 186-187. 
131 HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 191. 
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No entanto, paradoxalmente, o crime é visto por Hegel também como a 

exteriorização de expectativas normativas que o delinquente busca dirigir à sociedade, e que 

ainda não foram por esta contempladas. Dito de outro modo, o crime seria a forma pela qual 

o criminoso busca provocar a sociedade, com o objetivo de despertá-la para uma situação 

pessoal sua que considera injusta; e, mais do que isso, cujo caráter injusto ele – delinquente 

– considera ser decorrência da própria institucionalização jurídica das relações sociais, cuja 

abstração regulatória estaria a desconsiderar as particularidades de sua situação concreta e 

singular.  É o que Hegel parece querer explanar, ao afirmar que “a fonte interna do delito é 

a coerção do direito”, uma vez que “sua justificação interna é esta, a coerção, o 

restabelecimento de sua vontade singular em seu poder, em seu valer, em seu estado de 

reconhecimento”132.  

Destarte, ao mesmo tempo que o crime seria um atentado contra as relações 

institucionalizadas de reconhecimento, o próprio delito teria como motivação interna 

situações de denegação de reconhecimento originadas no cerne das relações do “espírito 

objetivo”. Daí o papel do direito de simultaneamente reagir ao injusto (mediante pena) e 

reestruturar-se (como responsivo com relação ao conteúdo da provocação criminosa), sendo 

que este papel de resposta e reorganização cabe ao espírito efetivo como meio de 

constantemente conciliar as vontades particulares com a geral133-134.  

                                                           
132 PRADA LONDOÑO, Manuel Alejandro. “La idea de reconocimiento en el Hegel de Jena. Una lectura con 
Paul Ricoeur”. Franciscanum, n. 164, v. LVIII, p. 21-45, 2015 (p. 38-40); HEGEL, G.F.W. Filosofía real... 
op. cit., p. 189 e ss;  RICOEUR, Paul. Percursos do reconhecimento... op. cit., p. 198 
133 Hegel busca assim sintetizar sua compreensão das mediações jurídicas como: (i) a transição de um 
reconhecimento inicial do sujeito no asseguramento de sua propriedade e suas trocas; (ii) passando pelo 
ingresso dessa singularidade no cerne da vontade geral, por meio da figura idealizada do contrato; (iii) 
chegando, em um terceiro momento, no delito, o qual consiste numa resposta do criminoso ao fato de considerar 
que sua vontade singular, ao ser transposta ao contrato, acabou diluindo-se em demasia em meio à vontade 
universal; (iv) e, por fim, na pena, cujo mote seria a reafirmação da vontade universal por sobre a vontade 
puramente singular do delinquente. Nas palavras de Hegel: “Por meio deste movimento o reconhecimento se 
representa como realizado: 1º) que contém em si a existência determinada e a vontade particular; que se 
conserva, que mantém sua vontade na renúncia a si mesmo, em sua externalização; 2º) esta vontade como tal, 
como singular, como dotada de ser: contrato; volta à singularidade: delito, como se o contrato como tal fosse 
delito; perda da singularidade do ser pela vontade geral; a vontade geral reconciliada, que vale absolutamente 
como tal, dissuasão do delito. Intuição da lei como poder absoluto – não como poder do singular”. HEGEL, 
G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 192. 
134 Em verdade, esse é um dos movimentos intelectuais mais contestados da filosofia do espírito hegeliana do 
período de Jena. Por um lado, Hegel demonstra que o crime serve à superação pelo indivíduo de uma situação 
que considera alienante; quer dizer, injusta, na medida em que o indivíduo criminoso se entende desrespeitado 
por regulações jurídicas que, de tão abstratas, desconsideram as concretas circunstâncias de sua vida e 
liberdade. Todavia, e aqui tem-se um prenúncio da filosofia da pena que Hegel traria em sua Filosofia do 
Direito, essa reafirmação que o criminoso faz de sua singularidade tem prazo de validade determinado e 
consideravelmente curto, na medida em que a coercibilidade do direito, concretizado por meio da figura da 
pena, ingressa neste cenário para contradizer a vontade puramente individual do criminoso. O ponto central da 
crítica a este fragmento do pensamento hegeliano é no sentido de que, ao menos neste momento de sua obra, 
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Em todo caso, o direito, tal como compreendido na Filosofia real, consiste na 

manifestação mais concreta da ética comunitária formada a partir do espírito efetivo, 

constituindo-se em uma espécie de base intersubjetiva, na medida em que obriga cada sujeito 

a tratar os demais segundo suas pretensões legítimas. Nesse contexto teórico, o direito 

orienta-se por processos de reconhecimento que estabelecem mediações institucionais entre 

a vontade singular e a universal, cujo deslinde ocorre somente quando: por um lado, a 

vontade puramente individual abdica de sua pretensão de constituir-se em lei universal; e, 

por outro, a vontade coletivamente construída, cuja institucionalização se dá nas formas 

jurídicas, internaliza como sua a vontade dos indivíduos135.   

 

(c) A “Constituição”  
 

Como visto, no primeiro momento da Filosofia real, dedicado ao espírito subjetivo 

e os estágios mais naturais das relações éticas sob ele reunidas, o indivíduo encontrava-se 

relativamente mais encerrado em sua própria singularidade, desprovido de mediações 

institucionais mais significativas. Já no espírito efetivo ou real, abordado no segundo 

apartado da obra, Hegel se debruça sobre os processos de reconhecimento pelos quais os 

indivíduos, sem perder suas particularidades, saem de si para adentrar em um estado mais 

avançado de sociabilidade, regulado por determinações fundamentalmente jurídicas. Já o 

terceiro empreendimento filosófico da Realphilosophie objetiva compreender o que Hegel 

chama “Constituição”, expressão que teria como objeto o conjunto de relações reflexivas 

dos sujeitos socializados com o mundo considerado em seu todo; ou, especialmente, a 

evolução das consciências humanas a ponto de constituírem um povo e, subsequentemente, 

um Estado. Trata-se, em última análise, de uma teoria do Estado que o concebe como fator 

                                                           
Hegel não logra demonstrar se e como o reconhecimento que a pena busca restabelecer não acaba extinguindo 
a individualidade do sujeito punido como pessoa de direito; da mesma forma, Hegel tampouco conseguiria 
aprofundar como o reingresso forçado do condenado ao universal, mediante a imposição da pena, tem como 
resultado a geração de uma nova consciência individual mais novamente alinhada com o universal. Ou seja, 
este momento da filosofia do espírito hegeliana não seria suficiente para explicar como a punição geraria 
movimentos práticos de integração social, em vez de uma intimidação verticalizada de efeitos puramente 
alienantes. Neste sentido, dentre outros, cf. IFERGAN, Pini. Hegel’s discovery of the spirit… op. cit., p. 196; 
e HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento… op. cit., p. 105 e ss. O tema da punição em Hegel voltará a 
ser abordada nesta tese doutoral quando se adentrar em sua obra da Filosofia do Direito, oportunidade em que 
se espera dar uma interpretação suficientemente consistente acerca do papel desempenhado pelo 
reconhecimento na repressividade à hegeliana.   
135 LIMA, Erick Cordeiro de. “O conceito hegeliano de direito na filosofia do espírito de 1805/06”... op. cit., 
p. 134. 
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de integração e articulação de diferenças, com poderes e atribuições de intervir no meio 

social a fim de regular assuntos que digam respeito ao interesse geral. Neste ponto, a teoria 

do reconhecimento é internalizada em um conceito de “vontade geral”, desenvolvida a partir 

da relação que o eu tem com seu mundo exterior, na forma de distintas possibilidades de 

ação que apenas se torna concreta por meio de uma vontade inteligente e geral, a qual agrega 

e ao mesmo tempo transcende as vontades estritamente singulares136.   

O foco segue sendo a revelação dos preenchimentos éticos das relações humanas 

institucionalizadas, norteada pela constante preocupação em encontrar fórmulas de 

conciliação entre o singular e o universal. Agora, porém, esse projeto alcança a etapa que 

Hegel entende ser uma das mais sublimes137: nesta passagem àquilo que o autor viria a 

futuramente chamar de espírito absoluto, os “indivíduos sabem que a vontade geral é sua 

vontade particular e, mais precisamente, sua vontade particular alheada”, do mesmo modo 

também sabem que essa vontade universal é a “essência objetiva” deles próprios (dos 

indivíduos) – mais ainda, o espírito é o “puro poder” dos sujeitos, o qual “implicitamente 

constitui sua essência”138.  

É por isso que – já prenunciando o que desenvolveria futuramente nos Princípios de 

filosofia do direito (1820) – o Estado não pode ser entendido como uma entidade totalmente 

exterior aos indivíduos; ao contrário, estes inclusive o constituem. E isso se demonstra pelo 

próprio percurso teórico trilhado por Hegel na Realphilosophie. Conforme se demonstrou, 

já no “espírito efetivo” o conceito de vontade ocupava uma posição central; todavia, não a 

vontade “abstrata” e indeterminada de indivíduos socialmente atomizados, senão que uma 

vontade cujo exercício se dá em estruturas comunitárias reguladas pelo direito. Na 

“Constituição”, por sua vez, Hegel quer demonstrar como esta vontade, longe de constituir-

se como uma regente isolada e absoluta no cerne da comunidade espiritual, na realidade 

                                                           
136 LÓPEZ HERNÁNDEZ, José. “El pensamiento político del joven Hegel”. Anales de Derecho, Universidad 
de Murcia, v. 27, p. 66-91, 2009 (p. 88); e DE LA MAZA, Luis Mariano. “El sentido del reconocimiento como 
formación del espíritu en Hegel”. Contrastes – Revista Internacional de Filosofía, n. 15, v. 2, p. 153-172, 2010. 
137 Diz-se aqui uma das mais sublimes, em vez de a mais sublime, porque, em sua Filosofia real de Jena, Hegel 
entende que, no estágio mais avançado do espírito humano, em que este alcança seu mais elevado nível de 
liberdade, este se dedicará às áreas da arte, religião e filosofia (item “C” do último capítulo da Realphilosophie). 
No entanto, por serem assuntos menos diretamente relacionados com as relações sociais de reconhecimento e 
seu papel na institucionalidade jurídica, não serão abordados de modo mais pormenorizado neste espaço. De 
toda sorte, mais detalhes sobre essa concepção de uma consciência humana aperfeiçoada podem ser conferidos 
em HERNÁNDEZ-PACHECO, Javier. “Arte, religión, filosofía. La doble posible interpretación del Espíritu 
Absoluto en G.W.F. Hegel”. Contrastes – Revista Internacional de Filosofía, Universidad de Málaga, v. XXII, 
n. 2, p. 153-164, 2017. 
138 HEGEL, G.W.F. Filosofía real… op. cit., p. 208 e ss. 



68 
 

estabelece uma íntima conexão e perene unidade com a vontade dos indivíduos. É essa a 

interpretação que Franz Rosenzweig faz desse momento da filosofia política hegeliana, 

destacando ainda como a relação entre vontade singular e comunitária pode ser descrita a 

partir de três momentos bem demarcados: (i) primeiramente, o indivíduo alheia-se, alienando 

sua vontade em favor de um todo comunitariamente compreendido; (ii) na sequência, este 

mesmo indivíduo faz de si próprio um membro “essencial da vontade coletiva”; e, ao final, 

(iii) o sujeito acaba por reconhecer a unidade entre a sua vontade e a do todo139.   

 

 2.1.3. O reconhecimento nas obras posteriores de Hegel 
 

 Com a exposição até aqui desenvolvida acerca da teoria hegeliana do 

reconhecimento, já é possível concluir que, no período de Jena, Hegel promove uma 

inovadora confluência entre as filosofias política e prática, desenvolvendo um arcabouço 

teórico idôneo à crítica de instituições sociais com base no desenvolvimento e experiência 

das consciências humanas. Para o prosseguimento da análise da consolidação do 

reconhecimento como categoria-chave de uma filosofia social crítica, tornam-se úteis os 

esforços que Ludwig Siep envida no sentido de sistematização dos contornos que o 

reconhecimento assumem no pensamento hegeliano anterior à Fenomenologia do Espírito 

(1807), nos fragmentos até aqui analisados. Mais especificamente, Siep sugere a 

configuração de dois distintos níveis (Stufen) em que os processos de reconhecimento 

ocorrem.  

O primeiro deles seria o (i) plano horizontal “indivíduo-indivíduo” ou “eu-você”, 

que englobaria as relações mais diretamente interpessoais e “face a face” entre sujeitos, que 

apresentam uns aos outros demandas por reconhecimento de suas respectivas 

individualidades – como visto, as principais esferas de reconhecimento diretamente 

intersubjetivo no pensamento hegeliano seriam a das relações afetivas (união de vontades, 

especialmente no âmbito familiar) e as relações de luta (oposição de vontades). O segundo 

nível do reconhecimento se daria, por sua vez, em (ii) plano vertical “indivíduo-

comunidade” ou “eu-nós”. A síntese do pensamento de Hegel até aqui denota que o autor 

possui uma preocupação central e constante de pensar as existências individuais como 

inseridas em um contexto comunitário, que proporcione aos indivíduos sensações e práticas 

                                                           
139 ROZENWEIG, Franz. Hegel e o Estado. Trad. Ricardo Timm de Souza. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 
269-270. 



69 
 

de pertencimento. Daí se dizer que, neste segundo patamar dos processos de reconhecimento, 

o que se tem é o desenvolvimento de um critério de legitimação das instituições, 

possibilitando averiguar em que medida os sujeitos logram ver suas vontades singulares 

refletidas na vontade geral140. 

Ambas as dimensões, simultaneamente distintas e interconectadas141, são tratadas 

nos dois livros de Hegel posteriores à formatação inicial que a filosofia hegeliana do espírito 

recebeu no período de Jena (1801/06) – mais precisamente, a Fenomenologia do Espírito e 

os Princípios de Filosofia do Direito. Contudo, enquanto a primeira obra analisa 

predominantemente normas de reconhecimento diretamente interpessoal (formação da 

consciência), a segunda tem como preocupação preponderante os critérios de legitimação 

das instituições sociais como instâncias éticas de reconhecimento. É por isso que uma 

compreensão global do papel desempenhado pelo reconhecimento nos escritos filosóficos 

de Hegel não pode se limitar ao período de Jena, sendo necessário uma análise de como o 

pensamento daquele período viu-se recepcionado e desenvolvido nas obras hegelianas 

comumente vistas como mais “maduras”. 

 

2.1.3.1. “Fenomenologia do espírito” (1807) e “Enciclopédia das ciências 
filosóficas” (1817) 

 

 Uma das obras máximas de Hegel, a Fenomenologia do Espírito dedica-se, sintética 

e fundamentalmente, à compreensão dos processos pelos quais a experiência humana evolui 

de formas mais primitivas de consciência até alcançar patamares elevados de um 

conhecimento genuinamente filosófico, que tende ao absoluto – nas palavras de seu próprio 

autor, um sistema filosófico erigido como “ciência da experiência da consciência”. A 

operacionalização metodológica de tal projeto era essencialmente dialética: primeiramente, 

pressupunha-se um determinado modelo de experiência humana; na sequência, 

                                                           
140 SIEP, Ludwig. Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie... op. cit., n.p. – posição Kindle 1907-
1930.  
141 O próprio Siep reconhece que tal divisão não é desprovida de problemas. Por exemplo, o “espírito real” 
desenvolvido no âmbito da Filosofia Real (1805/06) seria um claro espaço de relações mais verticalizadas de 
reconhecimento, na medida em que Hegel trata do ingresso das vontades individuais em contextos de ética 
comunitária; todavia, mesmo neste espaço de reconhecimento “eu-nós” (“indivíduo-comunidade”), há um 
evidente desenvolvimento de relações intersubjetivas, tais como as trocas comerciais, e mesmo o crime 
(entendido como luta interpessoal). Trata-se de uma divisão útil para fins de compreensão teórica, que bem 
delimita processos bastante distintos de reconhecimento – isso de modo algum significa uma divisão 
absolutamente estanque entre os dois níveis de reconhecimento; antes, estes devem ser compreendidos como 
intimamente interconectados. 
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demonstrava-se as insuficiências desse modelo quando observado da perspectiva do sujeito 

que vivencia a experiência; por fim, ante os argumentos críticos da segunda etapa, promovia-

se adições ou alterações no modelo inicialmente imaginado, de modo a definir novas e mais 

aperfeiçoadas fórmulas mais de se conhecer e experimentar determinada manifestação da 

consciência humana. Com isso, mediante este método de constantes questionamentos e 

redirecionamentos no âmbito dos conceitos sucessivamente analisados, Hegel buscou 

remodelar o próprio projeto que, a seu ver, um estudo filosófico deveria encampar: não 

apenas meras e abstratas discussões conceituais, mas realizar tais análises de conceitos de 

modo a contextualizá-los em suas realidades – inclusive, a realidade histórico-social142. 

Tanto que, nos estágios finais dessa avaliação desenvolvimental do espírito humano, Hegel 

parece dar menos ênfase à consciência individual ou interpessoal, passando a abordar mais 

detidamente como essas experiências humanas sofisticam-se como vida social, na qual os 

sujeitos em recíproca conexão acabam por conceber a si mesmos e ao mundo143.  

 Embora haja interpretações da obra hegeliana no sentido de que o tema do 

reconhecimento e da intersubjetividade haveriam perdido sua relevância depois do período 

de Jena144, parece mais adequado que, apesar de constantemente redefinido, um “princípio 

do reconhecimento” manteve-se como fundamental nos temas centrais da filosofia prática e 

política de Hegel. Nesta outra linha de interpretação, essa espécie de continuum adaptado do 

tema do reconhecimento incluiria a Fenomenologia, trabalho em que o reconhecer e ser 

reconhecido apareceria como noção fundamental para compreensão de como o espírito 

                                                           
142 SCHMIDT, James. “Recent Hegel literature the Jena period and the Phenomenology of Spirit”. Telos, 
Boston University, n. 48, p. 114-142, 1981 (p. 123); PIPPIN, Robert B. Hegel on self-consciousness: desire 
and death in the Phenomenology of Spirit. Princeton: Princeton University Press, 2011, p. 1-3. No parágrafo 
inicial do último livro aqui referenciado, Robert E. Pippin sintetiza da seguinte forma a ambição de Hegel na 
Fenomenologia do espírito: “a tentativa de entender as várias competências envolvidas na senciência, sapiência 
e agência humanas; e, sobretudo, as complexas interrelações entre todas essas competências”. Idem.   
143 REDDING, Paul. "Georg Wilhelm Friedrich Hegel". The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 
2018 Edition. Disponível em: <https://plato.stanford.edu/>. Acesso em: 09 dez. 2018. 
144 A crítica mais contundente e seguida neste sentido é do próprio Honneth, ainda no âmbito de seu Luta por 
reconhecimento: “a nova concepção da Fenomenologia, certamente superior do ponto de vista do método, teve 
o efeito de um corte profundo na trajetória do pensamento de Hegel; ela lhe obstruiu daí em diante o recurso à 
mais forte de suas antigas intuições, o modelo, ainda inacabado, da ‘luta por reconhecimento’. 
Consequentemente, nas grandes obras que iriam se seguir, não se encontram senão sinais de uma reminiscência 
do programa perseguido em Jena: mas nem o conceito intersubjetivista de identidade humana, nem a distinção 
de diversos media de reconhecimento, nem a diferenciação correspondente de relações de reconhecimento 
gradualmente escalonadas, nem muito menos a ideia de um papel historicamente produtivo da luta moral 
voltam a assumir uma função sistemática na filosofia política de Hegel”.  HONNETH, Axel. Luta por 
reconhecimento... op. cit., p. 114. Em sentido similar, Paul Ricoeur afirma que, no período posterior a Jena, 
cuja consubstanciação máxima se daria a seu ver na obra Princípios da Filosofia do Direito, “o tema do 
reconhecimento e do ser reconhecido perdeu não apenas sua densidade de presença, mas também sua violência 
subversiva”. RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento... op. cit., p. 189. 
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desenvolvido alcança o status de autoconsciência145. Mais precisamente: enquanto, para 

Hegel, a consciência humana diria respeito a como os sujeitos poderiam conhecer um 

determinado objeto (distinto e independente), a autoconsciência se referiria a como estes 

sujeitos poderiam satisfazer a si mesmos; abordando, ainda, como tal objetivo haveria de ser 

alcançado por meio de processos não de mero conhecimento pelo sujeito de seu mundo 

exterior, mas de uma verdadeira transformação deste146.  

Hegel adota, assim, um raciocínio alinhado a uma filosofia especulativa, aqui 

compreendida no sentido de conceber o sujeito da proposição como uma realidade que se 

autodetermina (consciência), que se autodiferencia de seus interlocutores (objeto) e que, ao 

mesmo tempo, reconhece-os como iguais em sua não-identidade. É seguindo esta linha que 

Hegel sustenta um rompimento com correntes filosóficas que separavam, de forma estanque, 

a consciência e seu outro. A consciência-de-si (ou autoconsciência) iria além de uma mera 

relação cognoscitiva entre a consciência e seu exterior: para satisfazer a si mesma, segue 

Hegel, uma consciência deveria superar essa oposição sujeito-objeto. A “mediação com o 

outro” é uma verdadeira condição de possibilidade para que um sujeito possa compreender 

a si próprio como tal – quer dizer, no plano da autoconsciência, o sujeito reflexivamente 

afirma a si próprio na medida em que, simultaneamente, diferencia-se de seu outro147. 

Isso porque não há como o indivíduo existir como um mero “eu”, apenas como um 

“si” totalmente identificado consigo próprio. Afinal, para a consecução de seu desejo 

(Begierde), inclusive o mais primordial de estar vivo, esse indivíduo inexoravelmente 

necessitará de coisas e pessoas que lhe são exteriores. Esse é um dos motivos primeiros pelos 

quais os sujeitos buscam relacionar-se com seu mundo exterior – seu ser-outro, do qual os 

seres humanos dependem para viver. Todavia, ao obter aquilo que desejam nesse objeto 

exterior, verdadeiramente anulando-o, os indivíduos não logram realizar-se em integridade, 

visto que novos desejos infinitamente surgirão. Nesse ciclo de desejar e satisfazer seu desejo 

por meio da anulação do outro-desejado, a vida humana acabaria se tornando uma 

alternância permanente entre (i) existir para-si diante de um outro que lhe é absolutamente 

                                                           
145 Nesta linha, cf. KLOC-KONKOŁOWICZ, Jakub. Anerkennung bei Hegel. In: SIEP, Ludwig; IKAHEIMO, 
H.; QUANTE, Michael (ed.). Handbuch Anerkennung. Springer Reference Geisteswissenschaften. Wiesbaden: 
Springer, 2018.  
146 NEUHOUSER, Frederick. Desire, recognition, and the relation between bondsman and lord. In: 
WESTPHAL, Ken R. (ed.) The Blackwell guide to Hegel’s phenomenology of spirit. Oxford: Willey-
Blackwell, 2009, p. 37-54 (p. 37).  
147 DE LA MAZA, Luis Mariano. “El sentido del reconocimiento como formación del espíritu en Hegel”… 
op. cit.. 
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estranho; (ii) incorporar este ser-outro para satisfazer seus desejos de autorrealização; mas, 

por fim, (iii) voltar a existir diante de um nada absoluto – afinal, sempre surgirão novos 

desejos, visto que o término do ato de desejar implicaria a morte da própria subjetividade. É 

por isso que, se realmente pretende alcançar sua integridade, os seres humanos deveriam 

buscar uma realidade exterior (um ser-outro) que resista a esse processo de constante 

negação. Para realizar-se em plenitude como autoconsciências, os indivíduos haveriam de 

encontrar um ser-outro que, naquele processo já mencionado de satisfação dos desejos de 

autorrealização, pudesse ser negado sem ser abolido. Essa qualidade, a de poder ser negado 

sem ser exterminado, seria para Hegel algo encontrável exclusivamente nas consciências 

humanas. É por isso que Hegel destaca que “a consciência-de-si só alcança sua satisfação 

em um outra consciência-de-si”; para constituírem-se como sujeitos, os indivíduos procuram 

e precisam do reconhecimento de seus pares148. 

Dito de outro modo, para que possa se autorrealizar em plenitude, o indivíduo deve, 

por um lado, ser consciente do mundo exterior, e de si próprio como integrante desse mundo; 

mas, por outro lado, o indivíduo deve ser também consciente de seu status como sujeito, 

autorreferente e moralmente atuante. Ambos os momentos fazem parte da formação da 

autoconsciência; esta envolve tanto aquilo que o sujeito efetivamente é (sua condição de 

alguém existente no mundo), como também sua certeza de ser livre nesse mundo (seu status 

de sujeito moralmente atuante). O projeto fenomenológico de Hegel buscar unificar essa 

relação interna do sujeito consigo próprio e sua relação externa com o mundo exterior, bem 

como com a vida social que nele se desenvolve. A preocupação maior é estabelecer o que 

significa efetivamente ser um agente livre, buscando afastar ilusões de que um sujeito possa 

conceber a si próprio como livre sem que tenha condições de realizar-se no mundo exterior 

(com o qual interage e do qual depende)149. 

O tema do reconhecimento surge como a chave-de-leitura que Hegel propõe para 

explicar de que modo as autoconsciências se constroem por meio da interação com outras 

                                                           
148 “Chegamos à ideia básica [...] de que os seres humanos buscam e necessitam do reconhecimento dos seus 
semelhantes. O sujeito depende da realidade exterior. Para que ele esteja plenamente em casa, essa realidade 
exterior deve refletir para ele o que ele é. Na dialética do desejo, deparamo-nos com objetos forâneos que então 
destruímos e incorporamos; o que se precisa é de uma realidade que permanecerá e, não obstante, que terá 
anulado o caráter forâneo que lhe é próprio, uma realidade na qual o sujeito pode, apesar de tudo, encontrar a 
si mesmo. E isso ele encontra em outros seres humanos, à medida que estes o reconhecem (Anerkennen) como 
um ser humano”. TAYLOR, Charles. Hegel: sistema, método e estrutura. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: É 
Realizações Editora, 2014, p. 180.  
149 CANIVEZ, Patrice. “Pathologies of recognition”. Philosophy and Social Criticism, v. 37, n. 7, p. 851-887, 
2011 (p. 852).  
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autoconsciências: “É uma consciência-de-si para uma consciência-de-si. E somente assim 

ela é, de fato: pois só assim vem-a-ser para ela a unidade de si mesma em seu ser-outro”. O 

reconhecimento, portanto, é crucial para o desenvolvimento da dimensão interpessoal do 

Espírito humano, que evolui desde relações intersubjetivas deficitárias até alcançar uma 

certa imersão dos sujeitos, opostos entre si, em uma unidade coletiva por ambos reconhecida. 

Ao tratar dessa manifestação do espírito humano, Hegel fala de uma “substância absoluta 

que na perfeita liberdade e independência de sua oposição – a saber, das diversas 

consciências-de-si para si essentes – é a unidade das mesmas: Eu, que é Nós, Nós que é 

Eu”150.  

O amálgama entre, de um lado, uma relação consciente do sujeito consigo próprio, 

e, de outro, uma equilibrada relação sujeito-objeto (leia-se: sujeito com outros sujeitos), é 

o que permite à autoconsciência encontrar aquele ser-outro que – sendo ele próprio um 

sujeito consciente-de-si – lhe proporcionará uma mais plena autorrealização. Na 

Fenomenologia, não se pode tratar da constituição das autoconsciências (existências 

conscientes-de-si) como se fossem independentes de tramas intersubjetivas de 

reconhecimento: a “consciência-de-si é em si e para si quando e por que é em si e para si 

para uma Outra; quer dizer, só é como algo reconhecido”. Trata-se de um emaranhamento 

entre os níveis universal e particular do consciente-de-si, autoconsciências que são livres 

para si mesmas, mas que também se relacionam mutuamente de modo construir um espaço 

interativo racional que define a própria substância absoluta do conceito hegeliano de 

Geist151. Daí Michael Quante sugerir, como interpretação da máxima “Eu que é Nós, Nós 

que é Eu”, a ideia de que, por um lado, a instanciação do conceito de autoconsciência requer 

uma estrutura que apenas pode se construir mediante a interação de duas autoconsciências 

distintas, que reciprocamente se reconhecem – por isso o “Eu” apenas pode conceber-se no 

“Nós”; e, por outro, se duas consciências de si instanciam-se nessa estrutura, então elas 

                                                           
150 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito. Trad. Paulo Meneses. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 
Universidade de São Francisco, 2003, p. 141-142. Sobre isso, ver também ROGGE, Wibke. Die Entwicklung 
des Anerkennungsbegriffs bei Hegel. In: ASMUTH, Christoph (org.) Transzendentalphilosophie und Person: 
Leiblichkeit – Interpersonalität – Anerkennung. Bielefeld: Transcript, 2007, p. 269-278. 
151 Se o sujeito tomasse seu outro como um mero objeto de sua consciência individual, como algo puramente 
“seu”, ambos os participantes da interação adentrariam um solipsismo incompatível com as relações de 
reconhecimento. Por outro lado, se esse outro fosse tomado radicalmente como algo externo e diferente, tanto 
um como outro voltariam a um estado natural de “desconhecida coisa-em-si-mesma”. A saída dada por Philip 
J. Kain a esse dilema remete à ideia hegeliana de Geist, no sentido de que “se formos além do sujeito individual, 
se chegarmos a ver que o ego e o outro são essencialmente partes de uma consciência cultural – e, em última 
análise, de uma consciência absoluta –, então teríamos uma comunidade intersubjetiva, uma cultura, que 
constrói seu mundo, membros, suas instituições, sua religião”. KAIN, Philip J. Hegel on the other: a study of 
the Phenomenology of the Spirit. Albany: State University of New York Press, 2005, p. 43-44. 
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próprias são manifestações dessa autoconsciência universal – logo, um “Nós” que é “Eu”. 

Um existe apenas de forma mediada pelo outro, mutuamente: (i) uma autoconsciência existe 

em si e por si mesma quando existe para seu outro; e (ii) uma autoconsciência existe em si 

e para si mesmo pelo fato mesmo de que existe para seu outro152. 

Destarte, Hegel retoma de modo metodologicamente integrado seu conceito já 

conhecido de “luta de vida ou morte por reconhecimento”153, aqui entendida como uma 

espécie de “teste” prático que busca demonstrar que uma autoconsciência plenamente 

realizada é independente de uma vida existente em seu plano puramente natural e corpóreo: 

ao colocarem suas próprias vidas em risco na “luta”, os oponentes estariam a demonstrar uns 

aos outros que, em verdade, o que constitui a realidade “essencial” para eles é sua 

autoconsciência. Hegel concretiza essa ideia de luta como etapa relevante para emancipação 

individual por meio de sua “dialética do senhor e do servo” – não “mestres” e “escravos” 

empiricamente verificáveis, mas figuras de consciência das quais o filósofo lança mão para 

desenvolver seu argumento. Neste caso, Hegel parece querer antes de tudo representar duas 

modalidades distintas de autoconsciência: para uma delas, a típica do “senhorio”, o essencial 

é sua autoconsciência puramente considerada; para a outra, a da “servilidade”, esse bem mais 

relevante seria a vida e a preservação individual, mesmo que em detrimento de sua 

autoconsciência livre.  Tal dialética consiste em uma experiência epistemológica acerca do 

desenvolvimento das interações de reconhecimento recíproco, especialmente das tensas 

relações entre dependência e independência que a integram154.  

O “senhor” seria dependente de seu “servo”, não apenas porque ele – o “servo” – se 

constitui em um know-how que o “mestre” não possui, e sem o qual este se encontraria em 

estado de desamparo; mais que isso, o “senhor” precisaria também ver a seu “servo” como 

um parceiro autossuficiente nas relações sociais, perspectiva sem a qual esse “mestre” não 

teria condições de receber reconhecimento recíproco. Afinal, se continuasse a manter com o 

“servo” a violenta e objetificante relação de puro domínio, obteria no máximo aquela 

satisfação unilateral de desejos que caracteriza as etapas mais naturais da existência, mas 

                                                           
152 QUANTE, Michael. “The pure notion of recognition”: reflections on the grammar of the relation of 
recognition in Hegel’s Phenomenology of Spirit. In: SCHMIDT AM BUSCH, Hans-Christoph; ZURN, 
Christopher F. (ed.). The philosophy of recognition: historical and contemporary perspectives. Plymouth: 
Lexington Books, 2010, p.89-106.   
153 HOULGATE, Stephen. Hegel’s Phenomenology of Spirit: a reader’s guide. Londres: Bloomsbury 
Academic, 2013, p. 93 e ss.; HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito... op. cit., p. 142.  
154 SIEP, Ludwig. Hegels’s Phenomenology of Spirit. Trad. Daniel Smyth. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014, p. 92. 
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que – como visto – é insuficiente para que um indivíduo seja um sujeito livre e consciente 

de si mesmo. Afinal, não há como afirmar que se está diante de uma relação simétrica de 

reconhecimento recíproco. Já o “servo” estaria em uma situação de outra estirpe. 

Primeiramente, ao contrário do “mestre”, ele não dependeria de ninguém mais para ter 

acesso aos meios materiais de transformação do mundo e satisfação de seus desejos, 

dominando o mundo sensível que lhe é mais imediatamente exterior. Em segundo lugar, 

enquanto a objetificação que o “mestre” fez de seus interlocutores o lançou a uma isolada e 

estuporada posição de “coincidência consigo mesmo”, o “servo” ao menos conseguiria 

encarar seu senhor como uma autoconsciência livre; sendo, por isso, menos atomizado155.  

É por isso que, para Hegel, a condição do “mestre” seria paradoxal, na medida em 

que, no lugar de maestria, o “senhor” se encontraria em posição de servilidade: como não 

tem conhecimento de como transformar o mundo para satisfação de seus desejos, ele 

depende de seu “servo” para tanto; ademais, ele seria também dependente e careceria do 

reconhecimento de seus interlocutores na condição de iguais, sem o qual ele próprio não 

pode ser efetivamente livre. E isso ao contrário do “servo”, que tem consigo as condições 

necessárias para pavimentar seu caminho em direção à liberdade: (i) logra diferenciar-se dos 

objetos do mundo exterior, com os quais se identifica e pode transformar; e (ii) moralmente 

reconhece o outro como autoconsciência igual e livre, ainda que não receba tal 

reconhecimento de sua contraparte156.   

Esse ponto de vista acerca da dialética do senhor/escravo é, de algum modo, 

influenciado já pelo remodelamento que Hegel faria dela em sua Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas, a qual o autor viria a publicar ainda em vida e cuja primeira edição data de 1817. 

Neste momento de sua obra, Hegel segue o caminho antes pavimentado na Fenomenologia 

do Espírito, mas vai além: não apenas retoma a tensa relação entre “mestre” e “servo” como 

figuras de consciência, como também indica os caminhos pelos quais essa oposição haveria 

de ser dialeticamente superada, inserindo-a mais explícita e amplamente em uma lógica de 

recíproco reconhecimento e liberdade. Na Enciclopédia, a relação entre reconhecimento e 

formação das autoconsciências surge estruturada em três níveis: (i) desejo: o primeiro nível 

                                                           
155 JOSIFOVIC, Sasa. The dialectic of normative atitudes in Hegel’s lordship and bondage. In: KRIJNEN, 
Christian. Recognition – German idealism as an ongoing challenge. Leiden: Brill, 2014, p. 267-286 (p. 283-
285).  
156 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito... op. cit., p. 147-150. Comentando sobre estas passagens, 
expondo linhas interpretativas em muito seguidas no presente texto: SIEP, Ludwig. Hegels’s phenomenology 
of spirit… op. cit., p. 92-95; e TAYLOR, Charles. Hegel… op. cit., p. 183-185.  
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expressa-se na fórmula do “eu = eu”, em que uma abstrata e primitiva identidade exclui a 

diferença e seu outro, encontrando-se imersa no vazio de um desejo repetitivo pelo consumo 

de objetos que são si mesmo meras nulidades; (ii) autoconsciência que reconhece: aqui, a 

autoconsciência não é mais apenas abstrata e individualizada – antes, constitui-se em um 

processo no qual reconhece seu ser-outro como uma igual consciência-de-si e, por meio 

disso, acaba por reconhecer-se a si mesmo, na medida em que intui a si mesmo nessa outra 

autoconsciência; e (iii) autoconsciência universal: o último nível consiste em um mútuo 

saber-se de uma consciência-de-si em outra consciência-de-si, igualmente livre e singular, 

assim constituindo uma forma mais perfeitamente espiritualizada de consciência que, ao 

mesmo tempo que congrega em sua integridade as autoconsciências que se reconheceram, 

constitui-se como um todo autônomo e universal. Nesse último nível, Hegel fala “da 

universalidade real como reciprocidade”, construída a partir de um movimento no qual uma 

consciência-de-si “sabe-se reconhecida no outro livre, e o sabe na medida em que ela 

reconhece o outro e o sabe livre” 157. 

Na Enciclopédia, portanto, Hegel é mais claro acerca de como, na realidade, os 

processos de reconhecimento são simultaneamente de subjetivação por meio de uma 

desindividuação, em que os sujeitos envolvidos buscam romper aquela imediatez que 

caracteriza o primeiro estágio puramente natural da autoconsciência. O que se busca é 

superar aquele modo de dois egos se relacionarem como “absoluta divisão”, como cada um 

sendo “uma personalidade inflexível que se mantém e exclui o outro”158. O sujeito que quer 

ser reconhecido deve ter consigo, portanto, que “não posso me saber no outro [...] enquanto 

o outro é para mim outro existir-aí imediato; por conseguinte, dirijo-me à superação desta 

imediatez sua”; da mesma forma, a seu turno, seria incabível que esse sujeito admitisse ser 

reconhecido como mero ser-aí imediato, razão pela qual só se permite reconhecer “na 

medida em que eu supere em mim mesmo a imediatez e, por meio disso, atribua existência 

à minha liberdade”159.  

                                                           
157 HEGEL, G.W.F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Trad. Ramón Valls Plana. Madrid: Alianza 
Editorial, 1997, p. 476-482.  
158 HEGEL, G.W.F. The Berlin phenomenology.Trad. M. J. Petry. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 
1981, p. 65. “A metáfora do senhor e do escravo funciona primariamente para esclarecer o fato de que a 
autoconsciência é autonegação, significando que a consciência apenas pode ser pensada sem contradição como 
uma existência finita, a qual, todavia, transcende sua finitude na medida em que sujeita-se à infinita forma 
autossubsistente, i.e. a liberdade”. KOK, Arthur. The metaphysics of recognition: on Hegel’s concept of self-
consciouness in the Phenomenology of Spirit. In: KRIJNEN, Christian. Recognition – German idealism as an 
ongoing challenge. Leiden: Brill, 2014, p. 67-99 (p. 93). 
159 HEGEL, G.W.F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas… op. cit., p. 478.  
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De se notar que, nesta fase mais madura de sua obra filosófica, Hegel delimita uma 

conexão mais clara entre reconhecimento-autoconsciência-liberdade – o que se reflete 

também em como o autor insere a dialética do senhor/escravo como metáfora desse rito de 

passagem a um patamar espiritualizado de autoconsciências, cujo reconhecimento mútuo é 

uma verdadeira condição de suas existências livres. Hegel dá um passo adiante ao postular 

como esta oposição poderia ser superada, de modo a promover uma libertação mútua de 

“senhor” e “servo”. Como visto anteriormente, já na Fenomenologia Hegel demonstrava 

como a figura do “mestre”, que achava estar em vantagem, na realidade encontrava-se 

imerso em sua finitude atomista, pretendendo se assenhorar de alguém – o “servo” – de quem 

na realidade depende, tanto materialmente (para satisfazer o desejo, já que ele – “mestre” – 

alienou-se do mundo e não sabe como transformá-lo) como espiritualmente (não logra ser 

reconhecido se interage com alguém que, a seu ver, não passa de “coisa”)160.   

Aqui, Hegel repete essa linha, ao destacar que tanto “senhor” quanto “escravo”, 

enquanto não reconhecerem um ao outro, mantêm-se em um liame de servilismo: um, o 

“mestre”, por ter se trancado na imediatez de sua existência, afirmando uma liberdade 

puramente negativa ao assenhorar-se do “servo” e concebê-lo como mera coisa consumível; 

o outro, o “escravo”, obviamente em virtude de, por sua vez, estar em submetido à 

obediência não de uma vontade inclusiva e genuinamente universal, mas à arbitrariedade 

egoísta e puramente negativa de seu “senhor”. Hegel entende que a liberdade de ambos 

apenas se realizará de verdade quando esses particularismos autocentrados forem superados; 

é dizer, quando a consciência servil liberar-se do arbítrio do “senhor”, e quando a consciência 

do “mestre” passar a reconhecer o “servo” não mais como coisa, mas como um ser humano 

digno de reconhecimento. Quando os envolvidos na interação procedem desta forma, 

cancelando suas imediatidades autorreferentes, envolvem-se conjuntamente em um processo 

de mútua libertação. Nos dizeres de Robert R. Williams, “‘mestre’ e ‘escravo’ encontram 

liberação juntos e por meio um do outro”; aqui, a noção de reconhecimento encontra sua 

                                                           
160 Na interpretação de Paul Redding, “o escravo, por sua autonegação, efetua a negação dentro de si, mas o 
mesmo não pode ser dito do senhor. O senhor, como vencedor [da luta de vida-ou-morte], não teve abalado 
seu caráter imediatamente “para si”. Sua autoconsciência ainda permanece modelada no desejo, e isso significa 
que, como uma estrutura de reconhecimento, aquela obtenção entre senhor e escravo será rompida por 
contradição. O senhor não pode tornar-se adequadamente consciente de si mesmo como indivíduo 
autoconsciente no reconhecimento do escravo, porque, ao tratar este último como coisa, ele não reconhece 
explicitamente o escravo como autoconsciência. E [...] ao falhar em reconhecer o escravo como 
autoconsciência, o senhor nega as próprias condições para sua própria autoconsciência”. REDDING, Paul. The 
independence and dependence of self-consciousness: the dialectic of lord and bondsman in 
Hegel’sPhenomenology of Spirit. In: BEISER, Frederick C. (ed.) The Cambridge companion to Hegel and 
nineteenth-century philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 94-110 (p. 107-108). 
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expressão metaforizada máxima: “o momento da [mútua] libertação, do permitir ao outro 

ser”, em que se pode afirmar que “a autorrelação (ser-para-si) e a relação com o outro (ser-

para-outro) são equivalentes e recíprocas”. O reconhecimento é, portanto, a dimensão 

positiva da superação dos particularismos, em que indivíduos, ao mesmo tempo que 

diferenciam-se, identificam-se; e, ao assim procederem, reafirmam-se como 

autoconsciências realmente livres161. 

Seja como for, a metáfora do conflito serve para demonstrar que vida e 

autoconsciência plena são igualmente relevantes para um ser-aí que possa ser considerado 

reconhecido e, assim, efetivamente livre em sua subjetividade. O que Hegel busca ao 

redimensionar a problemática do conflito interpessoal é explicar como uma existência que, 

de início, é puramente natural, voltada à satisfação unilateral e quase orgânica de desejos, 

converte-se em espiritual; e, assim sendo, própria de sujeitos racionais, livres, cujo desejo 

nessa esfera é mais sublime: o reconhecimento de seus pares162.  

Tal como analisado por Hegel na Fenomenologia, a figura do desejo expressa uma 

concepção solipsista de sujeito, como alguém extremadamente autocentrado e narcisista que 

vê seu mundo exterior (seu ser-outro) como fonte de itens meramente consumíveis a seu 

livre dispor. O reconhecimento é, neste contexto, o processo dialético por meio do qual esse 

desejo, que no estado pré-ético consiste em algo meramente natural, sublima-se: “meu 

desejo” agora é pelo outro; na confrontação do sujeito com seu outro, ambos os envolvidos 

rompem com o “solipsismo do self”, dando substância a uma mentalidade ético-social 

alargada que Hegel chamará nesse contexto de espírito. O resultado final dos conflitos por 

reconhecimento seria, destarte, um espaço racional em que as consciências-de-si admitem 

sua mútua dependência com relação umas às outras, construído à custa de uma recíproca e 

voluntária autolimitação daqueles desejos meramente egocêntricos que caracterizavam a 

existência não-espiritualizada163.  

É verdade que a representação de como os opostos se reconciliam no âmbito 

institucional do Estado não é abordado explicitamente na Fenomenologia; ao contrário, 

                                                           
161 WILLIAMS, Robert R. Hegel’s ethics of recognition. Berkeley: University of California Press, 1997, p. 75-
80.  
162 PIPPIN, Robert B. Die Aktualität des Deutschen Idealismus. Berlin: Surkhamp Verlag, 2016, p. 125-126. 
163 Mais detalhes desta interpretação em HONNETH, Axel. From desire to recognition: Hegel’s account of 
human sociality. In: MOYAR, Dean; QUANTE, Michael (ed.) Hegel’s phenomenology of spirit: a critical 
guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 76-90; e WILLIAMS, Robert R. Hegel’s ethics of 
recognition... op. cit., p. 49-50.  
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como sugerido no início do item aqui desenvolvido, o grande foco da fenomenologia 

hegeliana do espírito é o “reconhecimento horizontal de intricadas atitudes do eu” 

(Quante)164; enquanto, a seu turno, as relações verticalizadas de reconhecimento seriam mais 

detidamente abordadas em seus trabalhos seguintes. No entanto, apesar de serem 

controversos os objetivos do pensamento de Hegel como um todo acerca de todo esse 

processo de formação das autoconsciências, é difícil negar que a noção de reconhecimento 

na Fenomenologia do Espírito mantém-se como central na contribuição que o pensamento 

hegeliano buscou dar à filosofia prática. O modo como concebemos a nós mesmos 

determinará como concebemos o nosso outro; como conceberemos esse outro, por sua vez, 

influenciará diretamente sobre como nos relacionamos com ele; e, afinal, como nos 

relacionamos com o outro guarda relação íntima e necessária com como o tratamos165. Neste 

sentido, Siep é extremamente preciso ao afirmar que, não obstante a Fenomenologia do 

espírito não se dedicar a uma filosofia do Estado ou da história, a apresentação dos 

argumentos ali contidos demonstra em que sentido um entendimento do espírito se manifesta 

em determinadas instituições historicamente situadas, de modo que as linhas de pensamento 

ali estabelecidas serão determinantes para uma melhor compreensão da filosofia política 

hegeliana mais propriamente dita – cuja expressão máxima talvez tenha se dado na obra 

Princípios da filosofia do direito166. 

 

                                                           
164 QUANTE, Michael. The Relation of recognition in Hegel’s Phenomenology of Spirit… op. cit., p. 102. 
165 A manifesta conexão entre autoconsciência, reconhecimento e filosofia prática é sintetizada por Kelly Oliver 
de modo categórico e bastante ilustrativo: “Certamente, como concebemos a nós mesmos determina como 
concebemos os outros, e vice-versa. Se concebemos a nós mesmos como uma coincidência consigo, e 
concebemos a identidade como oposta à diferença, e concebemos qualquer coisa ou qualquer pessoa fora das 
fronteiras do nosso eu como diferentes, então conceberemos qualquer coisa que seja diferente ou exterior a nós 
como uma ameaça a nossa própria identidade. Identidade será colocada em contraposição à diferença. Relações 
serão hostis, Relações hostis levarão a ações hostis, e o resultado será guerra, dominação e tortura. Tudo isso 
para dizer que nossas concepções de nós mesmos determinarão nossas concepções dos outros e de nossas 
relações com os outros. Ademais, nossa concepção de nossa relação com os outros determinará nos 
comportaremos com relação aos outros e a nós mesmos. Há uma íntima e necessária correspondência entre 
como concebemos os outros e como os tratamos”. OLIVER, Kelly. Witnessing: beyond recognition. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001, p. 2-3; 
166 SIEP, LUDWIG. Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie... op. cit. [n.p. – Posição Kindle 
4330-4346]. O argumento central de Hegel contra a escravidão diria respeito a como cada indivíduo se 
autocompreende, o que “será um elemento essencial e determinante para sua filosofia política e sua concepção 
das relações entre indivíduo e Estado”. Sobre estes impactos, cf. SILVA, Matheus Pelegrino da. “A critical 
analysis of the philosophical-political element of the master-slave dialectic”. Trans/Form/Ação, Marília, v. 38, 
n. 3, p. 9-24, dez. 2015. 
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2.1.3.2. “Princípios da Filosofia do Direito” (1820): o reconhecimento no epicentro 
da filosofia política 

 

A filosofia hegeliana do direito é, não raro, acusada de ser um arranjo teórico 

promovido por seu autor a fim de dar sustentação ao espírito da restauração do Estado 

prussiano. Os críticos de Hegel alcançam o extremo de insinuar que seu pensamento fora 

influenciado diretamente por interesses políticos mais estritamente pessoais, aproximando-

se de uma adoração quase platônica do Estado (prussiano). O poder estatal seria entendido 

como um tudo; o indivíduo, como um nada. Um dos fios condutores que alavancam essas 

acusações de um “estatismo” por parte do pensamento filosófico-político de Hegel seria a 

filosofia da identidade que orienta suas teses, consubstanciada na máxima de que tudo aquilo 

que é real é, também, racional167. Na visão dos críticos da linha hegeliana, isso serviria 

justamente para dar suporte filosófico a  determinadas estruturas tais como eram – inclusive 

o direito e o Estado –, culminando em um positivismo ético-jurídico de duvidoso potencial 

normativo168.  

Não obstante, atualmente é relativamente reconhecido que a Filosofia do direito de 

Hegel consiste em um dos grandes trabalhos da tradição o pensamento ocidental em filosofia 

social e política. Contrapondo-se aos que a reprocham, outras linhas de estudo da obra 

hegeliana entendem que Hegel buscou trazer a crítica filosófica ao centro das possibilidades 

de análise do direito e das instituições sociais. Não se trataria de deduzir um direito racional 

como um sistema de proposições normativas e recomendar sua inexorável aceitação; mas, 

                                                           
167 A causa de tais controvérsias Hegel encontra-se no prefácio da Princípios da filosofia do direito: “O que é 
racional é real e o que é real é racional. Esta é a convicção de toda consciência livre de preconceitos e dela 
parte a filosofia tanto ao considerar o universo espiritual como o universo natural. Quando a reflexão, o 
sentimento e em geral a consciência subjetiva de qualquer modo consideram o presente como vão, o 
ultrapassam e querem saber mais, caem no vazio e, porque só no presente têm realidade, eles mesmos são esse 
vazio. Quanto ao ponto de vista inverso, o daqueles para quem a Ideia só vale no sentido restrito da 
representação da opinião, a esses opõe a filosofia a visão mais verídica de que só a ideia, e nada mais, é real, e 
então do que se trata é de reconhecer na aparência do temporal e do transitório a substância que é imanente e 
o eterno que é presente. [...] É assim que este nosso tratado sobre a ciência do Estado nada mais quer representar 
senão uma tentativa para conceber o Estado como algo de racional em si. É um escrito filosófico e, portanto, 
nada lhe pode ser mais alheio do que a construção ideal de um Estado como deve ser”. HEGEL, G.W.F. 
Princípios da filosofia do direito. Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. XXXVI-
XXXVII. 
168 Um dos mais contundentes e comumente citados desses críticos é Rudolf Haym, o qual, em seu Hegel e seu 
tempo (1867) argumenta justamente no sentido de que a filosofia política hegeliana conduziria o indivíduo a 
uma perigosa posição de sujeição a um poder estatal cuja realidade seria, a seu ver, em si mesma uma 
incondicional racionalidade. Cf. HAYM, Rudolf. Hegel und seine Zeit. 2. ed. Hildesheim: Georg Olms 
Verlagsbuchhandlung, 1962, p. 369 e ss.  Em sentido similar, POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus 
inimigos, vol. 2. Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora Universidade de 
São Paulo, 1974, p. 37 e 42-56.  
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sim, de mostrar no que consiste um sistema de direitos e deveres racional, e como seu 

exercício é, em última análise, a própria sublevação da ideia de liberdade humana. O 

propósito último da obra seria, sob uma perspectiva mais marcadamente institucional, dar 

continuidade ao projeto filosófico de Hegel de analisar o que significa a um ser humano ser 

livre, e como essa liberdade poderia efetivamente objetivar-se169.  

Na base deste empreendimento filosófico, encontra-se o fato de Hegel considerar 

insuficientes as concepções liberais hegemônicas de liberdade170. Aqui, seguindo a 

interpretação de Vladimir Safatle, duas dessas propostas de compreensão de liberdade 

devem ser enfocadas. A primeira delas se relacionaria à noção de autenticidade; aqui, 

compreendida como uma exteriorização de impulsos e sentimentos humanos imediatos; uma 

liberdade negativa, movida pelo entusiasmo e que é estritamente “para-si” – assemelhada, 

portanto, à forma natural de consciência que Hegel já delineava na Fenomenologia. Este 

modelo negativo de liberdade não reconheceria mecanismos de institucionalização jurídica, 

e frequentemente assumiria formas destrutivas e violentas171. Todavia, esse “modelo 

negativo” deve ser entendido como um momento relevante na transição da liberdade a um 

patamar de universalidade concreta, sem o qual seria mais morosa ou tortuosa a construção 

de um Estado que considerasse as relações sociais de reconhecimento e se constituísse a 

partir delas.  

A segunda noção liberal de liberdade que se mostra insuficiente diria respeito ao 

conceito de autonomia, em especial alusão ao ideal kantiano de um “imperativo categórico” 

                                                           
169 SIEP, Ludwig. Vernunftrecht und Rechtsgeschichte: Kontext und Konzept der Grundlinien im Blick auf die 
Vorrede. In: HEGEL, G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Org. Ludwig Siep. Berlim: Akdaemie 
Verlag, 1997, p. 5-30; ILTING, Karl-Heinz. The structure of Hegel’s ‘Philosophy of Right’. In PEŁCZYŃSKI, 
Zbigniew A. (ed.) Hegel’s political philosophy: problems and perspectives.  Cambridge: Cambridge University 
Press, 1971, p. 90-110 (p. 90-93); HOULGATE, Stephen. The Hegel Reader. Malden: Blackwell Publishing, 
1998, p. 322. 
170 Hegel vivenciou em sua juventude um contexto de “isolamento” no cerne da sociedade germânica, seja 
entre os segmentos sociais ou entre os indivíduos mesmos, ilhados na persecução de interesses particularistas. 
Em crítica às noções estritamente liberais de liberdade, Hegel afirma que pretender uma unidade social em 
torno da noção de propriedade privada seria nada mais que uma artificialidade, utilizada para estabilizar 
individualismos e colocar o Estado como mero instrumento a favor dos mais diferentes particularismos. Por 
conseguinte, um poder estatal que se caracterizasse pela predominância e pela defesa de interesses meramente 
privados não poderia ser definido como uma “autêntica comunidade”. MARCUSE, Herbert. Razão e 
revolução: Hegel e o advento da teoria social. Trad. Marília Barroso. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 54-59. 
171 Segundo Hegel, é “certo que o aspecto da vontade aqui definido – esta possibilidade de me abstrair de toda 
a determinação em que me encontro ou em que estou situado, esta fuga diante de todo o conteúdo como diante 
de toda a restrição – é aquela em que a vontade se determina. É isso o que a representação põe para si como 
liberdade e não passa, portanto, de liberdade negativa ou liberdade do intelecto. É a liberdade do vazio. [...] O 
que julga querer talvez não seja mais do que uma representação abstrata, a realização do que julga querer talvez 
não seja mais do que uma fúria destruidora”. HEGEL, G.W.F. Princípios da filosofia do direito... op. cit., p.13-
14. 
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extremadamente atrelado à ideia de dever (capacidade interna de decisão, de agir de modo 

diverso, atuando como espécie de autolegislador universal). Para Hegel, essa compreensão 

liberal de “livre-arbítrio” seria excessivamente formalista, incapaz de prover padrões seguros 

de avaliação moral da ação humana; se tomada como diretiva central para a ação humana, a 

consequência seria uma “atomização social” extremadamente individualista, excluindo-se a 

possibilidade de os sujeitos conhecerem parâmetros de atuação baseados em relações 

concretas de reconhecimento intersubjetivo. Daí a moralidade ser encarada, em Hegel, não 

como um proceder puramente individual, mas como vontade cuja movimentação se dá em 

iniciativas de alteridade, incutindo nos sujeitos a necessidade de adotarem o querer de um 

outro-reconhecido como referencial de seu próprio agir172. 

Por considerar insuficientes essas propostas liberais de delimitar materialmente a 

noção de liberdade, Hegel propõe-se a buscar uma concepção mais ampla e ambiciosa das 

possibilidades de libertação do espírito humano. O ponto central do Princípios da filosofia 

do direito é, assim, identificar como os indivíduos desenvolveriam e concluiriam seus 

processos de subjetivação, na precisa medida em que objetivariam suas liberdades. O 

pressuposto hegeliano é que a liberdade objetiva do ser humano transcende a mera 

possibilidade subjetiva de escolher: mais que aquilo que um indivíduo pode ou não fazer, a 

liberdade se objetiva ao constituir-se daquilo que deve ser reconhecido pelos demais como 

direito. É por isso que, logo na introdução de sua obra, o autor estabelece que o direito é o 

objeto de sua nova empreitada filosófica, definindo direito como “a liberdade como ideia”, 

ou “qualquer existência em geral que é a existência da vontade livre”173. Segundo Hegel, 

essa vontade objetiva aperfeiçoa-se no trânsito da universalidade abstrata à concreta, a fim 

                                                           
172 Hegel estaria a retomar um conceito de autonomia que se centraria não na segmentação estanque entre 
impulsos naturais e vontade racional, mas sim na capacidade do indivíduo de superar tal divisão mediante 
procedimentos racionais e intersubjetivos de definição da vontade.  SAFATLE, Vladimir. Grande hotel 
abismo: por uma reconstrução da teoria do reconhecimento. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, 
p. 61-80. Segundo o entendimento de Alen W. Wood, essa crítica de Hegel à moralidade liberal envolveria 
uma dimensão fundamentalmente social da relação entre “universal” e “particular”: “o universal se refere a 
uma série de instituições e práticas sociais racionais, bem como ao bem comum que deve ser alcançado 
seguindo-as; o particular é o bem do indivíduo, a liberdade e satisfação subjetivas que o sujeito busca em toda 
ação (mesmo as menos egoísticas). [...] O bem individual (liberdade subjetiva, satisfação do interesse próprio) 
nunca são independentes e autossuficientes, e não deveriam ser tomadas como ponto de partida para 
compreender a ação coletiva de instituições e formas sociais”. Mais adiante, Wood aborda também 
especificamente a crítica de Hegel à moral kantiana, por desconsiderar a definição de direitos e deveres 
mediante relações juridicamente mediadas de reconhecimento. WOOD, Allen W. Hegel’s critique of morality. 
In: HEGEL, G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Org. Ludwig Siep. Berlim: Akdaemie Verlag, 
1997, p. 147-166 (p. 157-164).  
173 HEGEL, G.W.F. Princípios da filosofia do direito... op. cit, p. 106-108; HOULGATE, Stephen. The Hegel 
Reader... op. cit.,p. 325. 
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de chegar na particularização máxima da realização humana: ou seja, conforme o sujeito 

torna-se, primeiramente, consciente de sua condição pessoal livre, compreendida em termos 

mais estritamente negativos (“universalidade abstrata”); para, em seguida, assentir que 

apenas pode verdadeiramente realizar-se a si próprio em um espaço de mútuas relações éticas 

de reconhecimento (“universalidade concreta” ou “subjetividade”); e, por fim, decide 

perseguir objetivos capazes de serem representados na forma de julgamentos e ações que, 

por sua vez, são compreensíveis a seus interlocutores (“particularidade”). Apenas ao 

relacionar-se mediante orientações e estruturas conhecidas e reconhecidas é que indivíduos 

poderiam encarar uns aos outros como sujeitos verdadeiramente livres, portadores de direitos 

e obrigações compartilhadas Neste sentido, o direito como “existência da vontade livre” 

manifesta-se na forma de expectativas normativas que o indivíduo possui e pode opor à 

coletividade; e, ao mesmo tempo, como recurso de legitimação de uma ordem social 

composta por normas e por relações de reconhecimento174. 

Destarte, o conceito de reconhecimento é introduzido em Princípios da filosofia do 

direito como uma chave de mediação entre dois universos filosóficos, dos quais ele é 

simultaneamente tributário e crítico: de um lado, a liberdade subjetiva e individualista dos 

modernos; e, de outro, a tradição grega – especialmente de Aristóteles e Platão – de sustentar 

uma certa substância ética que fundamenta e solidifica um corpo coletivo, moralmente 

fundamental e politicamente imprescindível. Nesta obra hegeliana, o reconhecimento surge 

como elemento de transformação da subjetividade em intersubjetividade, permitindo que 

algumas das estruturas típicas daquela “substância ética clássica” da polis antiga sejam 

apropriadas e transformadas, adaptando-as conforme os padrões de liberdade que devem 

orientar as instituições sociais modernas. Trata-se, sobretudo, de uma reconciliação; daí 

Hegel afirmar que “o direito da subjetividade tem a estrutura do reconhecimento”, o qual, 

por sua vez, constituiria a própria “existência externa” da subjetividade livre, onde a 

determinação do bem individual encontra-se com o universal175. 

                                                           
174 ZABEL, Benno. Das Recht der Institutionen. Zu einer Kultur der Freiheit jenseits von Individualismus und 
Kollektivismus. In: SEELMANN, Kurt; ZABEL, Benno. Autonomie und Normativität: zu Hegels 
Rechtsphilosophie. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, p. 153-176 (p. 162-163). A constituição dos sujeitos e a 
realização das liberdades dependeriam, destarte, de relações de reconhecimento mútuo: um reconhece-se como 
pessoa no outro, na medida em que também concebe a pessoa do outro em si próprio. STAHL, Titus. 
“Anerkennung, Subjekitivität und Gesellschaftskritik“. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, n 62(2), p. 239-
259, 2014. 
175 HEGEL, G.W.F. Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831: Dritter Band. Edição e comentários de 
Karl-Heinz Ilting. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1973, p. 181; WILLIAMS, Robert R. Hegel’s ethics of 
recognition… op. cit., p. 111 e ss. 
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Essa superação da contradição entre liberalismo e comunitarismo dá o tom de como 

a noção de reconhecimento se expressa na fase mais madura da filosofia política de Hegel. 

Sua primeira manifestação encontra-se na constituição das bases daquilo que Frederick 

Neuhouser, analisando a Filosofia do direito de Hegel, viria a denominar “liberdade pessoal” 

– a saber, a capacidade que cada indivíduo tem de escolher suas ações e finalidades 

particulares que, dentre as diversas possibilidades à sua disposição, serão por ele 

perseguidas. Tal habilidade encontraria fundamento no mútuo reconhecimento entre os 

sujeitos, cujo argumento filosófico Hegel apresentaria recorrendo à figura do contrato 

interpessoal: as vontades meramente subjetivas dos indivíduos se unem, de modo racional e 

não-coercitivo, de tal sorte que as vontades livres e individuais reúnem-se por meio do mútuo 

reconhecimento que um sujeito confere a seu outro na referida relação. Embora se trate de 

um direito ainda abstratamente compreendido, esse reconhecimento mútuo embrionário, 

operacionalizado na figura do contrato, que constitui a base teórica das formas ulteriores de 

consolidação das subjetividades. Daí Thom Brooks afirmar que “Hegel usa a propriedade 

como uma ilustração para argumentar a favor da importância do reconhecimento mútuo”; o 

importante seria como o desenvolvimento das vontades e das subjetividades envolveria, no 

pensamento hegeliano, relações interpessoais de reconhecimento recíproco essenciais para 

as formas mais institucionalizadas de sociabilidade que seu livro viria a tratar na 

sequência176. 

Este reconhecimento mútuo, por sua vez, apenas pode ser alcançado se um sujeito 

respeita seu ser-outro como igual. Na metáfora ilustrativa empregada por Hegel, isso 

significaria dizer que um indivíduo há de respeitar o outro como proprietário não apenas 

quando isso garantir àquele primeiro sujeito um benefício particular; ao contrário, esse 

respeito recíproco deve se assentar na necessidade de se promover um genuíno respeito pela 

subjetividade e pelos direitos do outro. Destarte, uma liberdade que se pretenda objetiva 

deve converter-se em “liberdade moral”: os indivíduos livres devem assumir a condição de 

sujeitos moralmente responsáveis, capazes de reconhecer uns aos outros e de agir com base 

em princípios e obrigações de conteúdo moral. Para tanto, os indivíduos devem 

necessariamente passar por uma espécie de “educação moral” no âmbito das instituições177 

                                                           
176 BROOKS, Thom. Hegel’s political philosophy: a systematic reading of the Philosophy of Right. Edinburgo: 
Edinburgh University Press, 2007, p. 32-38. 
177 O ponto de partida das formações éticas é, este sentido, a decisão livremente tomada a partir da manifestação 
de uma vontade subjetiva. É por meio das relações de reconhecimento e das mediações associativas no cerne 
da família e das corporações que os direitos e deveres éticos dos sujeitos se constituem. Em última análise, 
portanto, a institucionalização desta miríade de deveres e direitos juridicamente determinados encontram-se 



85 
 

– mais precisamente, a família, a sociedade civil e, por fim, o Estado. Ao conviver com seus 

pares no âmbito destas instituições, os indivíduos criariam as condições necessárias para 

equilibrar e alinhar suas disposições práticas e emocionais, de um lado, com as exigências 

postas pela moralidade coletiva, de outro178.  

Há, aqui, uma retomada mais substancial da ideia de eticidade, que o autor 

desenvolvia desde seu período em Jena, na medida em que o reconhecimento se desenvolve 

em diferentes esferas de relações interpessoais – entretanto, há aqui uma mais marcada 

institucionalização. No cerne da família, cujas interações sociais tem como base o amor, o 

reconhecimento se expressa como a afirmação que um indivíduo recebe de seus pares única 

e simplesmente pelas qualidades que ele acaba por ter enquanto tal; isto é, na família, um 

indivíduo “vale” (leia-se: é reconhecido) em suas qualidades por aquilo que ele 

“imediatamente é”, e nada mais179. Na sociedade civil, por sua vez, atribuem-se 

determinados encargos ao que, na família, é incondicional: neste âmbito da eticidade, os 

indivíduos recebem reconhecimento pelas competências que possuem no exercício de seus 

mais distintos papéis sociais; isto é, por sua “cada um faz de si membro de um elemento da 

sociedade civil, por sua determinação individual, pela sua atividade, sua aplicação e suas 

aptidões” (§207)180. Já o Estado consistiria na forma mais bem acabada da existência 

universal do espírito humano, uma vez que os sujeitos, reconhecendo uns aos outros, 

adquirem uma identidade universalmente compartilhada e pautam seu agir com base em uma 

ideia mais concreta de “bem”181 – destarte, é no Estado que os indivíduos mutuamente se 

                                                           
enraizados na própria atividade volitiva e relacional dos indivíduos. É por isso que, longe de constituírem 
empecilho à realização das liberdades, as instituições sociais acabam por servir como verdadeiras condições 
materiais da efetivação de uma liberdade real. MARTIKAINEN, Ossi. The principle of the subjectivity and 
Sittlichkeit in Hegel’s Philosophy of Right. In: KOTKAVIRTA, Jussi (ed.) Right, morality, ethical life: studies 
in G.W.F. Hegel’s Philosophy of Right. Jyväskylä: SoPhi Academic Press, 1997, p. 93-105.   
178 STONE, Alison. Gender, the family, and the organic State in Hegel’s political thought. In: BROOKS, Thom 
(ed.). Hegel’s philosophy of right. Oxford: Blackwell Publising, 2012, p. 143-164 (p. 147-149).   
179 HEGEL, G.W.F. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Berlin 1819/1820. Org. Emil Angehrn, 
Martin Bondeli e Hoo Nam Seelmann. Hamburgo: Felix Meiner Verlag, 2000, p.  113. 
180 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito... op. cit., p. 184. 
181 A ideia “bem maior” na filosofia política de Hegel consistiria na junção de meus projetos, planos e visões 
de mundo com, por outro lado, as exigências que incidem sobre meu agir, conforme razões coletivamente 
construídas e que podem ser reconhecidas por meus pares como válidas. PINKARD, Terry. “Virtues, morality, 
and Sittlichkeit: from maxims to practice”. European Journal of Philosophy, v. 7, n. 2, p. 217-239, ago. 1999. 
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determinam conforme princípios universais construídos pelos próprios sujeitos por meio do 

exercício de sua razão pública182. 

Hegel afasta, com isso, a possibilidade de legitimação de as instituições, dentre as 

quais se inclui o poder estatal, materializarem-se como supressoras arbitrárias dos interesses 

particulares. Ao contrário, para o autor, o Estado há de ser entendido como um promotor da 

“identidade da vontade universal e da particular” (§155); e, logo, da liberdade real ou 

concreta. Para Hegel, uma liberdade individual meramente interna não passaria de um anseio 

pessoal, assim como um modelo de liberdade tão somente negativo seria nada além de um 

projeto inacabado e com alta potencialidade destrutiva. Já a real liberdade seria aquela que 

se exterioriza em modos de vida que reconhecem a necessidade de uma intersubjetividade e 

suas respectivas instâncias de institucionalização. Neste sentido, se o Estado corporifica a 

forma de vida coletiva de uma comunidade, é ele fundamental à realização mesma da 

liberdade183.  

Daí o Estado ser apresentado, no Princípios da filosofia do direito, como fator 

imprescindível à integração de uma sociedade formada em termos egoísticos, incapaz de 

gerar uma comunidade genuinamente racional ou de promover a própria liberdade concreta 

dos indivíduos. A liberdade concreta define-se como a aptidão dos indivíduos de se 

desenvolverem plenamente em convivência com seus pares, na medida em que encontram o 

reconhecimento de seus direitos de maneira integrada ao interesse universal nas distintas 

esferas de consolidação de suas identidades184. A universalidade e as instituições que a 

materializam apenas têm valor se não desconsiderarem as individualidades reconhecidas; 

                                                           
182 Frederick Neuhouser é quem faz essa sistematização dos desenvolvimentos que o reconhecimento mútuo 
alcança nas distintas esferas de institucionalização das interações éticas dos sujeitos socialmente 
contextualizados. Segundo o autor, ainda, “(i)mplícita na explicação de Hegel sobre a eticidade está a ideia de 
que cada um destes tipos de identidade possui um valor distinto e independente para o indivíduo que os tem, e 
que experimentar a particularidade em todas estas formas é essencial para realizar a totalidade dos possíveis 
modos de individualidade (ou aproximar-se disso). Destarte, perder qualquer destas modalidades de 
pertencimento social é privar um sujeito dos meios básicos de ser alguém, fazendo-o sofrer um 
empobrecimento em sua vida”. NEUHOUSER, Frederick. Foundations of Hegel’s social theory: actualizing 
freedom. Cambridge: Harvard University Press, p. 142-144.  
183 TAYLOR, Charles. Hegel e a sociedade moderna. Trad. Luciana Pudenzi. São Paulo: Edições Loyola, 
2005, p. 70. 
184 Segundo Michael Pawlik, resultaria “pouco justificada”, por isso, “a censura que se faz a Hegel – ademais 
da já mencionada objeção da afirmação acrítica do existente – de que pratica um assenhoramento totalitário do 
cidadão particular em favor de um corpo coletivo imaginário, vale dizer, de que o Estado é para ele, todo, e o 
indivíduo, nada. [...] Hegel não persegue a supressão do interesse privado, mas apenas impede que esse se 
converta no único motivo de determinação do agir político”. PAWLIK, Michael. Hegel e a racionalidade do 
real. Trad. Eduardo Saad-Diniz. In: PAWLIK, Michael. Teoria da ciência do direito penal, filosofia e 
terrorismo. Trad. e org. Eduardo Saad-Diniz. São Paulo: LiberArs, 2012, p. 49-50. 
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ao mesmo tempo, a persecução desses interesses particulares – apesar de legítimos – deve 

se dar em um espaço coletivo de reconhecimento, o qual assegure que a base comunitária de 

demandas e objetivos morais não seja minada pelo retorno a um atomismo individualista 

(§260)185.   

O papel que as teorias do reconhecimento em Hegel podem ainda desempenhar para 

uma análise crítica das mediações normativas em direito penal é algo que será abordado de 

modo mais apropriado adiante neste trabalho. Por ora, é suficiente afirmar que o projeto 

hegeliano, de desenvolver os pressupostos materiais de realização da liberdade, guarda 

profunda relação com suas teorias do reconhecimento, a ponto de Robert B. Pippin destacar 

que a noção de reconhecimento em Hegel orienta-se a prover respostas para uma pergunta 

específica: “a questão da natureza e da própria possibilidade da liberdade”. Ainda que não 

chegue per se a defender a si própria como uma teoria crítica e já acabada das instituições 

sociais modernas, a teoria do reconhecimento de Hegel efetivamente fornece uma série de 

postulados acerca da liberdade, que viriam a ter profunda repercussão em como aquele 

conceito hegeliano viria a ser recepcionado pela teoria social: (i) alguém pode constituir-se 

como sujeito livre apenas na medida em que é reconhecido como tal por seus próximos; (ii) 

isso envolve ser “concretamente” reconhecido como um dentre vários, e ser tomado como 

tal, sem distinções degradantes; e (iii) que a natureza “concreta” desse reconhecimento 

significa, na vida social moderna, ser ou poder ser amado como pessoa e indivíduo único no 

cerne de suas relações afetivas, para além de um mero membro de um clã ou família; ser 

respeitado como sujeito individual e moralmente responsável, com direitos e deveres 

eticamente compartilhados; e, por fim, ser respeitado como cidadão, com condições de intuir 

a si próprio na universalidade e a partir disso pautar seu agir, na exata medida em que 

igualmente se vê respeitado e representado pelo Estado de direito (Reechstaat)186. 

 

  

                                                           
185 Hegel pontua ainda, em nota ao § 261 de sua obra dedicada à filosofia o direito, que “não deve o interesse 
particular ser menosprezado e banido, mas sim conservado em concordância com o interesse geral para que, 
assim, um e outro sejam assegurados”. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito... 
op. cit., p. 148 e 225-228. Adotando interpretação similar deste fragmento do pensamento hegeliano, SIEP, 
Ludwig. How modern is the Hegelian State? In: JAMES, David (ed.) Hegel’s elements of the philosophy of 
right: a critical guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 197-218 (p. 200). 
186 PIPPIN, Robert B. “What is the question for which Hegel’s theory of recognition is the answer?” European 
Journal of Philosophy, Oxford, v. 8, n. 2, p. 155-172, 2000. 
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2.2. A recepção do reconhecimento pela filosofia social 

  

 No primeiro capítulo, foram debatidos os problemas em torno da comunicação entre 

direito penal e teoria social. Uma vez definidos os parâmetros de procedimentalização 

metodológica que guiarão esse processo de mútua aprendizagem, foram razoavelmente 

consolidadas as bases para se explicar, de modo mais concreto, como o diálogo entre o 

jurídico-penal e o teórico-social repercutirá no enfrentamento científico do problema de 

pesquisa. Em síntese, tendo em vista a variabilidade temática comportada pela ideia de teoria 

social, delimitar materialmente a chave-de-leitura que orientará a análise da presente tese. 

Com o tempo, a “filosofia social” teve seus limites definidores esmaecidos na medida 

em que o termo, cada vez mais plurívoco, passou a ser utilizado para denominar numerosos 

projetos científicos bastante distintos entre si. Não cabe neste espaço descer aos detalhes de 

cada uma destas múltiplas concepções187, sendo mais relevante fixar no que consiste a 

filosofia social com a qual a tese se propõe a dialogar, esclarecendo-a e com ela buscando 

manter uma coerência interna. É neste sentido que este item se dedicará a definir os detalhes 

e os porquês do recorte teórico-social realizado pelo trabalho: a filosofia social presente nas 

teorias do reconhecimento, “reconstrutivamente” desenvolvida.  

 

 2.2.1. A filosofia social como teoria social crítica 

 

Além de redundante, definir a filosofia social como a área de concentração filosófica 

dedicada ao “social” pouco diz sobre os sentidos em que isso é realizado no âmbito da 

disciplina, ou sobre como esta se relaciona com as ciências sociais e outras linhas filosóficas. 

Em uma primeira aproximação, a ideia de filosofia social ganha concretude quando se 

                                                           
187 Sinal disso é a constatação feita por Detlef Horster de que a expressão é utilizada em, no mínimo, sete 
sentidos diferentes. Dois deles fazem parte da já mencionada compreensão horkheimeriana de “filosofia social” 
– isto é, seja como (i) a consolidação de uma inclinação sociológica normativa, que se contrapunha a 
abordagens puramente descritivas; ou, ainda, como (ii) a cristalização de uma relação dialética entre prática 
científico-social e teorização filosófica. Mas não só: segundo Horster, o termo aparece ainda como (iii) um 
abrangente “guarda-chuva” conceitual que abriga distintas linhas teóricas da filosofia prática; (iv) uma 
disciplina cuja preocupação é o oferecimento de diagnósticos das questões relevantes de seu tempo 
(Zeitdiagnosen); (v) como filosofia política, especialmente no pensamento de tradição mais marcadamente 
anglo-saxônica; (vi) na forma de uma disciplina que toma por objeto as relações indivíduo-sociedade e seus 
respectivos problemas; e, por fim, (vii) como procedimento crítico orientado à detecção e análise de “patologias 
sociais”. HORSTER, Detlef. Sozialphilosophie. Stuttgart: Philipp Reclam, 2012 [n.p. – Edição Kindle, posição 
49. Acesso em 02 jan. 2018].  
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estabelece como premissa que tal disciplina tem como projeto filosófico a análise das 

realidades sociais sob uma perspectiva avaliativa e analítica – ou, em outras palavras, 

realizando uma abordagem descritiva que, todavia, não prescinde de um determinado 

substrato normativo. À filosofia social não basta indagar como são determinadas relações 

sociais ou como os indivíduos se comportam nestas interações. Em vez disso, ela busca 

investigar como estas relações se manifestam conceitualmente, como impactam as 

individualidades e relações interpessoais, e, com base nestes diagnósticos, discutir como tais 

relações deveriam ser188.  

Assim compreendida, a filosofia social segue encontrando guarida na proposta 

original de Horkheimer189 de integrar dialeticamente teorizações filosóficas e ciências 

sociais de orientação empírica, com o intento de viabilizar explicações teórico-sociais que 

fossem lastreadas na realidade, porém sem perder um determinado horizonte normativo. Sob 

declarada influêcia do pensamento hegeliano, Horkheimer assim encampou o desafio de 

pensar uma filosofia cujo papel seria a reconciliação entre real e racional, “transfigurando” 

as debilidades sociais do presente em potencialidades de realização da liberdade futura – ou, 

mais concretamente, apontar e buscar alternativas aos problemas sociais que, de uma só vez, 

atravanca a plena realização do indivíduo e sua reconciliação com a comunidade e 

instituições sociais. Daí Horkheimer eleger como ambicioso programa da filosofia social o 

estabelecimento dos meios pelos quais se poderia “devolver a existência sem perspectivas 

do indivíduo ao seio [...] de totalidades dotadas de sentido”190.     

Assim, em comparação com a filosofia política, que busca definir os elementos 

constitutivos de uma ordem social justa e suas respectivas correlações de poder, a questão 

central para a filosofia social é identificar e analisar as debilidades das quais a organização 

social padece, e como isso impõe empecilhos à autorrealização do indivíduo em seu meio 

comunitário. Evidente que esta delimitação conceitual expõe apenas uma fórmula, que, por 

                                                           
188 JAEGGI, Rahel; CELIKATES, Robin. Sozialphilosophie: eine Einführung. Munique: C. H. Beck, 2017, p. 
7-10. 
189 Já interiormente introduzida no trabalho (cf. item 1.2, infra). 
190 HORKHEIMER, Max. “A presente situação da filosofia social e as tarefas de um Instituto de Pesquisas 
Sociais. Trad. Isabel M. Loureiro e Carlos E. Jordão. Praga – Revista de Estudos Marxistas, São Paulo, n. 7, 
p. 121-132, mar. 1999. Sobre esse projeto crítico, Marcos Nobre destaca como Hegel foi e permanece sendo a 
“fonte fundamental de uma teoria que não separa rigidamente o ‘descritivo’ do ‘normativo’”. Além disso, 
destaca o autor ainda que, apesar de ter a obra de Karl Marx como “ponto de fuga” central, os estudos da 
chamada “teoria crítica” se renovam periodicamente a partir de um “exercício de críticas e de metacríticas 
sucessivas” envolvendo principalmente as obras de Hegel e Kant. NOBRE, Marcos. “Teoria crítica: uma nova 
geração”. Novos estudos - CEBRAP, São Paulo, n. 93, p. 23-27, jul. 2012.   
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sua vez, comporta distintas interpretações da realidade social. Três exemplos contribuem 

para o discernimento de como distintos universos teóricos podem integrar um mesmo macro-

conceito de filosofia social: posicionando-se contra as narrativas predominantes no período 

pós-Revolução Francesa, Rousseau apontava como a constituição social de então trazia 

graves prejuízos à liberdade do indivíduo e sua relação com seus pares191; já Hegel, como 

introduzido acima, voltou sua crítica filosófica contra o individualismo exasperado de seu 

tempo e a desintegração social de uma comunidade cada vez mais atomizada (conjunto de 

problemas que tinha como resultado o isolamento social, o empobrecimento econômico e a 

apatia política)192; por fim, a perspectiva materialista histórica de Karl Marx inseria as 

assimetrias econômicas no epicentro da filosofia social, apontando como as contradições da 

sociedade capitalista impactavam negativamente a “emancipação” da classe trabalhadora e 

o desenvolvimento pessoal de seus integrantes193. O interessante aqui é observar como, não 

                                                           
191 Rousseau denunciou o que chamava de “uma desigualdade moral ou política”, consistente nos “diferentes 
privilégios que alguns usufruem em prejuízo dos outros, como serem mais ricos, mais reverenciados e mais 
poderosos do que eles, ou mesmo em se fazerem obedecer por eles”. A proposta essencial de sua filosofia 
social, tal como aqui compreendida, consistia neste sentido em “apontar, no progresso das coisas, o momento 
em que, sucedendo o direito à violência, a natureza foi submetida à lei; de explicar por qual encadeamento de 
prodígios o forte pôde resolver-se a servir o fraco, e o povo a comprar uma tranquilidade imaginária pelo preço 
de uma felicidade real”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. Trad. Maria Ermantina Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 159-
160.  
192 Esta crítica permeia o todo do pensamento hegeliano em Princípios da filosofia do direito. Contudo, a 
seguinte passagem sintetiza bem como os efeitos devastadores do individualismo exacerbado da época 
impactam na sensibilidade filosófica de Hegel: “A particularidade, que é para si enquanto satisfação das 
exigências que de todos os lados a solicitam, livre-arbítrio contingente e preferência subjetiva, nessa satisfação 
a si mesma e ao seu conceito se destrói. Como, por um lado, a exigência é infinitamente excitada e 
continuamente dependente do arbítrio e da contingência exteriores, do mesmo modo que é limitada pelo poder 
do universal, sempre contingente terá de ser a satisfação da exigência, seja ela mesma necessária ou 
contingente. Em suas oposições e complicações oferece a sociedade civil o espetáculo da devassidão bem como 
o da corrupção e da miséria” (§185).  HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. 
Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 168-169.  
193 A sequência de excertos a seguir funciona bem como exemplo da crítica que Marx faz aos entraves que as 
relações sociais econômicas de seu tempo impunham ao desenvolvimento pessoal e coletivo: “o trabalhador se 
torna [...] um servo do seu objeto. Primeiro, porque ele recebe um objeto do trabalho, isto é, recebe trabalho; 
e, segundo, porque recebe meios de subsistência. Portanto, para que possa existir, em primeiro lugar, como 
trabalhador e, em segundo, como sujeito físico. O auge desta servidão é que somente como trabalhador ele 
[pode] se manter como sujeito físico e apenas como sujeito físico ele é trabalhador”; “o trabalho é externo 
(äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, 
mas nega-se nele, que não se sente bem, mas infeliz”; “(d)a relação do trabalho estranhado com a propriedade 
privada depreende-se [...] que a emancipação da sociedade da propriedade privada etc., da servidão, se 
manifesta na forma política da emancipação dos trabalhadores, não como se dissesse respeito somente à 
emancipação deles, mas porque na sua emancipação está encerrada a [emancipação] humana universal. Mas 
esta [última] está aí encerrada porque a opressão humana inteira está envolvida na relação do trabalhador com 
a produção, e todas as relações de servidão são apenas modificações e consequências dessa relação”. MARX, 
Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 80 e ss. 
Aclarando a noção de crítica em Marx, inserindo-a em seu sistema filosófico, CELIKATES, Robin. Karl Marx: 
critique as emancipatory practice. In: DE BOER, Karin; SONDEREGGER, Ruth (ed.) Conceptions of critique 
in modern and contemporary philosophy. Basingstoke: Pallgrave Macmillan, 2012, p. 101-118. 
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obstante as acentuadas diferenças entre os diagnósticos, era comum a estes autores uma 

percepção similar acerca do significado dos problemas cuja existência buscaram explicitar: 

a imposição social de barreiras à realização plena de uma determinada concepção de “vida 

boa”. É fundamentalmente a estes temas que se dedica a filosofia social, nas distintas formas 

que pode assumir: a identificação e discussão dos fatores problemáticos (“patologias 

sociais”) que obstaculizam a realização plena dos sujeitos e a formação de comunidades 

políticas mais justas194. 

Este estreitamento da ideia de filosofia social já permite identificar uma primeira 

razão pela qual o recurso à teoria social pode mostrar-se profícuo na oferta de novos ângulos 

de análise sobre o conflito vitimal. Nos termos acima fixados, uma teoria social 

filosoficamente fundada pode fornecer um poderoso material crítico, de grande utilidade 

para investigar se e como o direito penal, tal como normalmente estruturado jurídica e 

filosoficamente, possui debilidades que impõem barreiras sociais à autorrealização dos 

sujeitos participantes do conflito penal (no caso desta pesquisa, com maior ênfase sobre o 

problema da vítima).  

No entanto, permanece em aberto a questão de como esta noção de filosofia social, 

agora melhor delimitada, repercutirá na concretização do estudo interdisciplinar. A 

superação deste desafio passa por estabelecer o sentido de crítica  a ser adotado195, visto que 

o papel a esta atribuído influi sobre a própria definição dos parâmetros normativos pelos 

quais se pretende avaliar a realidade vitimal. Quer dizer, a compreensão que se tem de crítica 

afeta diretamente os caminhos que podem ser tomados por uma pesquisa aberta a dialogar 

com o campo teórico-social.  

É tendo em conta este cenário que os decisivos estudos de Robin Celikates se 

dedicam a uma sistematização das formas que a crítica pode assumir nos estudos de filosofia 

                                                           
194 Ideias e linha de raciocínio – inclusive com maiores detalhes dos pensamentos filosófico-sociais de 
Rousseau, Hegel e Marx – presentes em HONNETH, Axel. Pathologies of the social. In: HONNETH, Axel. 
Disrespect: the normative foundations of critical theory. Cambridge: Polity Press, 2007, p. 3-14. 
195 Não são poucos os sentidos veiculados pela ideia de “crítica” e sua aplicação na construção de teorias. Rahel 
Jaeggi e Tilo Wesche, por exemplo, identificam uma série de concepções possíveis: como atividade filosófica 
que, à semelhança dos estudos kantianos sobre as possibilidades do saber, visa diferenciar a crença do genuíno 
conhecimento humano; como autodiferenciação de uma determinada teoria com relação a outra, de modo que 
a primeira delineia seus próprios contornos ao expor criticamente as debilidades da segunda;  e, além disso, 
como a atitude intelectual que busca diagnosticar déficits de realização da justiça na práxis social, alimentando 
a pretensão de intervir sobre esta realidade. JAEGGI, Rahel; WESCHE; Tilo. Einführung: Was ist Kritik? In: 
JAEGGI, Rahel; WESCHE; Tilo (org.). Was ist Kritik? Frankfurt am Main: Surkhamp, 2009, p. 7-20. 
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social – ou, no caso, como dinamiza e conforma investigações interdisciplinares que 

dialogam com teorias sociais filosoficamente articuladas.  

Primeiramente, destaca o autor a existência de um modelo “ortodoxo” de crítica, cuja 

característica central seria uma assimetria entre, de um lado, a perspectiva interna dos atores 

sociais que efetivamente participam das relações analisadas; e, de outro, a perspectiva 

sociológica externa de um observador, que mantém um certo distanciamento das interações 

sociais avaliadas. Pela linha ortodoxa, a posição externa ocupada pelo observador o colocaria 

em condições de oferecer explicações consistentes. Em contrapartida, as perspectivas dos 

atores sociais seriam de diminuto potencial reflexivo, sob a justificativa de que estes se 

encontrariam “presos” a dinâmicas opressivas que, de tão naturalizadas, neutralizariam o 

potencial crítico dos sujeitos subjugados.  

Em segundo lugar, haveria um modelo crítico oposto que, desenvolvendo uma 

“sociologia da crítica”, possui premissas fundamentalmente contrárias à assimetria da qual 

partem os paradigmas “ortodoxos”. Por esta segunda linha, a crítica teórico-social teria como 

material fundamental justamente as interações sociais concretas, bem como a compreensão 

que os participantes delas têm de si e do mundo. Aqui, os atores sociais são inclusive mais 

do que fontes de informação, sendo alçados ao status de verdadeiros conhecedores do mundo 

social. Ao cientista social, caberia “seguir” estes atores sociais a fim de identificar e analisar 

suas constantes práticas de crítica e justificação196.  

Ambos os modelos possuem problemas próprios, e, ao mesmo tempo, acertos que, 

uma vez combinados, podem proporcionar interessantes caminhos à pesquisa científica. De 

um lado, a postura intelectual que move as abordagens ditas “ortodoxas” é algo perigosa, na 

medida em que posiciona os atores sociais como meros objetos da análise crítica, 

desconsiderando-os como interlocutores que possuem algo relevante a dizer sobre os 

conflitos que experenciam. Já o segundo modelo, não obstante reconheça os participantes 

das relações sociais e os tome por contraparte de um diálogo amplo entre ciência e prática 

                                                           
196 CELIKATES, Robin. Kritik als soziale Praxis: Gesellschaftliche Selbstverständigung und kritische 
Theorie. Frankfurt am Main: Campus, 2009, p. 17-26. Ao tratar destes dois modelos, Celikates faz referências 
bastante críticas aos universos teóricos de Pierre Bourdieu, apontado como exemplo de modelo “ortodoxo” 
objetivista de crítica, destacando suas teorias sobre o habitus e sua inserção nas relações de dominação 
simbólica; e, também, o de Luc Boltanski, que desenvolve uma “sociologia da crítica” posicionando-se em 
favor de uma equivalência de relevâncias entre explicação científica e as práticas de justificação intrassociais. 
Para um maior detalhamento destas construções teóricas e, consequentemente, uma melhor compreensão dos 
pontos de partida de Celikates, cf. BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática: precedido de três 
estudos de etnologia cabila. Trad. Miguel Serras Pereira. Oeiras: Celta, 2000, p. 135 e ss.; e BOLTANSKI, 
Luc. On critique: a sociology of emancipation. Trad, Gregory Elliott. Cambridge: Polity, 2011.  
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justificatória, contém debilidades significativas logo nas premissas que estabelece como 

ponto de partida. Tais premissas consistem em determinadas condições que devem estar 

presentes para que a capacidade crítica dos atores sociais se concretize: condições 

“subjetivas”, sendo as próprias competências reflexivas e de articulação desses atores; e 

condições “objetivas”, que compõem-se de metarregimes plurais de justificação que, ao 

mesmo tempo, pressupõem e viabilizam que se atribua igual peso às justificações 

apresentadas pelas diferentes forças sociais (algo como ucma condição ideal de discurso).  

O problema destas assunções é que são tão idealizadas a ponto de perderem seu 

potencial normativo, haja vista a grande dificuldade de se encontrar contextos em que 

empiricamente se verifica esta condição ideal de igualdade de posição dos interlocutores da 

crítica. Ao contrário, as sociedades contemporâneas são marcadas por assimetrias sociais de 

múltiplas espécies que, recorrentemente, resultam na imposição de “obstáculos materiais e 

simbólicos que podem impedir os atores de se engajarem em práticas de crítica”. É o que 

Celikates denomina “patologias de segunda ordem”: condições sociais que desestimulam ou 

bloqueiam a capacidade dos sujeitos de crítica e articulação, restringindo suas 

potencialidades de avaliação e contraposição às situações de desrespeito social a que são 

submetidas (as “patologias de primeira ordem”)197.  

Um terceiro modelo de crítica, a seu turno, ocuparia uma posição intermediária entre 

estes dois extremos, buscando combiná-los de modo a extrair suas vantagens específicas e 

minimizar suas debilidades. Por esta terceira via, admite-se que os atores sociais de fato 

possuem capacidade de articulação e reflexão, não podendo a filosofia social construir 

teorias que desconsiderem as práticas de justificação e crítica cotidianamente postas por 

estes atores nas relações sociais concretas. Contudo, caberia ainda à teoria social uma tarefa 

adicional: analisar criticamente as condições sociais que poderiam estar a bloquear ou 

dificultar as capacidades reflexivas de determinados indivíduos e grupos (e, 

consequentemente, a realização de suas liberdades). Quer dizer, as práticas justificatórias 

dos atores participantes das interações sociais são alçadas à posição de base fundamental; 

disso, todavia, não decorre o abandono de um projeto científico crítico, uma desistência que 

atribuiria aos atores sociais a autoridade epistêmica absoluta da qual a crítica fora destituída. 

Com isso, iria se formando uma ideia de “teoria social crítica como prática social”, a qual 

buscaria evitar tanto o paternalismo dessubjetivante da ortodoxia (assimetria observador-

                                                           
197 CELIKATES, Robin. “O não reconhecimento sistemático e a prática da crítica: Bourdieu, Boltanski e o 
papel da teoria crítica”. Novos Estudos - CEBRAP, n. 93, p. 29-42, jul. 2012. 
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participante), como também uma ingênua idealização do potencial reflexivo dos atores 

envoltos em dinâmicas crônicas de desrespeito social198.  

É com esta última perspectiva, de uma teoria social crítica “reconstrutiva”, que o 

trabalho pretende dialogar. Isso, no entanto, não é suficiente para entender o modelo teórico 

que se entende mais profícuo para o desenvolvimento de reinterpretações do problema 

vitimal, tendo em vista que, entre os próprios teórico-sociais, há divergências quanto ao 

como se dá a “reconstrução”, o que se está a “reconstruir” e quais critérios normativos 

orientariam esse procedimento. Os itens a seguir se dedicarão a expor as principais propostas 

que a teoria social produziu acerca de uma estratégia crítica reconstrutiva.   

 

2.2.2. “Reconstrução racional” e consenso 

 

A ideia de uma crítica “reconstrutiva” remonta à reformulação do projeto de crítica 

buscado por Jürgen Habermas no decorrer dos anos 1970, fundamentalmente a 

internalização pela teoria social das descobertas realizadas pelas chamadas “pesquisas 

científicas reconstrutivas”. Ao tratar das “ciências reconstrutivas”, Habermas fazia 

referência às teorizações (linguísticas e psicanalíticas, em especial) cuja proposta consistia 

em reconstruir sistemas genéricos de regras comunicativas, tidos como precondições 

implícitas sem as quais qualquer discussão racional não seria possível. Reconstrução, 

naquele contexto específico, significava construir modelos explicativos com capacidade de 

contemplar os processos de aprendizado das competências linguísticas, morais e cognitivas 

de sujeitos comunicantes. A preocupação de Habermas era revelar as estruturas de que 

dependem os atores sociais para realizar práticas comunicativas (linguísticas): de um lado, 

isso envolvia tomar por base as competências e a perspectiva “interna” de sujeitos concretos 

e moralmente atuantes, a fim de revelar regras universalmente válidas para o conjunto de 

competências comunicativas do ser humano; todavia, por outro lado, o método deveria 

transcender o ponto de vista do sujeito participante, para poder explicitar o sistema de regras 

cuja existência é apenas implícita. Ao trazer esta dinâmica para a teoria social, Habermas 

promoveu uma “virada reconstrutiva” que assumiu um verdadeiro papel de “fundação e 

precondição metodológicas”199.  

                                                           
198 CELIKATES, Robin. Kritik als soziale Praxis... op. cit., p. 23-26. 
199 VOIROL, Olivier. “Teoria crítica e pesquisa social”... op. cit., p. 89-95. 
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Com isso, Habermas buscava internalizar um procedimento dialógico que 

possibilitasse, em primeiro lugar, novas formas de autorreflexão sobre processos de 

dominação entranhados nas práticas sociais; e, em um segundo momento, reconstruir o saber 

intuitivo dos atores sociais acerca do uso linguístico comunicativo em um conhecimento 

teórico que exprimisse regras “quase transcendentais” de condições de fala200. 

Logo, dos sentidos que a linha reconstrutiva assume na obra habermasiana, dois se 

destacam como mais representativos de seu pensamento201. O primeiro sentido fundamental 

de reconstrução, em Habermas, diz respeito a releituras teóricas em que uma teoria é 

“desmontada”, para ser, em seguida, “recomposta” de um modo inovador, “a fim de melhor 

atingir a meta que ela própria se fixou”202. Já a segunda acepção deste procedimento crítico, 

que Habermas denomina reconstrução racional, abriga “teorias que buscam explicar, pela 

perspectiva do participante – ou seja, em uma atitude performativa –, os conteúdos 

normativos implicitamente assumidos em práticas estabilizadas (e.g., comunicação 

cotidiana)”203. Nesta última compreensão, busca-se revelar os “potenciais emancipatórios” 

ancorados nas entrevias de práticas e instituições sociais contemporâneas; ou, dito de modo 

mais claro, identificar potenciais emancipatórios incorporados em estruturas sociais 

normativas concretas (validade), confrontando-os com o grau limitado em que estes mesmos 

potenciais são efetivamente realizados na vida social (facticidade)204.  

A ideia reconstrutiva concretizava-se, assim, primeiramente em uma etapa 

horizontal, voltada a revelar as já mencionadas regras e sistemas comunicativos gerais que, 

por sua vez, possibilitariam as diversas manifestações de desenvolvimento humano e 

                                                           
200 REPA, Luiz. “Compreensões de reconstrução: sobre a noção de crítica reconstrutiva em Habermas e 
Celikates”. Trans/Form/Ação, Marília-SP, v. 40, n. 3, p. 9-28, jul.-set., 2017 (p. 12). 
201 PEDERSEN, Jørgen. Habermas’ method: rational reconstruction. Tese de Doutorado (Filosofia) – 
Universidade de Bergen. Bergen, 2011, p. 15-16. Disponível em: <http://bora.uib.no/>. Acesso em: 15 mai. 
2018.   
202 HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1983, p. 11. Exemplo deste modelo de reconstrução pode ser encontrado na Teoria 
do agir comunicativo, mais precisamente na releitura que Habermas faz de teorias sociais para, 
reconstrutivamente, “descrever as estruturas da ação e do mútuo entendimento presentes no conhecimento 
intuitivo de membros competentes das sociedades modernas”. HABERMAS, Jürgen. The theory of 
communicative action, v. 2. Lifeworld and system: a critique of functionalist reason. Trad. Thomas McCarthy. 
Boston: Beacon Press, 1987, p. 383. 
203 HABERMAS, Jürgen. Reply to my critics. Trad. Ciaran Cronin. In: INLAYSON, James Gordon; 
FREYENHAGEN, Fabian (ed.). Habermas and Rawls: disputing the political. Nova York: Routledge, 2011, 
p. 283-304 (p. 291, nota de rodapé 16). 
204 NOBRE, Marcos; REPA, Luiz. Introdução – Reconstruindo Habermas: etapas e sentidos de um percurso. 
In: NOBRE, Marcos; REPA, Luiz (org.). Habermas e a reconstrução: sobre a categoria central da teoria crítica 
habermasiana. Campinas-SP: Papirus, 2012, p.  13-42 (p. 17-19). 
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comunitário. Já em um segundo estágio, a reconstrução racional se daria em um sentido 

vertical: uma vez que a pressuposição de sistemas de regras abstratas fora viabilizada pela 

etapa reconstrutiva horizontal, haveria então de se elucidar a lógica desse desenvolvimento 

“sob condições empíricas”205. 

Contudo, a realização deste “confronto” entre as limitações do presente e as 

possibilidades emancipatórias passa necessariamente por um preenchimento normativo que 

superasse o desencantamento e pessimismo que marcou o paradigma crítico dos anos 

1940206. Afinal, era necessário estabelecer parâmetros que tornassem possível a identificação 

dos aspectos da vida social concreta como estando inseridos nesta ou naquela categoria207. 

Habermas busca esse fundamento normativo em sua teoria do discurso, cujo ponto de 

partida é uma diferenciação elementar entre: (i) uma forma instrumental de ação humana 

orientada a consequências, envolvendo uma coordenação intersubjetiva estratégica que se 

                                                           
205 HABERMAS, Jürgen. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? In: HABERMAS, Jürgen; 
LUHMANN, Niklas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie: was leistet die Systemforschung? 
Frankfurt am Main: Surkhamp, 1971, p. 142-290 (p. 175, nota de rodapé 2). 
206 Em Dialética do Esclarecimento (1944), Adorno e Horkheimer sustentaram que o propósito inicial da Teoria 
Crítica não teria sido alcançado, tendo em vista a percepção daquilo que definem como um “novo gênero de 
barbárie” decorrente da involução da experiência humana, o que denotaria ainda a autodestruição do 
esclarecimento e a conversão deste em um mito. Nas palavras dos autores: “A aporia ante a qual nos 
encontramos em nosso trabalho se revelou assim como o primeiro objeto que devíamos analisar: a 
autodestruição do esclarecimento. Não albergamos a menor dúvida – e esta é nossa petitio principii – de que a 
liberdade na sociedade é inseparável do pensamento ilustrado. Contudo, acreditamos ter descoberto com igual 
clareza que o conceito deste mesmo pensamento, não menos que as formas históricas concretas e as instituições 
sociais nas quais se encontra imerso, contém já o germe daquela regressão que hoje se verifica em toda parte”. 
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. Dialéctica de la ilustración: fragmentos filosóficos. Trad. Juan 
José Sánchez. 3. ed. Madrid: Editorial Trotta, 1998, p. 51-56. Buscando explicar a tese do Dialética do 
esclarecimento, Juan José Sánchez assenta que o esclarecimento (Ilustración) é um processo de 
“desencantamento do mundo”, revelado a partir da progressiva abstração, racionalização e redução da realidade 
ao sujeito por meio do domínio. Tal processo, que se pretendia libertador dos mitos e das estruturas de 
dominação, teria estado viciado desde seu princípio, desenvolvendo-se na história como um processo de 
coisificação e alienação do ser humano diante do desenvolvimento científico e das práticas sociais. JOSÉ 
SÁNCHEZ, Juan. Introducción – Sentido y alcance de la Ilustración. In: HORKHEIMER, Max; ADORNO, 
Theodor W. Dialéctica de la ilustración: fragmentos filosóficos. Trad. Juan José Sánchez. 3. ed. Madrid: 
Editorial Trotta, 1998, p. 12-13. 
207 “O problema suscitado quanto ao déficit normativo da teoria crítica adorniana refere-se, no entanto, àquelas 
interpretações correntes de que a teoria dos anos 1940 rompe com elementos presentes na teoria crítica 
inaugurada nos anos 1930, por tal motivo considera-se a obra Dialética do Esclarecimento como momento 
paradigmático na historia da Escola de Frankfurt”. CAMARGO, Silvio César. Modernidade e dominação: 
Theodor Adorno e a teoria social contemporânea. São Paulo: Annablume, Fapesp, 2006, p. 15 (nota 4) e 136-
137. Habermas havia constatado um déficit normativo no núcleo tradicional da Teoria Crítica – especialmente 
nas teses de Adorno e Horkheimer (cf. acima, nota de rodapé 113) –, o que fundamentaria seus trabalhos 
seguintes sobre direito, democracia e esfera pública. Para Habermas, a teoria social que se pretendesse crítica 
precisaria tornar explícitos seus pressupostos normativos, que teriam se fragilizado com a sustentação de que 
a emancipação mostrava-se e que não havia um sujeito histórico capaz de promove-la – posição sustentada por 
Theodor Adorno e Max Horkheimer em Dialética do Esclarecimento. Maiores detalhes em WERLE, Denilson 
Luis; MELO, Rúrion Soares. Reconhecimento e justiça na teoria crítica da sociedade em Axel Honneth. In: 
NOBRE, Marcos (org.). Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008, p. 184.  
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baseia no entrosamento de cálculos egocêntricos de ganho; e (ii) uma ação humana de tipo 

comunicativo, voltada à formação de “entendimentos mútuos” por meio de interações 

comunicativas linguisticamente mediadas; ou, em outras palavras, orientada à construção 

intersubjetiva de “consensos” sobre questões morais práticas como a definição das normas 

a serem reconhecidas como racionalmente vinculantes208.  

É desta categorização presente em sua teoria da ação (comunicativa), que Habermas 

extrai orientações normativas para fundamentar a crítica de sua teoria social209. atribui os 

insucessos da modernidade a uma hipertrofia do modo racional-finalístico de alçao, em 

prejuízo da ação comunicativa210. Aqui, teriam lugar as falhas de sociabilidade que o autor 

viria a denominar como colonização do “mundo da vida”. No pensamento habermasiano, a 

noção de mundo da vida compreende um domínio social em que sujeitos interrelacionam-se 

conforme o paradigma da ação comunicativa – ou seja, neste espaço, falantes e ouvintes 

podem expor demandas e fazer valer pretensões de validade, entrando em um debate 

intersubjetivo orientado a converter dissensos em consensos. No meio social, ao lado do 

mundo da vida (racionalidade voltada ao entendimento), haveria ainda sistemas cuja razão é 

não comunicativa, mas instrumental, com imperativos funcionais próprios e tendências 

expansivas – figurando como principais exemplos a economia e o poder burocrático. 

Denunciada por Habermas como deformações sociais que minam as possibilidades de 

emancipação, a colonização do mundo da vida ocorreria no momento em que estes sistemas 

autonomizados se expandem e dominam o espaço social de mútuo consentimento, impondo 

sobre este a assimilação de uma racionalidade instrumental que lhe é estranha211. 

                                                           
208 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003, p. 164-165; e NOGUERA, José Antonio. La teoría crítica: de Frankfurt a Habermas. 
Una “traducción’ de la teoría de la acción comunicativa a la sociología. Papers, n. 50, 1996, p. 138-139. 
209 Demonstrando como a evolução da obra filosófica habermasiana parte de uma teoria da racionalidade, 
passa a uma teoria da ação e, com base nos princípios teóricos até então formulados, chega ao estágio de uma 
teoria social normativamente fundada, ISER, Mattias; STRECKER, David. Jürgen Habermas zur Einführung. 
Starnberg: Surkhamp, 2010, p. 105 e ss.  
210 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado democrático de direito a partir e 
além de Luhmann e Habermas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.  46-47. 
211 HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo: sobre a crítica da razão funcionalista. Trad. Flávio 
Beno Siebeneichler. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 218, 230-231, 248 e 639. Destrinchando 
as ideias que levaram Habermas a sustentar uma colonização do mundo da vida pelo sistema, José Marcelino 
de Rezende Pinto distingue duas teses principais: “1- o processo de evolução social é marcado pela crescente 
racionalização do mundo da vida, a qual implica em progressiva demanda, como agente de coordenação da 
ação, pelos mecanismos de alcançar o entendimento mediados linguisticamente, os quais acabam 
sobrecarregados; 2- Esta sobrecarga sobre os processos comunicativos, aliada à crescente diferenciação 
sistêmica, acaba por abrir caminho para que os meios deslinguistificados (dinheiro, via mercado e poder, via 
administração burocrática) assumam cada vez mais as funções de coordenar as ações, alijando para a periferia 
do sistema os processos comunicativos mediados linguisticamente. Ocorre uma reificação das estruturas 
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Habermas, assim, erige a figura do consenso como critério normativo central, capaz 

de avaliar a própria legitimidade de uma constituição social normativa. Na linha 

habermasiana, apenas se poderia reclamar como válida aquela norma construída a partir de 

interações discursivas, livres de coerção e orientadas ao entendimento mútuo, nas quais, 

potencialmente, a voz de cada ator social afetado teria lugar e a possibilidade de ser ouvida. 

Trata-se, portanto, de verdadeira condição de legitimação moral do poder político-

jurídico212, voltada a assegurar que as orientações práticas da sociedade sejam formadas em 

um “mundo da vida” livre da lógica instrumental de sistemas sociais expansivos 

(especialmente: poder burocrático – Estado-administração – e dinheiro – economia). Caso 

contrário, restariam prejudicadas não apenas a formação de consciências morais individuais, 

mas as próprios possibilidades de emancipação social213.   

Logo, o procedimento reconstrutivo na teoria social habermasiana se preenche 

normativamente por meio das figuras do discurso e do consenso. Diz respeito ao 

asseguramento de pré-condições implicitamente presentes nas relações sociais (no uso da 

linguagem), orientadas a garantir que práticas discursivas direcionadas ao entendimento 

mútuo sejam simétricas e livres de coerção. A reconstrução racional habermasiana desdobra-

se, portanto, em duas conclusões fundamentais e interligadas.  

Primeiramente o procedimento reconstrutivo-racional (i) pressupõe que os atores 

sociais possuem competências de articulação e comunicação – logo, são capazes de construir 

                                                           
simbólicas do mundo da vida levada a efeito pelos imperativos sistêmicos que se tornaram auto-suficientes”. 
PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e 
possibilidades de aplicação à administração escolar. Paidéia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da USP, n. 8-9, aug., 1995, p. 85. 
212  Para Habermas, a argumentação moral consiste em uma forma adequada de conformação da vontade, 
pressupondo uma participação potencial de todos os sujeitos como livres e iguais na procura cooperativa da 
verdade. A lógica por detrás deste processo seria a do melhor argumento, com capacidade de abrir espaços 
mais claros de mútuo entendimento. Daí também a aproximação de Habermas a um modelo procedimentalista 
do direito, cuja fundamentação moral em princípios conduz à ideia de que a legalidade só se torna legítima se 
forem institucionalizados procedimentos para formulação de decisões jurídicas que sejam permeados por 
discursos, de modo orientado à formação de consensos. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre 
facticidade e validade, v. 2. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 216. 
213 “(A) intuição fundamental de todo interlocutor competente – de que suas pretensões de correção e verdade 
deveriam ser aceitas por todos, sob condições adequadas – de fato justifica um breve olhar em direção à análise 
formal pragmática, que foca nas condições gerais e necessárias de validade das expressões e realizações 
simbólicas. Estou me referindo às reconstruções racionais do know-how de sujeitos capazes de discurso e de 
ação, dotados da capacidade de produzir afirmações válidas, e que se consideram capazes de distinguir, ao 
menos intuitivamente, expressões válidas e inválidas. [...] Na medida em que reconstruções racionais explicam 
as condições para a validade de afirmações, elas também explanam casos de desvio, e por meio desta autoridade 
legislativa indireta, elas [as reconstruções] adquirem também uma função crítica”. HABERMAS, Jürgen. 
Reconstruction and interpretation in the social sciences. In: HABERMAS, Jürgen. Moral consciousness and 
communicative action. Trad. Christian Lenhardt e Shierry Weber Nicholsen. Cambridge: Polity, 1990, p. 21-
42 (p. 31-32).   
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acordos mediante uma ações discursivas. É a partir disso que se busca reconstruir, em um 

primeiro plano, os sistemas de regras comunicativas universais que subjazem às relações 

interpessoais e condicionam seu pleno desenvolvimento. Em segundo lugar, é assumido que 

(ii) um desenvolvimento integral destas capacidades comunicativas depende de 

determinadas “condições ideais de discurso”, cuja reconstrução se consolida como a via de 

uma teoria crítica tanto da construção comunicativa da vontade política, como da 

conformação normativa de uma sociedade composta por atores competentes. As 

características destas precondições estruturantes seriam, simultaneamente, uma ausência de 

coerção sobre o “agir comunicativo”; uma presença de relações de simetria e reciprocidade 

entre os atores sociais comunicantes; e, por fim, um compromisso destes atores de, 

assumindo a posição de um “outro genérico” (i.e. um interlocutor não individualizado), se 

desvincularem de quaisquer afiliações particularistas (que poderiam minar suas capacidades 

deliberativas)214-215.  

Se novamente reunidas, estas duas perspectivas, conjuntamente consideradas, 

permitem afirmar que, na teoria crítica habermasiana, a reconstrução é das condições que 

possibilitam aos atores sociais realizarem certas práticas. Ou, fundamentalente, as 

contingências prévias que viabilizam um desenvolvimento adequado das competências 

comunicativas destes atores – o que se revela de diferentes maneiras conforme a estratégia 

reconstrutiva foi aparecendo nas distintas fases do pensamento de Habermas. Assim, no 

âmbito da teoria do discurso, especialmente na obra Teoria do agir comunicativo, a 

reconstrução racional orienta-se à identificação das precondições que possibilitam a 

regulamentação da coexistência humana. Posteriormente, quando o autor passa a se dedicar 

à formação de uma teoria social crítica a partir de princípios da filosofia política, a 

                                                           
214 PETHERBRIDGE, Danielle. The critical theory of Axel Honneth. Plymouth: Lexington Books, 2013, p. 15. 
215 A relação que Habermas estabelece entre razão comunicativa e sua ideia mais tardia de teoria social crítica 
revela-se em algumas passagens da obra Direito e democracia: (i) “[...] se transportarmos o conceito de razão 
para o médium linguístico e o aliviarmos da ligação exclusiva com o elemento moral, ele adquirirá outros 
contornos teóricos, podendo servir aos objetivos descritivos da reconstrução de estruturas da competência e da 
consciência, além de possibilitar a conexão com modos de ver funcionais e com explicações empíricas”;  
(ii)“[O conceito tradicional da razão prática] Não funciona mais como orientação direta para uma teoria 
normativa do direito e da moral. Mesmo assim, ele se transforma num fio condutor para a reconstrução do 
emaranhado de discursos formadores da opinião e preparadores da decisão, na qual está embutido o poder 
democrático exercitado conforme o direito. Nessa perspectiva, as formas de comunicação da formação política 
da vontade no Estado de direito, da legislação e da jurisprudência, aparecem como partes de um processo mais 
amplo de racionalização dos mundos da vida de sociedades modernas pressionadas pelos imperativos 
sistêmicos. Tal reconstrução coloca-nos nas mãos uma medida crítica que permite julgar as práticas de uma 
realidade constitucional intransparente”. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e 
validade, v. 1. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 19 e 21-22. 
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reconstrução passa a ter como objetivo explicitar as precondições para uma regulação 

jurídico-positiva das sociedades modernas, complexas e pluralistas216.   

Reconhecidamente, as ideias de Habermas desempenharam um papel significativo 

em interessantes teses dogmático-penais, especialmente em temas como as teorias da ação e 

da responsabilidade, bem como acerca das dificuldades de legitimação das legislações 

penais217. Não obstante, seu modelo não parece ser, em sua integralidade, adequado para 

uma crítica dos problemas em torno da posição da vítima no direito penal. Por exceder os 

propósitos da tese, não é o caso de expor aqui as várias frentes teóricas que contestaram as 

teses e premissas do pensamento do autor, especialmente entre os cientistas da teoria 

social218. O mais relevante, contudo, é especificar as debilidades de que padece justamente 

o conteúdo teórico-normativo com o qual se busca orientar a reconstrução racional.  

Apesar de atribuir uma considerável relevância à perspectiva dos atores sociais 

acerca das dinâmicas em que eles próprios estão envolvidos, compreendendo-os como 

senhores do processo de fundamentação moral da sociedade, o projeto habermasiano 

apresenta um déficit sociológico que compromete as próprias potencialidades críticas de sua 

proposta. Esse déficit se revela mais claramente a partir mesmo nas premissas que o modelo 

precisa assumir, a fim de preservar a consistência de suas teses sobre a incorporação de 

princípios morais incorporam-se nas instituições e práticas sociais. É verdade que a 

reconstrução racional parte do pressuposto de que todos os sujeitos são moralmente 

competentes, na medida em que, coligados por um sistema linguístico em comum, teriam a 

priori uma mesma capacidade de apresentar argumentos racionalmente válidos. Na medida 

em que assume todos os atores como competentes, Habermas busca equalizar a relevância 

deles para os processos de legitimação moral das normas na sociedade: excluir ou rebaixar 

                                                           
216 PEDERSEN, Jørgen. “Habermas and the political sciences: the relationship between theory and practice”. 
Philosophy of the Social Sciences, v. 39, n. 3, p. 381-407, set. 2009 (p. 389 e ss.).   
217 Cf. VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del sistema penal: acción significativa y derechos 
constitucionales. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011; BUSATO, Paulo Cesar. “Bases de uma teoria do 
delito a partir da filosofia da linguagem”. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 10, n. 42, p. 101-121, 
jul./set., 2011; VOGEL, Joachim.  “Legislación penal y ciencia del derecho penal: reflexiones sobre una 
doctrina teórico-discursiva de la legislación penal”. Revista de Derecho Penal y Criminología, v. 2, n. 11, p. 
249-265, 2003; além dos já referenciados GÜNTHER, Klaus. Responsabilização na sociedade civil... op. cit., 
p. 1-26 e GÜNTHER, Klaus. Qual o conceito de pessoa de que necessita a teoria do discurso do direito?... op. 
cit., p. 27-52. No processo penal, cf. VILARES, Fernanda Regina. “O consenso habermasiano no processo 
penal: justiça penal consensual e o princípio da oportunidade nos crimes tributários”. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo, v. 20, n. 98, p. 317-338, set./out., 2012. 
218 Para uma visão abrangente destas frentes teóricas de discordância, consistentes em uma “crítica da teoria”, 
uma “crítica da crítica” e uma “crítica da política” das teses de Habermas, cf. ISER, Mattias; STRECKER, 
David. Jürgen Habermas zur Einführung... op. cit., p. 177-206.  
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a perspectiva de um ator prejudicaria o objetivo de formar consensos por meio da “busca 

pelo melhor argumento”. Logo, os atores sociais seriam identificados conforme sua 

“consciência moral” e “ideias de justiça”, fatores determinariam a maior ou menor 

racionalidade e, portanto, poder de persuasão dos argumentos apresentados pelos sujeitos.  

Se estas premissas estiverem corretas, a consequência é uma desconsideração 

implícita de determinadas formas de ação moral, por não possuírem o mesmo grau de 

totalidade e racionalidade pelas quais se caracterizam o argumento discursivamente 

construído. Esta é a tese que Axel Honneth apresenta para sustentar que estas formas não-

discursivas de ação moral são precisamente aquelas levadas a cabo pelos substratos sociais 

mais precarizados, cuja atuação se pautaria menos pela racionalidade de argumentos 

“abrangentes” sobre o que seria uma ordem moral justa, e mais pela reação “concentrada” 

ao sofrimento que experienciam a partir de dinâmicas sociais específicas e bastante 

concretas. Para o filósofo, a adoção de um modo mais sensível de atuação (e.g. a luta social, 

a reação de protesto) não decorreria de uma menor capacidade intelectiva; antes, assumiria 

tal forma como resposta às pressões sociais suportadas por estes atores, bem como às 

estruturas sócio-normativas que lhes são amplamente desfavoráveis219. É fato que, ainda que 

sua intenção fosse outra totalmente oposta, o Honneth pode acabar soando algo elitista – 

afinal, o autor inclui formas mais afetivas de atuação social como relevantes para a 

conformação normativa e legitimação da ordem social; todavia, não chega a contrariar a 

premissa de que seriam menos racionais do que um agir de tipo comunicativo. Seja como 

for, tem o mérito de demonstrar a fragilidade sociológica nas bases da teoria do discurso. 

Não obstante Habermas tenha enfrentado de forma consistente a insuficiência 

normativa que julgava predominar na teoria crítica de então, suas teses não apresentam 

capacidade de rendimento suficiente para dar conta de determinados conflitos sociais cuja 

materialidade é de outra natureza, que não um déficit comunicacional220. Não parece 

proceder que a autonomia dos sujeitos e a legitimação moral de ordens normativas possa ser 

                                                           
219 HONNETH, Axel. Moral consciousness and class domination: some problems in the analysis of hidden 
morality. Trad. Mitchel G. Ash. In: HONNETH, Axel. Disrespect: the normative foundations of critical theory. 
Cambridge: Polity Press, 2007, p.80-96. 
220 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Juruá, 2012, p. 42-
44.  
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alcançada tão somente pela possibilidade de se participar de um processo argumentativo 

público, inclusivo e reflexivo221.  

A proposta crítica habermasiana cede espaço demasiado à ideia de que os conflitos 

sociais consistem em perturbações ocorridas no campo linguístico e nos espaços de 

consensualidade, desconsiderando componentes afetivos que não raramente determinam 

interações sociais. Também passa ao largo do fato de que nem sempre mudanças na ordem 

social derivam de trocas simbólicas em que prevalece o “melhor argumento”. Por fim, 

desconsidera que demandas e práticas intersubjetivas se organizam de outras formas 

legítimas, que não discursos orientados a revelar a verdade e a razão – quer dizer, nem 

sempre apresentam-se como um diálogo estruturado em torno de uma gramática social 

comum222.  

Ao fazê-lo, lança tais formas de atuação social às margens do debate sobre a 

legitimação das ordens normativas, reduzindo seu potencial crítico, inclusive com relação 

ao objeto desta pesquisa. Afinal, o conflito vitimal transcende a mera confrontação de 

narrativas e argumentos. Os processos de vitimização e grande parte dos eventos que os 

sucedem envolvem experiências pessoais de sofrimento, gerando tanto dramas que a ordem 

jurídico-penal necessita acomodar, como a apresentação de demandas morais cuja essência 

é frequentemente, e talvez inevitavelmente, formada por componentes afetivos. Daí ser 

necessário buscar outra fonte teórico-social de orientações normativas para a crítica 

científica do lugar tradicionalmente atribuído à vítima pelo direito penal.   

                                                           
221 VOIROL, Olivier. “A esfera pública e as lutas por reconhecimento: de Habermas a Honneth”. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, n. 11, jan.-jun.2008, p. 46. 
222 Embora não fazendo referência ao universo teórico habermasiano, Vladimir Safatle questiona em que 
medida a política – e, em última análise, a vida social – realmente se orienta por uma racionalidade 
comunicativa que se consubstancia na “procura do melhor argumento”. O autor questiona a possibilidade de a 
sociedade se constituir não de sistemas normativos sobre os quais os sujeitos tacitamente consensuaram; mas, 
em vez disso, por um circuito de afetos (medo, solidariedade etc.): “(S)ociedades dotam tais formas de força 
de adesão ao produzir continuamente afetos que nos fazem assumir certas possibilidades de vida a despeito de 
outras. Devemos ter sempre em mente que formas de vida determinadas se fundamentam em afetos específicos, 
ou seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se repetir, a impor seus modos de ordenamento definindo, 
com isso, o campo dos possíveis. Há uma adesão social construída através das afecções”. SAFATLE, Vladimir. 
O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparos e o fim do indivíduo. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 17, 
47, 149-150. Em outro espaço, de modo ainda mais claro: “O filósofo francês Jacques Derrida lembrava, com 
propriedade, que não há nada mais violento do que dizer: ‘posso ouvir suas considerações, posso levar em 
conta o que você tem a dizer, mas desde que você fale a minha língua’. [...] No entanto, talvez o problema 
esteja exatamente neste ponto. Pois e se boa parte de nossos conflitos visassem exatamente mostrar que não há 
uma gramática comum no interior da vida social? [...] Neste ponto, seria importante lembrar que nem todos os 
modos de circulação da linguagem se resumem ao diálogo e à comunicação.” SAFATLE, Vladimir. “É racional 
parar de dialogar”. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2017. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 10 fev. 2018.  



103 
 

 

2.2.3. A consolidação de um “paradigma do reconhecimento” 

 

O item anterior buscou expor os principais traços da teoria social crítica em 

Habermas, selecionando ainda algumas linhas de pensamento que levantaram críticas à sua 

teoria social e às bases normativas dela. Também como já explanado, o uso da expressão 

algumas linhas justifica-se porque diversos foram os autores que apontaram estas questões 

que, a seu ver, consistiam em fragilidades do modelo teórico habermasiano.  

Entretanto, é relativamente seguro entre os estudiosos teórico-sociais a compreensão 

de que Axel Honneth foi o principal autor a transcender o apontamento de debilidades no 

modelo habermasiano, adotado também uma postura científica propositiva que culminou na 

formação de um novo paradigma crítico. A sistematização dessas inovações, especialmente 

das diferenças para a proposta de Habermas, ainda é matéria a ser melhor desenvolvida pelo 

próprio Honneth e seus interlocutores. De todo modo, uma subdivisão proposta por Marcos 

Nobre com relação ao paradigma reconstrutivo, entre uma reconstrução “de primeiro nível” 

e outra “de segundo nível”, provê sólidos caminhos a uma maior compreensão da 

profundidade dessa ressignificação e dos caminhos por ela abertos.  

O primeiro nível desta estratégia de pesquisa consistiria na reconstrução dos próprios 

paradigmas críticos dos quais parte a nova teoria que se quer construir. No caso de 

Habermas, em sua Teoria da ação comunicativa, promoveu-se um amplo embate 

reconstrutivo entre as ideias de Max Weber e Max Horkheimer, cujo resultado foi a 

redefinição das malhas teóricas da teoria crítica, tais como a compreensão de um modelo 

social fracionado entre os níveis de sistema e mundo da vida. Esta é, em síntese, o cerne da 

reconstrução de primeiro nível que Habermas faz do paradigma crítico que o antecedeu (i.e. 

o modelo de Horkheimer; que, por sua vez, contrapunha as ideias weberianas às teses crítico-

marxistas de seu tempo), e seus resultados constituíram-se em bases referenciais para as 

diversas análises críticas que o autor viria a desenvolver posteriormente em sua obra.  

Do mesmo modo, também Honneth procedeu a uma forma de reconstrução 

“inaugural” (ou “modelar”) do paradigma crítico, indicando acreditar na capacidade de 

rendimento da estratégia reconstrutiva definida por Habermas, seu antecessor na cátedra de 

filosofia social na Universidade de Frankfurt. Todavia, Honneth não voltou às bases da teoria 

crítica em Horkheimer, uma vez que tomou o próprio modelo habermasiano como objeto a 
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ser reconstruído em primeiro nível – ou seja, recompondo-o teoricamente, apontando suas 

insuficiências e, a partir disso, utilizando-o para criação de algo novo223. Anteriormente, 

foram antecipados alguns argumentos que integram essa revisão “modelar” por Honneth, 

visto que se confundem com muitos dos argumentos centrais colocados pela teoria social em 

oposição ao modelo habermasiano. Eles seguem, portanto, decisivos para a compreensão do 

procedimento reconstrutivo de primeiro nível operado por Honneth.  

Embora também parta da “virada intersubjetiva”, Honneth não compartilha da 

tendência habermasiana de apoiar essa intersubjetividade sobre os alicerces de uma filosofia 

da linguagem – o que, em última análise, acabaria por reduzir comunicação a linguagem. Se, 

para Habermas, o que determina o gênio humano é o potencial que os sujeitos têm de 

alcançar um mútuo entendimento por meio de interações discursivas, Honneth compreende 

que este elemento definidor consistiria em algo distinto: mais precisamente, uma certa forma 

específica de sensibilidade moral. Dos diversos questionamentos opostos ao paradigma 

crítico habermasiano, em especial dois exprimem com maior clareza o núcleo da 

reconstrução inaugural feita por Honneth.  

Primeiramente, a teoria crítica do discurso se caracterizaria por um 

procedimentalismo excessivo e pouco informativo materialmente, o que minaria a 

capacidade da teoria de abarcar as variadas e prementes manifestações de indignação moral 

que permeiam as sociedades contemporâneas. Em segundo lugar, Honneth considera que as 

lutas sociais não derivariam de distorções ocorridas no campo linguístico, mas sim de 

experiências de desrespeito vivenciadas por atores sociais concretos, afetados em sua 

identidade de sujeitos moralmente relevantes224. Para Honneth, Habermas não teria logrado 

superar o déficit sociológico da crítica, o qual residiria na desconsideração da ação social 

como um elemento necessário para mediar a tensão havida entre, de um lado, (i) estruturas 

econômicas imperativas da sociedade (e, acrescentamos, estruturas também de poder, não 

                                                           
223 NOBRE, Marcos. Reconstsrução em dois níveis: um aspecto do modelo crítico de Axel Honneth. In: MELO, 
Rurión (coord.). A teoria crítica de Axel Honneth: reconhecimento, liberdade e justiça. São Paulo: Saraiva, 
2013 [Edição Kindle, n.p., posição 299-346. Acesso em 13 fev. 2018]. A definição de um “paradigma crítico” 
envolve a estabilização de “formulações determinadas” para os problemas fundamentais da teoria social, 
vinculadas a um determinado diagnóstico que se faz do tempo em que se consolida a teoria. Tais formulações, 
ademais, passam a ser pressupostas pelos trabalhos teórico-sociais posteriores. 
224 ISER, Mattias. Empörung und Fortschritt: Grundlagen einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Frankfurt 
am Main: Campus, 2008, p. 162-163 
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necessariamente econômico); e, de outro, (ii) as necessidades dos indivíduos de socialização 

e autorrealização225.  

Estas são, em síntese, as linhas-mestras da reconstrução de primeiro nível que 

Honneth faz, lançando as bases para – retomando a categorização sugerida por Nobre – a 

reconstrução de segundo nível que caracterizaria os estágios posteriores de sua obra. Deu-

se entre os modelos, portanto, mais uma reorientação ampliativa do que exatamente uma 

ruptura. Se a primeira estratégia “modelar” dedica-se a revisar o paradigma crítico de 

determinado momento histórico, os procedimentos reconstrutivos “de segundo nível” 

consistem nas teorizações – dos mais variados direcionamentos – que partem, justamente, 

dos resultados que a reconstrução “inaugural” obteve.  

Isso não significa que a revisitação das teses habermasianas limitem-se ao primeiro 

nível da crítica honnethiana; ao contrário, o diálogo entre Habermas e Honneth permeia 

grande parte das reconstruções de segundo nível realizadas por este último. Como 

demonstrado, Habermas transferiu ao núcleo da teoria crítica a reconstrução de determinadas 

estruturas normativas, tendo como norte a explicitação de normatividades e das 

possibilidades de emancipação social. Aqui, a reconstrução surgia, primeiramente, para 

expor as possibilidades de regulação dos espaços sociais comunicativos, e, em um segundo 

momento, para delinear os desenvolvimentos históricos do moderno Estado de direito com 

relação à normatização jurídico-positiva da vida social. Honneth não se desfaz do projeto 

reconstrutivo habermasiano (especialmente na versão mais madura que este assumiu ao 

integrar teoria social e filosofia política); todavia, ampliou sua abrangência, fazendo com 

que compreendesse a integralidade de sua filosofia social crítica226. Em vez de se dedicar 

apenas às regulações emanadas por sobre interações comunicativas no Estado de Direito, a 

reconstrução em Honneth busca ter em conta, segundo o próprio autor, “a amplitude do atual 

desenvolvimento de todas as esferas de valor institucional central”227, a fim de apreender as 

dinâmicas conflitivas que ocorrem nos mais variados espaços de sociabilidade. 

Se a teoria social de Habermas partia de uma releitura dialógica da filosofia prática 

kantiana, mensurando o desenvolvimento social de princípios apriorísticos de justiça 

                                                           
225 NOBRE, Marcos. Apresentação – Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a teoria crítica. In: 
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São 
Paulo: Editora 34, 2003, p. 15-16. 
226 NOBRE, Marcos; REPA, Luiz. Introdução – Reconstruindo Habermas: etapas e sentidos de um percurso... 
op. cit., p. 18-19 (inclusive nota de rodapé 3). 
227 HONNETH, Axel. El derecho de la libertad… op. cit., p. 92 (nota de rodapé 111). 
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revelados pelas dinâmicas intersubjetivas do discurso228, Honneth parte de um pressuposto 

filosófico distinto, rejeitando a possibilidade de extrair critérios normativos a partir de ideais 

transcendentais de racionalidade, independentes das concretas relações e instituições sociais. 

Honneth criticava o grau de formalismo e abstração das teorias kantianas da justiça; por 

outro lado, também considerava insuficiente que essa oposição se limitasse a um plano 

apenas hermenêutico, em que determinados princípios de justiça eram readaptados a 

determinada realidade institucional e moral.  

Ao ver de Honneth, era necessário que a teoria social crítica desse um passo além: 

assumir a tarefa de identificar se os conteúdos morais das instituições e práticas sociais 

analisadas poderiam, ou não, classificar-se como racionais e justificados. Ao propor uma 

filosofia social nestes moldes, Honneth desloca o eixo filosófico da teoria social de Kant 

para Hegel, e define o universo teórico deste último como principal material filosófico a ser 

reconstruído “em segundo nível”. Ou seja, partindo da “reconstrução inaugural” que fez do 

paradigma crítico habermasiano, Honneth passa ao “segundo nível” de sua crítica 

reconstrutiva: atualizar o projeto hegeliano de revelar, a partir dos contextos sociais 

concretos, aqueles ideais normativos que corporificam a ideia de razão em uma determinada 

sociedade229.  

É verdade que, a rigor, mesmo com a aproximação que Habermas fez a Kant, a teoria 

crítica nunca chegou a abandonar totalmente a proposta metodológica de um hegelianismo 

dito “de esquerda” (left Hegelianism)230, de assumir como standard crítico apenas aquelas 

                                                           
228 Se, em Kant, o imperativo categórico (“aja como se a máxima de sua ação devesse, por meio de sua vontade, 
tornar-se lei universal”) era construído monologicamente (intrassubjetivamente), Habermas – como visto – 
estabeleceu que a decisão sobre estas orientações normativas práticas ocorreriam, na realidade, dialogicamente 
(intersubjetivamente). Mais especificamente, em relações discursivas, nas quais os atores relativizariam suas 
percepções em face das percepções de todos os seus interlocutores. ISER, Mattias; STRECKER, David. Jürgen 
Habermas zur Einführung... op. cit., p. 75-76. 
229 HONNETH, Axel. Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse: Überlegungen im Anschluss an Hegel. 
In: MENKE, Christoph; REBENTISCH, Juliano (org.). Axel Honneth: Gerechtigkeit und Gesellschaft. 
Postdamer Seminar. Berlim: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008, p. 11-33 (p. 11-15); WEIßMANN, Martin; 
GRIEBAU, Teresa. “Gesellschaftstheorie nach Hegel. Symposium zu Axel Honneths ‘Das Recht der 
Freiheit’”. Soziopolis, 2016. Disponível em: < https://pub.uni-bielefeld.de>. Acesso em 19 jun. 2018.  
230 A distinção entre um hegelianismo de esquerda e de direita (e, a depender da leitura, também de centro) é 
sintetizada no seguinte excerto de Robert Sinnenbrink: “Esta era, então, a questão: se a filosofia de Hegel 
obteve sucesso em alcançar uma reconciliação quasi-religiosa com a realidade social e histórica existente 
(visão dos hegelianos de direita); ou se ela [a filosofia de Hegel] apontava para além da reconciliação religiosa 
(uma mistificação), em direção  a uma transformação política e social da realidade com o objetivo de realizar 
nossa liberdade racional (posição hegeliana de esquerda). É por isso que Strauss utilizou a terminologia política 
“direita”, “centro” e “esquerda” para se referir à escola hegeliana: o debate sobre a relação entre religião e 
filosofia tinha implicações políticas diretas. Se a filosofia funda-se na religião e advoga uma reconciliação com 
o mundo, então nossa tarefa é entender o mundo como racional e, assim, reconciliar-nos com o existente. Por 
outro lado, se a religião é substituída pela filosofia, então o pensamento de Hegel torna-se aberto a algumas 
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normas e princípios “que estivessem [...] ancorados na própria realidade histórica” 231. 

Todavia, Honneth eleva esta proposta a outro patamar, redimensionando-a como centro do 

paradigma crítico que propõe em alternativa ao anterior modelo habermasiano: a crítica da 

sociedade deveria, a seu ver, dar-se com base em uma teoria da justiça, cujo objetivo seria 

reconstruir as condições adequadas para o desenvolvimento daquelas interações sociais que 

formam e qualificam as subjetividades.  

Já naquela que seria sua “reconstrução de segundo nível”, Honneth não contesta a 

tese de que as interações sociais essenciais para a formação de subjetividades possuem um 

conteúdo comunicativo. Todavia diferenciando-se de Habermas, estas interações sociais não 

seriam definidas pela busca racional de um “melhor argumento” capaz de construir 

consensos; antes, teriam o conflito como característica definidora, direcionando-se à 

formação de relações recíprocas de reconhecimento. A filosofia social permitiu-se reorientar 

por esta noção fundamentalmente hegeliana, cuja ideia central, como visto, é a de que a 

constituição do sujeito e a compreensão qualitativa que este faz de si próprio são fatores 

eminentemente sociais. Isto é, dependem diretamente do reconhecimento e da afirmação por 

outros atores e instituições sociais, com as quais o sujeito concretamente se relaciona em sua 

vida ética: “A” se compreende e se afirma como sujeito na pessoa de “B”, ao mesmo tempo 

em que, em si e a partir de si, identifica a “B” como seu igual232.  

As relações de reconhecimento constituem-se em atos morais na medida em que não 

se orientam conforme os objetivos particularistas de sujeitos individualmente considerados; 

                                                           
outras leituras possíveis: nossa missão pode ser tanto a tarefa crítica de testar se nossa realidade social e 
histórica está conforme à razão; ou, de modo mais radical, esta missão pode converter-se na tarefa política de 
transformar ativamente nosso mundo, em nome da realização da razão na realidade histórica”. 
SINNERBRINK, Robert. Understanding Hegelianism. Stocksfield: Acumen, 2007, p. 43. Sobre o tema, cf. 
também HARRIS, H. S. “Hegelianism of the ‘right’ and ‘left’”. The Review of Metaphysics, v. 11, n. 4, p. 603-
609, jun. 1958; e PAWLIK, Michael. Hegel e a racionalidade do real. Trad. Eduardo Saad-Diniz. In: PAWLIK, 
Michael. Teoria da ciência do direito penal, filosofia e terrorismo. Organização e tradução Eduardo Saad-
Diniz. São Paulo: LiberArs, 2012. 
231 HONNETH, Axel. “Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischem Vorbehalt. Zur Idee der 
“Kritik” in der Frankfurter Schule”. Deutsche Zeitschrift für Philosophie – DZPhil, Berlim, v. 48, n. 5, p. 729-
737, 2000 (p. 729).  Em língua inglesa: HONNETH, Axel. Reconstructive social criticism with a genealogical 
proviso: on the idea of “critique” in the Frankfurt school. In: HONNETH, Axel. Pathologies of reason: on the 
legacy of critical theory. Trad. James Ingram et al. Nova York: Columbia University Press, p. 43-53 (p. 43). 
232 STAHL, Titus. “Anerkennung, Subjekitivität und Gesellschaftskritik”. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 
v. 62, n. 2, p. 239-259, 2014. De forma abrangente, mas também objetiva, Otfried Höffe afirma que “(e)mbora 
o reconhecimento seja uma das condições fundamentais da felicidade humana, é apenas nos tempos modernos, 
especialmente em Fichte e Hegel, que ele se torna um conceito fundamental, sobretudo de ética legal e social. 
Enquanto, entendido de forma simples, o reconhecimento significa enaltecimento, ou algo mais exigente como 
a estima pública pelos demais, como fundamento filosófico ele se refere a uma interrelação de respeito mútuo, 
o qual, por si só, não surge entre indivíduos, grupos, comunidades jurídicas ou mesmo culturas”. HÖFFE, 
Ottfried. Lexikon der Ethik. 7. ed. rev. e ampl. Munique: C. H. Beck, 2008, p. 18-19.  
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antes, guiam-se pelas qualidades avaliativas que um determinado ator social tem para com 

seu outro. Esta compreensão de reconhecimento expressa que as relações intersubjetivas 

realmente ocorrem, de fato, comunicativamente; todavia, o que define essa comunicação é a 

conflituosidade e a sensibilidade moral presentes nessas interações, por meio das quais os 

atores sociais mutuamente se avaliam e se definem233.  

É por isso que, ao fim e ao cabo, a partir da “reconstrução de segundo nível” realizada 

por Honneth, cujo objeto é fundamentalmente a filosofia política e social hegeliana, tem 

lugar uma verdadeira transição de uma “teoria crítica do entendimento” (ou consentimento) 

a uma “teoria crítica do reconhecimento”234. Trata-se menos de uma ruptura, e mais de uma 

reorientação, pela qual o reconhecimento substitui a posição antes ocupada pelo 

consentimento, seja como elemento de caracterização primária relações morais humanas, 

seja como “fundamento normativo pelo qual a crítica social pode ser justificada”235. A 

seguir, expõe-se sinteticamente o caminho percorrido pela teoria social neste 

empreendimento filosófico, a fim de desnudar as possibilidades que despertam de crítica do 

direito penal. 

 

 2.2.3.1. Teoria do reconhecimento como “gramática moral dos conflitos sociais” 
 

Destarte, a noção de reconhecimento torna-se central para a proposta reconstrutiva 

de Honneth, cuja forma foi sendo melhor definida na evolução das publicações que marcam 

a consolidação do novo paradigma crítico formado pelo autor. Ainda em Luta por 

reconhecimento (1992), o procedimento reconstrutivo (de segundo nível) é anunciado por 

Honneth, em um primeiro estágio, sob a alcunha de uma “presentificação histórica”, por 

meio da qual se reconstrói a teoria original da qual se parte (no caso, a teoria hegeliana do 

                                                           
233 HONNETH, Axel. “Grounding recognition: a rejoinder to critical questions”... op. cit., p. 513-514.  
234 ISER, Mattias. Empörung und Fortschritt… op. cit., p. 162-163. É o próprio Honneth quem afirma que “o 
paradigma do reconhecimento substitui o paradigma da comunicação” (itálico no original). Para ele, o foco 
de Habermas na “estrutura linguística da comunicação e em sua racionalidade subjacente significa que ele não 
presta atenção suficiente às experiências sociais com as quais estes fatores estão emaranhados. As experiências 
cotidianas das pessoas não têm lugar na teoria de Habermas. [...] o que falta na formalização da linguagem é a 
dimensão moral que se incorpora aos processos comunicativos. A meu ver, a consideração da experiência 
moral é essencial para um entendimento preciso da ação comunicativa em particular, e da vida social em geral”. 
HONNETH, Axel; BOLTANSKI, Luc; CELIKATES, Robin. Sociology of critique or critical theory? Luc 
Boltanski and Axel Honneth in conversation with Robin Celikates. Trad. Simon Susen. In: SUSEN, Simon; 
TURNER, Bryan S. (ed.). The spirit of Luc Boltanski: essays on the “pragmatic sociology of critique”. Londres: 
Anthem, 2014, p. 566-568.  
235 HONNETH, Axel. “Grounding recognition: a rejoinder to critical questions”. Trad. Joel Anderson. Inquiry: 
an Interdisciplinary Journal of Philosophy, v. 45, n. 4, p. 499-520, 2002 (p. 513-514). 
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reconhecimento), identificando eventuais lacunas e contextualizando tal marco teórico na 

filosofia social contemporânea. Na mesma obra, a estratégia reconstrutiva volta a se revelar 

no passo que consubstanciaria seu segundo estágio: a “atualização”, em que a teoria original 

que fora “presentificada” passa a ser reconstruída a partir da interlocução com mediadores 

teóricos cuja produção é posterior a ela (em Luta por reconhecimento, isso se dá 

fundamentalmente na conjugação da filosofia do reconhecimento de Hegel com os insights 

de psicologia social de Mead).  

Já no artigo Crítica social reconstrutiva com uma ressalva genealógica236 (2000), 

Honneth utiliza a expressão “reconstrução normativa” para definir a estratégia de pesquisa 

central da teoria social sob seu paradigma crítico. O objetivo seria desvelar os ideais 

normativos que, além de implicitamente existentes na realidade social, representariam a 

corporificação de uma determinada razão social. No entanto, é o próprio Honneth quem 

admite que uma tal compreensão da estratégia reconstrutiva poderia incorrer no erro de, 

ingenuamente, presumir que os princípios morais inscritos na ordem social seriam 

impassíveis de distorção e mau-uso. Quer dizer, neste sentido, a premissa acabaria sendo a 

de que tais valores morais seriam a expressão de uma determinada concepção absoluta de 

“vida boa”, cuja constituição não dependeria de contextos. Uma presunção desta estirpe 

estaria em absoluto descompasso, segundo Honneth, com a realidade histórica; afinal, 

muitos seriam os exemplos de como uma norma moral pode gradativamente receber 

alterações semânticas que, de tão substanciais, retiram ou deturpam o núcleo normativo que 

justificara seu desenvolvimento original. É por isso que, para Honneth, o paradigma crítico, 

ademais de reconstrutivo, deveria estar sempre acompanhado de pontuais procedimentos 

genealógicos de crítica. Isso significa que não bastaria, reconstrutivamente, recompor e 

desnudar os valores que, incorporados nas práticas e instituições sociais concretas, 

corporificam de uma razão socialmente contextualizada. Para além disso, Honneth entende 

ser preciso, genealogicamente, analisar “o real contexto de aplicação de normas morais”, a 

fim de identificar se os ideais normativos que a crítica presume como racionais não foram 

desnaturados e distorcidos na realidade da vida social237. 

                                                           
236 Título livremente traduzido a partir do original alemão (“Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter 
genealogischem Vorbehalt”). 
237 HONNETH, Axel. “Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischem Vorbehalt”...  op. cit., p. 733-
737.  Neste contexto, a “genealogia” é compreendida como método teórico-social que busca demonstrar como 
a alternância de ideais normativos nas práticas sociais ao longo da história induz uma estabilização das relações 
de dominação, possuindo como principal inspiração os trabalhos de Friedrich Nietzsche e Michel Foucault. 
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Propondo-se a desenvolver uma nova compreensão dos conflitos sociais nas 

sociedades contemporâneas, as teorias do reconhecimento buscam evidenciar as conexões 

internas entre, de um lado, as experiências individuais de reconhecimento deficitário, e, de 

outro, o desenvolvimento de embates coletivos mais amplos voltados à expansão e 

incremento das relações sociais de reconhecimento. As situações de desrespeito de grupos 

socialmente marginalizados conduziriam, assim, a reações coletivas conflituosas que 

impulsionariam a formulação de propostas direcionadas ao estabelecimento de uma intensa 

negociação entre universalismo e particularismo, individualidade e comunidade, identidade 

e diferença238. Mais recentemente, Axel Honneth foi o responsável pelos desenvolvimentos 

recentes mais significantes da teoria do reconhecimento no âmbito da teoria social crítica, 

acabando por aprofundar a natureza moral dos conflitos sociais de modo a abranger suas 

mais diversas formas de exteriorização239.  

Honneth pressupõe o reconhecimento como fator essencial ao desenvolvimento das 

subjetividades, englobando a autorrepresentação positiva do indivíduo enquanto sujeito 

socialmente contextualizado. O questionamento central do autor é acerca de que práticas 

sociais se sedimentam de modo a produzir formas de reconhecimento mútuo, baseando-se 

ainda em princípios normativos passíveis de serem reconstruídos na configuração de uma 

“gramática moral da vida social”240.  

No entanto, em seus estudos mais avançados, Hegel se aproxima de uma 

compreensão das relações de reconhecimento como evolução de uma subjetividade 

metafísica, do que Honneth se distancia ao não sustentar suas teses sobre reconhecimento na 

filosofia da consciência, mas sim como aberta a uma intersubjetividade empiricamente 

verificável. Daí Honneth se influenciar pelos estudos de psicologia social capitaneados por 

                                                           
Por todos, cf. FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: MICHEL, Foucault. Microfísica 
do poder. Org. e trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1997, p. 15-38. 
238 ZURN, Christopher E. Introduction. In: AM BUSCH, Hans-Cristoph Schmidt; ZURN, Christopher F (ed.). 
The philosophy of recognition: historical and contemporary perspectives. Lanhan: Lexington Books, 2010, p. 
7. 
239 SOUZA, Jessé. “Uma teoria critica do reconhecimento”. Lua Nova, São Paulo,  n. 50, p. 133-158, 2000; 
KÖHLER, Thomas. Die Konflikttheorie der Anerkennungstheorie. In: BONACKER, Thorsten (org.) 
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien: eine Einführung. Opladen: Leske + Budrich, 2002, p. 319-334. 
240 BAUSURE, Mauro. “Reificación y crítica de las patologías sociales en el marco del proyecto de teoría 
crítica de Axel Honneth”. Enrahonar, n. 46, p. 75-91, 2011 (p. 76-77).  
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George Herbert Mead241, os quais abordam as maneiras pelas quais a formação das 

identidades individuais derivam de práticas coletivas de reconhecimento242.   

Tomando como base a filosofia hegeliana, Honneth desenvolve três esferas nas quais 

insere formas distintas de reconhecimento intersubjetivo. A primeira delas atribui grande 

peso à dimensão afetiva das relações pessoais, tendo como conceito central o 

desenvolvimento da autorrelação prática de autoconfiança. É adotado como material 

explicativo a interação simultaneamente cuidadosa e conflitiva entre mãe e criança no 

processo de autonomização sofrido por esta com o avançar do tempo, desenvolvendo-se um 

estágio inicial de reconhecimento recíproco que encontra no amor sua forma de expressão. 

Honneth condiciona o desenvolvimento das potencialidades do sujeito adulto à superação 

satisfatória pela criança desta fase. Tal superação ocorreria na memorização pela criança das 

reações não agressivas de sua mãe como resposta a suas demandas infantis por atenção 

exclusiva. O ambiente de segurança vivenciado pela criança em decorrência da estabilidade 

do amor materno a conduz a um estado de confiança em si própria, minimizando as chances 

de encarar a solidão individual com maiores traumas. Em contextos de intersubjetividade 

mais expandida, é a autoconfiança adquirida nas relações afetivas que permite ao indivíduo 

se relacionar no meio social sem o temor exacerbado de perder a segurança no amor do 

próximo243. 

                                                           
241 Cf. MEAD, George Herbert. Mind, self, and society from the standpoint of a social behaviorist.  Chicago: 
The University of Chicago Press, 1974. 
242 As investigações de Mead trabalham com a ideia de que a consciência do self decorre da percepção pelo 
sujeito enquanto ator social a partir da representação simbólica da perspectiva do outro sobre ele (Me). Tal 
relação interativa não abrange apenas aspectos cognitivos, mas verdadeiras expectativas normativas: o sujeito 
assimila quais expectativas ele deve buscar atender, bem como quais deve ele não assimilar e exigir 
individuação em face dos demais. Sobre as influências de Hegel e Mead nos estudos de Honneth, Jessé de 
Souza afirma que este “mantém de Hegel a preocupação de levar em conta todas as três esferas de ação que 
haviam interessado a este, ao passo que mantém de Mead a estratégia intersubjetiva e aberta à verificação”. Cf. 
SOUZA, Jessé. “Uma teoria crítica do reconhecimento...” op. cit., p. 150-152. Segundo Filipe Campello, em 
O direito da liberdade, esta aproximação de Honneth aos trabalhos de psicologia social de Mead seria 
abandonada pela percepção de que o naturalismo demasiadamente forte presente em seus estudos dificultaria 
a compreensão do reconhecimento como uma prática habituada que se desenvolve em espaços caracterizados 
por razões morais e historicamente situados. Além disso, também conforme Campello, esta fase dos estudos 
de Honneth também seria caracterizada por uma maior aproximação aos “estudos maduros” de Hegel, 
principalmente em sua Filosofia do Direito, na qual Honneth busca uma teoria das instituições que se assente 
em “padrões de liberdade comunicativa e de reconhecimento recíproco”. CAMPELLO, Filipe. “Do 
reconhecimento à liberdade social: sobre ‘O direito da liberdade’, de Axel Honneth”. Cadernos de Ética e 
Filosofia Política, n. 23, p. 185-199, jul. 2014 (p. 185-189).  
243 Cf. HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento... op. cit., p. 159-177; SOUZA, Jessé. “Uma teoria crítica 
do reconhecimento...” op. cit., p. 153-154; e ROSENFIELD, Cinara L.; SAAVEDRA, Giovani Agostini. 
“Reconhecimento, teoria crítica e sociedade: sobre desenvolvimento da obra de Axel Honneth e os desafios de 
sua aplicação no Brasil”. Sociologias, Porto Alegre, ano 15, n. 33, p. 14-54, mai./ago. 2013 (p. 18-19). 
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Já a segunda esfera de reconhecimento é aquela própria do direito, na qual são 

centrais as indagações acerca de qual forma específica de autorrelação caracteriza o 

reconhecimento jurídico, bem como de que forma alguém se torna consciente de ser um 

sujeito de direitos. A justificativa desta esfera passa pelo abandono do reconhecimento em 

função do status, característico das sociedades tradicionais, transitando-se à concepção pós-

tradicional de que o direito não pode conceder privilégios injustificáveis em função de uma 

posição social elevada, antes devendo ter em conta os interesses de todos aqueles que 

participam da sociedade244. O reconhecimento no direito surge com o enfraquecimento do 

privilégio por tradições e com o incremento de uma igualdade universalizável, decorrente de 

demandas sociais historicamente situadas que buscaram tanto a generalização – incluindo 

cada vez mais parcelas da sociedade no reconhecimento jurídico – quanto a ampliação das 

espécies de direitos – políticos, civis, sociais e econômicos. O reconhecimento no direito 

enseja a busca da liberdade individual dos sujeitos, possibilitando o livre desenvolvimento 

das capacidades individuais, assim como reconhecendo a todos responsabilidade moral – 

compreendida como a capacidade dos sujeitos de arcarem com seus atos enquanto atores 

autônomos dotados de direitos e deveres. Desta forma, se o reconhecimento na esfera afetiva 

se refere à autoconfiança dos sujeitos, a autorrelação prática afetada no reconhecimento do 

direito é o autorrespeito245. 

Se na dimensão jurídica são enfatizadas as propriedades gerais que definem o ser 

humano como sujeito de direitos e deveres, no âmbito valorativo é abordado de que forma 

se pode mensurar o valor das propriedades individuais que caracterizam cada sujeito, 

diferenciando-o dos demais. A terceira esfera do reconhecimento estaria vinculada à noção 

de solidariedade, na medida em que a valorização do desempenho e capacidade dos sujeitos 

que integram uma comunidade dependeria de como eles podem ser avaliados em interações 

subjetivas. São tomados em consideração valores e finalidades que servem como sistema 

referencial para avaliar as propriedades individuais, por meio do qual a sociedade desenvolve 

                                                           
244 SAAVEDRA, Giovani Agostini; SOBOTTKA, Emil Albert. “Introdução à teoria do reconhecimento de 
Axel Honneth”. Civitas, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 9-18, out. 2008 (p. 11-12). 
245 TELLO NAVARRO, Felipe Hernán. “Las esferas de reconocimiento en la teoría de Axel Honneth”. Revista 
de Sociología, Universidad de Chile, n. 26, p; 45-57, jan. 2011 (p. 47-48). Ainda sobre o reconhecimento 
jurídico em Honneth: “A expectativa do filósofo alemão, nesse sentido, é a de que os indivíduos, atuantes 
socialmente, somente desenvolvem seus potenciais de ação se estão protegidos juridicamente contra 
interferências em sua liberdade de participar na formação pública da vontade, e se têm, à disposição, a garantia 
de um mínimo material que lhes permite sobreviver. Com isso, abre-se espaço para um reconhecimento 
recíproco que expande as fronteiras dos direitos fundamentais, tanto em direção às capacidades abstratas de 
orientação moral quanto àquelas que garantem um viver digno”. LEVY, Wilson. Teoria democrática e 
reconhecimento... op. cit., p. 90. Cf. HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento... op. cit., p. 178-198. 
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uma compreensão moral de si própria. Tal como na esfera jurídica, a progressiva dissolução 

da valorização social com base na hierarquia tradicional impulsiona formas de 

reconhecimento individual, em detrimento de avaliações apenas coletivistas das 

propriedades do sujeito. Daí a constante fricção entre as demandas por formas individuadas 

de autorrealização e a sedimentação de um sistema coletivo de avaliação das propriedades 

individuais. Por esta razão, se no amor e no direito as formas de autorrelação implicadas são 

a autoconfiança e o autorrespeito, respectivamente, na esfera da valorização social trata-se 

da autorrealização246. 

  Os esforços teóricos voltados à elucidação da conexão entre reconhecimento e 

moralidade passam pela análise das lesões classificadas como morais, entendendo-se a 

moralidade em Honneth como relacionada às condições desejáveis ou expectáveis para o 

desenvolvimento das interações intersubjetivas e para a proteção da integridade dos 

indivíduos. Tendo isso como base, Honneth postula a diferença entre meros 

constrangimentos e violações de ordem moral, afirmando que estas últimas consistiriam na 

negação de determinado aspecto do reconhecimento – o desrespeito. Um dano físico, por 

exemplo, pode ser compreendido como injustiça moral se a perspectiva da vítima a leva a 

encarar sua lesão como uma desconsideração intencional de um aspecto essencial de sua 

integridade, especialmente das formas de autorrelação positiva obtidas nas relações de 

reconhecimento. Assim, a injúria moral afetaria negativamente a capacidade dos sujeitos de 

se relacionarem reflexivamente com suas existências. Entretanto, estas autorrelações 

positivas são construções intersubjetivas, logo mediadas pelas interações do sujeito com os 

demais. Daí as situações de desrespeito causarem choques em suas vítimas ao – em prejuízo 

de suas identidades – verem frustradas suas expectativas normativas em relação ao 

reconhecimento dos demais247.  

A distinção entre três padrões de reconhecimento fornece uma chave de leitura para 

compreensão das diferentes modalidades de desrespeito, tendo como critério o grau em que 

é abalada a autorrelação de uma pessoa em decorrência da experiência de não 

reconhecimento. Assim, a primeira esfera de reconhecimento encontra nos maus-tratos 

físicos sua principal forma de negação, tendo em vista que a autoconfiança, alcançada por 

meio das convivências afetivas, é maculada de forma a retirar do indivíduo sua autonomia 

                                                           
246 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento... op. cit., p. 198-211; SAAVEDRA, Giovani Agostini; 
SOBOTTKA, Emil Albert. “Introdução à teoria do reconhecimento...” op. cit., p. 13-14. 
247 HONNETH, Axel. Disrespect… op. cit., p. 133-134 e 137. 
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sobre o próprio corpo. A consequência seria o desenvolvimento de uma “vergonha social” 

em seu relacionamento prático com os demais sujeitos. Já na segunda esfera, no plano do 

autorrespeito, trata-se de situações nas quais sujeitos ou grupos encontram-se excluídos 

juridicamente de modo estrutural. Tal exclusão carrega o significado implícito de se denegar 

às vítimas a mesma imputabilidade moral atribuída aos demais participantes da comunidade, 

reduzindo daquelas a expectativa intersubjetiva de se verem reconhecidas enquanto sujeitos 

com capacidade moral e de se relacionarem em condições de igualdade. No último padrão 

de reconhecimento, o desrespeito social afeta a autorrealização do sujeito, a partir do 

momento em que um sistema valorativo de atribuição de estima social se constitui de tal 

modo a degradar determinadas formas de vida, as quais passam a ser consideradas 

desprovidas de valor. Em consequência, indivíduos e grupos perdem a concepção positiva 

de suas próprias capacidades248. 

 

2.2.3.2. Reconhecimento como meio de formação da “eticidade democrática” 
 

Foi em Sofrimento de indeterminação (2001) que Honneth daria sinais de como seu 

paradigma crítico receberia um maior direcionamento à noção hegeliana de eticidade e ao 

papel que o reconhecimento nela desempenha; embora, por outro lado, também seja verdade 

que o autor buscava ao mesmo tempo afastar-se do que chamou de “superinstitucionalização 

da eticidade”. Isso se demonstra na afirmação de Honneth de que sua estratégia reconstrutiva 

não teria como objeto “realidades juridicamente institucionalizadas”, mas, de modo mais 

amplo, esferas sociais valorativas caracterizadas “pela ideia de uma combinação 

determinada de reconhecimento recíproco e autorrealização individual”249.   

Essa configuração específica do projeto reconstrutivo se preservaria parcialmente na 

sequência da obra de Honneth, mas passaria por uma espécie de guinada institucionalista 

relevante. De um lado, partindo de uma leitura específica de Direito e democracia de 

                                                           
248 HONNETH, Axel.  Luta por reconhecimento... op. cit., p. 213-218. 
249 Por eticidade, “Hegel compreende a totalidade das situações da vida humana”, dentre as quais “a moral ou 
o direito constituem apenas os seus momentos abstratos”. Assim, “no conceito de ‘eticidade’pensa-se a 
totalidade das figuras nas quais a vida social se explicita”. JAESCHKE, Walter. Direito e eticidade. Trad. Peter 
Naumann. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 10. A crítica de Honneth ao que considera ser uma 
“superinstitucionalização da eticidade” na Filosofia do Direito de Hegel, por sua vez, passa pela representação 
desta ideia de eticidade “nem como uma forma excessivamente fixa e imutável, pois com isso perderia toda a 
plasticidade que lhe é própria, nem concebida como uma massa meramente disponível ao estabelecimento do 
direito pelo Estado, uma vez que, desse modo, perderia em geral a característica de um ‘costume’, a saber, de 
uma formação de hábitos que nunca poderá ser completamente regulada”. HONNETH, Axel. Sofrimento de 
indeterminação... op. cit., p. 135-136. 
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Habermas, segundo a qual este reduziria inadequadamente sua crítica reconstrutiva à 

regulação jurídico-positiva do Estado de direito, Honneth reforça seu intento de manter sob 

o escopo da estratégia reconstrutiva todas as esferas sociais relevantes, que não apenas as 

estatais. Contudo, de outro lado, Honneth parece não haver levado adiante com a mesma 

intensidade sua crítica à “superinstitucionalização da eticidade”sa: adotando a noção 

hegeliana de uma racionalização imanente às dinâmicas históricas da modernidade, o 

processo reconstrutivo em Honneth passa a ter como meta compreender os processos de 

institucionalização e diferenciação das esferas éticas cujo conteúdo normativo expressam ou 

potencializam a liberdade pessoal250.  

É precisamente este o formato que a “reconstrução normativa” assumiu em O direito 

da liberdade (2011). Nesta obra mais recente, Honneth expressou a necessidade de se 

afirmar como pretensão normativa somente aqueles ideais que também se constituírem em 

“condições de reprodução” das sociedades – quer dizer, condicionando a apreensão do 

“justo” a uma necessária contextualização social. De modo ainda mais claro que em seus 

trabalhos anteriores, a reconstrução normativa passa a designar um projeto filosófico-social 

que, interligando teorias da justiça e social, busca avaliar o desempenho normativo das 

concretas instituições e práticas sociais. Analisar o desempenho normativo significa aferir a 

capacidade que estas esferas sociais possuem de realizar valores socialmente estabilizados; 

e, adicionalmente, quão efetivas são com relação à consecução desses propósitos. Adotando 

o reconhecimento como critério normativo central, a redefinição que Honneth realiza da 

estratégia reconstrutiva faz com que esta adote as seguintes principais pautas científicas: 

desvelar os ideais normativos (standards de justiça) presentes nas instituições e práticas 

sociais concretas; identificar as dificuldades apresentadas por estas práticas e instituições de, 

efetivamente, realizar aqueles valores socialmente estabilizados como positivos; e, por fim,  

colocar em perspectiva se e como esta realidade social poderia ser reformatada com vistas a 

uma mais efetiva realização daqueles standards normativos251.  

                                                           
250 CAMPELLO, Filipe. “Do reconhecimento à liberdade social...” op. cit., p. 188-189. 
251 HONNETH, Axel. El derecho de la libertad: esbozo de una eticidad democrática. Trad. Graciela Calderón. 
Madrid: Clave Intelectual; Buenos Aires: Katz Editores, 2014, p. 17-20. Um bom resumo da proposta de 
Honneth é conferido por Strydom: “Honneth confirma que a reconstrução normativa se move entre os níveis 
da facticidade empírica e da validade puramente normativa, fixando-se nem nas relações reais, e tampouco em 
princípios ideais, mas sim nas práticas sociais mediadoras, consideradas formas de corporificação e realização 
da liberdade intersubjetiva ou social. O objetivo crítico da reconstrução é descobrir os desvios das regras 
institucionais típicas-ideais de ação que dão origem a uma variedade de desenvolvimentos adversos típicos de 
nosso tempo, bem como contribuir para combatê-los”. STRYDOM, Piet. “Review Essay: Honneth’s 
sociological turn”. European Journal of Social Theory, v. 16, n. 4, p. 530-542, 2013 (p. 535). 
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Honneth estabelece quatro premissas para a consecução de seu projeto reconstrutivo: 

 

(i) A primeira premissa seria a de que a reprodução das sociedades 

modernas estariam relacionadas a uma orientação a determinados ideais e 

valores fundamentais, construídos por “subjetividades integradas em 

conflito” a partir de uma “estrutura de práticas sociais”.  

 

(ii) A segunda premissa consiste na ideia de que, em uma teoria da justiça 

sociologicamente informada, apenas poderiam ser adotados como 

referenciais aqueles ideais que, ao mesmo tempo em que constituem-se em 

pretensões normativas (i.e. enfrentamento e transformação da realidade), 

também são condições de reprodução da sociedade. Honneth rejeita antepor 

uma concepção construtivista dos ideais de justiça à prática de “análises 

imanentes”, propondo que pretensões normativas fossem formuladas a 

partir da teoria social, tomando-se como base o desempenho normativo das 

instituições e práticas sociais concretas “para a encarnação e realização 

social dos valores legitimados pela sociedade”.  

 
(iii) A terceira premissa envolveria a necessidade de que a reconstrução 

normativa não partisse de uma análise preconcebida de sociedade; devendo, 

antes, dedicar-se continuamente a investigar que esferas sociais prestam que 

tipo de contribuição à realização de valores socialmente institucionalizados. 

Isso não se volta a uma justificação incondicional da realidade posta. Antes, 

compreende-se como abarcável pela ideia hegeliana de eticidade apenas as 

práticas e instituições que possam contribuir com a realização de “valores e 

ideais gerais das sociedades modernas”, de modo que particularismos ou 

“ideais retrógados” sequer podem se converter em objeto de uma 

reconstrução normativa crítica.  

 
(iv) Por fim, Honneth estabelece ainda uma quarta premissa, que 

relaciona-se com as anteriores: a reconstrução não pode visar a descoberta 

apenas das instâncias de eticidade já existentes, devendo fornecer também 

material para criticá-las. Quer dizer, em se considerando a eticidade como a 

representação de valores universais ou ideais na forma de práticas 
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institucionais, estes mesmos valores haveriam de ser utilizados para apontar 

como as práticas institucionais não possuem desempenho à altura dos 

valores que deveriam representar252.  

 

Evidente que, tal como havia ocorrido com o modelo habermasiano, também o 

paradigma crítico do reconhecimento em Honneth foi alvo de profundas controvérsias 

teóricas, grande parte delas no sentido de que a fórmula da luta por reconhecimento seria 

eivada de um problemático “otimismo acrítico”. Ou seja, questionava-se em que medida as 

demandas por reconhecimento realmente conduziriam a progressos morais, bem como até 

que ponto a teoria de Honneth logra definir critérios efetivamente seguros para classificar 

uma demanda por reconhecimento como justificada normativamente ou não253. Mas também 

a própria reconstrução normativa enquanto método encontra-se em processo de debates. 

Mais especialmente, o potencial crítico da estratégia de pesquisa honnethiana é colocado em 

xeque, argumentando-se que, ao trabalhar apenas com ideais normativos existentes e de 

algum modo subjacentes nas práticas e instituições concretas, Honneth acabaria por excluir 

formas mais radicais de crítica social, desconsiderando a hipótese de um progresso moral se 

dar de forma mais marcadamente revolucionária254.  

Em todo caso, não obstante parte de suas teorizações serem recentes e ainda 

carecerem de uma mensuração mais precisa de seu alcance, parece difícil negar a relevância 

                                                           
252 HONNETH, Axel. El derecho de la libertad… op. cit., p. 17-23. 
253 LAITINEN, Arto; SÄRKELÄ, Arvi; AIKÄHEIMO, Heikki. “Pathologies of recognition: an introduction”. 
Studies in Social and Political Thought, v. 25, p. 3-24, 2015 (p. 6-7). Nancy Fraser destaca as diferenças de 
justificação entre demandas por reconhecimento e redistribuição, defendendo a necessidade de se estabelecer 
critérios de aferição de legitimidade destas formas de luta social. Segundo a autora, “(e)sta questão coloca 
graves dificuldades àqueles que tratam o reconhecimento como problema de autorrealização”, mencionando a 
teoria de Honneth como um exemplo de vulnerabilidade quanto a este tópico. “De acordo com ele [Honneth]”, 
prossegue Fraser, “todos precisam ter suas características distintivas reconhecidas a fim de desenvolver 
autoestima, a qual (juntamente com autoconfiança e autorrespeito) é um ingrediente essencial de uma 
identidade pessoal não distorcida. Disso parece resultar que demandas por reconhecimento que reforçam a 
autoestima do postulante são justificadas, enquanto aquelas que a diminuem não o são”. No entender da autora, 
contudo, esta hipótese, formulada nestes moldes específicos, poderia conduzir à afirmação de que mesmo 
identidades racistas mereceriam reconhecimento, “já que permitem que alguns ‘brancos’ pobres europeus e 
americano-europeus mantenham seu sentido de autovalor, ao se compararem com seus supostos inferiores”. 
Fraser conclui que “casos como este, em que preconceito carrega benefícios psicológicos, não são de modo 
algum raros”, e bastariam “para negar que a autoestima reforçada pode constituir um standard justificatório 
para as demandas por reconhecimento”. FRASER, Nancy. Social justice in the age of identity politics: 
redistribution, recognition, and participation. In: FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution or 
recognition? A political-philosophical Exchange. Trad. Joel Golb, James Ingram e Christiane Wilke. Londres: 
Verso, p. 7-109 (p. 37-38). 
254 SCHAUB, Jörg. “Misdevelopments, pathologies, and normative revolutions: normative reconstruction as a 
method of critical theory”. Critical Horizons, v. 16, n. 2, p. 107-130, mai. 2015. 
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que as teses de Honneth tiveram para a reorientação da investigação científica em teoria 

social – não apenas na construção de um paradigma crítico do reconhecimento, mas na 

redefinição metodológica ensejada pelo estabelecimento da reconstrução normativa como 

procedimento de pesquisa. Longe de se render aos males das realidades institucionais postas, 

a opção de Honneth por uma modalidade mais rigorosa de crítica imanente – ou, mais 

propriamente, de uma transcendência na imanência255 – tem como finalidade evitar a 

impotência de contrapor àquilo que existente um modelo idealizado de difícil factibilidade. 

Quer dizer, visa pensar alternativas de mudança da realidade que, em tese, seriam mais 

viáveis, visto que se desenvolveriam a partir de elementos já disponíveis no meio social, 

porém ocultos ou em estágio de subdesenvolvimento256.  

  

                                                           
255 Sobre a evolução conceitual da ideia de “crítica imanente”, cf. BENHABIB, Seyla. Critique, norm, and 
utopia. Nova York: Columbia University Press, 1986, p. 19 e ss. 
256 CAUX, Luiz Philipe de. “Um mundo que, por acaso, não é como deveria ser: crítica e explicação em Axel 
Honneth”. Cadernos de Ética e Filosofia Política, n. 30, p. 165-180, 2017 (p. 166).  
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2.3. Teorias do reconhecimento e avaliação institucional: uma orientação normativa à 

crítica da posição da vítima no direito penal 

 

Se, não obstante suas sucessivas transformações ao longo da obra hegeliana, a noção 

de reconhecimento puder ser entendida como um continuum, é possível estabelecer que ela 

fora introduzida por Hegel em seu sistema filosófico tendo em vista os objetivos de explicar 

como os seres humanos poderiam viver em um “mundo espiritualizado” (geistigen Welt), 

definindo-se o conteúdo ético deste mundo a partir de uma percepção concreta da liberdade 

humana. Hegel o faz propondo que tal mundo espiritualizado seria formatado livremente 

pelos próprios sujeitos; isto é, não determinado pelas condições da natureza ou do arbítrio 

indeterminado. Por outro lado, não se trataria de uma construção individual autolegislativa, 

orientada por princípios éticos universais; mas, ao contrário, de uma atividade cooperativa, 

em que as normas seriam construídas a partir de relações de reconhecimento intersubjetivo 

que ascendem ao patamar de práticas institucionalizadas. É esta a interpretação recente que 

Honneth faz do pensamento de Hegel: o que “constitui as sociedades como ‘mundo 

espiritualizado’ é a prática na qual os sujeitos reconhecem uns aos outros reciprocamente no 

papel de coautores das normas por eles compartilhadas”. Para além de abstrações 

metafísicas257, o avançar da filosofia social em Hegel acabou por delinear uma historicização 

do reconhecimento. Isso quer dizer que, mais que condição de possibilidade da constituição 

de autoconsciências, normas e da própria vida social, o reconhecimento adquire o caráter de 

prática enraizada na vida coletiva, conduzida por sujeitos que, guiados por preocupações 

morais e necessidades empíricas, realizam suas liberdades em relações éticas que se 

delineiam e institucionalizam de modo concreto e progressivo258.  

Uma perspectiva institucional do reconhecimento nestes termos, que tenha como 

base as orientações normativas fornecidas por uma filosofia social de base hegeliana, 

compreende a ideia de instituição sob dois aspectos fundamentais: (i) como formas de práxis 

(Praxisformen), no sentido de que sedimentam uma base normativa interna que sedimenta e 

articula as interações sociais e expectativas de comportamento, permitindo aos indivíduos 

conviverem em um espaço de recíproca consideração na qual realizam a si próprios e 

                                                           
257 Sobre as possibilidades não-metafísicas de leitura da filosofia hegeliana, cf. PINKARD, Terry. “What is the 
non-metaphysical reading of Hegel? A reply to Frederick Beiser”. Hegel Bulletin, v. 17, n. 2, p. 13–20, 1996. 
258 HONNETH, Axel. Anerkennung: eine europäische Ideengeschichte. Frankfurt: Surkhamp, 2018, p. 202-
204.  
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identificam-se com aquela objetividade comunitariamente compartilhada; e, também, (ii) 

como formas jurídicas (Rechtsformen), salientando o papel relevante que o direito positivo 

tem de promover um asseguramento e estabilização das liberdades – quer dizer, as relações 

de reconhecimento produzem exigências não apenas morais, mas informam uma distribuição 

impositiva de direitos e deveres nas distintas esferas de manifestação da eticidade259. 

Especialmente as ideias expostas em Princípios da Filosofia do Direito efetivamente 

permitem a apreensão de determinados direcionamentos de filosofia política que, por sua 

vez, apontam caminhos pelos quais transformações da realidade podem ser alcançadas a 

partir dela própria. Longe de propagar um quietismo acerca do existente, tal projeto 

hegeliano permite uma crítica material às ordens jurídicas, na medida em que sua 

legitimação dependeria da realização de determinados padrões de racionalidade e liberdade. 

Especialmente considerando a “guinada institucionalista” que o pensamento hegeliano 

receberia no momento mais político de sua filosofia, é possível compreender mais 

especificamente como a noção de reconhecimento ganhou status de critério normativo para 

uma análise crítica do desempenho das instituições sociais modernas – incluindo-se, neste 

ponto, o direito260.  

Em última análise, o que se tem é uma reposição e reformulação de questionamentos 

e sugestões acerca dos critérios de legitimação de uma ordem social e das respectivas 

instituições que a materializam261. Trata-se de redimensionar o desafio da filosofia hegeliana 

de analisar como os arranjos éticos de uma sociedade podem se estruturar a fim de satisfazer 

as diversas demandas sociais abrangidas pela ideia de liberdade. Talvez daí a teoria social 

ter encontrado no reconhecimento um paradigma profícuo para novos desenvolvimentos em 

seus campos de pesquisa; marcadamente, ante a necessidade de, agora no âmbito de 

sociedades mais pluralistas e institucionalmente democráticas262.  

                                                           
259 ZABEL, Benno. Das Recht der Institutionen... op. cit., p. 164-166. 
260 FULDAN, Hans Friedrich. Das Recht der Philosophie in Hegels Philosophie des Rechts. Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, 1968, p. 38 e ss. 
261 Em maiores detalhes, cf. WESTPHAL, Kenneth R. “Hegel’s standards of political legitimacy”. Jahrbuch 
für Recht und Ethik/ Review of Law and Ethics, v. 10, p. 307-320, 2002.  
262 “Como se determinam e se articulam as orientações normativas do direito e da moral, das instituições 
estatais e das formas individuais de vida, e qual significado estas reflexões têm sobre o que denominamos 
condition humaine, para nosso entendimento sobre modos coletivos de ação e julgamento? [...] O ponto é 
reformular e, na medida do possível, atualizar a legitimação que Hegel faz do espaço de liberdade como 
‘estrutura concreta das formas práticas e performativas de cooperação e reconhecimento”. ZABEL, Benno. 
“Buchnotiz: Rechtsphilosophie als praktische Philosophie. Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts und 
die Grundlegung der praktischen Philosophie by Elisabeth Weisser-Lohmann“. Philosophische Rundschau, 
Mohr Siebeck, v. 58, n. 2, p. 178-182, 2011. A questão passa por buscar novas e mais sofisticadas maneiras de 



121 
 

Neste ponto, é decisiva a atualização do pensamento de Hegel desenvolvida por 

Benno Zabel, ao investigar os elementos institucionais que constituiriam uma ordem social 

“justa” – isto é, uma ordem de sociabilidade institucionalizada na qual a experiência social 

comportaria relações equilibradas de dependência entre indivíduos e coletividade, interesses 

particulares e normas comunitariamente compartilhadas, direitos e deveres. Instituições 

são, como vistas acima, produtos de relações intersubjetivas de reconhecimento e 

comunicação de sentido, por meio das quais se proporcionam oportunidades de sociabilidade 

e de realização da liberdade, fornecendo ainda padrões mais estabilizados de orientação à 

ação individual. Uma ordem social justa, englobando-se as mediações jurídicas, envolveria 

instituições capazes de viabilizar e explicitar standards de justiça e razão coletiva, consolidar 

um espaço idôneo à realização da liberdade e, também, à proteção dos indivíduos263.  

É por isso que uma crítica do direito penal a partir das orientações normativas de uma 

filosofia social hegeliana tem no reconhecimento um critério de especial poder analítico: se 

as instituições devem ter como meta a construção de um modelo social de realização 

recíproca das liberdades, devem estes complexos prático-normativos (i.e. as instituições), 

eles próprios, representar estruturas congeladas de reconhecimento recíproco – quer dizer, 

modalidades duradouras de corporificação de uma liberdade intersubjetivamente 

construída264. A fórmula hegeliana “Eu que é Nós, Nós que é Eu” sintetiza de forma precisa 

uma certa estrutura social de interdependência que permite à teoria social apreender os dois 

planos nos quais se dão as relações de reconhecimento, horizontal (entre indivíduos) e 

vertical (entre indivíduos e instituições, ou indivíduos e coletividade), traduzindo-os como 

verdadeiros critérios de avaliação do grau de legitimidade das interações sociais, mais ou 

menos institucionalizadas.  

De modo sistemático: 

 

                                                           
dimensionar a constituição recíproca que há entre autoconsciências livres e normas sociais. Neste sentido, 
aprofundando as distintas vertentes de atualização filosófica da noção hegeliana de reconhecimento (dentre as 
quais a corrente enfocada neste trabalho), cf. SIEP, Ludwig. “Sobre la actualidad de la teoría del 
reconocimiento de Hegel”. Trad. Damián Rosanovich. Cuadernos de Filosofía, n. 63, p. 5-22, 2014. 
263 ZABEL, Benno. What is a just order? On the current relevance of Hegel’s concept of “Sittlichkeit”. In: 
FERREIRO, Héctor; HOFFMAN, Thomas Sören; BAVARESCO, Agemir (org.) Os aportes do itinerário 
intelectual de Kant a Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014, p. 1520-1550. 
264 HONNETH, Axel. Justice as institutionalized freedom. A Hegelian perspective. In: SORENSEN, Asger; 
RAFFNSOE-MOLLER, Morten; GRON, Arne (org.) Dialectics, self-consciousness, and recognition: the 
Hegelian legacy. Malmö: NSU Press, 2009, p. 171-200 (p. 187).  
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(i) Nas relações interindividuais (horizontal). A filosofia social do 

reconhecimento estabelece que não há a possibilidade de realização da 

liberdade fora de um contexto em que um indivíduo reconhece o outro como 

sujeito, como pessoa. Mais especificamente: um há de conceber a si próprio 

e tratar seu ser-outro como unidade ética, autoconsciente, dotada de direitos 

e deveres coletivamente construídos, além de capaz de dar início a ações cuja 

representação é passível de ser reconhecida por seus pares. Destarte, a 

denegação de reconhecimento entre os indivíduos enseja situações de 

desrespeito, de uma dessubjetivação que envolve uma ampla gama de 

práticas sociais que prejudicam o status de sujeito-reconhecido. Por exemplo: 

negar a alguém capacidade moral de orientar-se normativamente; privá-lo do 

respeito e de direitos basilares dos quais compartilham o demais membros 

daquela comunidade; ou mesmo desconsiderá-lo empiricamente como 

alguém que possui particularidades e expectativas pessoais legítimas.  

 

(ii) Nas relações entre indivíduo e instituições (vertical). Como afirmado acima, 

se as instituições devem se orientar à realização da liberdade 

intersubjetivamente construída, elas próprias – as instituições – devem 

consistir em formas cristalizadas de reconhecimento recíproco. Sob o prisma 

do indivíduo, isso implica que, ao conviver em um espaço de sociabilidade 

institucionalizada, ele não apenas aumenta as possibilidades de receber 

aprovação individual de seus pares, mas também de identificar a si próprio 

com um mundo social, do qual ele participa e se sente parte. É precisamente 

esse grau de autoidentificação com o mundo social que determinará se e 

quanto os indivíduos aprovam e reconhecem a legitimação das “forças éticas” 

nas e com as quais interagem. Se é verdade que a realização das liberdades 

depende de um espaço de sociabilidade institucionalmente consolidado, a 

legitimidade dessa vida social passa de modo definitivo pela possibilidade de 

os indivíduos intuírem a si mesmos nas instituições. Ou seja, por um lado, 

impõe-se que as próprias instituições relacionem-se com os sujeitos 

concebendo-os como tal; é dizer, tratando-os como as unidades éticas e 

agentes moralmente responsáveis que são. Ao mesmo tempo, as práticas 

sociais ocorridas no cerne dessas instituições devem efetivamente produzir e 

reproduzir valores sociais comunitariamente construídos e aceitos, e que 
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guardem correspondência com a ideia de realização da liberdade. É por meio 

dessa dinâmica, por um lado, o sujeito há de ser reconhecido pela instituição 

com e na qual interage; e, por outro, poder criticamente reconhecê-la como 

moralmente legitimada265. 

 

Estes critérios filosóficos, assentados no potencial normativo que tem uma teoria 

social do reconhecimento, fornece um interessante caminho para desafiar as teses 

tradicionais de justificação do lugar tradicionalmente ocupado pela vítima na ordem do 

direito penal. A ideia é que as teorias do reconhecimento, formuladas a partir dessa 

conjugação entre filosofia política e teoria social, podem prover interessantes orientações 

normativas a uma autorreflexão e possível autocorreção de parte do direito penal – pontos a 

serem abordados no capítulo que segue.  

No plano intersubjetivo do reconhecimento, isso significa que tal perspectiva pode 

fornecer novas propostas de interpretação da relação vítima/ofensor –  seja por meio de novas 

fórmulas de delimitação material do injusto penal (poderia o crime ser interpretado como 

um desrespeito que abala relações éticas de reconhecimento?); ou, ainda, pela discussão 

sobre se e como novas leituras acerca do status moral da vítima podem influenciar as teorias 

jurídico-penais de imputação (o que as experiências de vitimização teriam a contribuir na 

definição da incidência e alcance da responsabilidade penal?) 266.  

                                                           
265 Segue-se, nestas linhas precedentes (critérios normativos “i” e “ii”), uma combinação entre as 
interpretações de Ludwig Siep – explorada no item 2.1.3, infra –, Benno Zabel e Michael Quante, acerca do 
papel do reconhecimento na formação de um espaço de sociabilidade cuja característica central seria a 
interdependência, normativamente mediada, entre o particular e o universal. SIEP, Ludwig. Anerkennung als 
Prinzip der praktischen Philosophie... op. cit.; ZABEL, Benno. “The institutional turn in Hegel’s philosophy 
of right: towards a conception of freedom beyond individualism and collectivism”. Hegel Bulletin, v. 36, n. 1, 
p. 80-104, 2015 (p. 87); QUANTE, Michael. La realtà dello spirito. Trad. Giovanna Miolli e Frederico 
Sanguinetti. Milão: Franco Angeli, 2016, p. 216-220; e QUANTE, Michael; SCHWEIKARD, David P. 
“’Leading a universal life’: the systematic relevance of Hegel’s social philosophy”. History of the Human 
Sciences, v. 22, n. 1, p. 58-78, 2009. Sobre Quante, no entanto, é preciso ressalvar que, além das relações 
sujeito/sujeito e sujeito/entidade social (no vocabulário utilizado pelo autor), concebe ele ainda a existência de 
relações de reconhecimento especificamente travadas estritamente entre entidades sociais, seja em um sentido 
horizontal (e.g. relações entre Estados soberanos) ou vertical (por exemplo, as relações entre instituições 
estatais e não-estatais, como a família ou o mercado). Para os objetivos propostos por este trabalho, 
especialmente de reavaliar a posição da vítima no direito penal a partir das orientações normativas fornecidas 
pela teoria social do reconhecimento, esta dimensão entidade social/entidade social é de menor impacto, não 
sendo o espaço adequado para seu aprofundamento.  
266 Uma primeira aproximação a estas ideias foram apresentadas em SAAD-DINIZ, Eduardo; MARIN, 
Gustavo de Carvalho. “Imputación moral orientada a la víctima como problema de imputación objetiva”. 
Revista de Derecho Penal, Buenos Aires: Editorial Rubinzal, p.87-116, 2016. 
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No plano vertical do reconhecimento, o ponto central é identificar se as propostas 

tradicionais de estruturação da ordem do direito penal possibilitam às vítimas perceberem a 

si mesmas como sujeitos, moralmente atuantes, com direitos e deveres, e que constituem um 

substrato ético absolutamente imprescindível às instituições que corporificam sua vida 

social. Neste sentido, não é descabido indagar se as teses tradicionais de justificação do 

direito penal, ou mesmo as instituições empíricas do Sistema de Justiça criminal, permitem 

à vítima conceber-se como sujeito reconhecido. Ou seja, é duvidoso se esse conjunto de 

circunstâncias possibilita à vítima reconhecer a subjetividade de seus pares, bem como 

identificar-se com aquele espaço institucional de sociabilidade – cuja legitimação, 

importante ressaltar, depende de seu próprio potencial e efetivo desempenho na missão de 

realizar as liberdades pessoais. Em se confirmando esse estado de não-reconhecimento da 

vítima pelo direito penal, tais condições acabam por determinar o próprio reconhecimento 

que os sujeitos podem ou não fazer, em maior ou menor grau, da esfera jurídico-penal, como 

“força ética legítima” da ordem social da qual participam. Trata-se de questões relevantes 

tanto para evitar níveis inaceitáveis de desintegração social e desrespeito às condições 

pessoais das vítimas267. 

  

                                                           
267 Sob perspectiva teórica distinta da aqui apresentada, Eduardo Saad-Diniz traz às ciências criminais 
brasileiras insights acerca de como a reflexão acerca da compreensão que se tem da vítima acaba por viabilizar 
poderosos questionamentos sobre as próprias condições de legitimação do direito penal. Segundo o autor, a 
“necessidade de conectar as vítimas aos danos por meio da punição do comportamento socialmente danoso 
vem para suprir a sensação de anomia (normless) e restaurar o Estado de Direito (rule of law)”; o que, neste 
sentido, “significa identificar as vozes que não são ouvidas e a percepção real de deslegitimação do Sistema de 
Justiça criminal”. Afinal, o estado-da-arte se caracterizaria por um amplo desamparo da vítima, decorrente de 
um “problema do reconhecimento” e “(d)as dificuldades inerentes a todo processo de juridificação dos 
conflitos, que alienam os conflitos vitimais e deslegitimam questionamentos sobre justiça, moralidade, poder 
político, emoções”. SAAD-DINIZ, Eduardo. Vitimologia corporativa: um novo campo de pesquisa nas 
ciências criminais. Tese de Livre-docência apresentada à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, fev. 2018, p. 103 e 133. 
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3. AS JUSTIFICAÇÕES EM TORNO DA VÍTIMA NAS CIÊNCIAS CRIMINAIS 
 

 

3.1. A neutralização da vítima no direito penal 

 

A posição comumente ocupada pela vítima nas ciências criminais é algo de, na 

melhor das hipóteses, marginal. Na criminologia, não obstante seu objeto de estudo tenha 

gradativamente se transformado ao longo de sua história como disciplina, é razoavelmente 

seguro afirmar que os estudos criminológicos, sob as mais variadas vertentes, 

tradicionalmente se inclinam com maior ênfase sobre a figura do criminoso – mais 

precisamente, a natureza do comportamento desviante, os fatores que o determinam ou 

contribuem para sua ocorrência, as respostas sociais mais adequadas para gerenciá-lo268. No 

direito penal, preocupação central deste trabalho, a interpretação de que a vítima encontra-

se alheada do núcleo das discussões dogmáticas e dinâmicas decisórias não é de todo nova. 

Ainda nos idos dos anos 1980, Winfried Hassemer já identificava uma “orientação ao autor 

do delito” por parte da ciência do direito penal, contexto que reserva à figura da vítima uma 

participação meramente parcial e em “questões de pouca transcendência” teórica; por outro 

lado, a situação era pouco ou nada aliviada nas instituições dos Sistemas de Justiça criminal 

concretamente consideradas, nas quais a exacerbação da ideia de “neutralização da vítima” 

mantinha – e segue mantendo – considerável influência justificatória269. 

 Decerto que o cenário nem sempre foi este. Afinal, o próprio termo “neutralização” 

indica se tratar de um processo em que vítima acabou por ser inocuizada, denotando já ter 

                                                           
268 SCHNEIDER, Hans Joachim. Introduction: the present situation of victimology in the world. In: 
SCHNEIDER, Hans Joachim (ed.) The victim in international perspective: papers and essays given at the 
“Third International Symposium on Victimology” 1979 in Münster/Westfalia. Berlin: Walter de Gruyter, 1982, 
p. 11-39 (p. 11-12). É verdade que esta interpretação não pode ser absolutizada, como se a vítima não 
aparecesse nos estudos criminológicos antes do surgimento da vitimologia propriamente dita, em meados do 
século XX. Em verdade, mesmo o positivismo criminológico da Itália tratava da vítima e da reparação do dano 
como uma das funções necessárias a um direito penal. Neste sentido, cf. FERRI, Enrico. Sociología criminal, 
tomo II. Trad. Antonio Soto y Hernández. Madrid: Centro Editorial de Góngora, 1913, p. 275 e ss. Todavia, 
conforme a crítica de Julio B. J. Maier, isso era feito de forma pouco sistemática e demasiadamente calcada na 
ideia de defesa social, o que impede essas considerações esparsas da escola positiva italiana de serem 
entendidas como um genuíno “retorno à vítima”, efetivamente considerada como sujeito de experiências 
morais individualizadas e relevantes. MAIER, Julio B. J. La vítima y el sistema penal. In: ESER, Abin et al. 
(ed.) De los delitos y de las víctimas. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1992, p. 183-249 (p. 187-189).  
269 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Trad. Francisco Muñoz Conde e Luis Arroyo 
Zapatero. Barcelona: Bosch, 1984, p. 89-92. 
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ela possuído diferentes status e desempenhado outros papéis nos debates jurídico-penais270.  

Neste sentido, especialmente antes do advento do chamado Estado moderno, a 

responsabilidade por lidar com o problema criminal recaía sobre as vítimas e seus próximos. 

Das vítimas se esperava que defendessem a si mesmas, com o assentimento do corpo social 

no qual encontravam-se situadas; a elas e seu grupo, também, cabia a decisão de reagir ou 

não ao injusto sofrido, em mecanismos inclinados à ideia de vingança privada. No centro do 

conflito encontrava-se a afirmação da vítima e seus familiares em demandas privadas, não 

raro reservando-se às cortes um papel subsidiário de arbitragem, quando a vítima ou seus 

pares falhavam em fazer valer suas exigências de vingança ou reparação271. Essa dinâmica 

de gerenciamento do problema criminal costuma ser denominada como uma “era de ouro da 

vítima”, caracterizando os mecanismos de resposta punitiva de determinados povos da 

antiguidade até determinado momento do medievo – em práticas reativas que historicamente 

variaram entre “vinganças de sangue”, desprovidas de parâmetros de proporcionalidade, e 

ulteriores tentativas de conter eventuais excessos revanchistas na reação, mediante o 

pagamento de compensações pelo dano causado que elidia a vindita da vítima272.  

Contudo, embora pormenores históricos não sejam centrais para os propósitos desta 

pesquisa, algumas ressalvas são necessárias para evitar uma má-compreensão acerca da 

concepção que se tem dessa “idade de ouro” da vítima. Primeiramente, o suposto 

protagonismo que costuma-se hoje atribuir às vítimas não era conferido exatamente aos 

indivíduos que experimentavam o injusto; mas, com o avançar das sociedades, essa 

centralidade decisória cada vez mais concentrou-se no grupo ao qual eles pertenciam 

(família, clã, tribo): não era de todo infrequente que a decisão sobre reagir ou não ao delito 

coubesse não à vítima propriamente dito, mas às lideranças desse grupo social. Daí se sugerir 

que, quando se consolida o processo histórico de monopolização do exercício da violência 

                                                           
270 Três são os principais momentos da vítima no âmbito das ciências criminais, e que serão explorados ao 
longo deste capítulo: (i) a era de ouro da vítima, em que havia amplo espaço para que o conflito se resolvesse 
mediante mecanismos de vingança privada; (ii) a neutralização da vítima, decorrente do processo histórico que 
concentrou o poder de punir na figura do Estado, estabelecendo-se o monopólio da violência e normalizando 
seu exercício; e, a seu turno, (iii) o redescobrimento da vítima, ocorrido especialmente após os 
desenvolvimentos da pesquisa vitimológica, em que a vítima foi redimensionada como sujeito relevante de um 
ponto de vista social e científico. CUAREZMA TERÁM, Sergio J. La victimología. In: PICADO S., Sonia; 
TRINDADE, Antônio Cançado A.; CUÉLLAR, Roberto (comp.). Estudios básicos de derechos humanos, 
tomo V. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 296-317. 
271 ZABEL, Benno. "Die ordnungspolitische Funktion des Strafrechts“. Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, v. 120, n. 1, p. 68-106, 2008 (p. 74). 
272 MEYER, Frank. “Eine Geologie des Strafrechts“. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 
123, n.1, p. 1-46, 2011 (p. 3-5); DOERNER, William G; LAB, Steven P. Victimology. Burlington: Elsevier, 
2012, p. 1-3. 
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legítima pelo Estado – tratado adiante –, o subjugo das vítimas às lideranças de sua família 

ou grupo já as havia privado do controle pessoal sobre seus sofrimentos e conflitos273. Em 

segundo lugar, as oportunidades de levar a cabo a vingança privada não eram igualmente 

distribuídas entre todos os indivíduos e agrupamentos sociais; muito pelo contrário, vítimas 

pertencentes a um status social menos privilegiado tinham condições bem menos favoráveis 

de reação, especialmente quando o agressor era membro de um estrato comparativamente 

mais poderoso. A mesma iniquidade se reproduzia no sistema de compensações que sucedeu 

as vinganças de sangue mais primitivas: o nobre poderia matar e absolver-se com o 

pagamento de quantia à Igreja, rei e família da vítima, enquanto que a maioria dos 

delinquentes pobres eram submetidos a reprimendas degradantes como enforcamento, 

afogamento, mutilação ou execução em fogueiras. Por fim, a existência de um sistema penal 

erigido quase que exclusivamente sobre a ideia de vingança da vítima é de difícil 

universalização, uma vez que essa reatividade vitimal recebera diferentes intensidades e 

modulações conforme o contexto social, político e mesmo cronológico das diferentes 

sociedades europeias274.  

Estabelecendo uma genealogia da vítima nos sistemas penais, Claire Fergunson e 

Brent E. Turvey elencam algumas das razões pelas quais falar em uma “era de ouro da 

vítima” é, senão descabido, no mínimo impreciso: (i) quanto menos poder ou prestígio um 

sujeito tinha em seu meio social, menor seria sua capacidade de reportar uma vitimização ou 

por ela receber compaixão de seus pares; (ii) da mesma forma, quanto poder ou prestígio 

alguém tinha era diretamente proporcional a sua capacidade de abusar do poder acusatório, 

por exemplo, realizando falsas acusações com o propósito de obter ganhos pessoais; (iii) a 

ausência de um padrão probatório razoavelmente definido e a falibilidade das provas 

testemunhais, era relativamente elevada a possibilidade de uma acusação falsa ou errônea 

mostrar-se bem sucedida; (iv) tanto cometer um crime, quanto acusar alguém por um, 

poderia resultar em verdadeiras gerações de retaliação, o que incluiria vingança e desonra 

                                                           
273 HERRERA MORENO, Myriam. La hora de la víctima: compendio de victimología. Madrid: Edersa, 1996, 
p. 86-87 
274 Para maiores detalhes sobre esse esforço de aprofundamento histórico a respeito da posição das vítimas nos 
modelos processuais penais anteriores ao Estado moderno, cf. FERREIRO BAAMONDE, Xulio. La víctima 
en el proceso penal. Madrid: La Ley, 2005, p. 9 e ss.; e HERRERA MORENO, Myriam. La hora de la víctima... 
op. cit., p. 35 e ss., 86-87. Analisando detalhes da experiência germânica, SCHUSTER, Peter. Konkurriende 
Konfliktslösungsmöglichkeiten: Dynamyk und Grenzen des öffentlichen Strafanspruchs im Spättmittelalter. 
In: LÜDERSSEN, Klaus (org.) Die Durchsetzung des öffentlichen Strafanspruchs:Systematisierung der 
Fragestellung. Colônia: Böhlau, 2002, p. 133-151. Para maiores precisões sobre o contexto anglossaxão, cf. 
RIGHT, Martin. Justice for victims and offenders: a restorative response to crime. 2. ed. Winchester: Waterside 
Press, 1996, p. 11-19. 
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para filhos e netos da pessoa punida; e (v) em sociedades ainda mais fortemente patriarcais, 

não era raro que crianças e mulheres fossem forçadas a pagar o preço por delitos cometidos 

pelo homem que chefiava a família ou clã, tornando-se elas próprias vítimas desprovidas de 

voz ou recurso275.  

Daí são extraídas algumas razões que conduziriam a uma progressiva apropriação 

estatal do uso da força legítima; e, consequentemente, ao deslocamento da vítima do centro 

decisório em matéria penal. O avançar das relações sociais e da oficialização do poder 

punitivo passa por uma derrocada da “era de ouro da vítima” e uma consolidação de sua 

“neutralização”. A inocuização da vítima no âmbito jurídico-penal é resultado de uma 

evolução nas práticas de controle social que levaram as sociedades ocidentais a consolidarem 

uma estrutura estatal, que tem no monopólio da violência legítima uma de suas 

características definidoras. Essa apropriação consiste no que Max Weber viria a cunhar como 

o monopólio da “coação física legítima”, que é concentrada pelo Estado na forma de um 

“meio específico que lhe é próprio” – embora, certamente, não o único276. À vítima, agora 

marginalizada, passa-se a se reservar uma posição de mera fonte de informações para o 

convencimento decisório do juiz; e, no máximo, assume a condição opaca de alguém com 

expectativas de que o resultado do processo penal lhe proporcione alguma possibilidade de 

futura compensação no âmbito jurídico-civil277-278.  

A monopolização do poder punitivo pelo Estado moderno tinha como uma de suas 

motivações pragmáticas primárias, portanto, possibilitar um gerenciamento mais equitativo 

                                                           
275 FERGUNSON, Claire; TURVEY, Brent E. Victimology: a brief history with an introduction to forensic 
victimology. In: TURVEY, Brent E.; WAYNE, Petherick (ed.) Forensic victimology: examining violent crime 
victims in investigative and legal contexts. San Diego: Elsevier, Academic Press, 2009, p. 1-32 (p. 8-9)  
276 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva, v. 2. Trad. Regis Barbosa 
e Karen Elsabe Barbosa, com rev. Gabriel Cohn. São Paulo: Editora UNB e Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2004, p. 525 e ss.  
277 Estas transformações são bem sintetizadas em SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “La consideración del 
comportamiento de la víctima en la teoría jurídica del delito”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 9, n. 34, p. 163-194, abr./jun. 2001. 
278 Não se trata de diminuir a relevância dos mecanismos compensatórios. Ao contrário, tanto o ressarcimento 
sob responsabilidade do infrator, como a indenização a cargo do Estado, constituem-se como importantes 
fontes de recursos para vítimas e familiares, especialmente naquelas situações que envolvem um certo grau de 
incapacidade dos sujeitos prejudicados de, por si mesmos, recuperarem as condições de sobrevivência perdidas 
em virtude da vitimização. Neste sentido, cf. FREITAS, Marisa Helena D’Arbo Alves de. Proteção legal das 
vítimas de crimes no direito brasileiro. In: FREITAS, Marisa Helena D’Arbo Alves de; FALEIROS JUNIOR, 
Roberto Galvão (org.) Estudos contemporâneos de vitimologia. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 9-24. 
Portanto, o problema não é o estabelecimento de prerrogativas às vítimas de crime no âmbito jurídico-civil, 
mas o fato de esses mecanismos estarem, não raro, desarticulados com relação a outras formas de assistência 
também relevantes, além de não implicarem por si sós uma real revalorização da vítima como sujeito pleno em 
matéria penal substancial.  
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dos castigos sociais, cuja base é uma preocupação com a estabilidade do poder e a própria 

integridade da relação sujeitos/sujeitos e sujeitos/coletividade279. Afinal, como o 

“protagonismo da vítima” parece ter sido, na realidade, restrito a apenas algumas vítimas, 

com poder suficiente para impor sua vontade, promover a reação repressiva ou mesmo 

receber a solidariedade dos demais, o que se tinha como resultado eram ciclos de uma 

acentuada violência interpessoal, reprodução de graves assimetrias sociais e, 

consequentemente, um comprometimento da própria coesão social280.  

Mas, para além disso, a neutralização da vítima voltava-se a preservar os mecanismos 

formais de controle social em face de um certo potencial violento, implicado nas emoções 

daquelas pessoas que de algum modo sofreram com uma experiência delitiva. Aqui reside 

uma das preocupações centrais mesmo da literatura penalista contemporânea, no que 

concerne a discussões sobre um possível reposicionamento da vítima nas ordens jurídico-

penais. Afinal, a neutralização da vítima, nas palavras de Pawlik, “viabilizou a racionalidade 

específica do direito penal e processual penal moderno, agudizando o olhar em direção às 

necessidades de proteção do acusado”281. Ao concentrar em si o poder de persecução penal 

e distribuição de castigos, o Estado eleva-se por sobre os sujeitos imediatamente envolvidos 

no conflito, retirando da vítima poderes que lhe competiam anteriormente em algum grau. 

O crime passa a ser compreendido como um mal mais social que propriamente interpessoal. 

Todos esses redirecionamentos parecem pretender evitar que as emoções das vítimas 

influenciem os mecanismos repressivos, estabelecendo-se uma racionalidade procedimental 

                                                           
279 “Quanto mais densa se torna a rede de interdependência na qual o indivíduo está enredado com o avançar 
da divisão de funções, quanto maiores forem os espaços sociais sobre os quais essa rede se estende e que se 
integram em unidades funcionais ou institucionais, mais ameaçada é a existência social do indivíduo que cede 
aos impulsos e emoções espontâneas, e maior é a vantagem social daqueles capazes de moderar seus afetos. 
[...] todos esses diferentes aspectos da mesma transformação de confuta que necessariamente tem lugar com a 
monopolização da violência física e o alongamento das cadeias de ação social e interdependência. É uma 
mudança ‘civilizatória’ de comportamento”. NORBERT, Elias. The civilizing process: sociogenetic and 
psychogenetic investigations. Trad. Edmund Jephcott. ed. rev. Oxford: Blackwell Publishing, 2000, p. 370.    
280 GÜNTHER, Klaus. Ein Modell legitimen Scheiterns. Der Kampf um Anerkennung als Opfer. In: 
HONNETH, Axel; LINDEMANN, Ophelia; VOSWINKEL, Stephan (org.) Strukturwandel der Anerkennung: 
Paradoxien sozialer Integration in der Gegenwart. Frankfurt am Main: Campus Verlag,  2013, p. 185-248 (p. 
196). 
281 PAWLIK, Michaek. Staatlicher Strafanspruch und Strafzwecke. In: SCHUMANN, Eva (org.) Das strafende 
Gesetz im sozialen Rechtsstaat: 15. Symposium der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte 
und Gegenwart“. Berlin: De Gruyter, 2010, p. 59-93  (p. 82-83) 
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orientada à proteção dos acusados contra excessos punitivos282. Daí se falar que a 

publicização do direito penal moderno confunde-se com sua “desvitimização”283. 

O monopólio estatal da violência legítima e o consequente alheamento da vítima 

encontram justificações também no cerne da filosofia política284. Neste sentido, assentando-

se em bases dos Princípios de Filosofia do Direito de Hegel, Benno Zabel assevera que uma 

das características centrais de um “efetivo paradigma institucional de garantias” é o fato de 

que os sujeitos reconhecem (erkennen) o Estado como detentor exclusivo e legítimo da 

violência; e, segue o autor, estes sujeitos o fazem na exata medida em que Estado e sociedade 

estruturam-se para assegurar direitos elementares de proteção individual285. Tal concepção 

não se trata de um retorno às teses contratualistas à la Hobbes, de justificação do poder estatal 

com base nos sentimentos de mera autopreservação. Em vez disso, trata-se de reatualizar a 

ideia hegeliana de que a vingança não passa de uma “justiça contingente”, a qual, à vista das 

outras autoconsciências, “torna-se uma violência” por não passar de uma mera expressão 

particularista de vontade por parte da vítima que promove a vendeta. No lugar dessas 

contingências de um direito que não se constitui como universal, Hegel postula a exigência 

de “uma justiça que pune mas não vinga”, “de uma vontade que, como particular e subjetiva, 

aspira ao universal como tal”286. A questão parece ser de demarcação entre um estado de 

natureza e um de liberdades. Novamente recorrendo a Pawlik, a legitimação do direito penal 

em um estado de liberdades se dá a partir de seu potencial e efetivo desempenho em 

possibilitar aos sujeitos vivenciarem suas existências com liberdade; quer dizer, livres “de 

um temor paralisante e de uma heterodeterminação esmagadora”287.  

Parece difícil pensar que tal desempenho seria satisfatório em um cenário de 

assimetrias e desproporcionalidades na persecução penal e distribuição dos castigos; ou, 

                                                           
282 HASSEMER, Winfried. ¿Por qué castigar? Razones por las que merece la pena la pena. Trad. Manuel 
Cancio Meliá e Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 200 e ss. 
283 MANTOVANI, Fernando. Diritto penale: parte generale. 9. ed. Pádua: Cedam, 2015, p. 233. 
284 “Todavia, ao final, [...] tem-se o conhecimento de que a violência não pode legitimar a si mesma, e que se 
o monopólio estatal da violência quer ter um efeito ordenador permanente, é necessário um referencial 
normativo consensual”. HOFMANN, Martin Ludwig. Monopole der Gewalt: Mafiose Macht, staatliche 
Souveränität und die Wiederkehr normativer Theorie. Bielefeld: transcript-Verlag, 2015, p. 25.  
285 ZABEL, Benno. Die Vernunft des Leviathan. Zur Bedeutung der hegelschen Rechtsphilosophie als 
pragmatische Wissens- und Institutionenanalyse. In: VON HIRSCH, Andreas; NEUMANN, Ulfrid; 
SEELMANN, Kurt (org.) Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels 
Straftheorie. Baden-Baden: Nomos, 2011, p. 121-158 (p. 138 e ss.) 
286 HEGEL, G.W.F. Princípios da filosofia do direito... op. cit., p. 91-93, especialmente §§102 e 103. 
287 PAWLIK, Michael. Ciudadanía y derecho penal: fundamentos de la teoría de la pena y del delito en un 
Estado de libertades. Trad. Ricardo Robles Planas et al. Barcelona: Atelier, 2016, p. 36. 
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ainda, em um contexto social cujas instâncias de controle penal caracterizam-se por 

inclinações vindicativas. Neste sentido, tratar das possibilidades de um redimensionamento 

da posição da vítima na ordem do direito penal de modo algum significa reinserir nas ideias 

penais ideários revanchistas, típicos da – suposta e em certa medida duvidosa – “era de 

ouro”. Tampouco o significou o movimento de “redescobrimento da vítima” que se deu 

especialmente a partir de meados do século XX no âmbito das ciências criminais288. 

 

  

                                                           
288 HERRERA MORENO, Myriam. La hora de la víctima… op. cit., p. 88. 



132 
 

3.2. Retorno à vítima e os desenvolvimentos da vitimologia 

  

Retomando as conclusões do item anterior, uma das consequências da publicização 

do direito penal foi o alheamento da vítima também nas ciências criminais, cujos esforços 

concentravam-se nos problemas em torno da relação Estado/ofensor. Não que, com sua 

neutralização, a vítima seja completamente ignorada: afinal, abstratamente, ela não deixa de 

ser considerada como alguém com interesses em alguma medida protegidos pela ordem 

jurídica, na medida em que possui uma expectativa de que o Estado atue caso uma 

vitimização venha a ocorrer. Já ao se interpretar o conflito penal a partir da concretização do 

injusto típico, passa a vítima a ser compreendida como receptora do delito; figura que, 

todavia, não vai além de um anonimato asséptico, que não raro acaba diluindo-se em teses 

impessoais sobre os interesses tutelados pelo direito penal como medida de sua própria 

legitimação.  

Todavia, este cenário de uma quase completa indiferença com relação às vítimas viria 

a sofrer alterações significativas, especialmente com a sensibilização pela qual passaram as 

consciências humanas ao final da metade do século XX. Mais precisamente, uma crescente 

preocupação com vítimas reais e potenciais teve lugar a partir do momento em que teóricos 

e práticos se aperceberam da dimensão dos processos de macrovitimização experimentados 

pela humanidade no período, com duas guerras mundiais e a ascensão de regimes político-

jurídicos marcados pelo autoritarismo e pela não-centralidade da pessoa289. A comoção 

generalizada em face dos horrores da época é, neste sentido, apontada como o caldo de 

cultura que viabilizou a gestação e surgimento da vitimologia como disciplina científica290. 

Se diversos pensadores do período viram-se às voltas com a pergunta “como fazer filosofia 

depois de Auschwitz”, uma tentativa de resposta a esse problema se deu mediante a 

                                                           
289 DUSSICH, John P. J. “The evolution of international victimology and its current status in the world today”. 
Revista de Victimología/Journal of Victimology, v.1, n. 1, p. 37-81, 2015 (p. 44-45);  
290 Aqui, seguindo os esforços de sistematização e conceituação de John P. J. Dussich, entende-se a vitimologia 
como a disciplina que se dedica a analisar os dados que descrevem os acontecimentos e relações causais 
referentes aos processos de vitimização – incluindo, portanto, os antecedentes que conduziram à vitimização, 
as experiências pessoais vivenciadas pela vítima, as repercussões da vitimização, bem como as estratégias e 
ações conferidas pela sociedade em resposta. DUSSICH, John P. J. Victimology – past, present and future. 
131st International Senior Seminar Visiting Expert’s Papers, Resource Material Series n. 70. Tokyo: UNAFEI, 
2006, p. 116-129 (p. 118). 
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proposição de um novo campo de estudo, no qual a vítima ocupava posição de 

centralidade291. 

A história de surgimento da vitimologia confunde-se, assim, com o crescimento da 

percepção de que, se é verdade que uma absolutização das perspectivas da vítima poderia 

conduzir o direito penal à internalização de particularismos incapazes de ascender ao 

universal, é igualmente verdadeiro que a oficialização do problema penal e as construções 

dogmáticas dela advindas desconsideraram quase que por completo a vítima. Mais 

precisamente: desconsideração da vítima como sujeito, relevante em sua individualidade 

socialmente inserida, além de protagonista do conflito que a regulação jurídico-penal 

pretende, afinal, alcançar. Daí se falar que o século XX testemunhou um movimento de 

“redescobrimento da vítima”: se as ciências criminais tradicionalmente consideradas 

mantinham uma relação de estranhamento com relação às pessoas diretamente afetadas pelo 

delito, o surgimento da vitimologia constituiu-se como verdadeiro turning point neste 

campo, buscando dar maior concretude à vítima como sujeito cujas experiências e 

comportamentos possuem algo relevante a comunicar a respeito dos conflitos penais, sua 

interpretação e gerenciamento292.  

O fato de o direito penal seguir possuindo uma mais acentuada orientação ao autor 

não significa que as ciências criminais não tenham se permitido dialogar, ainda que 

minimamente, com algumas das observações de ordem vitimológica. Afinal, mesmo linhas 

de entendimento que, apesar de não serem indiferentes, dificilmente podem ser classificadas 

como entusiastas de um diálogo mais amplo entre direito penal e vitimologia, reconhecem 

que esse intercâmbio de fato existe e produz resultados. Não sem motivo se fala já há 

algumas décadas na ciência do direito penal sobre a configuração de uma vitimodogmática; 

quer dizer, uma literatura penalista que se permite influenciar pelos dados empíricos que a 

                                                           
291 “À vista da comoção produzida por tão extrema experiência de vitimização coletiva, e da posterior evolução 
das coisas, uma possível resposta a essa pergunta era que não restava outra coisa que não fosse fazer 
vitimologia”. TAMARIT SUMALLA, Josep Mª. ¿Hasta que punto cabe pensar victimológicamente el sistema 
penal? In: TAMÁRIT SUMALLA, Josep Mª. (coord.) Estudios de victimología: actas del I Congreso Español 
de Victimología. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 27-45. 
292 Assim descreve Herrera Moreno o isolamento da vítima tanto nas ciências criminais como nas práticas 
concretas do Sistema de Justiça. Ainda segundo a autora, este “desterro prático, apenas parcialmente levantado 
ou suavizado pelas doutrinas jurídicas posteriores, acarreta especial carga onerosa à instituição vitimal. Com 
efeito, o estudo teórico e empírico do fenômeno criminal, a compreensão do delinquente e seu mundo, será, a 
não muito tardar, objeto científico entusiasticamente abraçado pela já próxima disciplina criminológica; muito 
ao contrário, a vítima constituirá, por longos anos todavia, uma espécie de ‘holandês errante’, visualizado como 
visão aflitiva, tão eterna como irremediável, entre o fluxo das ondas das nascentes ciências penais”. HERRERA 
MORENO, Myriam. “Sobre los orígenes científicos de la victimología”. Cuadernos de política criminal, 
Madrid, n. 56, p. 481-517, 1995 (p. 481-489). 
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vitimologia fornece, identificando possíveis repercussões dogmáticas de estudos acerca de 

como o comportamento da vítima pode contribuir para a produção de um resultado 

delitivo293. Todavia, embora esse movimento tenha sido um princípio de preocupação com 

a figura vítima, parece evidente que essa abertura interdisciplinar não foi explorada em suas 

possibilidades mais amplas. Pelo contrário, a orientação à vítima segue se restringindo 

fundamentalmente à discussão sobre como os influxos vitimológicos podem fornecer 

padrões mais ou menos seguros de limitação à imputação penal do acusado.  

Significa que a ciência jurídico-penal parece não haver acompanhado a evolução 

histórica das investigações vitimológicas e a progressiva ampliação de seu objeto. Revisitar 

os estágios evolutivos da vitimologia pode tanto contribuir para o entendimento das razões 

pelas quais as ciências criminais historicamente se mostraram tão pouco receptivas às 

preocupações vitimológicas, como também evidenciar um possível estado de denegação de 

reconhecimento às vítimas na ordem jurídico-penal.  

 Como visto, a vitimologia estruturou-se em um ambiente de uma coletiva 

sensibilização moral ante os graves e massivos casos de vitimização que marcaram a 

primeira metade do século XX. Não obstante este tenha sido o cenário ideal para que os 

olhares voltassem a se centrar na vítima, isso não significa que, no meio científico, os estudos 

pioneiros nesse sentido tenham tomado como preocupação nuclear os direitos e liberdades 

das pessoas afetadas pelo delito. Em vez disso, o que se buscava mais detidamente era um 

redimensionamento da posição da vítima no conflito penal, deixando de compreendê-la 

como mero “objeto passivo” – receptor da conduta delitiva – para, enfim, encará-la como 

um “sujeito ativo” – que atua moralmente e interage com o ofensor, assim constituindo-se 

como elemento crucial tanto para a ocorrência do delito como para seu controle294.  

  Embora o termo “vitimologia” tenha sido cunhado Beniamin Mendelsohn em 

conferência ministrada no ano de 1947, resultado de estudos que já há tempos desenvolvia 

                                                           
293 Apenas a título de exemplo, cf. HILLENKAMP, Thomas. The influence of victim behaviour on the 
dogmatic judgment of the offence: some remarks on the relationship between victimology and the dogmatics 
of penal law. In: MIYAZAWA, Koichi; OHYA, Minoru (ed.) Victimology in comparative perspective: papers 
given at the “Fourth International Symposium on Victimology” 1982 in Tokyo-Kyoto. Tokyo: Seibundo 
Publishing, 1986, p. 111-124; SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al derecho penal 
contemporâneo. Barcelona: J.M. Bosch, 1992, p. 99; CANCIO MELIÁ, Manuel. “Reflexiones sobre la 
victimodogmatica en la teoria del delito”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 7, n. 25, p. 
23-57, jan./mar. 1999. No Brasil, veja-se a recente revisão sistemática, realizada por Edmundo Oliveira, acerca 
da internalização dogmático-penal das ideias de precipitação e programação vitimal. OLIVEIRA, Edmundo. 
Vitimologia e direito penal: crime precipitado ou programado pela vítima. Curitiba: Juruá, 2018. 
294 SCHNEIDER, Hans Joachim. „Das Verbrechensopfer im Sozialprozeß: Fortschritte der Viktimologie-
Forschung“. JuristenZeitung – JZ, v. 32, n. 19, p. 620-632, out. 1977 (p. 620-621). 
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sobre a relação vítima/ofensor, é a Hans von Hentig que se costuma atribuir o primeiro 

estudo mais abrangente sobre a vítima. Estudioso dos fatores que predispunham e conduziam 

os sujeitos à criminalidade, von Hentig encontrou na figura da vítima um indicativo de 

reorientação de suas análises do problema criminal; assim, o autor identificou na díade 

criminoso/vítima o elemento analítico chave para verificar se havia e quais seriam os 

elementos que fariam determinadas pessoas – e não outras – serem vitimadas295. Mais 

precisamente, a partir de uma interpretação dinâmica das interações do ofensor com a vítima, 

von Hentig trabalhava com a ideia de esta última poder constituir-se como um agente 

provocador da própria vitimização: segundo o criminólogo alemão, embora fosse possível 

constatar delitos com pouca ou nenhuma participação da vítima, haveria, a seu ver, casos em 

que se observava “uma real mutualidade na conexão entre agressor e vítima, homicida e 

assassinado, ludibriador e ludibriado”, de modo que “se há criminosos natos, é evidente que 

há vítimas natas, autolesivas e autodestrutivas”296. As proposições e análises de von Hentig 

seriam consolidadas em seu livro The criminal and his victim, publicado em 1948 e 

considerado um dos marcos do início da vitimologia, na medida em que consiste no primeiro 

estudo de maior amplitude e sistematicidade sobre a figura da vítima297. 

 Não obstante von Hentig e Mendelsohn sejam contemporâneos, os trabalhos de maior 

impacto deste segundo viriam a ser publicados posteriormente, sendo decisivo o artigo Um 

novo ramo da ciência biopsicossocial: a vitimologia (Une nouvelle branche de la science 

bio-psycho-sociale: la victimologie), de 1956. Propondo um campo de pesquisa novo e 

independente da criminologia, Mendelsohn expressa uma sensibilidade pelo estado de 

esquecimento da vítima no meio científico e social, defendendo a necessidade de uma maior 

ênfase sobre as vítimas e a vitimização. Mais que isso, Mendelsohn já preconizava uma 

reorientação que englobasse não apenas as pessoas afetadas pela criminalidade propriamente 

dita, mas também casos de vitimização massiva, por regimes políticos e em consequência de 

ações internacionais – embora, neste momento ainda de surgimento da vitimologia, seu 

enfoque tenha sido mesmo as vítimas de crime, por entender que referida ampliação poderia 

ser contraproducente em um estágio ainda de formação disciplinar. Seja como for, tal como 

                                                           
295 GARLAND, Tammy. “Mendelson, Beniamin”. In: WILSON, Janet K. (ed.) The Praeger handbook of 
victimology. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009, p. 166; DOERNER, William G.; LAB, Steven. Victimology… 
op. cit., p. 4. 
296 VON HENTIG, Hans. “Remarks on the interaction of perpetrator and victim”. Journal of Criminal Law 
and Criminology (1931-1951), v. 31, n. 3, 1940, p. 303-309. 
297 FATTAH, Ezzat A. “Victimology: past, present and future”. Criminologie, v. 33, n. 1, p. 17-46, 2000 (p. 
22-23); DUSSICH, John P. J. Victimology – past, present and future… op. cit., p. 116. 
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von Hentig, Mendelsohn acreditava que à vitimologia caberia observar as dinâmicas 

interativas entre ofensor e vítima, a fim de, a partir de uma sistematização dos 

comportamentos desta última, estabelecer uma tipologia que contribuísse não apenas à 

compreensão dos problemas criminais, mas à prevenção de vitimizações298.  

 Destarte, as preocupações tradicionais desses estágios iniciais da pesquisa 

vitimológica derivam dos elementos descritivos e prescritivos apresentados principalmente 

por von Hentig e Mendelsohn nas décadas de 1940 e 1950. David Miers classifica esse 

período embrionário da vitimologia como positivista. Tendo como problema de pesquisa 

central poderia resumir-se na questão “quais fatores socioculturais são mais tendentes a 

produzir vítimas, e por que algumas pessoas são repetidamente vitimizadas?”,  essa vertente 

vitimológica buscou respostas (i) analisando os valores, padrões comportamentais e crenças 

apresentadas pelas vítimas concretas; (ii) examinando e categorizando as características 

comportamentais, sociais e de personalidade que possibilitariam diferenciar as vítimas das 

não-vítimas; (iii) identificando possíveis fatores que tornariam determinada pessoa mais 

suscetível à vitimização que outras; e (iv) buscando identificar diferentes formas de 

participação da vítima no delito, especialmente standards de interação com o ofensor que 

sugerissem uma responsabilidade causal das vítimas por seu próprio sofrimento299. 

 Jan van Djik perspicazmente identifica que propostas no sentido de atenuação da 

responsabilidade do agente ou o estabelecimento de respostas reconciliatórias ao conflito, 

como decorrências desse compartilhamento de responsabilidades entre os dois polos do 

conflito penal, pautam-se pela busca de um equilíbrio que buscar constantemente equacionar 

um igual respeito aos direitos da vítima e do ofensor. Em verdade, como se demonstrará 

adiante, não há uma real antinomia entre a proteção das liberdades do acusado e o 

atendimento das necessidades da vítima, de modo que não há, em absoluto, por que se 

abandonar essa busca de um critério de proporcionalidade. Todavia, talvez em virtude de 

terem superdimensionado uma análise interacionista e interpessoal do delito, as vertentes 

iniciais da pesquisa vitimológica podem ter falhado em dar a devida atenção a como 

assimetrias de poder, enraizadas nas relações sociais concretas, podem constituir-se como 

                                                           
298 EMMERS, Jo-Anne. Introduction à la victimologie. Nouvelle édition [on-line]. Montreal: Presses de 
l’Université de Montréal, 2003. Disponível em: <http://books.openedition.org/pum/10762>. Acesso em: 08 
jan. 2019. 
299 MIERS, David. “Positivist victimology: a critique”. International Review of Victimology, v. 1, n. 1, p. 3-22, 
1989. 
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fatores determinantes, tanto para a compreensão dos processos de vitimização como para a 

definição das repostas sociais conferidas em decorrência destes300.  

Com base nisso, uma das principais críticas a estas vertentes iniciais dos estudos 

vitimológicos afirma que, ao buscarem distribuir entre os dois polos da interação 

responsabilidades causais no que concerne ao delito, acabariam elas por fornecer 

justificações que, por sua vez, possibilitavam uma culpabilização das vítimas por seu próprio 

sofrimento. Um exemplo bastante chamativo dos estudos aos quais essa crítica se direciona 

é a análise interacionista que Menachem Amir faz dos crimes sexuais, em artigo publicado 

em 1968 e intitulado Estupro com precipitação vitimal (Victim precipitated forcible rape). 

Nele, o autor afirma que se a vítima de estupro “não é isoladamente responsável pelo que se 

torna um evento infeliz, ao menos é ela frequentemente uma parceira complementar”, 

definindo a precipitação vitimal como casos em que “o comportamento da vítima é 

interpretado pelo ofensor como um convite direto a relações sexuais, ou como um sinal de 

que ela estará disponível para contato sexual no caso de ele persistir em requerê-lo”. 

Estabelecendo seu background teórico, Amir chega a realizar postulações ainda mais 

surpreendentes: “(n)a esfera sexual, um homem pode interpretar o comportamento verbal ou 

não-verbal por parte de uma mulher como contrário às expectativas acerca de um 

comportamento feminino adequado” – assim, segundo Amir, o agente “reagirá como parece 

apropriado com relação a tal mulher”, podendo ele inseri-la “na categoria de uma mulher 

sexualmente disponível”301. 

Embora nem todos os trabalhos da época tenham a mesma conotação dada por Amir 

em suas análises, não parece infundado o apontamento de que a vitimologia poderia 

apresentar distorções, cujo resultado seria o suporte a argumentos orientados pela ideia de 

blaming the victim302. Em poderosa crítica, Doug A. Timmer e William H. Norman 

                                                           
300 VAN DJIK, Jan J. M. Introducing victimology. In: VAN DJIK, Jan J. M.; VAN KAAM, Ron G. H.; 
WEMMERS, JoAnne (eds.) Caring for crime victims: selected proceedings of the 9th International Symposium 
on Victimology. Monsey: Criminal Justice Press, 1999, p. 1-12 (p. 2-3). 
301 Em sua conclusão, Amir posiciona-se no sentido de que se a precipitação vitimal não inocentar o acusado, 
ao menos permitiria, a seu ver, “que alguns desses homens sejam considerados menos culpados, e que a vítima 
seja, talvez, considerada também responsável pelo que aconteceu a ela”. AMIR, Menachem. “Victim 
precipitated forcible rape”. The Journal of Criminal Law, Criminology and Political Science, v. 58, n. 4, p. 
493-502, 1968. Em uma das críticas opostas a esta perspectiva, Kurt Weis e Sandra S. Borges destacam que o 
estudo de Amir é exemplo de como a vitimologia pode acabar se convertendo “na arte de culpar a vítima”, de 
modo a “adicionar insulto ao dano” sofrido. WEIS, Kurt; BORGES, Sandra S. “Victimology and rape: the case 
of the legitimate victim”. Issues in Criminology, v. 8, n. 2, p. 71-115, 1973 (p. 76).   
302 O termo blaming the victim tem sua origem no meio científico atribuída a William Ryan, em livro de 1970 
e que leva precisamente tal expressão como título. A análise de Ryan transcende o âmbito criminal, utilizando 
a ideia de culpabilização da vítima como síntese de uma ideologia que entendia ser própria da classe-média 
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apresentaram as debilidades daquilo que afirmaram ser uma “ideologia da precipitação 

vitimal”: ao assumirem o delito como um problema gerado em níveis pura ou 

predominantemente individuais, as correntes interacionistas da vitimologia acabavam por 

entender que o crime poderia ser prevenido justamente mediante uma afetação das esferas 

individuais de ação. A consequência seria não apenas uma problemática atribuição às vítimas 

do ônus de evitar o próprio sofrimento, colocando sobre os ombros dos indivíduos o dever 

de zelar pela própria segurança, mas também a elaboração de estratégias púbicas de crime 

prevention de tal modo individualisticamente orientadas. Na linha de Timmer e Norman, a 

“ideologia da precipitação vitimal” acabou se estendendo para análises de casos de violência 

de gênero, abuso sexual de crianças e delitos contra idosos, contextos em que introduzir o 

comportamento da vítima como chave explicativa servia principalmente para responsabilizá-

la: “você causou, ou ajudou a causar, sua própria vitimização; você tem o que merece” 303. 

Não obstante, o apontamento de problemas de modo algum desnatura a relevância 

que as análises interacionistas e o estabelecimento de tipologias de vítimas tiveram para o 

desenvolvimento da vitimologia. Mesmo porque, caso houvesse um reconhecimento 

indiscriminado dos processos de vitimização, como se não houvesse qualquer diferença entre 

eles, a sociedade perderia significativamente sua capacidade de prover respostas específicas 

ao conflito. É tradição das distintas áreas do conhecimento científico a definição de 

tipologias como estratégia de organizar e racionalizar as informações, podendo ou não, no 

específico caso da vitimologia, estar orientada a finalidades preventivas. Desde os estudos 

classificatórios clássicos de von Hentig, diversas categorizações já foram formuladas tendo 

em vista as especificidades dos distintos processos de vitimização. Se as conclusões a partir 

destas informações serão no sentido de blaming the victim ou de elaboração de propostas 

mais balizadas de gerenciamento do conflito penal, trata-se de questão que não se confunde 

com os méritos e debilidades da pesquisa vitimológica em si304. Evidente também que 

compreender o papel desempenhado pela vítima em suas interações com o ofensor pode 

                                                           
estadunidense, pela qual grupos socialmente vulneráveis e sujeitos que os integravam eram considerados 
responsáveis por desgraças que, fossem pessoais ou coletivas, tinham razões estruturais e socialmente 
enraizadas. RYAN, William. Blaming the victim. Nova York: Vintage Books, 1976. Trazendo a discussão para 
o campo mais estritamente vitimológico, Eduardo Saad-Diniz destaca como Ryan “reconhece as distorções do 
discurso vitimológico que culpa a vítima por sua própria vitimização, e não por estar constrita em contexto 
social desorganizado e marcado por discriminação, marginalização, desigualdade, pobreza, violência e 
racismo”. SAAD-DINIZ, Eduardo. Vitimologia corporativa... op. cit., p. 118.  
303 TIMMER, Doug A.; NORMAN, William H. “The ideology of victim precipitation”. Criminal Justice 
Review, v. 9, n. 2, p. 63–68, set. 1984. 
304 SAAD-DINIZ, Eduardo. Vitimologia corporativa... op. cit., p. 139-141.  



139 
 

produzir dados de relevância não apenas vitimológica, como também jurídico-penal – por 

exemplo, na contribuição que a dinâmica interacionista pode aportar a uma melhor 

compreensão das normas que asseguram a legítima defesa como causa excludente da 

ilicitude.  

 Seja como for, o fato é que as críticas realizadas a esses estágios iniciais da disciplina 

despertaram para a necessidade de que as análises acerca da problemática da vítima 

passassem por uma redefinição de natureza tanto teórica como institucional305. 

Especialmente a partir das décadas de 1970 e 1980, a introdução dessas novas ideias levou 

a vitimologia a assumir uma agenda de pesquisa qualitativamente distinta daquela que 

mobilizava desde seu nascimento. Essas transformações no modo de a vitimologia 

autocompreender-se envolveu uma série de iniciativas integradas, tais como a formulação 

de novas teorias, maior ênfase e novas estratégias para coleta de dados, além da propositura 

de novos programas e mecanismos processuais cujas preocupações centravam-se na 

assistência a vítimas no que concerne à superação dos traumas oriundos de sua vitimização. 

A reconfiguração científica vivenciada pela vitimologia foi acompanhada, e ao mesmo 

tempo foi alavancada, por significativas transformações legislativas internas aos países e 

pela edição de documentos internacionais de relativo ineditismo306.  

 No plano institucional, um dos avanços mais significativos nesse sentido foi a 

aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1985, da Declaração dos 

Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder 

(Resolução 40/34). De início, o documento estabelece justamente que “não têm sido 

adequadamente reconhecidos” os direitos de milhões de pessoas que experienciam danos em 

decorrência de atos criminosos e de abuso de poder – dentre outros, direito ao respeito, 

acesso à justiça, proteção de sua segurança e intimidade, assistência, reparação, bem como 

informação sobre o processo judicial que aborda sua vitimização. Na interpretação de 

Tamarit Sumalla, há aqui uma importante inversão da lógica predominante nas sociedades 

modernas quanto às percepções sobre o problema criminal e as estratégias de seu 

                                                           
305 Jo-Anne Emmers destaca que, em verdade, teria sido “por volta de 1960 que a ênfase no papel da vítima na 
vitimização se move para o impacto do crime sobre a vítima”, de modo que “as tipologias da vitimologia 
‘clássica’ [...] são fortemente criticadas e, a partir da década de 1970, torna-se inaceitável falar sobre o papel 
da vítima. Sob a influência do movimento feminista e do movimento pró-vítima, a teoria de que a vítima seria 
responsável pela vitimização é abertamente rejeitada”. EMMERS, Jo-Anne. Introduction à la victimologie. 
Nouvelle édition [on-line]. Montreal: Presses de l’Université de Montréal, 2003. Disponível em: < 
https://books.openedition.org/pum/10771>. Acesso em: 08 jan. 2019. 
306 FATTAH, Ezzat A. “Victimology: past, present and future”… op. cit., p. 26-27. 
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gerenciamento: no lugar de uma obcecada orientação ao castigo do delinquente, a estratégia 

da Declaração consiste fundamentalmente em centralizar a vítima e reafirmar suas liberdades 

e necessidades – inclusive, mesmo nos casos em que o ofensor é desconhecido ou, por 

qualquer outro motivo, não se submeteu à persecução ou sanção penal307.  

 No âmbito mais propriamente científico, a vitimologia passa a gradualmente dar 

novos direcionamentos às suas pesquisas. Se os estudos vitimológicos tinham anteriormente 

como preocupação central as formas pelas quais a vítima contribuía causalmente para o 

resultado delitivo, a partir do final da década de 1970 e 1980 essa tendência passa a ser 

encarada com maiores restrições. Não que as relações causais que as interações 

vítima/ofensor poderiam ter sobre o evento delitivo tenham perdido sua razão de ser para a 

vitimologia. Ao contrário, e em verdade, o que ocorre é uma atenuação destas perspectivas, 

porém de modo a possibilitar uma verdadeira ampliação das preocupações vitimológicas – 

mais especificamente, compreender cientificamente as raízes sociais e os conteúdos morais 

dos processos de vitimização, alinhando-se a um ascendente movimento extracientífico de 

reafirmação das liberdades pessoais das vítimas. Essa inovação da agenda vitimológica 

consiste, portanto, em uma espécie de input resultante das tensões estabelecidas entre, de um 

lado, as tradicionais linhas interacionistas tradicionais do início da vitimologia, e, de outro, 

as críticas opostas por discursos mais fortemente vinculados à reafirmação dos direitos das 

vítimas308. Mais precisamente, a nova percepção é de que o vitimólogo não se confunde com 

a vítima, mas tem com ela uma espécie de compromisso que é internalizado em seus estudos: 

a vítima é, neste sentido, trabalhada como um elo entre ciência e sociedade, de tal maneira 

que as experiências individuais de vitimização e as demandas sociais postas ou relacionadas 

às vítimas passam a ser compreendidas como genuínos objetos de pesquisa309.  

Independentemente da nomenclatura que se queira atribuir às transformações 

internas à vitimologia, o fato é que ela, como disciplina, ganha contornos mais 

                                                           
307 TAMARIT SUMALLA, Josep M. Los derechos de las víctimas. In: TAMARIT SUMALLA, Josep Mª 
(coord.); VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina; SERRANO MASIP, Mercedes. El estatuto de las víctimas de 
delitos: comentarios a la Ley 4/2015. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 15-68 (p. 17). Consta da Declaração 
o conceito de vítima: “pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido dano, inclusive lesões de 
ordem física ou mental, sofrimento emocional, prejuízo econômico ou debilitação substancial de seus direitos 
fundamentais, por atos ou omissões praticadas em violação às leis penais em vigor nos Estados Membros, 
incluindo-se leis que proíbem o abuso criminoso de poder”.  
308 SEBBA, Leslie; BERENBLUM, Tamar. “Victimology and the sociology of new disciplines: a research 
agenda”. International Review of Victimology, v. 20, n. 1, p. 7-30, 2014 (p. 10-12).  
309 HERRERA MORENO, Myriam. “Humanización social y luz victimológica”. Eguzkilore: Cuaderno del 
Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, n. 26, p.73-85, 2012 (p. 74-75). 
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marcadamente críticos. O termo crítica assume, aqui, diferentes conotações, no sentido de 

expandir a vitimologia para além das estritas relações interindividuais entre criminoso e 

vítima. Caberia, neste sentido, estudar as estruturas sociais em que ocorrem os processos de 

vitimização; as experiências individuais das vítimas; como elas, agora entendidas como 

sujeitos empíricos de atuação moral mais ampla, relacionam-se ou podem vir a se relacionar 

criticamente com tais estruturas; e, inclusive, o desempenho das normas, instituições e 

policies que supostamente dirigem-se a atender às necessidades das vítimas310. Trata-se, 

portanto, de uma relação recursiva entre capacidade de agência (agency) e estrutura social. 

Além de assumirem a relevância de objetos de estudo, as experiências individuais e coletivas 

de vitimização revelam ainda o potencial das vítimas de, dinamicamente, manter ou 

modificar as estruturas nas quais foram vitimizadas e em que socialmente atuam311.  

Não à toa os movimentos de defesa dos direitos das vítimas mostram-se fundamentais 

a estas novas orientações da pesquisa vitimológica, visto que, a partir deles, as vítimas não 

apenas interpretam os preenchimentos morais de sua vitimização, como avaliam as 

estruturas sociais que condicionaram o conflito, criticando-as e apresentando propostas de 

superação dos problemas experienciados. Exemplo paradigmático dessa reconstrução no 

interior da vitimologia se dá a partir da incursão que os estudos de orientação feminista 

fizeram sobre os processos de vitimização, apontando como as bases vitimológicas 

tradicionais não consideravam realidades materiais que inseriam mulheres em determinadas 

                                                           
310 “Uma vitimologia crítica informada por essas ideias problematiza tanto o direito quanto o papel do estado, 
e coloca no centro da agenda questões conceituais e empíricas levantadas pelo movimento feminista. Ela não 
o faz, contudo, de maneira simples ou direta, uma vez que estas ideias exigem uma explicação sobre a relação 
recursiva entre capacidade de agência e estrutura. [...] A vitimologia crítica, tal como concebida nesse texto, 
constitui uma tentativa de examinar o contexto social mais amplo no qual algumas versões da vitimologia 
tornaram-se mais dominantes que outras, e também entender como estas versões da vitimologia estão 
interligadas com questões sobre as respostas políticas e oferta de serviços a vítimas de crime. Ela constitui uma 
tentativa de apreciar como os mecanismos generativos do capitalismo e patriarcado estabelecem as condições 
materiais nas quais diferentes movimentos de vítimas afloraram. Estas noções proveem a vertente crítica no 
entendimento do particular impacto que as agendas de pesquisa e iniciativas de políticas públicas podem ou 
não ter. MAWBY, R.I.; WALKLATE, S. Critical victimology: international perspectives. Londres: Sage 
Publications, 1994, p. 17-21. Fattah expõe uma ideia diferente acerca do que, a seu ver, deveria constituir uma 
“vitimologia crítica”. Refratário ao que considerava ser uma “transformação ideológica da vitimologia”, Fattah 
sustenta a necessidade de que a criticidade vitimológica se expressasse na forma de um exame “(d)as assim 
chamadas ‘reformas’, a fim de avaliar seu impacto sobre vítimas e ofensores, sobre o sistema de justiça criminal 
e sobre a sociedade mais amplamente considerada”, de modo a “questionar a aceitação acrítica das muitas 
mudanças que tem sido retratadas como no melhor interesse das vítimas de crime”. Neste sentido, Fattah 
mostra-se cético tanto em face das políticas públicas de suposta orientação à vítima adotadas nos anos 1980 
em determinados países, como também à reorientação que a pesquisa vitimológica experimentou a partir da 
referida década – daí, afinal, conceber de modo distinto a ideia de uma “vitimologia crítica”. FATTAH, Ezzat 
A. The need for a critical victimology. In: FATTAH, Ezzat A. (ed.) Towards a critical victimology. Londres: 
The MacMillan Press, 1992, p. 3-26. 
311 WOLHUTER, Lorraine; OLLEY, Neil; DENHAM, David. Victimology: victimisation and victim’s rights. 
Nova York: Roudledge Cavendish, 2009, p. 26-28. 
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posições sociais – posições estas que, a seu turno, influenciavam tanto as vitimizações como 

a própria construção social que se faz do conceito de vítima. Destarte, expande-se a ideia de 

vitimização ao sofrimento vivenciado na esfera privada por mulheres, compreendendo-as 

ainda não como meros sujeitos passivos de um comportamento delitivo masculino, mas 

como agentes moralmente atuantes e que organizam estratégias próprias de resistência e 

sobrevivência. Evidente que, em consequência, embora não seja o mote central dos estudos, 

admite-se a possibilidade de incrementar os debates sobre se e como o direito poderia 

desenvolver estratégias mais sofisticadas de resposta à vitimização de gênero312.  

Se antes os estudos sobre a “precipitação vitimal” consideravam as vítimas – de certo 

modo – como moralmente responsáveis, a fim de compreender como a condução livre de 

suas vidas poderia aumentar os riscos de materialização do delito, a evolução da vitimologia 

expande de forma significativa essa atribuição de capacidade moral: a vítima não apenas 

interage com o criminoso, como também (i) possui e comunica uma experiência individual 

de vitimização; (ii) é situada em um contexto social estrutural que, em maior ou menor 

medida, influencia o delito e a forma que este assume; e (iii) atua socialmente no sentido de 

se relacionar mais ou menos criticamente com tais estruturas sociais, seja de forma 

individual ou em associação. Esta confluência entre produção científica e as teses de 

reafirmação das liberdades pessoais da vítima resultou em seu maior reconhecimento como 

sujeito relevante para a ordem jurídica e moralmente responsável, na medida em que lhe é 

reconhecido potencial protagonismo na interação com o meio social, despertando ainda a 

atenção para a necessidade de se adotar medidas de proteção adequadas às distintas formas 

de vitimização.  

 

 

  

                                                           
312 Sobre isso, cf. WALKLATE, Sandra. Can there be a feminist victimology? In: DAVIES, Pamela; 
FRANCIS, Peter; JUPP, Victor (ed.) Victimisation: theory, research and policy. Nova York: Palgrave 
Macmillan, 2003, p. 28-45. 
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3.3. Recrudescimento punitivo como efeito colateral do redescobrimento da vítima: 
análise crítica e propostas para uma releitura do problema 

 

3.3.1. A instrumentalização da vítima nos discursos securitários 
 

Recorrer à figura da vítima como pilar de sustentação de rígidas intervenções 

securitárias é artifício comum nos discursos que são veiculados pelo poder político, em 

função de interesses variados – e nem sempre efetivamente relacionados às pessoas afetadas 

pelo delito313. No entanto, longe de superar a indiferença com relação à vítima, as teses 

alinhadas à ideia de lei e ordem tendem a instrumentalizar a vítima na forma de uma 

simbólica e abstrata personagem representativa, que concentra e exterioriza as preocupações 

securitárias de uma determinada sociedade. É mediante esse artifício retórico teoricamente 

pró-vítima que se reforçam condições sociais e emocionais mais propícias à proposição de 

agendas de endurecimento securitário314. 

A dessubjetivação das vítimas nos discursos securitários abre espaço para críticas 

que ressaltam outros problemas que transcendem a instrumentalização da vítima para fins 

políticos. Um deles é o perigo de que essa personagem representativa, idealizada pelo 

discurso populista como “frágil”, crie um rótulo que desconsidere a capacidade de ação 

(agency) destas pessoas como sujeitos. Aprofundando o argumento, Jeniffer L. Dunn 

sustenta que a categoria vítima involucraria uma ideia de passividade que não faria jus a 

pessoas que, em verdade, são dotadas de uma dinâmica preparação para agir. Esse poder 

                                                           
313 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p 65. Como exemplo, tendo como objeto a as políticas securitárias desenvolvidas pelo Labour Party na 
Inglaterra a partir da década de 1990, Michael Tonry afirma que se tratavam de policies expressivas, voltadas 
principalmente à apreensão de “ansiedades e ressentimentos públicos”. A hipótese de Tonry é que o 
endurecimento das políticas de segurança, apesar de em tese contrariar pautas liberais anteriormente defendidas 
pelo Labour Party, tinha como finalidade angariar apoio político-eleitoral de determinados setores da 
população. As linhas mestras desta reorientação das políticas de segurança britânica, por sua vez, estariam 
contidas nas frases “reequilibrar o sistema de justiça em favor da vítima” e “restaurar a confiança pública no 
sistema de justiça”. TONRY, Michael. The costly consequences of populist posturing: ASBOs, victims, 
‘rebalancing’ and diminution in support for civil liberties. Punishment & Society, v. 12, n. 4, p. 387-413, 2010 
(p. 388-389). As contundentes críticas de Tonry a essa polarização interesses da vítima vs. interesses do 
acusado será aprofundada mais adiante, no item 3 deste trabalho. Já no Brasil, ao analisar os sentidos das 
políticas de segurança nos governos Lula da Silva (2003-2010), Ana Claudia Cifali constata que políticas 
criminais de iniciativa de partidos mais à esquerda no espectro político brasileiro são ambivalentes: 
movimentam-se entre, de um lado, pautas penais positivas norteadas pela ideia de defesa dos direitos humanos 
por meio do direito penal (tráfico de pessoas, violência de gênero, racismo); e, de outro, recrudescimentos 
contra formas de criminalidade tradicionalmente alvo também de partidos considerados mais conservadores 
(tais como violência urbana e tráfico de drogas). CIFALI, Ana Claudia. A política criminal brasileira no 
governo Lula (2003-2010): diretrizes, reformas legais. São Paulo: IBCCRIM, 2016, p. 303-305. 
314 GARLAND, David. La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Trad. 
Máximo Sozzo. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005, p. 47 e 341 (nota 19, cap. 1). 
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de agency envolveria um potencial de enfrentar e superar o sofrimento, resistindo 

individualmente ou mediante articulações coletivas. A abstração de uma vítima frágil 

poderia até inspirar alguma simpatia social; porém, isso se daria de forma interligada a 

sentimentos de “pena” e, em casos extremos, até mesmo de “desprezo” por pessoas 

encaradas como incapazes de agir por conta própria. Nestas bases se erige, inclusive, um 

movimento de transição terminológica que teria como proposta a superação da categoria 

vítima (especialmente em casos de violência de gênero), em virtude do rótulo de “passiva” 

e de despertar sentimentos de pena, passando-se se adotar a noção de sobrevivente ou agente, 

figura mais ativa e merecedora de admiração por sua postura resiliente. Tais diferenças 

influenciariam não apenas a forma pela qual estas pessoas são socialmente compreendidas, 

mas também o tratamento jurídico, científico e político que lhes é dispensado – o que parece 

ter claro impacto no campo securitário315.  

O movimento conceitual “agents, not victims” tem o aspecto positivo de reafirmar a 

autonomia moral das pessoas classificadas como vítimas, afastando tipos ideais de 

fragilidade pessoal que, em verdade, não conduzem a policies securitárias efetivamente 

orientadas à vítima. Na realidade, refutar a denominação “vítima” pode integrar uma agenda 

social mais ampla, e que tem sua razão de ser: a criação simbólica de uma vítima idealizada 

pode acabar servindo como meio de negar direitos a pessoas que, mesmo tendo sofrido uma 

experiência de vitimização, não possuem determinada característica normalmente atribuídas 

a esta vítima-personagem. A consequência seria relegar sujeitos que, por algum motivo são 

considerados fora desses parâmetros, a um limbo de desproteção ainda que tenham sofrido 

um injusto, sujeitando-os às contingências de juízos valorativos altamente subjetivos316. 

A questão terminológica vítima ou agente pode ser de extrema e concreta relevância 

valorativa para a pessoa vitimada. Pesquisas vitimológicas qualitativas indicam que pessoas 

que passaram por experiências interpessoais traumáticas podem efetivamente, por vezes, 

                                                           
315 DUNN, Jennifer L. “The politics of empathy: social movements and victim repertoires”. Sociological Focus, 
v. 37, n. 3, p. 235-250, ago. 2004. 
316 Isso se reflete, por exemplo, em alguns entendimentos de que seria possível excluir ou atenuar a 
responsabilidade de agressores sexuais de crianças e adolescentes, caso estas últimas sejam interpretadas como 
“não-anjos” ou “inocentes”, traços usualmente atribuídos à infância ou à vítima infantil. MCALINDEN, Anne-
Marie. “Deconstructing victim and offender identities in discourses on child sexual abuse: hierarchies, blame 
and the good/evil dialectic”. The British Journal of Criminology, v. 54, n. 2, p. 180–198, mar. 2014 (p. 185). 
Nesse mesmo sentido, há pesquisas salientando a existência de comportamentos decisórios judiciais que, em 
casos concretos de violência contra a mulher, negam a aplicação de legislações protetivas caso se entenda que 
a vítima não possui características como “hipossuficiência” ou “vulnerabilidade”. SEVERI, Fabiana Cristina. 
Enfrentamento à violência contra as mulheres e a domesticação da Lei Maria da Penha: elementos do projeto 
jurídico feminista no Brasil. Tese de Livre-Docência apresentada à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto-SP, 2017, p. 90-91. 
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preferirem ver a si mesmas e serem consideradas pelos demais como “sobreviventes”, em 

vez de “vítimas”. Isso indica que a questão adentra o campo da autocompreensão qualitativa 

do sujeito, cuja reinserção comunitária após o trauma em muito dependerá de como será 

interpretado por seus pares ou por si próprio. A construção social da identidade da vítima 

pode, portanto, não apenas influir em seus sentimentos de autorrespeito, mas também 

influenciar como se desenvolverão suas relações – de reconhecimento – em sociedade. Da 

mesma forma, na outra ponta da interação social, a forma pela qual a vítima é representada 

nas distintas narrativas securitárias também é relevante por poder trazer consequências 

diretas sobre a orientação adotada pelas políticas que a ela se dirigem. Se é verdade que as 

vítimas têm capacidade de agency para redefinirem suas identidades sociais, também é fato 

que essa aptidão depende, em alguma medida, da realidade social e material na qual estes 

sujeitos estão concretamente317.  

Como visto, ao entenderem que a categorização de determinadas pessoas como 

vítimas comumente vem aliada a uma carga moral pejorativa, estas teses postulam que mais 

adequado seria denominar estes sujeitos como sobreviventes, admiráveis por sua resistência 

e “preparação para agir”. Aqui, ganha especial relevância as ressalvas colocadas por Gudrun 

Dahl, que atentam para o fato de estas linhas de pensamento, não obstante seus méritos e 

correções, não escaparem de complexos dilemas morais. Dahl estabelece poderosa crítica ao 

argumentar que, ainda que de forma implícita e não intencional, o lado inverso das narrativas 

“agents, not victims” pode ser bastante problemático: se de um lado há os sobreviventes, no 

outro figurariam aquelas pessoas que não satisfazem os standards de resiliência dignos de 

admiração. Se aqueles são os sobreviventes, estes últimas seriam as vítimas – 

comparativamente mais “passivas”, abaláveis, valoradas socialmente de forma menos 

positiva. Esta polarização não é construída explicitamente pelas teses criticadas por Dahl, 

sendo primordialmente um raciocínio inverso por ela estabelecido, a fim de expor possíveis 

                                                           
317 Estes são alguns dos resultados obtidos por Inger Skjelsbæk em pesquisa que realizou entrevistas com cinco 
mulheres, vítimas de estupro durante a guerra da Bósnia-Herzegovina (ocorrida entre os anos de 1992 e 1995). 
A partir destas entrevistas, Skjelsbæk encontrou a seguinte duplicidade de narrativas: (i) enquanto vítimas 
étnicas, as respondentes viam a si mesmas como “sobreviventes”, noção aliada à ausência de culpa pelo que 
sofreram, ao apoio de suas famílias, bem como a seu engajamento em obter a condenação de seus agressores; 
(ii) já como vítimas de gênero, as mesmas mulheres construíam para si “enredos de vítima” (victim plot), cujas 
características centrais seriam sensações como insegurança, culpa, vergonha, imobilidade e dores físicas. 
Evidente que classificar sua posição desta ou daquela forma depende do sentido atribuído concretamente a 
vítima ou sobrevivente. Em todo caso, a conclusão mais relevante é que “posicionar a si mesmo principalmente 
como vítima versus sobrevivente [...] tem diferentes impactos nas relações intrapessoais, interpessoais e 
sociais” – ou seja, em última análise, impacta as próprias relações de reconhecimento na comunidade em que 
a vítima se insere. SKJELSBÆK, Inger. “Victim and survivor: narrated social identities of women who 
experienced rape during the war in Bosnia-Herzegovina”. Feminism & Psychology, v. 16, n. 4, p. 373-403, 
2006 (p. 396). 
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riscos que o superdimensionamento da capacidade de agency, desprovido de atenuações 

atentas às especificidades de determinadas realidades, pode acabar potencializando. O 

argumento central da autora é que esse modo de ver as coisas desconsideraria o fato de que 

nem todos os sujeitos e grupos sociais vitimados, ainda que jurídica e idealmente iguais, 

possuem as mesmas condições concretas (pessoais, sociais, econômicas, institucionais, 

culturais) para, de forma socialmente impactante, resistir a sua vitimização ou reagir contra 

as contingências estruturais que a determinam318.   

Em absoluto, não há problema em se utilizar o termo “sobrevivente” parar se referir 

a alguém que sofreu as consequências de um crime ou de outro fato vitimizante. Mesmo 

porque, como analisado, a discussão possui diversos impactos concretos nos âmbitos pessoal 

e coletivo, convidando pesquisadores a refletirem sobre como interpretam e descrevem os 

problemas sociais. A questão é, primeiramente, não perder de vista que, acima de 

preocupações teóricas e sociais com a delimitação racional de categorias, existem sujeitos e 

situações concretas que nem sempre se amoldam a esta ou aquela classificação. É preciso 

zelar para que polarizações conceituais como esta não acabem tendo como efeito colateral o 

fornecimento de narrativas em que outras formas de desrespeito social podem vir a se apoiar 

– no caso, eventuais desapreços direcionados a vítimas, cuja situação pessoal e social 

desperta a necessidade de relações mais intensas de solidariedade.  

Se de uma menor resiliência ou articulação por parte de pessoas e grupos vitimados 

decorrer uma necessidade de intervenção mais intensa por parte do Estado ou sociedade, 

denominar estes sujeitos como “vítimas” não pode ensejar uma redução de seu valor como 

agentes morais. Pelo contrário, o mote destas medidas de proteção e assistência orientadas a 

estas pessoas deve ser o restabelecimento de um equilíbrio relacional que fora perturbado 

pela vitimização. Todas as vítimas e grupos vitimados compartilham de um “poder de 

agência”. O ponto é que o alcance desse poder é bastante variável, sendo necessário avaliar 

em que medida estruturas sociais e condições pessoais gravemente assimétricas têm de, 

concretamente, tornar também desiguais as oportunidades que cada vítima e grupo têm de 

articulação e resistência. Reconhecer a necessidade dessa atenção diferenciada, afastando-

se de generalizações, é individualizar as experiências de vitimização de modo a considerar 

vítimas como sujeitos empíricos, cujo valor moral naquele contexto de sociabilidade em 

nada diminui pelo fato de ter sofrido um injusto.  

                                                           
318 DAHL, Gudrun. “Sociology and beyond: agency, victimisation and the ethics of writing”. Asian Journal of 
Social Science, v. 37, p. 391-407, 2009. 
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Longe de reinvocar o distorcido sentimento de pena despertado pelas teses law and 

order, o reconhecimento de vítimas como sujeitos empíricos moralmente relevantes busca 

estimular a construção de novas tramas de solidariedade que permitam, na medida das 

preferências de cada vítima, auxiliar-lhes de modo mais adequado no enfrentamento e 

superação dos problemas que envolvem sua vitimização. Esse reconhecimento e 

individuação, além de ser justamente o oposto de reduzir do valor moral de vítimas, 

constitui-se em passo essencial para que suas experiências e expectativas concretas sejam 

efetivamente absorvidas e levadas em conta nos debates em torno da segurança pública. Ao 

pensar modelos e práticas de segurança orientados à vítima, afastar-se de arquétipos parece 

ser decisivo para a definição de fórmulas mais apropriadas de lidar com as distintas e 

complexas realidades do problema vitimal. 

 

3.3.2. Movimentos de vítimas como fatores de desestabilização do direito penal? 
 

A percepção segundo a qual a pressão exercida por grupos de vítimas sobre poderes 

públicos tendem a potencializar um senso comum punitivo não é totalmente desprovida de 

fundamento. Ao contrário, como já afirmado, há experiências concretas em que 

endurecimentos securitários advieram de uma aproximação contingencial entre poder 

político, comoção popular e reivindicações dotadas de alguma carga emocional. Como 

exemplos de casos que ilustram como essa canalização e apreensão seletiva dos sentimentos 

de vítimas pode influenciar políticas de segurança bastante constritivas, três casos 

emblemáticos: (i) no Reino Unido, a Sarah’s Law decorreu de intensa campanha promovida 

pela família de Sarah Payne, criança sequestrada e assassinada por homem que possuía 

antecedentes de agressão sexual infantil. O resultado da lei foi a instituição do Child Sex 

Offender Disclosure Scheme, programa pelo qual se oportunizava ao público um acesso 

controlado a listas contendo informações sobre sujeitos com histórico de pedofilia ou outras 

práticas perigosas à criança319; (ii) nos Estados Unidos, especialmente no estado da 

Califórnia, a adoção das leis three-strikes and you’re out foi precedida de debates fortemente 

                                                           
319 Segundo estudo realizado por Stephen P. Savage e Sarah Charman, o caso Sarah Payne especificamente 
teria sido resultado de uma confluência de diferentes forças: (i) as ações dos defensores da campanha em si, 
canalizando-se toda uma energia utilizada para lidar com a dor da perda; (ii) o ganho de influência política por 
parte desses movimentos individualizáveis, que giram em torno de demandas mais restritamente delimitadas 
(single-issue), e cujas pautas também integram as agendas da mídia local; e (iii) o poder que as imagens e 
emoções associadas a perda e maternidade têm de impulsionar as “campanhas de justiça”. SAVAGE, Stephen 
P.; CHARMAN, Sarah. Public protectionism and “Sara’s Law”: exerting pressure through single issue 
campaigns. In: NASH, Mike; WILLIAMS, Andy (ed.). Handbook of public protection. Nova York: Willan 
Publishing, 2010, p. 434-453. 
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emocionais, em virtude de pressão pública exercida por familiares de vítimas e meios de 

comunicação, ganhando força a partir da repercussão de dois crimes violentos cometidos por 

sujeitos que possuíam registros criminais320; e, (iii) no Brasil, a Lei dos Crimes Hediondos, 

criada e posteriormente emendada em meio a uma discutível atmosfera de emergência social, 

formada após crimes contra celebridades locais que, além de grande repercussão jornalística, 

despertaram movimentos de familiares por medidas legislativas que retirassem benefícios 

penais dispensados a indivíduos condenados por determinados delitos321. 

Tais exemplos demonstram o potencial de enrijecimento securitário contido 

especialmente em movimentos single-issue, tendo em vista que, aparentemente, demandas 

passíveis de serem personificadas nas figuras de vítimas individualizadas tendem a ser de 

mais fácil assimilação e identificação pelo público. Não obstante, parece cientificamente 

inadequado considerar uma maior participação de movimentos de vítimas como um 

elemento que, inexoravelmente, produz irracionalidades penais e excessos revanchistas na 

formulação das políticas de segurança. Uma descrição mais adequada à realidade desses 

movimentos implica um grau maior de complexificação, que busque abranger suas distintas 

formatações e agendas. 

Inicialmente, é essencial pontuar que quaisquer restrições a uma maior participação 

de organizações representativas de vítimas nos processos de tomada de decisão, seja política 

ou jurídica, não podem desconsiderar o fato de que esta tendência integra uma mais ampla 

redefinição conceitual da democracia: o aumento da influência dos chamados “grupos de 

pressão”322 dá-se em espaços democráticos cuja criação destina-se justamente a oportunizar 

                                                           
320 O primeiro desses crimes, ocorrido em 1992, foi o assassinato de Kimber Reynolds durante uma tentativa 
de roubo, cujo autor possuía condenações por outros crimes, especialmente relativos a patrimônio e drogas. O 
crime motivou uma intensa campanha da família Reynolds em defesa de um tratamento penal mais rigoroso 
aos reincidentes. Embora tenha sido encampada até por membros do Partido Republicano, a proposta ganharia 
maior força apenas em 1993, desta vez após o rapto, violação sexual e assassinato de uma garota de 12 anos 
por sujeito anteriormente condenado por sequestro. O caso deu nova força ao debate público, intensificando-
se as pressões sobre o Poder Legislativo. O resultado foi a aprovação da medida constritiva por ampla maioria, 
sem alterações em seu texto e com quase nenhum escrutínio por especialistas. JONES, Trevor; NEWBURN, 
Tim. “Three strikes and you’re out: exploring symbol and substance in American and British crime control 
politics”. British Journal of Criminology, v. 46, n. 5, p. 781-802, 2006 (p. 783-784). 
321 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000. 
322 Grupos de interesse são atores sociais que articulam demandas individuais e coletivas que, sem eles, 
chegariam ao poder público de forma mais difusa e pouco linear. Neste sentido, tais agrupamentos 
contribuiriam à congruência, racionalidade e viabilidade de determinadas exigências perante o Estado. Um 
grupo de interesse se converte em grupo de pressão quando deixa de operar apenas no âmbito social, 
alcançando o cenário político-institucional, de modo a buscar influir sobre um contexto de tomada de decisão 
– seja no âmbito dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. JEREZ, Miguel. Los grupos de presión. In: 
DEL ÁGUILA, Rafael (coord.). Manual de ciencia política. 5. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2008, p. 295-297.  
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uma maior integração popular aos assuntos públicos, para além de eleições regulares e 

periódicas323. Ou seja, por si só, a participação de grupos de vítimas no debate securitário 

faz parte de um ambiente democrático em processo de constante redefinição, sendo 

inadequadas a esta nova realidade teses que, de tão restritivas à atuação destes movimentos, 

beiram a defesa de que suas demandas sequer sejam levadas em conta. As distorções têm 

lugar a partir da utilização de políticas securitárias desproporcionalmente constritivas para 

encobrir um déficit estatal na estabilização de expectativas normativas em torno da 

segurança; ou, ainda, para dissimular a utilização do crime e da insegurança como capitais 

políticos aptos a produzir ordenação social324, inclusive sobre assuntos que nem sempre 

dizem respeito à esfera penal325. 

Em todo caso, essa premissa não afasta a necessidade de um olhar científico mais 

atento sobre como as dinâmicas de interação entre movimentos de pressão e poder público 

podem dar ensejo à formulação de políticas de segurança mais rígidas. Especificamente no 

que concerne às posturas que o público assume diante da criminalidade, pesquisas empíricas 

que se dedicaram ao problema mostraram-se pouco conclusivas a respeito de se e em que 

medida uma maior sensação de medo do crime leva determinada população a ter atitudes 

punitivas mais acentuadas. Em verdade, há tanto estudos que indicam haver uma relação 

entre insegurança subjetiva, atitudes punitivas e a adoção de políticas constritivas326, quanto 

                                                           
323 PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Trad. Luiz Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992. 
324 PAVARINI, Massimo. Gobierno del miedo o a través del miedo? In: Máximo Sozzo (org.). Por una 
sociología crítica del control social: ensayos en honor a Juan S. Pegoraro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Del Puerto, 2010, p. 145. 
325 SIMON, Jonathan. Governing through crime: how the war on crime transformed American democracy and 
created a culture of fear. Nova York: Oxford University Press, 2007, p. 3 e ss. 
326 É o caso, por exemplo, da pesquisa desenvolvida por Will Jennings et al., cujos resultados demonstram que, 
entre 1980-2010, uma atitude mais punitivista das populações inglesa e galesa precedeu e acompanhou 
movimentos de expansão da população carcerária nesses países; da mesma forma que, na medida em que o 
decorrer do tempo e a diminuição dos índices de criminalidade abrandou a avaliação popular quanto às políticas 
securitárias consideradas ideais, o número de encarcerados veio a diminuir. Os autores utilizaram dados da 
British Election Studies (BES), da British Crime Survey (atual Crime Survey for England and Wales – CSEW), 
da British Social Attitudes Survey e, por fim, de determinadas pesquisas de opinião. Para superar a dificuldade 
de extrair tendências subjacentes às esparsas informações contidas em cada uma destas bases de dados, foi 
utilizado algoritmo (dyad ratios algorithm) por meio cujo princípio é de que “a ratio das respostas às pesquisas 
de nível agregado em diferentes pontos do tempo proveem significativa informação sobre o estado relativo da 
opinião pública – contando-nos se, em média, as atitudes públicas se tornaram mais ou menos punitivo”. 
JENNINGS, Will et al. “Penal populism and the public thermostat: crime, punitiveness, and public policy”. 
Governance: an International Journal of Policy, Administration, and institutions, v. 30, n. 3, p. 463-481, jul. 
2017. 
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outras tantas análises que não encontraram evidências suficientemente seguras destas 

conexões327.  

Importante ressaltar que tais estudos buscaram identificar conexões entre atitudes 

punitivas e uma sensação de temor que não necessariamente deriva de experiências 

individuais de vitimização; ou seja, podendo abranger um sentimento de insegurança 

decorrente de outros fatores. Todavia, avançando no debate, a realidade é que correlações 

entre atitudes punitivas e experiências pessoais de vitimização (ou seja, não a mera 

insegurança subjetiva em si) são de ainda mais difícil demonstração empírica.  

 Embora haja indícios razoavelmente seguros de que vítimas desenvolvem uma 

participação política mais ativa em comparação com pessoas que não foram vitimizadas328, 

esta maior interação na esfera pública não tem como consequência inexorável a veiculação 

de demandas por maior rigor securitário. Ao contrário, ao realizarem um levantamentos de 

estudos empíricos que se dedicaram à questão, Kleck e Jacksonconcluíram que a maioria 

não encontrou evidências significativas e seguras de que ter sido vítima leva pessoas a 

adotarem uma postura mais punitiva329.  

Da mesma forma, contrariando teses generalizantes de que a participação de vítimas 

enseja riscos de serem delineadas políticas securitárias menos democráticas, evidências 

recentemente extraídas da realidade latino-americana por Alin M. Ceobanu, Charles H. 

Wood e Ludmila Ribeiro deram conta de que não há conexão entre ser vitimizado e apoiar 

regimes políticos autoritários330. Em verdade, há análises indicando que, além de não 

                                                           
327 KLECK, Gary; JACKSON, Dylan Baker. “Does crime cause punitiveness?” Crime & Delinquency, v. 63, 
n. 12, p. 1572-1599, 2017. No artigo de Gary Kleck e Dylan Baker Jackson, são elencados vários trabalhos 
cujos resultados possibilitam conclusões fundamentalmente opostas. O próprio estudo dos autores, que 
entrevistaram uma amostra de 1.500 norte-americanos maiores de 18 anos, não encontrou conexões 
significativas entre o apoio a políticas securitárias mais rígidas (pena de morte e prisões mais longas) e fatores 
como medo do crime, índices concretos de criminalidade, vitimização anterior ou percepção subjetiva do risco 
de ser vitimizado. A conclusão da pesquisa empírica por eles desenvolvida foi que o apoio a tratamentos mais 
duros dispensados a criminosos seria mais influenciado por questões como raça (brancos demonstraram maior 
suporte a políticas de segurança mais rígidas), ideologia (especificamente maior ou menor influência do Partido 
Republicano na localidade do respondente) e o quanto a pessoa acompanha as representações da criminalidade 
realizadas pelos veículos locais de comunicação. 
328 BATESON, Regina. “Crime victimization and political participation”. American Political Science Review, 
v. 106, n. 3, p. 570-587, ago. 2012. 
329 KLECK, Gary; JACKSON, Dylan Baker. “Does crime cause punitiveness?”... op. cit., p. 1577-1578. Em 
sentido similar, BATESON, Regina. “Crime victimization and political participation”… op. cit.; 
HARTNAGEL, Timothy F.; TEMPLETON, Laura J. “Emotions about crime and attitudes to punishment”. 
Punishment & Society, v. 14, n. 4, p. 452-474, 2012; KING, Anna; MARUNA, Sadd. Is a conservative just a 
liberal who has been mugged? Punishment & Society, n. 11, 137-169, 2009.  
330 CEOBANU, Alin M.; WOOD, Charles H.; RIBEIRO, Ludmila. Crime victimization and public support for 
democracy: evidence from Latin America. International Journal of Public Opinion Research, Oxford, v. 23, 
n. 1, p. 56-78, 2010. A pesquisa conduzida por Alin M. Ceobanu, Charles H. Wood e Ludmila Ribeiro, valendo-
se de dados do Barômetro das Américas com relação a dez países latino-americanos, identificou que 
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necessariamente serem apoiadas por vítimas, políticas “tough on crime” podem ser adotadas 

contrariando suas preferências acerca de como deveria ser conduzida a segurança pública331.  

Considerando “vítimas” como um macrogrupo que engloba várias e distintas 

realidades de vitimização, cada um desses contextos dá ensejo a diferentes necessidades. 

Estas necessidades, por sua vez, influenciam diretamente sobre quais serão as demandas de 

cada movimento; sendo equivocado generalizar movimentos de vítimas como atores cujas 

pautas consistem em meras exigências emocionadas por rigor securitário. É com base nisso 

que Antony Pemberton332 sugere uma classificação das necessidades comumente 

exteriorizadas por vítimas, e que são determinantes para a formação as movimentações 

políticas realizadas por grupos de vítimas:  

 

(i) Necessidades procedimentais, tais como: direitos de maior participação 

processual e condições efetivas para exercê-la, acesso e recebimento de 

informações sobre os processos e resultados relativos a seus casos, além de 

um tratamento respeitoso e justo;  

(ii) Necessidades referentes a resultados, categoria que comportaria uma série 

de demandas: experimentar reações positivas da sociedade, no sentido de que 

esta reconheça as particularidades e dificuldades daquela; receber 

compensação material, não apenas pelo dano financeiro imediato, mas 

também pelos danos intangíveis e custos futuros decorrentes de sua 

vitimização; sensação de que a justiça foi feita na resolução de seu caso (aqui 

tem peso o aspecto retributivo); contar com segurança contra retaliações e 

ameaças no decorrer de seu caso, bem como para evitar que volte a ser 

vitimizada no futuro; iniciativas de prevenção à vitimização secundária. 

 

                                                           
experiências de vitimização costumam causar uma redução nos índices de satisfação com a democracia. Esta 
constatação pode guardar relação com a tendência que o sujeito vitimizado tem de perder, em tese e ao menos 
parcialmente, a confiança no potencial do Estado de promover segurança pública e aplicar a lei. No entanto, a 
mesma pesquisa identificou que vítimas de crime na América Latina, não obstante tendam a ser menos 
satisfeitos com a democracia, não concordam com substituí-la por “outro tipo de governo” ou por “um governo 
autoritário” – não havendo, portanto, relações claras entre vitimização e eventuais diminuições nos indicativos 
de preferência pela democracia. 
331 WILLIAMS, Timothy. “Trump wants to get tough on crime. Victims don’t agree”. The New York Times, 
Nova York, 11. aug. 2017. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/08/11/us/crime-victims-poll-
trump-agenda.html>. Acesso em: 14 dez. 2017.  
332 PEMBERTON, Antony. Victim movements: from diversified needs to varying criminal justice agendas. 
Acta Criminologica, v. 22, n. 3, p. 1-23, 2009. 
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Como se nota, exigências de “justiça” e desejos de retribuição ao ofensor fazem parte 

do grupo de necessidades definidas por Pemberton como referentes a resultados. Contudo, 

trata-se de apenas uma dentre várias outras expectativas que podem integrar discursos pró-

vítima, sendo que a retribuição ao ofensor pode não ser a prioridade, ou sequer compor a 

agenda de determinado grupo.   

Quais pautas serão defendidas pelos movimentos de vítimas depende de fatores como 

a severidade do processo de vitimização sofrido (em tese, crimes mais graves envolveriam 

demandas mais intensas por retribuição); da possibilidade de compensação (quanto maior a 

possibilidade de reparação, tende-se a aumentar sua relevância e diminuírem as angústias 

por retribuição); de como o sistema de justiça criminal internaliza as expectativas da vítima 

e que peso atribui a elas; ou mesmo do quanto aquele grupo de vítimas efetivamente aspira 

a uma maior participação processual (haveria diferenças entre grupos acerca do grau de 

prioridade assinalado à participação processual, bem como divergências sobre os 

mecanismos concretos pelos quais ela se daria). Detalhando ainda mais esta variabilidade, 

Pemberton exemplifica que, enquanto alguns movimentos preocupam-se mais com o 

estabelecimento de serviços de assistência à vítima (caso europeu, retratado principalmente 

a partir dos programas de Victim Support), outros priorizam a positivação de direitos 

processuais que possibilitem influenciar o convencimento decisório judicial a fim de obter 

ou agravar condenações. Também neste sentido, destaca o autor que, se há movimentos de 

vítimas mais transitórios, formados como resposta pontual a casos criminais específicos e de 

repercussão, há outros movimentos (feminista, negro, LGBT e outros) cujo foco é o 

enfrentamento de questões estruturais que contribuem para formas mais contínuas de 

vitimização. Tudo isso demonstra como, ao final, as demandas e necessidades das vítimas 

representadas por movimentos sociais se correlacionam com a perspectiva que estes atores 

têm do próprio Sistema de Justiça criminal. 

Além das especificidades das experiências de vitimização, também podem impactar 

sobre o posicionamento de vítimas acerca das políticas de segurança outras circunstâncias 

concretas. Em grande medida, correlações entre victim advocacy, sentimentos revanchistas 

e a adoção de políticas constritivas sujeitam-se a fatores históricos e sociais. Essa 

variabilidade contingencial foi demonstrada em estudo qualitativo que comparou a atuação 

de dois movimentos de vítimas nos Estados Unidos – mais especificamente, o processo 

político que culminou na Victims’ Bill of Rights, legislação promulgada no estado da 

Califórnia em 1982, e o debate que resultou no Community Protection Act, positivado em 

Washington D.C. em 1990. Nesse estudo, Vanessa Barker encontrou indícios de que 
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estruturas político-sociais e o grau de “engajamento cívico” de uma sociedade influem tanto 

sobre as pautas defendidas pelos movimentos, como também sobre os resultados político-

criminais derivados de sua articulação junto aos poderes públicos333.  

De um lado, segundo a autora, atitudes punitivas seriam características de protestos 

morais “dogmáticos”, que tenderiam a surgir em cenários dotados de características bastante 

específicas: contextos em que há pouco engajamento popular nos processos políticos de 

decision-making; predominância de meios contenciosos de conflitos sociais, orientados por 

uma lógica de the winner takes it all; um enfraquecimento dos laços sociais de reciprocidade; 

além de uma polarização social exacerbada em torno de temas sensíveis, guiada por lógicas 

de mero “sim/não”, “contra/favorável”. O resultado desse conjunto de fatores seria políticas 

securitárias predominantemente retributivas e voltadas a reafirmar o valor da vítima em 

desfavor do ofensor, como se fosse um “jogo de soma zero” que não permitisse gradações 

(este teria sido caso da Califórnia). De outro lado, protestos menos “dogmáticos” e mais 

“pluralistas” (entendidos como aqueles que reconhecem haver princípios morais em conflito, 

todos merecedores de serem igualmente considerados) tenderiam a formar-se em realidades 

marcadas por: maior participação popular no processo político; meios conciliatórios de 

resolução das disputas sociais, que aumentem as possibilidades de se chegar a entendimentos 

mútuos e concessões; além de instituições de orientação mais deliberativa. Esse conjunto de 

variáveis incrementaria a possibilidade de se chegar a soluções mais pragmáticas, 

reconciliatórias e restaurativas, que transcendessem o aspecto retributivo. Em síntese: 

alternativas que, ao mesmo tempo, atendessem aos interesses das vítimas, atentassem à 

necessidade de retribuição ao ofensor e não desconsiderassem seus direitos individuais, 

tendo ainda algum potencial para redução da criminalidade (esta teria sido a experiência de 

Washington) 334. 

Destarte, entender movimentos de vítimas como grupos que necessariamente estão 

vinculados a atitudes punitivas mostra-se distante da complexidade empírica destes 

agrupamentos. Reduzir suas pautas a irracionais desejos de vingança contra o ofensor não 

corresponde à realidade empírica de estudos mais abrangentes. Como visto, suas agendas e 

formatações dependerão das particularidades de sua vitimização e das necessidades que dela 

decorrem, bem como da capacidade das estruturas políticas e sociais de absorverem as 

distintas perspectivas e expectativas em torno de como gerenciar o conflito vitimal. A 

                                                           
333 BARKER, Vanessa. “The politics of pain: a political institutionalist analysis of crime victims’ moral 
protests”. Law & Society Review, v. 41, n. 3, p. 619-663, 2007. 
334 Ibidem, p. 622, 626-627, 635-652. 
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contaminação de políticas de segurança por emoções revanchistas diz menos a respeito da 

realidade dos movimentos de vítimas, e mais sobre como o decision-making político pode 

mostrar-se frágil e interessadamente seletivo acerca de quais narrativas serão integradas ao 

processo de formulação da política pública.  Em vez de se impor restrições genéricas à 

participação dos movimentos de vítimas no debate securitário, mais adequado parece ser 

admiti-la como legítima e relevante para a construção de políticas securitárias adequadas, 

vez que se conhece e se considera as perspectivas de atores sociais diretamente interessados.  

 

3.3.3. Direitos da vítima e do ofensor: jogo de soma-zero ou tensão conciliável? 
 

Os argumentos até aqui apresentados problematizaram linhas de entendimento que, 

ao responsabilizarem a vítima e movimentos em defesa de seus interesses por excessos 

punitivos, parecem compreender que discutir uma política de segurança com maior 

orientação à vítima oferece riscos a um estado de liberdades. Se, por um lado, é inconsistente 

defender que vulnerar direitos de ofensores atende aos interesses das vítimas, também é 

incongruente, sob outra perspectiva, sustentar que um olhar diferenciado à vítima 

necessariamente dará ensejo a violações dos direitos fundamentais do acusado ou 

investigado335. Tonry, por meio de uma ilustrativa metáfora, afirma que tais posicionamentos 

parecem entender o sistema de justiça criminal como uma “torta de tamanho fixo”; ou seja, 

de modo que atribuir “um pedaço maior para as vítimas” significaria automaticamente 

conferir “um pedaço menor para os ofensores e vice-versa”, em um “jogo de soma-zero”336.  

Abstraindo a questão para além do âmbito da justiça criminal, a discussão reflete um 

embate mais amplo e tradicional acerca da relação entre coletividade e individualidade. Mais 

especificamente, trata-se da contraposição entre, em um primeiro polo, interpretações 

comunitaristas da sociedade, voltadas à delimitação dos “contextos de justiça” comunitários 

e seus impactos na formação das subjetividades; e, na outra ponta, discursos liberais 

preocupados fundamentalmente com o asseguramento das preferências pessoais e da 

autonomia individual no cerne da vida social337. Nos discursos securitários sobre a relação 

vítima-ofensor, o problema é redimensionado para questionar como políticas de segurança 

                                                           
335 SHERMAN, Lawrence; STRANG, Heather. “Repairing the harm: victims and restorative justice”. Utah 
Law Review, n. 1, p. 15-42, 2003 (p. 35-36). 
336 TONRY, Michael. “The costly consequences of populist posturing…”op. cit., p. 391. 
337 FORST, Rainer. Contextos da  justiça:  filosofia  política  para  além  de  liberalismo  e  comunitarismo. 
São Paulo: Boitempo, 2010. 
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podem acomodar os conflitos morais presentes nos distintos processos de vitimização, de 

modo a atender às aspirações das vítimas pela segurança de seus direitos, sem constringir 

abusivamente os direitos do ofensor338.  

Neste artigo, a análise do problema se iniciará por discutir em que medida a 

segurança como conceito relaciona-se com os direitos e liberdades individuais; para, então, 

definir como estas conexões se aplicam a vítima e ofensor nas interações morais presentes 

no conflito vitimal.  

Segundo Katrin Gierhake, há ao menos duas grandes correntes de pensamento sobre 

como deve ser encarada a relação entre segurança e liberdade, cujo grau de abstração é 

utilizado pela autora como forma de abranger as diversas interpretações possíveis do 

problema: (i) de um lado, perspectivas que assimetrizam a relação entre liberdade e 

segurança de forma tão acentuada, que passam a defender a necessidade de se privilegiar um 

em detrimento do outro – aqui, pode-se incorrer tanto na absolutização de conceitos liberais 

como autonomia individual, como em leituras segundo as quais a afetação das liberdades 

individuais seria um efeito colateral necessário à preservação de uma vida social segura; e, 

de outro lado, sob diferentes fundamentos estariam, (ii) correntes que compreendem 

liberdade e segurança como polos não aprioristicamente assimétricos, mas sim direitos (ou 

valores) complementares a serem cotejados conforme as peculiaridades da realidade social 

que se deseja alcançar com a decisão jurídica ou política339.   

Quanto à primeira perspectiva, como adiantado, incorre ela no problema de 

estabelecer uma oposição demasiadamente rígida entre condições de constituição da 

subjetividade (“aqui liberdade”) versus condições de constituição da sociabilidade (“aqui 

coletivismo”). Uma sociedade disfuncional, incapaz de conferir segurança às relações 

interpessoais de forma satisfatória, não proporciona as condições empíricas necessárias ao 

livre desenvolvimento das subjetividades. Como resultado de uma sociedade de tal modo 

insegura, adviria não mais do que um amontoado de indivíduos que, por não compartilharem 

de algo em comum, restariam isolados em suas percepções particulares340.  

                                                           
338 Analisando os problemas jurídico-penais relacionados a este problema, partindo de uma perspectiva da 
filosofia do sujeito, SAAD-DINIZ, Eduardo; MARIN, Gustavo de Carvalho. “Imputación moral orientada a la 
víctima como problema de imputación objetiva…” op. cit., p. 109-110. 
339 GIEHARKE, Katrin. Der Zusammenhang von Freiheit, Sicherheit und Strafe im Recht: eine Untersuchung 
zu den Grundlagen und Kriterien legitimer Terrorismusprävention. Berlin: Duncker&Humblot, 2013, p. 152. 
340 JAKOBS, Günther. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional. Trad. de 
Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feiióo Sánchez. Madrid: Civitas, 2000, p. 31-32. 
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Inclusive, é justamente esse encerramento dos indivíduos em si mesmos, 

supervalorando suas preferências pessoais como se socialmente descontextualizadas fossem, 

que pode dar sustentação a políticas de segurança que, justamente, colocam em risco os 

direitos individuais. Pensar o direito penal e as políticas criminais de segurança a partir de 

perspectivas meramente individualistas, despreocupadas com a dimensão interpessoal que 

as liberdades possuem na vida comunitária, caem no distorcido dilema de se escolher entre 

a segurança de alguns contra a liberdade de outros. Além de abrir espaço para subjetivismos 

decisórios nem sempre claros em seus fundamentos e objetivos, tais leituras relegam a um 

segundo plano a construção de alternativas securitárias que, ao mesmo tempo, originem-se 

a partir de laços de reciprocidade interpessoal e tenham o reforço destes laços como 

horizonte.  

A relação entre coesão social e segurança permanece um tema em aberto341, mas há 

trabalhos suficientemente consistentes apontando que elevados níveis de desconfiança 

interpessoal, bem como na relação indivíduo-Estado, não apenas prejudicam a administração 

da justiça, como também degradam tramas de solidariedade342 que poderiam evitar políticas 

securitárias excessivamente constritivas. Especificamente no contexto brasileiro, conforme 

pontuado por Sergio Adorno, seriam “raras” as “manifestações de solidariedade entre classes 

sociais, entre ricos e pobres, entre cidadãos protegidos pelas leis e os excluídos”, sendo que 

                                                           
341 Sobre essa relação circular entre crime e altos níveis de desconfiança interpessoal no meio social, enfocando 
o contexto latino-americano, Danilo Martuccelli e Bernardo Sorj afirmam que “a insegurança e o medo 
dessensibiliza as classes médias e as afasta da situação em que se encontram os setores mais pobres, que passam 
a ser vistos com desconfiança, em particular se são homens jovens, e mais ainda se têm traços mestiços, índios 
ou negros”; gerando, ainda, a possibilidade de a violência se fortalecer entre determinados setores como meio 
legítimo de oposição a um estado de invisibilidade social. MARTUCCELLI, Danilo; SORJ, Bernardo. O 
desafio latino-americano: coesão social e democracia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 170-
171. 
342 Este pensamento não se confunde com ideais conservadores de uma maior homogeneização social, 
refratários a perspectivas e configurações mais plurais de sociedade. Por outro lado, tampouco vai ao encontro 
de teses de que tramas de reconhecimento apenas podem advir de uma acentuação dos conflitos intersubjetivos 
e com a menor mediação estatal possível. Ao contrário, situa-se entre os esforços teóricos de conciliação entre 
a formação de um senso de comunidade ética e o respeito a demandas por reconhecimento de particularidades, 
postas por indivíduos ou minorias. Sem negar a natureza frequentemente assimétrica e conflitiva das relações 
interpessoais, o que se tem como premissa é que a solidariedade se encontra nas bases da própria ideia de 
reconhecimento: somente um comportamento solidário é capaz de fazer com que membros livres de uma 
comunidade enxerguem a si mesmos nos demais, e os demais em si mesmos, reconhecendo-os como sujeitos. 
Sujeitos relevantes em suas individualidades, porém também participantes de algo em comum, em condições 
de igualdade. Em raciocínio similar, ao analisar a relação entre conflitos sociais, reconhecimento e coesão 
social, Jeffrey C. Alexander (2006, p. 395-408) defende que o multiculturalismo, ou em última análise a 
convivência na diferença, “pode, na verdade, ser uma nova forma de integração social que, em vez de negar o 
universalismo, tem o potencial de realizá-lo de maneiras sem precedentes históricos. Críticos à direita e à 
esquerda tem tomado o recente surgimento do discurso, instituições e práticas multiculturalistas como marcos 
do fim de amplas projeções de solidariedade social. Pode ser o caso, todavia, de que seja o marco do início de 
um modelo radicalmente diferente e mais adequado de integração civil cujos princípios, ainda dificilmente 
visíveis, proverão aos conflitos um quadro de possibilidades de justiça por décadas, se não séculos”. 
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este cenário de graves diferenciações sociais acabaria por agravar desconfianças entre 

sujeitos e setores da sociedade343. Assim, contrariamente a suas supostas pretensões, noções 

individualistas de segurança e direito penal podem acabar estimulando justamente políticas 

que envolvem uma utilização mais contundente da força, além de iniciativas de segregar ou 

“corrigir” indivíduos e grupos considerados perigosos344. Tudo isso sem que se produzam 

efeitos significativos em termos de prevenção de vitimização.    

Em verdade, a segurança é, antes de tudo, uma condição de possibilidade para que 

os sujeitos possam ter acesso e usufruir de outros direitos. Conceitualmente, a segurança 

apenas ganha conteúdo quando associada a outras expectativas normativas, a serem 

garantidas por meio dela. Além disso, embora sua utilização mais recorrente guarde relação 

com a proteção da vida, bem como da integridade física e psicológica contra ataques e 

ameaças externas ao indivíduo, nada impede que a segurança seja associada ao 

asseguramento de outros interesses socialmente relevantes345.  

É nesse sentido que Josef Isensee, ao delimitar a noção de um “direito fundamental 

à segurança”, afirma que ela esteve presente como expectativa em face do Estado de 

diferentes formas, cada uma delas exigindo posturas estatais distintas: (i) inicialmente, 

segurança como proteção contra a violência proveniente de os outros indivíduos; (ii) 

posteriormente, na passagem do Estado moderno para o de Direito, na forma de segurança 

contra os desmandos oriundos do arbítrio estatal; e, por fim, (iii) como proteção face aos 

riscos econômicos advindos da vida social moderna. Em vez de excludentes entre si, estas 

três camadas de legitimação são complementares: a proteção da vítima potencial contra a 

insegurança física, por exemplo, não torna supérflua a defesa da liberdade do acusado 

(segurança contra coerções estatais arbitrárias)346. O “direito fundamental à segurança” 

alcança – ou deve alcançar – vítimas e ofensores. Dito de outro modo, a desconsideração das 

liberdades de quaisquer dos sujeitos envolvidos no conflito vitimal compromete a realização 

da segurança: a violência estatal desmedida viola o “direito fundamental à segurança” do 

                                                           
343 ADORNO, Sérgio. “Insegurança versus direitos humanos: entre a lei e a ordem”. Tempo social, São Paulo, 
v. 11, n. 2, p. 129-153, out.  1999 (p. 135-136). 
344 DAMMERT, Lucia. Seguridad ciudadana y cohesión social en América Latina. 03 Colección de Estudios 
sobre Políticas Públicas Locales y Regionales de Cohesión Social. Barcelona: Programa URB-AL III, 2012, p. 
43-49). 
345 LADWIG, Bern. Von sicheren Rechten zum Recht auf Sicherheit? In: ABELS, Gabriele (org.). Vorsicht 
Sicherheit! Legitimationsprobleme der Ordnung der Freiheit. Baden-Baden: Nomos, 2016, p. 81-98 (p. 83). 
346 ISENSEE, Josef. Das Grundrecht auf Sicherheit: zu den Schutzpflichten des freiheitlichen 
Verfassungsstaates. Berlim, Nova York: Walter de Gruyter, 1983, p. 21-34.  
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ofensor (contra arbítrios estatais), assim como um déficit protetivo vulneraria o “direito 

fundamental à segurança” da vítima (contra ataques interpessoais). 

Concepção parecida de segurança encontra alguma formalização no âmbito da 

Organização das Nações Unidas, mais especificamente na delimitação do conceito de 

segurança humana. Orientada primordialmente às pessoas (people-centred, em oposição a 

pensamentos securitários state-centred), a segurança humana consistiria em um estado de 

coisas no qual os sujeitos encontram-se livres não apenas do medo (“free from fear”), mas 

também das necessidades (“free from want”). Trata-se de uma “proteção contra perturbações 

súbitas e danosas aos padrões de vida cotidiana”, além de “ameaças crônicas como fome, 

doença e repressão”. Tal amplitude conceitual da segurança humana reflete-se no fato de ela 

compreender sete dimensões fundamentais: segurança econômica, alimentar, sanitária, 

ambiental, comunitária, política e pessoal347.  

Por conta desta abrangência material, ganha força teses de que a segurança humana 

possui capacidade de rendimento para ser aplicada a realidades urbanas, buscando 

desenvolver formas de controle da criminalidade que tenham a ideia de “coexistência 

sustentável” como base, construindo-se alternativas a medidas securitárias mainstream como 

o “aumento de penas criminais, do poderio policial e militar, e de distritos fechados e 

divididos”348.  

Pensando na ideia mais popularizada de segurança, aquela que destaca ameaças à 

vida e à integridade física e psicológica, duas dimensões da segurança humana ganham 

especial relevância. Primeiramente, a dimensão pessoal, por abranger a proteção contra a 

ataques externos, incluindo-se crimines, e ameaças advindas do próprio Estado. Em segundo 

lugar, a dimensão política, a qual, embora seja mais frequentemente exemplificada por 

contextos políticos de exceção e repressão, diz respeito a situações de “abusos contra os 

direitos humanos” – tais como tortura, maus tratos (ill treatment), detenções abusivas e 

aprisionamentos ilegais349. O quadro conceitual da segurança humana salienta as debilidades 

das rígidas contraposições segurança versus liberdade: ao atentar contra as liberdades 

pessoais, supostamente como meio de fomentar a segurança, o abuso estatal contraria a 

própria ideia moderna de segurança. O aspecto mais visível dessa afetação é a constrição 

                                                           
347 UNDP. Human development report 1994. Nova York: Oxford University Press, 1994. 
348 BOLLENS, Scott A. “Human security through an urban lens”. Journal of Human Security, v. 4, n. 3, p. 36-
53, 2008. 
349 UN. Human security in theory and practice: an overview of the human security concept and the United 
Nations Trust Fund for Human Security. Publicação do United Nations Human Security Unit, 2009. 
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desproporcional da liberdade de locomoção e da integridade daqueles apontados como 

ofensores (segurança pessoal)350. Todavia, o arbítrio estatal perpetrado sob o pretexto de 

obter segurança pública também pode ocasionar outra sorte de problemas: por exemplo, o 

estigma do sistema de justiça criminal pode aumentar as dificuldades da pessoa apontada 

como criminosa de se reinserir em seu meio social (segurança comunitária), ou mesmo de 

ter acesso ao mercado formal de trabalho (segurança econômica)351.  

Evidente que estas possibilidades de reconciliação não excluem o fato de que a 

complexa relação entre direitos de vítimas e de acusados possa, concretamente conforme as 

particularidades do caso, despertar conflitos morais e jurídicos.  Não se trata, portanto, de 

negar a existência de uma tensão entre os interesses dos dois polos do conflito vitimal, assim 

como não se pode afastar que certa conflitualidade possa exsurgir nas complexas realidades 

sociais compreendidas por uma determinada política securitária. Em verdade, conforme 

sintetizado por Marc Grohenhuijsen, a potencialidade desta tensão entre direitos de vítimas 

e acusados efetivamente existe, mas o ponto central é que “a emancipação da vítima de modo 

algum pretende ser um esforço às custas dos direitos do ofensor”. Do mesmo modo, se é 

verdade que a vítima deve ser integrada como relevante participante processual a fim de ter 

seus interesses resguardados, também é fato que colocá-la “na posição de adversária do 

acusado” seria altamente contraproducente sob diversas perspectivas. Além do risco de 

vulneração dos direitos do acusado, essa exacerbação do conflito poderia “tornar a vítima 

vulnerável e facilmente levar a vitimização secundária”352.  

                                                           
350 Embora sob uma perspectiva da filosofia política, não discutindo especificamente a noção de segurança 
humana, Ladwig parece se aproximar deste pensamento, ao tratar dos riscos advindos dos excessos em que o 
Estado pode incorrer, mais especificamente na busca de autolegitimação por meio da intensificação de suas 
intervenções securitárias. Segundo o autor, com tal postura estatal, “(n)ão apenas a liberdade, mas também a 
própria segurança estaria ameaçada. Um Estado que excede seus direitos de proteção (Abwhehrrechte) coloca 
abaixo os limites que servem à proteção de seus governados – perante eles próprios como a maior ameaça 
potencial à vida e à integridade física”. Assim, seria necessário estabelecer controles sobre a atuação securitária 
estatal na medida em que esta impusesse “medo, terror e coerção desproporcional” a seus cidadãos, mediante 
a verificação de direitos fundamentais. LADWIG, Bern. Von sicheren Rechten zum Recht auf Sicherheit?... 
op. cit., p. 95. 
351 MOBLEY, Alan. Ressuscitating justice through the human security framework: are we ready to listen? In: 
LAWRENCE, Keith O. Race, crime and punishment: breaking the connection in America. Washington D.C.: 
The Aspen Institute, 2011, p. 103-120. 
352 GROENHUIJSEN, Marc S. Conflicts of victims’ interests and offenders’ rights in the criminal justice 
system: A European perspective. In: SUMMER C. (ed.) International victimology: selected papers from the 
8th International Symposium. Canberra: Australian Institute of Criminology, 1996, p. 163-176. Esta 
vitimização secundária, por sua vez, aparentemente derivaria dos desgastes e experiências traumatizantes que 
frequentemente envolvem a atuação em um processo penal, especialmente na condição de parte. Em outra 
parte de seu texto, ao analisar situações em que são deferidos à vítima pedidos de compensação sem que haja 
condições para seu cumprimento, Grohenhuijsen afirma que a literatura vitimológica aponta, de modo mais 
abrangente, que “elevar expectativas que posteriormente podem não ser satisfeitas facilmente conduz a 
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Disso se extrai que entre direitos do acusado e da vítima há não uma antinomia, mas 

sim uma tensão, entre valores morais juridicamente internalizados na forma de direitos 

fundamentais. A consequência é que, aos responsáveis por tomar a decisão jurídica, impõe-

se a realização de um exercício ponderativo. Um juízo valorativo que, de forma criativa e 

sem cair na arbitrariedade decisória das noções individualistas de segurança, viabilize 

políticas criminais que efetivamente incluam a vítima, mas sem envolver abusivas e 

inefetivas vulnerações pelo Estado dos direitos do ofensor. 

  

                                                           
vitimização secundária” – raciocínio que o autor parece ter incorporado à sua crítica à inserção da vítima como 
oponente do acusado.  
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4. O RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COMO REORIENTAÇÃO DAS IDEIAS 

PENAIS? 
 

4.1. O lugar da “vítima redescoberta” nas ideias penais 
 

4.1.1. Processo penal: redimensionamento da vítima e o reconhecimento de 
direitos 

 

 A marginalização da vítima do conflito penal também integrou os discursos de 

justificação do direito processual penal: em comparação com o processo civil, em que a parte 

ofendida desempenha o decisivo papel de “demandante”, no processo penal a vítima acabou 

deslocada à condição fundamentalmente de testemunha dos fatos julgados e suas 

consequências. Daí leituras críticas a esse posicionamento tradicional da vítima no processo 

penal denunciarem como a pessoa afetada pelo delito acaba sendo tratada como mero objeto 

do processo, fonte de informações para o convencimento decisório. Todavia, esse cenário 

parece ter se modificado na realidade das mais diversas ordens jurídicas nacionais, na 

medida em que o movimento de “retorno à vítima” encontrou no processo penal um 

ambiente mais propício aos novos desenvolvimentos de inclusão da vítima; quer dizer, tanto 

nos debates acadêmicos como nos sistemas processuais concretos, o processo penal parece 

ter se mostrado relativamente mais aberto aos influxos vitimológicos acerca da necessidade 

de mecanismos processuais orientados a atender os interesses das vítimas353.  

Disso derivou uma verdadeira revisão das bases de autocompreensão do processo 

penal como disciplina e ordem jurídica; afinal, seria difícil esperar uma reconsideração dos 

interesses da vítima se o processo penal seguisse sendo compreendido como uma relação 

unicamente bilateral entre Estado e acusado, na qual os sujeitos que concretamente sofreram 

com o delito são admitidos como personagens no máximo periféricos. É por isso que as 

análises passaram a destacar contradições e insuficiências nas legislações então vigentes, 

sugerindo caminhos para uma compreensão mais unívoca acerca de quem é a vítima no 

processo penal, que papel ela deve nele desempenhar, quais seus direitos e os respectivos 

limites de sua atuação, e como uma ordem jurídica processual penal deve concretamente 

                                                           
353 ESER, Albin. Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal. Tendencias nacionales e 
internacionales. Trad. Fabricio O. Guariglia e Fernando J. Córdoba. In: ESER, Albin; HIRSCH, Hans; ROXIN, 
Claus et al. De los delitos y de las víctimas. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1992, p. 13-52 (p. 15-16). 
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relacionar-se com essa vítima354. Neste sentido, progressivamente se aceitou em maior 

medida que a vítima deveria ter assegurado o direito de manifestar-se acerca de sua visão 

sobre o processo de vitimização e seu possível interesse na punição do acusado; reforçou-se 

sua condição de importante colaboradora com o Estado, como fonte de informações úteis à 

própria elucidação de delitos e prevenção criminal; estimularam-se os debates sobre como o 

processo penal poderia se reestruturar para garantir à vítima uma mais plena realização de 

seus direitos; e, não bastasse, foram abertas vias de discussão sobre a vítima poder opinar 

acerca da real necessidade de instauração do processo e aplicação da pena355.  

 O lugar da vítima como problema de legitimação de uma ordem processual 

penal é focalizada por Albin Eser na definição de uma “justiça penal na medida do ser 

humano”. Segundo o autor, embora as estratégias de neutralização da vítima sejam 

justificáveis sob a perspectiva das necessidades de atenuação dos ciclos de violência que 

poderiam derivar de métodos puramente interpessoais de solução de contendas sociais, a 

exacerbada oficialização característica dos Sistemas de Justiça criminal modernos acaba por 

radicalizar um movimento de despersonalização dos conflitos. O problema seria que, ao 

fazê-lo, ocorreria um distanciamento entre os sujeitos que protagonizaram o conflito 

regulado pelas mediações normativas em direito penal: o ofensor veria a si mesmo como 

tendo responsabilidades unicamente perante uma instância superior de poder (ou, ainda, ante 

a sociedade mais genericamente considerada); já a vítima, marginalizada do processo, 

acabaria por entender a si própria como um sujeito não apenas lesado pelo acusado, mas 

abandonado pela comunidade e condenado por todos a lidar por conta própria com os danos 

e traumas decorrentes de sua vitimização. Eser assevera que um novo olhar ao conflito 

poderia se dar a partir de uma perspectiva de processo penal mais person-centered, orientado 

pelo retorno da vítima ao centro das soluções de conflito na condição de sujeito jurídica e 

moralmente relevante. Por mais que a separação entre a persecução de interesses públicos e 

privados reflita-se na configuração das ordens jurídico-processuais, consistindo até mesmo 

em importante avanço civilizatório, seria importante que as vias civis e penais de resposta 

ao delito possam ser percebidas por autor e vítima como uma estratégia unitária de 

gerenciamento dos conflitos sociais que subjazem ao delito, de modo a incluir a 

                                                           
354 WEIGEND, Thomas. "Viktimologische und kriminalpolitische Überlegungen zur Stellung des Verletzten 
im Strafverfahren". Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 96, n. 3, p 761-793, 1984 (p. 761-
766) .  
355 FERNANDES, Antonio Scarance. Reavaliação do papel da vítima no processo criminal. Tese de livre-
docência apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FD/USP. São Paulo, set. 1993, 
p. 31-41.  
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compensação à vítima como assunto a ser discutido no processo penal e incluído como 

elemento integrante da própria punição. Em um direito penal orientado ao ser humano, mais 

que a definição sobre a imposição de castigos, é importante o redimensionamento do conflito 

e a satisfação de necessidades humanas concretas – cenário em que falar em solução de 

conflitos deve necessariamente passar pela ideia de satisfação da vítima356.  

É fato que esse redimensionamento do papel da vítima no processo penal não se 

encontra isento de críticas, especialmente no sentido de se temer uma reposição de ideários 

revanchistas que, como visto, caracterizaram períodos passados em que algumas vítimas 

possuíam um maior protagonismo na solução de conflitos de impacto penal357. O risco aqui 

seria de que a formatação das regras de participação da vítima nos processos do Sistema de 

Justiça criminal não se coadunem com determinados princípios fundamentais do due process 

of law, especialmente pela possibilidade de introduzir elementos afetivos em processos que 

deveriam despir-se de excessos emocionais e zelar pela sua imparcialidade358. Em verdade, 

tem-se aqui uma ambivalência que conduz as instâncias formais de gerenciamento do 

problema criminal a um constante dilema. Por um lado, permitir uma livre fluência dos 

afetos nos processos decisórios em direito penal pode não apenas conduzir a exasperações 

punitivas e vulnerações dos direitos do ofensor; mas, antes, constituir-se em risco à própria 

vítima: respostas artificialmente dramatizadas por parte dessas instâncias de controle social 

formal, bem como reações exageradamente emocionais pelos membros da família da vítima 

ou pessoas de seu círculo social, podem acabar por agravar o processo de sofrimento 

psíquico da vítima. Por outro lado, a condução desses processos mediante ritualizações 

                                                           
356 ESER, Albin. “Una justicia penal a la medida del ser humano: visión de un sistema penal y procesal 
orientado al ser humano como individuo y ser social”. Trad. Jon Mirena Lana Gorostiza. Revista de Derecho 
Penal y Criminología, Madrid, n. 1, p. 131-152, jan. 1998. Sobre os movimentos pendulares entre oficialização 
do conflito penal e as tendências de uma maior atribuição de competências aos indivíduos diretamente nele 
envolvidos, cf. ESER, Albin. "Funktionswandel strafrechtlicher Prozeßmaximen: Auf dem Weg zur 
‚Reprivatisierung‘ des Strafverfahrens?“. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 104, n. 2, p. 
361-397, 1992.  
357 “O processo penal não deve ser transformado numa luta entre dois inimigos argutos e hábeis, mas sim, em 
meio seguro e justo para tutela dos bens e valores protegidos pelo ordenamento jurídico. [...] Hoje, já não mais 
se admite o processo como ‘cosa de las partes’ ou ‘Sache der Partien’, pois o Estado tem prevalente interesse 
na boa administração da justiça, através da atuação de uma de suas funções públicas. Ademais, sob o ponto de 
vista ético-jurídico, não há que se reconhecer ao ofendido qualquer pretensão punitiva em se tratando de crime 
de ação penal pública, vez que apenas o seu interesse patrimonial na reparação do dano causado pelo delito 
legitima a sua intervenção no processo penal”.  JARDIM, Afrânio Silva. Crítica à ação penal subsidiária e à 
ação penal popular subsidiária. In: JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 293-301. 
358 FATTAH, Ezzat A. The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power: a constructive critique. In: FATTAH, Ezzat A. (ed.) Towards a critical victimology. Londres: 
Macmillan Press, 1992, p. 401-424. 



164 
 

exacerbadamente burocráticas podem fazer com que a vítima sinta-se negligenciada por 

instituições que, a seu ver, não atribuem relevância ou credibilidade a seu sofrimento359. 

Seguindo aqui a interpretação de Michael Kilchling em recente revisão sistemática 

do tema, a proteção processual da vítima ancora-se especificamente na própria posição 

jurídica desta: o “status de vítima”, oriundo da real afetação que ela experienciou em sua 

individualidade em decorrência da vitimização criminosa à qual foi submetida. O 

fundamento dessa orientação à vítima no processo penal é a atribuição ao Estado do dever 

de minimizar os riscos de a vítima sofrer com os traumas e outras consequências negativas 

que comumente envolvem o tratamento processual dos eventos correlatos à vitimização – 

em próxima relação, aqui, com o conceito de vitimização secundária, noção vitimológica 

que designa situações em que a vítima enfrenta experiências de despojamento, descrédito e 

vulneração de direitos no âmbito das instâncias formais de controle social. O fato de essa 

proteção jurídico-processual decorrer do “status de vítima” implica uma não-correlação 

com o “status de ofensor”; quer dizer, o reconhecimento destes direitos e seu regular 

exercício não dependem da existência de um ofensor específico e perfeitamente 

individualizado. Um sujeito poderá ser considerado vítima e receber proteção legal mesmo 

nos casos em que o Estado não lograr identificar um ofensor ou submetê-lo à persecução 

penal; ou, mais que isso, mesmo nas hipóteses em que o titular da ação penal decidir não 

instaurar um processo, por critérios de oportunidade. Daí se notar que o estabelecimento de 

mecanismos jurídico-processuais de orientação à vítima voltam-se primordialmente ao 

atendimento das necessidades desta, não se confundindo com estratégias de constrição 

indevida dos direitos individuais do acusado ou manipulação do sofrimento da pessoa 

afetada pelo delito360.    

No plano internacional, essa tendência de reposição dos interesses da vítima no 

processo penal ganha força a partir da já mencionada Declaração dos Princípios Básicos de 

Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, datada de 1985 e editada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Um dos principais temas deste documento é o 

acesso à justiça, reafirmando-se que as vítimas devem ter assegurado pelos países seu direito 

                                                           
359 SCHNEIDER, Hans Joachim. “Victimological developments in the world during the past three decades: a 
study of comparative victimology – part 2”. International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, v. 45, n. 5, p. 539–555, 2001 (p. 541). 
360 KILCHLING, Michael. Opferschutz innerhalb und außerhalb des Strafrechts: Perspektiven zur 
Übertragung opferscützender Normen aus dem Strafverfahrensrecht in andere Verfahrensordnungen. Berlim: 
Duncker & Humblot, 2018, p. 5 e ss. 
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a acessar as instâncias judiciárias (item 4), inclusive mediante a informação das vítimas 

sobre seus direitos e a consolidação de mecanismos administrativos e judiciários que 

viabilizem a obtenção de reparações, por meio de procedimentos céleres, acessíveis, 

equitativos e de baixo custo (item 5). A Declaração ainda reafirma (em seu item 6) um direito 

da vítima à informação acerca dos processos de seu interesse, incluindo-se datas, 

desenvolvimentos, decisões e possibilidades de recurso (alínea “a”); direito de participação 

processual, mediante ferramentas que possibilitem a exteriorização de preocupações e 

opiniões da vítima perante as instâncias decisórias internas às ordens jurídicas nacionais 

(alínea “b); e, ainda, um direito à proteção da vítima contra represálias e intimidações que 

possam se dar no curso dos procedimentos, resguardando a vida privada e segurança sua 

própria, de seus familiares e suas testemunhas (alínea “d”)361. 

A ordem jurídico-processual penal brasileira também contou com introduções 

legislativas neste sentido362. São os casos, por exemplo, dos seguintes diplomas e disposições 

legais:  

 

(i) Lei nº 9.099/1995, que estabelece os Juizados Especiais Criminais e fixa 

mecanismos de justiça penal consensual. Tal diploma normativo previu a possibilidade 

de conciliação entre ofensor e vítima na fase preliminar do processo, tendo como uma 

de suas finalidades viabilizar uma participação da vítima na resolução do conflito e 

possibilitar a reparação do dano363-364;  

(ii) Lei nº 9.087/1999, que instituiu o Programa Federal de Assistência a 

Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, visando a proteção de “vítimas ou [...] 

testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de 

                                                           
361 Contextualizando a Declaração em um movimento internacional mais amplo de positivação de direitos das 
vítimas, e analisando criticamente tais iniciativas, BASSIOUNI, M. Cherif. “International recognition of 
victims’ rights”. Human Rights Law Review, v. 6, n. 2, p. 203-279, 2006.  
362 FERNANDES, Valéria Diez Scarance. O papel do processo penal na proteção da vítima. In: VAZ, Denise 
Provasi et al (org.) Eficiência e garantismo no processo penal: estudos em homenagem a Antonio Scarance 
Fernandes. São Paulo: LiberArs, 2017, p.17-32. 
363 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 24-26. 
364 Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Criminais): “Art. 72. Na audiência preliminar, presente o 
representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados 
por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da 
proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. [...] Art. 74. A composição dos danos civis 
será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser 
executado no juízo civil competente.”  
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colaborarem com a investigação ou processo criminal”. Dentre as medidas de proteção 

de que o Programa dispõe, encontram-se o fornecimento de segurança na residência; 

a oferta de escolta e segurança nos deslocamentos da casa, especialmente para o 

trabalho ou prestação de depoimentos; o acolhimento da vítima em residência ou 

acomodação provisória, em localidade que possibilite sua adequada proteção; 

salvaguarda de identidade, dados pessoais e imagens; auxílio financeiro mensal nos 

casos em que a pessoa protegida estar impossibilitada de trabalhar ou não possuir fonte 

de renda; apoio e assistência social, médica e psicológica365;  

(iii) Lei nº 11.340/2006, cuja orientação é à proteção das mulheres vítimas de 

violência de gênero. Também intitulada “Lei Maria da Penha”, possui ela uma esfera 

mais marcadamente processual, na qual se destacam a previsão de medidas protetivas 

de urgência (em especial as de afastamento do ofensor com relação à mulher, com a 

possibilidade de prisão como mecanismo de enforcement em casos de 

descumprimento) e a positivação do direito da vítima de ser informada sobre os atos 

processuais relevantes envolvendo seu agressor (principalmente decisões sobre 

ingresso e saída de estabelecimento prisional);  

(iv) Lei nº 11.690/2008, a qual, dentre outras inovações, estabeleceu 

inovações na regulação da posição da vítima no Código de Processo Penal brasileiro. 

Neste sentido, referida Lei positivou o direito da vítima de ser comunicada acerca de 

informações processuais relevantes (como data de audiência, sentença e acórdãos 

modificativos, bem como sobre o aprisionamento ou libertação do acusado), 

estabeleceu a possibilidade de encaminhamento da vítima a instituições e programas 

de atendimento psicossocial ou de saúde (às custas do ofensor ou do próprio Estado), 

e reafirmou a possibilidade de incidir segredo de justiça sobre o processo de interesse 

da vítima, em atenção às necessidades de proteção dos direitos desta à intimidade, 

honra e vida privada366;  

                                                           
365 Estudando empiricamente as dificuldades de implementação do Programa e de atendimento às necessidades 
das concretas vítimas e testemunhas contempladas, GALDINO, Danielle de Souza. Proteção pela metade: um 
estudo sobre as necessidades humanas no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Ciências Humanas da Universidade de 
Brasília. Brasília, 2013. 
366 Analisando referidas inovações legislativas, Guilherme Costa Câmara destaca que, não obstante o 
ordenamento jurídico-processual brasileiro contar com diplomas legais voltados à proteção da vítima, “no chão 
sujo da realidade, na prática, ainda falta uma maior consciencialização dos ‘operadores do direito’ para o 
problema da vítima”. CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de política criminal – orientado para a vítima 
de crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 351-353. 
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(v) Lei nº 13.431/2017, que estabelece a necessidade de que crianças e 

adolescentes sejam contempladas com a possibilidade de “depoimento especial” e 

“escuta especializada” em processos nos quais figurem como vítimas ou testemunhas, 

de modo a evitar contato entre a vítima e o acusado e a possibilitar à criança ou 

adolescente ser ouvida em condições mais apropriadas à sua experiência de 

vitimização e estágio de desenvolvimento; 

(vi) Anteriores a estes movimentos de inovação legislativa pró-vítima, a 

ordem jurídico-processual penal brasileira já contava com mecanismos de participação 

da vítima no processo penal, especialmente: o estabelecimento da posição de assistente 

de acusação nas ações penais públicas367; a possibilidade de a vítima ajuizar, nos 

termos legalmente definidos, a ação penal privada subsidiária da pública368; o fato de 

a persecução de determinados delitos pelo Estado expressamente depender de uma 

manifestação de vontade da vítima, na forma de uma representação à autoridade 

investigativa ou persecutória369; e, por fim, o exclusivo exercício da ação penal 

privada em determinados delitos mais circunscritos à sua esfera jurídica pessoal370. 

 

Não obstante estas movimentações legislativas no sentido de inclusão processual da 

vítima, evidentemente não restritas ao caso brasileiro, o fato é que talvez tais medidas ainda 

não tenham sido levadas efetivamente em conta em toda sua possível extensão nas esferas 

                                                           
367 Código de Processo Penal: “Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente 
do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas 
no Art. 31. [...]Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo 
Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598”.  
368 Tal possibilidade se constitui em cláusula constitucional: “"será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública, se esta não for intentada no prazo legal" (art. 5º, LIX da Constituição Federal de 1988). Isso também 
encontra-se refletido na legislação infraconstitucional: o Código de Processo Penal, em seu art. 29, estabelece 
que “Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo 
ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos 
do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do 
querelante, retomar a ação como parte principal”; enquanto que o Código Penal, no art. 100, §3º, prevê que “A 
ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece 
denúncia no prazo legal”. 
369 Código de Processo Penal: “Art. 24.  Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do 
Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de 
representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. § 1º No caso de morte do ofendido 
ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão”. 
370 Na reforma pela qual passou o Código Penal brasileiro em 1984, estabeleceu-se que “Art. 100 – A ação 
penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. [...] §2º - A ação de iniciativa 
privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo”.  
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práticas de decisão jurídica371. Especificamente no Brasil, por meio de uma pesquisa 

empírica que envolveu observações e entrevistas semipadronizadas de vítimas e atores do 

Sistema de Justiça criminal brasileiro, Marcio César Alvarez et al. verificaram que mesmo 

iniciativas legislativas de orientação às pessoas afetadas pelo delito – Lei Maria da Penha e 

Lei nº 9.099/1995, especialmente – não têm se mostrado suficientes para elevar as vítimas à 

condição de genuínas protagonistas do processo penal brasileiro, tampouco para fazê-las se 

sentirem ocupantes desse status. Os principais fatores que fundamentam esse diagnóstico 

seriam os déficits na implementação dos dispositivos de inclusão da vítima estabelecidos por 

esses documentos legais, a escassez de condições concretas efetivas para que a vítima 

demonstre seu ponto de vista no processo, além de uma aplicação ainda insuficiente pelos 

poderes públicos de mecanismos de natureza satisfativa e protetiva372. 

Destarte, uma efetiva inclusão da vítima no processo penal segue sendo um desafio 

às mais diversas ordens jurídicas, mesmo ante os reconhecidos avanços nos debates 

acadêmicos e medidas concretas introduzidas no âmbito do Sistema de Justiça criminal. 

Todavia, o ponto é que o processo penal parece ter se mostrado sensivelmente mais aberto 

aos debates vitimológicos sobre a necessidade de uma atenção às necessidades das vítimas 

como sujeitos empíricos, empreendendo esforços, ainda que tímidos, no sentido de: (i) 

atribuir-lhes capacidade moral de comunicar experiências individuais de vitimização e 

buscar influenciar as decisões em seu caso concreto (informação e participação processual); 

(ii) reconhecer a necessidade de salvaguardar sua integridade físico-psíquica ante riscos 

concretos de revitimização (programas de proteção, medidas de afastamento do agressor, 

possibilidade de prestar informações mantendo certa distância do ofensor); ou (iii) 

proporcionar meios jurídico-processuais de obtenção de reparações pelo dano sofrido. Se o 

reconhecimento mútuo no âmbito das instituições envolve a construção de tramas 

estabilizadas de solidariedade e subjetivação, no sentido de tratar os indivíduos como 

sujeitos moralmente responsáveis e dotados de direitos e deveres coletivamente 

compartilhados, o processo penal parece ter dado alguns passos iniciais nessa direção. 

 

                                                           
371 KILCHLING, Michael. Opferinteressen und Strafverfolgung. Freiburg im Breisgrau: Ed. iuscrim, Max-
Planck Institut für Ausländliches und Internationales Strafrecht, 1995, p. 30. 
372 ALVAREZ, Marcos César et al. “A vítima no processo penal brasileiro: um novo protagonismo no cenário 
contemporâneo?” Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 86, p.247-288, set./out. 2010. 
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 4.1.2. Direito penal: algumas portas abertas, muitas outras fechadas 
 

4.1.2.1. Recepção da pesquisa vitimológica interacionista pelas teses dogmático-
penais 

 

É fato que o direito penal não ficou totalmente alheio ao movimento de retorno à 

vítima. Embora a discussão seja multifacetada – e.g., vide a reposição da reparação à vítima 

no sistema de penas –, é na revisão de teses sobre imputação que a figura da vítima reemerge 

com maior destaque; especialmente, na ressignificação da conduta da vítima nos eventos que 

conduzem a uma lesão de seus bens, e como esse novo significado pode influenciar a 

valoração jurídica do comportamento do autor373. A orientação à vítima influenciou 

especialmente as teorias do injusto penal, principalmente no plano da tipicidade com a 

delimitação de critérios de imputação objetiva, pelos quais se buscava atribuir à vítima a 

corresponsabilidade por um risco ou resultado danoso, causado a partir de uma ação livre e 

consciente de sua parte. A regra interpretativa reitora deste pensamento é no sentido de 

afastar do âmbito de incriminação determinados comportamentos com relação aos quais a 

vítima, em decorrência de seu próprio comportamento, não mereceria ou não necessitaria de 

proteção. Na interpretação de Raimund Hassemer, trata-se de uma relação de 

interdependência: a necessidade de proteção penal da vítima (Schutzbedürftigkeit des 

Opfers) diminui (i) conforme a concreta intensidade do perigo diminui; mas, também, (ii) na 

mesma medida em que esse perigo ao bem jurídico é aumentado por influência de seu 

próprio titular374.  

 Pioneiros neste sentido foram também os estudos de Bernd Schünemann acerca da 

abertura do direito penal aos dados produzidos pela pesquisa vitimológica, marcadamente 

por suas vertentes interacionistas mais alinhadas às tendências iniciais da vitimologia como 

disciplina. Schünemann sustenta a necessidade de se atentar à influência que a vítima causa 

sobre a tensão delitiva, no contexto de sujeitos que interagem, gerenciam conjuntamente 

situações arriscadas e, destarte, podem vir a concorrer para o resultado em distintas 

proporções. No entanto, esta abertura da ciência penal aos influxos vitimológicos de 

inclinação interacionista não poderia se dar às custas de critérios de legalidade penal, razão 

pela qual que essa tensão relacional deve ser trabalhada nas categorias dogmáticas do direito 

                                                           
373 CANCIO MELIÁ, Manuel. “Reflexiones sobre la victimodogmática en la teoría del delito”. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 7, n. 25, p. 23-57, jan./mar. 1999 (p. 24-25). 
374 HASSEMER, Raimund. Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik: Zugeich ein Beitrag zur 
Auslegung des Irrtumsmerkmals in §263 StGB. Berlim: Duncker & Humblot, 1981, p. 72 e ss. 
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penal, internalizando os critérios vitimológicos nas teorias da imputação375. A ideia de 

vitimodogmática proposta por Schünemann derivaria, portanto, da compreensão de um 

direito penal como fragmentário e subsidiário, no qual são centrais as discussões acerca da 

necessidade de proteção penal, assim como sobre quanto desta proteção há de ser atribuída 

ao próprio titular do bem jurídico. É por isso que uma das decorrências do princípio da 

subsidiariedade seria, ao ver de Schünemann, uma tendência descriminalizadora a partir da 

noção de deveres de autotutela: a liberdade da vítima com relação ao bem jurídico de que 

dispõe teria como contrapartida a assunção de uma responsabilidade que ela, vítima, criou 

contra si própria. A ideia central é que se nem mesmo a própria vítima zelou pelo resguardo 

de sua esfera jurídica pessoal em determinada situação concreta, violando seus deveres de 

autoproteção, seria descabida a intervenção de um direito penal compreendido como 

subsidiário e fragmentário376. 

A chamada “vitimodogmática” tem como hipótese central essa ideia de que, diante 

das demonstrações empíricas apresentadas pela vitimologia de que algumas vítimas em 

determinadas situações contribuem com o fato delitivo, essa corresponsabilidade causal 

haveria de se refletir na forma de uma atenuação ou mesmo isenção de responsabilidade 

penal. Não há, portanto, em geral, debates sobre a possibilidade de essa interação 

vítima/ofensor agravar essa responsabilidade. A dogmática jurídico-penal se viu às voltas 

com um “dilema”: por um lado, se as teses vitimodogmáticas fossem rechaçadas de antemão 

e por completo, a consequência seria atribuir ao agente a responsabilidade total pela 

ocorrência de um fato para o qual ele, em verdade, contribuiu apenas parcialmente; por outro, 

eximir completamente de responsabilidade penal este mesmo autor significaria 

sobrecarregar a vítima com abstratos deveres de autotutela, o que poderia fomentar teses e 

estratégias de victim blaming377.  

                                                           
375 SCHÜNEMANN, Bernd. “El sistema del ilícito jurídico-penal: concepto de bien jurídico y 
victimodogmática como enlace entre el sistema de la parte general y la parte especial”. Revista de Derecho 
Penal, Buenos Aires, n. 1, p.97-133, 2003.  
376 SCHÜNEMANN, Bernd. Sistema del derecho penal y victimodogmática. Trad. Mariana Sacher. In: DÍEZ 
RIPOLLÉS, José Luis; ROMEO CASABONA, Carlos María; CRACIA MARTÍN, Luis et al. (ed.). La ciencia 
del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2002, p. 166-167.  
377 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. “La ‘victimo-dogmática en el derecho extranjero”. In: BERISTAIN 
IPIÑA, Antonio (dir.) Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián. San Sebastián: Servicio Editorial 
de la Universidad del País Vasco, 1990, p. 105-112 (p. 107). Contra os argumentos de que a vitimodogmática 
internalizaria estratégias de culpabilização da vítima, Schneider destaca que uma perspectiva interacionista 
dinâmica das relações ofensor/vítima não comporta julgamentos de ordem valorativa ou jurídica do 
comportamento levado a cabo pela vítima; sendo, antes, uma teoria apenas descritiva de como o 
comportamento da vítima pode ser (mal ou bem) interpretado pelo ofensor em determinados casos. 
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É certo que o princípio vitimodogmático recebe uma série de críticas no cerne da 

ciência do direito penal, mesmo por parte de linhas de entendimento que assumem haver 

relevância em analisar o comportamento da vítima para valorar jurídico-penalmente a 

conduta do agente. Roxin, por exemplo, sustenta que a noção de ultima ratio significaria 

mais precisamente que o Estado no dever lançar mão do direito penal quando dispuser de 

meios de tutela menos lesivos; disso, entretanto, não se extrairia uma difusa atribuição 

jurídica à vítima de deveres de autotutela. O ônus derivado desses encargos de autotutela 

poderiam aumentar as percepções de desconfiança sobre a ordem jurídico-penal, na medida 

em que abriria amplas lacunas de desproteção dos interesses individuais e um excessivo 

compartilhamento de responsabilidades com os indivíduos378. Para Roxin, mais adequado 

seria o direito penal indagar se a conduta analisada, não obstante produza um risco, está ou 

não dentro do alcance do âmbito de proteção da norma; ou seja, se está contemplada ou não 

por aquelas formas de lesão que são efetivamente o alvo da incriminação379-380. 

 Também Jakobs dimensiona sua análise da imputação à vítima no âmbito de suas 

teses sobre imputação objetiva, embora sob perspectiva fundamentalmente distinta. No 

                                                           
SCHNEIDER, Hans Joachim. “Kriminologie 2000: Neue Theorieansätze und ihre empirische Bestätigung“. 
JuristenZeitung – JZ, v. 55, n.  8, p. 387-394, abr. 2000.  
378 “Não obstante a suposição de que nosso direito penal tem como base um tal princípio vitimológico, não se 
pode sustentar isso com tal generalidade. Não há pontos de apoio para isso, no sentido de que o legislador 
queira fazer depender de modo geral o merecimento ou a necessidade da pena de medidas de autoproteção 
exigidas da vítima. [...] Tampouco do pensamento de subsidiariedade se pode deduzir diretamente [...] o 
princípio vitimodogmático. Pois certamente o direito penal é a ultima ratio da política social. Mas esta frase 
apenas diz que não se deve castigar naqueles casos em que o Estado tem à sua disposição meios menos graves 
para a superação dos conflitos sociais, mas não que tenha que renunciar a sua intervenção quando o próprio 
cidadão não pôde proteger a si mesmo. A extensão do princípio de subsidiariedade às possibilidades de 
autoproteção do cidadão desconheceria que os cidadãos, entre outras coisas, justamente incorporaram o poder 
penal para se descarregar de tais tarefas de proteção”. ROXIN, Claus. Política criminal y estructura del delito. 
Trad. Juan Bustos Ramírez e Hernán Hormazábal Malarée. Barcelona: PPU, 1992, p. 68-69.  
379 ROXIN, Claus. La imputación objetiva en su significado para la teoría del tipo penal. Trad. Miguel Polaino-
Orts. In: ROXIN, Claus; POLAINO NAVARRETE, Miguel; POLAINO-ORTS, Miguel (org.). Política 
criminal y dogmática penal. Lima: Ara Editores, 2013, p. 96-98 e 105-107. 
380 Roxin destaca três constelações de casos em que isso poderia ser verificado: (i) casos de participação em 
uma autocolocação dolosa em perigo, ou seja, em que a vítima domina completamente o risco ou coloca a si 
mesma em risco em virtude de uma decisão livre que dimensiona o perigo (e.g., hipóteses de consumo 
compartilhado de drogas com resultado morte); (ii) casos em que há uma colocação de terceiro em perigo de 
forma consentida por este – por exemplo, situações em que alguém livremente decide manter relação sexual 
com pessoa que informa ser portadora do vírus HIV; ou, ainda, o caso de um sujeito que incita um taxista a 
dirigir velozmente e de forma imprudente, e que acaba morrendo em acidente ocorrido no trajeto; e (iii) 
hipóteses que se inserem em um âmbito de responsabilidade alheia – por exemplo, indivíduo que, por não 
tomar cuidado com ferro de passar roupa, dá causa a um incêndio, despertando a necessidade de intervenção 
dos bombeiros, sendo que um deles se acidenta no curso de suas atividades de salvamento. Resultados como 
este se situam dentro do espaço de responsabilidade de alguém que tem o dever funcional de evitá-los ou 
minimizá-los, não sendo abrangidos pelo tipo penal ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, tomo I. 
Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García 
Conlledo e Javier de Vicente Remesal. 2. ed. Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 386-402.  
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universo teórico de Jakobs, a imputação objetiva tem como papel fundamental identificar e 

valorar os comportamentos que concorrem para a defraudação daquilo que considera ser 

uma expectativa normativa. Assim, os principais problemas de imputação objetiva seriam 

aqueles em que o desvio do papel social não é drástico; por exemplo, casos em que a 

defraudação da expectativa normativa pode não ser atribuída ao autor, caso este tenha agido 

nos limites do permitido pelas mediações normativas da sociedade. Dentre esses casos 

duvidosos, estariam as hipóteses em que o comportamento da vítima fundamenta a 

consequência lesiva. Ao autocolocar-se em risco, a vítima cometeria uma infração de seus 

deveres de autoproteção – uma espécie de outro lado da moeda do que, na perspectiva do 

agente, consistiria na ideia de delito culposo (“quebrantamento não intencionado de seu 

papel”). Afirma Jakobs que, assim como o agente não pode se comportar de forma perigosa 

e, na sequência, negar-se a assumir responsabilidade pelas consequências de suas decisões, 

também não poderia a vítima colocar-se em risco sem aceitar os resultados previsíveis de 

suas próprias decisões. Tendo em vista que a imputação objetiva, no sistema teórico de 

Jakobs, serve à verificação de qual comportamento produziu a consequência socialmente 

danosa, tem-se que ela pode decorrer da criação de um risco proibido ou da criação pela 

própria vítima de um risco contra si, em violação de seus deveres de autoproteção381. 

Estas teses de “imputação à vítima” fundam-se especialmente em dois princípios: (i) 

a liberdade da pessoa, no caso a vítima; e (ii) o princípio da autorresponsabilidade, segundo 

a qual todos os indivíduos são livres para gerenciar suas vidas e tomar decisões da forma 

que entenderem adequada, mas, em contrapartida, respondem por tais escolhas382. A 

autorresponsabilidade busca lastro constitucional nas ordens jurídicas concretas em que o 

direito penal se insere, especialmente nos preceitos jurídico-constitucionais que asseguram 

aos indivíduos os direitos de liberdade e autodeterminação. A autorresponsabilidade é 

frequentemente utilizada pela doutrina penalista ora como critério autônomo de afastamento 

do injusto típico, ora inserindo-o no cerne da imputação objetiva como parâmetro de 

                                                           
381 JAKOBS, Günther. La imputación objetiva en el derecho penal. Trad. Manuel Cancio Melía. Buenos Aires: 
Ad Hoc, 1996, p. 35 e ss; BONET ESTEVA, Margarita. La víctima del delito: la autopuesta en peligro como 
causa de exclusión del tipo de injusto. Madrid: Mc Graw Hill, 1999, p. 222-224. O critério, todavia, não deve 
ser expectativas meramente individuais de proteção da vítima, mas tão somente aquelas respaldadas 
socialmente por meio das mediações normativas: se a sociedade não outorga à vítima proteção naquele espaço 
de liberdade, o comportamento que ensejou o dano será atípico. 
382 POLAINO NAVERRETE, Miguel; POLAINO-ORTS, Miguel. Imputación normativa: exposición 
programática en casos fundamentales. In: ROXIN, Claus; POLAINO NAVARRETE, Miguel; POLAINO-
ORTS, Miguel. Política criminal y dogmática penal. Lima: Ara Editores, 2013, p. 122 e ss. 
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verificação do alcance do fim de proteção da norma383.  Há múltiplas possibilidades de 

preenchimento dogmático e mesmo filosófico da ideia de autorresponsabilidade, de tal modo 

que alguma especificação faz-se necessária, a fim de evitar que uma noção idealizada de 

vítima conduza a interpretações generalistas e desconsidere a vítima como sujeito empírico. 

Afinal, nem sempre uma atuação a próprio risco consciente significará uma autocolocação 

em risco autorresponsável, visto que um agir nestes moldes dependerá de fatores morais, da 

existência ou não de motivos razoáveis para a vítima ter tomado aquela decisão arriscada 

específica, bem como de o comportamento do ofendido poder ser considerado como razoável 

dadas as circunstâncias específicas de cada caso384.  

O ponto é que uma concepção idealizada de vítima e da autorresponsabilidade pode 

levar a espaços de desproteção do sujeito afetado pelo delito, bem como a interpretações 

jurídicas que lhe denegam reconhecimento, na medida em que lhe sobrecarrega de deveres 

morais e jurídicos de autotutela demasiadamente abstratos. Para que uma ideia de 

autorresponsabilidade se constitua em uma verdadeira atribuição de imputabilidade moral a 

vítimas, é fundamental atribuir alguma concretude ao conceito: quem era a vítima no caso 

específico, quais eram as circunstâncias concretas em que se deu sua tomada de decisão, em 

que medida sua escolha pode ser realmente reputada como livre e autorresponsável. Seja 

como for, a verdade é que a narrativa de neutralização da vítima é menos pronunciada 

quando a ciência do direito penal se depara com estes casos, em que esta vítima de algum 

modo contribui à causação de sua própria vitimização – i.e. o evento penalmente imputado 

ao autor385.  

Todavia, há que se estabelecer que tais construções teóricas caracterizam-se por uma 

ambivalência quanto ao reconhecimento da vítima como sujeito moralmente responsável: ao 

mesmo tempo em que as teses dogmáticas de imputação à vítima aumentam o risco de 

submissão a situações marcadas pela vulneração de direitos, é igualmente verdadeiro que 

tais teorias conferem à vítima esferas de liberdade em que a vítima é reconhecida como 

alguém capaz de gerenciar e responsabilizar-se pelas escolhas envolvidas nesse 

                                                           
383 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Principio de alteridad o de identidad vs. principio de autorresponsabilidad. 
Participación em autopuesta em peligro, heteropuesta em peligro. consentida y equivalencia: el criterio del 
control del riesgo. Revista Nuevo Foro Penal, Medelin, v. 6, p. 64-65, jan.-jun. 2010. 
384 FRISCH, Wolfgang. Tipo penal e imputación objetiva. Trad. Manuel Cancio Melía et al. Madrid: Editorial 
Colex, 1995, p. 124-125.  
385 ALBRECHT, Peter-Alexis. La funcionalización de la víctima en el sistema de justicia penal. Trad. Luis M. 
Reyna Alfaro. In: SCHÜNEMANN, Bernd et al. La víctima en el sistema penal: dogmática, proceso y política 
criminal. Lima: Grijley, 2006, p. 39-58 (p. 46 e ss.). 
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gerenciamento. Seja como for, é problemático que estes mesmos espaços de liberdade sejam 

reconhecidos à vítima de modo abstrato, e tão somente conforme servirem ao propósito 

dogmático de restringir o conceito material de crime e limitar o poder punitivo ao qual o 

ofensor estaria sujeito.   

Restringir as contribuições vitimológicas a esse limitado âmbito dos debates jurídico-

penais impede o direito penal de se permitir influenciar por todas as diversas outras 

manifestações da personalidade da vítima como sujeito-reconhecido. Afinal, a história da 

vitimologia demonstra que sua evolução como disciplina expandiu de forma significativa 

essa atribuição de capacidade moral às vítimas: elas não apenas são consideradas 

autorresponsáveis em suas interações com o ofensor, mas também (i) têm e comunicam 

experiências individuais de vitimização; (ii) situam-se em um contexto social mais amplo e 

estruturado; e (iii) atuam socialmente no sentido de se relacionar criticamente com estas 

estruturas sociais, que condicionam suas relações de reconhecimento e influenciam sua 

própria vitimização. A unilateralidade no reconhecimento da vítima, neste caso como sujeito 

moralmente capaz de tomar decisões, pode acabar não apenas ignorando as concretas 

circunstâncias em que essa liberdade de avaliação e escolha foi exercida, mas também 

desconsiderando outros modos pelos quais as mediações normativas – inclusive jurídico-

penais – poderiam considerar as vítimas como sujeitos moralmente responsáveis. 

 

4.1.2.2. Linhas críticas da pesquisa vitimológica e o ceticismo penalista 
 

Destarte, no que concerne ao âmbito mais estritamente jurídico-penal, o movimento 

de “retorno à vítima” resume-se principalmente ao debate sobre como a corresponsabilidade 

entre ofensor e ofendido na causação de um resultado poderia influir nas teorias voltadas a 

uma maior delimitação dogmática do injusto penal. À parte isso, todavia, a verdade é que a 

teoria penalista desenvolveu-se em larga medida sem prestar grande atenção ao lugar que a 

vítima, especialmente se forem considerados todos os avanços da pesquisa vitimológica em 

direção a uma noção mais moralmente abrangente do que significa compreender a vítima 

como sujeito empírico. Se é fato que o movimento vitimológico foi crucial para a 

reafirmação de direitos das vítimas em âmbito internacional e internamente às mais diversas 
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ordens jurídicas nacionais, tais preocupações foram mantidas à margem do direito penal, 

especialmente de seus debates mais centrais sobre injusto, responsabilidade e pena386.  

Em verdade, a perspectiva da literatura penalista com relação a um reposicionamento 

da vítima nas ideias penais parece ser de franco ceticismo. Bastante ilustrativas nesse sentido 

são as opiniões de Cornelius Prittwitz sobre as possibilidades de uma ciência jurídico-penal 

de orientação à vítima. De um lado, o autor atribui à construção de uma “vitimodogmática” 

o status de “abordagem analítica”, no sentido de conferir cientificidade à internalização pelo 

direito penal das análises interacionistas do delito, especialmente sobre como a vítima pode 

constituir-se em parcial causadora de sua própria vitimização. Do lado oposto, por sua vez, 

estariam os argumentos de que os interesses das vítimas e suas experiências individuais de 

vitimização não estariam a receber a atenção devida pelos estudos penalistas. Se a primeira 

perspectiva, a vitimodogmática, é denominada por Prittwitz como “analítica”, essa segunda 

vertente de reafirmação das liberdades da vítima é entendida como “mais política e 

empática” do que propriamente científica387.  

A desconfiança penalista parece ter como base a opinião de que o reposicionamento 

da vítima implicaria um acréscimo de emotividade e, consequentemente, um correlato 

decréscimo de objetividade científica. Esse ceticismo, contudo, tem uma expressa razão de 

ser: a desconfiança de que uma maior inclusão da vítima nos debates jurídico-penais tenha 

como efeitos colaterais um recrudescimento punitivo e, consequentemente, uma 

desproporcional constrição de direitos do ofensor. O diagnóstico seria de que a “redescoberta 

da vítima” teve impactos nocivos sobre a política criminal e sobre determinadas convicções 

coletivamente compartilhadas sobre o problema penal: se o acusado ocupava 

tradicionalmente a posição de um portador de vulneráveis direitos fundamentais e era 

interpretado como alguém a ser socialmente reinserido, o movimento de “redescoberta” teria 

sido decisivo para que esse sujeito passasse a ser encarado como um vitimizador e uma grave 

ameaça. Daí se acreditar que uma orientação jurídico-penal em direção à vítima pudesse 

                                                           
386 FLETCHER, George P. El lugar de las víctimas en la teoria de la retribución. Trad. Luis M. Reyna Alfaro. 
In: SCHÜNEMANN, Bernd et al. (org.). La víctima en el sistema penal: dogmática, proceso y política criminal. 
Lima: Editora Jurídica Grijley, 2006, p. 85-100 (p. 87). 
387 PRITTWITZ, Cornelius. “The resurrection of the victim in penal theory”. Buffalo Criminal Law Review, v. 
3, n. 1, p. 109-129, abr. 1999 (p. 112-113). 
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quase que necessariamente implicar em uma degradação da posição jurídica do ofensor, ou 

mesmo uma debilitação das funções de garantia do direito penal388.     

Neste sentido, por exemplo, José Luis Díez Ripollés, tratando dos processos de 

elaboração de uma política criminal legislativa, chega a caracterizar os grupos de pressão 

que postulam demandas perante os poderes públicos como “plebe”, em oposição ao grupo 

de experts em questões penais ou securitárias. Segundo o autor, a atuação dos movimentos 

de vítimas, “incapacitados para aceitar um discurso racional pleno”, ativaria a fase legislativa 

penal de modo a dispensar a opinião de especialistas e a mediação da dita “opinião pública”, 

causando um suposto “bloqueio emocional da análise racional”389. De forma similar, Ana 

Isabel Pérez Cepeda pontua, de modo generalizante, que um redimensionamento da 

relevância da vítima no direito penal seria “pouco favorável à racionalidade” e tenderia ao 

endurecimento punitivo, criando-se condições sociais mais idôneas à restrição abusiva de 

direitos. É verdade que, em ressalva, a autora explicitamente afirma não se poder 

“desqualificar globalmente” os movimentos de vítimas e a interlocução que estes abrem com 

a ordem jurídico-penal, visto que tais grupos estariam no legítimo exercício de seus direitos. 

O caso seria de limitar a recepção pelo direito penal de reivindicações securitárias que 

colocassem em xeque garantias penais historicamente construídas. No entanto, esta ressalva 

– feita em poucas linhas – é colocada por Pérez Cepeda após uma contextualização extensa 

da atuação de parte das associações de vítimas, argumentando com exemplos pontuais e 

críticas generalizantes que, talvez, não representem de forma fidedigna e abrangente a 

complexa realidade destes agrupamentos sociais390.  

Comum a estas críticas parece haver uma significativa preocupação de que um novo 

e mais destacado papel da vítima em questões penais enseje a vulneração dos direitos 

                                                           
388 HASSEMER, Winfried; REEMTSMA, Jan Phillip. Verbrechensopfer: Gesetz und Gerechtigkeit. Munich: 
C.H. Beck, 2002, p. 57-58. É de Kurt Seelmann o alerta quanto ao risco de a orientação à vítima ser tão 
multifacetada a ponto de obscurecer eventuais conflitos com as funções de garantia que o direito penal tem 
com relação ao acusado. Cf. SEELMANN, Kurt. “Paradoxien der Opferorientierung im Strafrecht”. 
JuristenZeitung – JZ, v. 44, n. 14, p. 670-676, jul. 1989. Destacando as contradições internas de determinados 
discursos pró-vítima e como estes acabam encampando ou se confundindo com erráticas estratégias de 
recrudescimento punitivo, FROMMEL, Monika. "Opferschutz durch hohe Strafdrohungen – Der vergiftete 
Apfel vom Baume des Punitivismus”. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtreform, v. 68, p. 350-360, 
1985. Especificando a discussão no âmbito do direito penal internacional, especialmente em crítica a decisões 
condenatórias que se valeram de argumentos de orientação à vítima como justificação, MATUS ACUÑA, Jean 
Pierre. “Víctima, idealismo y neopunitivismo en el derecho penal internacional”. Revista Nuevo Foro Penal, 
v. 8, n. 81, p. 139-145, jul./dez. 2013. 
389 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. La racionalidad de las leyes penales: práctica y teoría. Madrid: Editorial 
Trotta, 2003, p. 36-37 
390 PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La seguridad como fundamento de la deriva del derecho penal postmoderno. 
Madrid: Iustel, 2007, p. 439-440. 
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daqueles submetidos à investigação ou persecução penal. Ao menos em parte, estas 

apreensões se lastreiam na suspeita de que o fortalecimento da figura da vítima seria 

acompanhada pelo fortalecimento das instituições estatais responsáveis pela aplicação da lei 

penal, cuja atuação absorveria a defesa de particularismos de vítimas que não 

necessariamente se coadunariam com interesses comunitários391.  

Evidente que essa percepção cética com relação à reposição da vítima nas ideias 

penais reflete-se também em termos dogmáticos. Herrera Moreno, neste sentido, destaca 

como as teses de neutralização da vítima produziram o efeito dogmático de uma “evaporação 

vitimal”, que exilou a pessoa afetada pelo delito do núcleo teórico da ciência jurídico-penal. 

A ela, restou a atribuição de uma abstrata condição de “sujeito passivo”; ou, ainda, de “titular 

de um bem jurídico” transpessoal cuja proteção é de interesse comunitário. Seguindo esta 

mesma linha, o ofensor é compreendido como alguém que violou um interesse socialmente 

relevante, comumente compreendido sob a categoria dogmática de “bem jurídico-penal”. 

Logo, quando muito, fica em segundo plano a percepção de como esta abstração teórico-

interpretativa reflete, em verdade, uma conduta danosa real com efeitos concretos sobre as 

relações interpessoais, podendo gerar efeitos a serem suportados por um sujeito concreto – 

precisamente, a vítima. Contraditoriamente, a vítima, participante direta do conflito 

penalmente regulado, acaba por ser excluída da discussão sobre a realidade e interpretação 

de um problema que vivenciou pessoalmente. Se, na vitimologia, a vítima é individualizada 

como sujeito que foi afetado por um conflito humano de relevantes contornos morais, no 

direito penal ela converte-se em “sujeito passivo”, ideia que traduz uma desumanizada 

abstração de relevância científica nada além do que secundária392. Daí chegar a se afirmar 

que a vítima de crime, com o desenvolvimento das teorias do injusto, converte-se em 

verdadeira “vítima da dogmática da teoria do delito”393. Esse cenário reposiciona teses de 

que, por mais que não seja um problema per se entender o delito como um ataque a interesses 

socialmente protegidos, é importante não desconsiderar que a transgressão jurídico-penal 

possui um núcleo fundamentalmente interpessoal394. 

 

                                                           
391 KARMEN, Andrew J. "Who's against victims' rights? The nature of the opposition to pro-victim initiatives 
in criminal justice". Journal of Civil Rights and Economic Development, v. 8, n. 1, p. 157-175, 1992 (p. 160-
161). 
392 HERRERA MORENO, Myriam. “Sobre los orígenes científicos de la victimología”. Cuadernos de política 
criminal, Madrid, n. 56, p. 481-517, 1995 (p. 481-489).  
393 CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de política criminal… op. cit., p. 52. 
394 ESER, Albin. “Una justicia penal a la medida del ser humano”… op. cit., p.  131-152.  
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Jesús-María Silva Sánchez mostra-se reticente também quanto à capacidade de 

rendimento de teses de maior orientação vitimológica influenciarem questões envolvendo as 

teorias da pena, aparentemente movido pelo receio de ver construções dogmáticas serem 

relativizadas por teses revanchistas e emotivas. Mais especificamente, Silva Sánchez critica: 

(i) as teorias da “luta contra a impunidade”, que teriam como base a tese de que violações 

graves de direitos humanos não seriam passíveis de anistia, indulto, perdão ou prescrição, 

servindo a reação penal para evitar a perpetuação de uma situação de injustiça histórica e de 

acobertamento da verdade com relação às vítimas; e (ii) teorias de um “direito da vítima ao 

castigo do autor”, as quais, por sua vez, estariam assentadas na premissa de que, apesar de 

não caber ao direito penal veicular um sentimento de vingança, poderia ele evitar o 

prosseguimento do dano imaterial sofrido pela vítima, declarando-se que ela não teve culpa 

pelo fato e que este constitui-se em injusto culpável – socialmente inaceitável e 

individualmente atribuível ao ofensor. A miríade de críticas estabelecidas por Silva Sánchez 

é ampla, mas parece girar principalmente em torno das seguintes ideias: (i) uma suposta 

ausência de orientação político-criminal preventiva que, segundo o autor, seria característica 

de um direito penal legítimo; e (ii) uma possibilidade de essas ideias consistirem em um 

mascaramento de movimentos que, em verdade, estariam a reposicionar ideias penais 

revanchistas e mitigando garantias individuais395. 

É verdade que essa “desconfiança penalista”, como demonstrado no capítulo 3, 

atenta-se a concretas experiências sociais em que políticas de segurança supostamente 

direcionadas a vítimas alavancaram um aumento do rigor securitário e punitivo, tornando 

ainda mais sensível o desafio de verificação de direitos fundamentais dos sujeitos envolvidos 

nos conflitos abrangidos por estas áreas. Contudo, também como visto anteriormente, ao se 

analisar aspectos específicos da inserção da vítima nas narrativas securitárias, mostra-se 

menos evidente e universal esta conexão entre, de um lado, a vítima e os movimentos de 

reafirmação de seus direitos, e, de outro, eventuais exasperações no campo da segurança 

pública e direito penal. Repensar o lugar da vítima na ordem jurídico-penal a partir de suas 

demandas e necessidades de reconhecimento parece envolver questões outras que não os 

lugares-comuns dos discursos de exasperação punitiva. A questão, antes, parece passar pela 

necessidade de pensar alternativas mais sofisticadas de internalização dos interesses da 

                                                           
395 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Una crítica a las doctrinas penales de la ‘lucha contra la impunidad’ y 
del ‘derecho de la víctima al castigo del autor’”. Revista de Estudios de la Justicia, Santiago, n. 11, p. 35-56, 
2009. 
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vítima nas teses jurídico-penais396, promovendo uma mudança de paradigma que não 

necessariamente haverá de conduzir as ideias penais a uma ruptura com princípios de 

garantia historicamente consolidados. Dito de outro modo: parece ser não apenas possível, 

mas genuinamente necessário, pensar em como o direito penal pode se atentar às exigências 

de reconhecimento das vítimas sem que isso signifique a denegação de reconhecimento aos 

acusados. 

 

  

                                                           
396 SAUTNER, Lyane. Opferinteressen und Strafrechtstheorien: Zugleich ein Beitrag zum restorativen 
Umgang mit Straftaten. Innsbruck: Studien Verlag, 2010, p. 259, 267 e ss. 
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4.2. Reconhecimento da vítima como desafio de legitimação do direito penal 

 

O reconhecimento encontra-se na base das relações intersubjetivas e dos processos 

de institucionalização de uma vida social pautada na ideia de liberdade: a relevância das 

mediações jurídicas é justamente estabilizar uma mutualidade de expectativas normativas 

quanto a direitos e deveres compartilhados pelos membros de uma determinada comunidade, 

os quais inclusive as construíram conjuntamente em suas interações sociais. Isso quer dizer 

que o reconhecimento antecede a formalização das instituições, dentre as quais o direito 

penal, na medida em que elas se consolidam a partir do aprimoramento das relações éticas e 

o aprofundamento da complexidade da vida social. Mas, além disso, significa também que 

o reconhecimento consiste no eixo de sustentação destas mesmas instituições. Afinal, se as 

instituições consistem em formas jurídicas de cristalização do reconhecimento mútuo, 

haverá um grave déficit de legitimação se uma instituição constituir-se de tal modo a 

obstaculizar a identificação dos sujeitos para com ela. Da mesma forma, esse problema de 

legitimidade se verificará caso uma instituição falhe em seu papel de estabilizar e reproduzir 

valores sociais que, por sua vez, foram formados e consolidados como resultado de 

constantes interações de reconhecimento mais ou menos conflitivas.  

Essa retomada das ideias expostas neste trabalho é importante para introduzir a 

discussão sobre se e como as mediações normativas, especificamente em direito penal, 

poderiam compor interpretações e veicular práticas que conduzam à subjetivação daqueles 

que participam das relações conflitivas apreendidas pela ordem jurídico-penal. As ciências 

criminais já contam com estudos que apontam as deficiências do sistema de justiça criminal 

em proporcionar a subjetivação do autor do delito, assim como alternativas pelas quais sua 

liberdade poderia ser melhor realizada. Não obstante, comparativamente, restam mais 

indefinidos os critérios para definição de como a ordem normativa do direito penal poderia 

ser conceitualmente estruturada para que a vítima fosse incluída como sujeito moralmente 

relevante397.   

A questão parece passar por uma crise da própria formatação de um Sistema de 

Justiça criminal assentado em bases quase que puramente retributivas -  algo que, de certo 

modo, independente mesmo da teoria da pena que um intérprete possa admitir como ponto 

                                                           
397 SAAD-DINIZ, Eduardo; MARIN, Gustavo de Carvalho. “Imputación moral orientada a la víctima como 
problema de imputación objetiva”… op. cit. 
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de partida de suas análises jurídico-penais. Howard Zehr sintetiza esse paradigma retributivo 

em alguns pressupostos que, lidos em ordem, parecem de fato descrever a grande maioria 

das ordens jurídico-penais: (i) a culpa há de ser estabelecida; (ii) a justiça deve vencer e 

manifestar-se pela imposição de uma dor penal; (iii) a justiça mede-se pelo processo; e (iv) 

a violação da lei define o crime. 

As críticas a esse paradigma iniciam-se no sentido de que, se o foco de todo o 

processo penal é atribuir ou eximir um indivíduo de culpa, indagações como “quem fez” e 

“o que fez” acabam tendo procedência sobre considerações que deveriam igualmente 

importar; por exemplo, acerca das possibilidades de minimização ou superação dos 

problemas concretos que advieram do conflito. Essa despreocupação com os efeitos 

concretos do delito sobre a integridade dos sujeitos e as relações interpessoais se revelaria 

também no fato de que a quase obsessão pelo castigo reflete uma ideia abstrata de justiça, 

que não se concentra sobre os abalos sociais concretos e os sofrimentos individuais reais 

decorrentes dos eventos sob julgamento. A situação se agravaria pela relativa insensibilidade 

que caracteriza o formalismo ritualístico de um processo penal oficialista, gerando riscos de 

se considerar a justiça como alcançada em virtude de determinados procedimentos terem 

sido observados, mesmo que o resultado final do processo penal tenha mantido ou mesmo 

agravado o conflito social original. Por fim, subjaz a essa conformação processual uma ideia 

de delito tão somente sob o prisma de uma violação da lei positivada pelo Estado: Zehr de 

modo algum está a questionar a conveniência prática das regras de legalidade penal; em vez 

disso, o que o autor aponta é que a intensiva ênfase sobre a responsabilidade ou não de um 

acusado implica uma escassa atenção às perturbações efetivamente experienciadas pelos 

sujeitos envolvidos no conflito penal, seja ele a vítima ou o próprio acusado398.  

Embora não possa ser elevada ao nível de uma imposição teórica, práticas de restauração do 

conflito podem ser discutidas como relevantes exemplos já existentes de potencial estratégia de 

orientação à vítima. Um dos exemplos é a justiça restaurativa, que não somente inclui a vítima 

como sujeito central para a resolução do conflito, como também incrementaria as chances 

de se evitar futuros danos e novas vitimizações. Se não é garantia de sucesso a longo prazo, 

especialmente em situações delicadas como desemprego e consumo problemático de drogas 

pelo ofensor, as práticas restaurativas ao menos apresentariam uma “oportunidade de serem 

estabelecidas medidas concretas com foco em prevenção criminal”. Ao buscar evidências 

                                                           
398 ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa. Trad. Tônia van 
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008, p. 61-78. 
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empíricas dos impactos que mecanismos restaurativos têm sobre o grau de satisfação de vítimas – de 

diferentes crimes – com o sistema de justiça, Lawrence W. Sherman e Heather Strang identificaram 

que: (i) quando vítimas aceitam participar de sessões restaurativas na presença de seu ofensor, a 

maioria fica satisfeita com a experiência, desde que a reunião se dê nos termos do que foi prometido, 

e também com a condição de que o autor cumpra com as medidas que foram acordadas na 

conferência; e (ii) vítimas que tiveram seus casos apreciados em um contexto de justiça restaurativa 

possuem um índice mais alto de satisfação, em comparação com vítimas cujos casos receberam 

tratamento processual penal convencional 399.  

Sistematizando teoricamente o potencial de reposicionamento da vítima nas 

estruturas de gerenciamento do conflito, Adam Crawford (2010, p. 10-11) elenca três 

manifestações de um potencial inclusive de crime prevention imbuído nas práticas 

restaurativas: (i) empoderando a vítima, mecanismos restaurativos podem reduzir os efeitos 

danosos decorrentes da vitimização400 ao colocar a vítima em condição de expor seus 

sentimentos e as consequências do crime, dialogar com o ofensor acerca de suas motivações, 

além de participar da definição de quais serão as medidas de restauração e reparação; (ii) a 

operacionalização da justiça restaurativa oportunizaria à vítima um aprendizado 

desenvolvido a partir da discussão sobre o conflito e sua própria vitimização, munindo-a de 

informações e experiências que podem diminuir os riscos de voltar a ser vitimada no futuro 

(repeat victimization); (iii) além de importantes para sua subjetivação, a reafirmação do valor 

moral da vítima como sujeito em seu meio social tende a aumentar sua satisfação confiança 

no sistema de justiça – fatores que, segundo a literatura vitimológica, podem diminuir as 

chances de a experiência de vitimização influenciar aquela vítima a futuramente adotar, ela 

própria, comportamentos desviantes401. 

Esta perspectiva conecta-se às ideias de Benno Zabel relativas aos caminhos para a 

construção de ordens normativas democraticamente legitimadas, contexto em que uma maior 

atenção em direção à vítima desempenha um decisivo papel no que concerne à legitimação 

                                                           
399 SHERMAN, Lawrence; STRANG, Heather. Restorative justice to reduce victimization. In: WELSH, 
Brandon C.; FARRINGTON, David P. (ed.). Preventing crime: what works for children, offenders, victims 
and places. Nova York: Springer, 2007, p. 147-160. 

 
400 SHERMAN, Lawrence; STRANG, Heather. Restorative justice: the evidence. Londres: The Smith Institute, 
2007. 
401 CRAWFORD, Adam. Restorative justice and crime prevention: conceptual links and policy challenges. In: 
ITALIAN MINISTRY OF JUSTICE (ed.). Restorative justice and crime prevention: presenting a theoretical 
exploration, an empirical analysis and the policy perspective. Roma: Italian Ministry of Justice, 2010, p. 1-22. 
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do direito penal. Zabel identifica que o comportamento do ofensor ainda é o ponto de partida 

para avaliar o injusto penal; todavia, tal valoração é atualmente afrouxada pela consideração 

de aspectos não diretamente conectados com o fato em julgamento per se (tais como 

expectativas normativas endereçadas pelos sujeitos envolvidos no conflito ou pela própria 

sociedade; interesses de proteção; demandas por reconhecimento e mais adequada proteção 

contra riscos). Neste novo modelo, é importante incorporar no esquema valorativo aqueles 

elementos que dizem respeito a todos os agentes que participam do conflito penal (ofensor, vítima e 

sociedade). Destarte, o paradigma de um direito penal de orientação “ao conflito”, em oposição ao 

tradicional “do fato”, tende a ser caracterizado por traços de “multipolaridade” e “multiperspectiva”. 

Esta nova forma de pensar a ordem jurídico-penal busca refletir na interpretação do direito penal 

aquelas tensões derivadas das mudanças sociais, contribuindo para as novas necessidades de 

legitimação de ordens democráticas. a justificação e medida da punição pode ser ajustada pela 

incorporação da perspectiva da vítima e da justa reparação. Tal reorientação poderia resultar em 

sofisticados mecanismos de “justiça processual”, trazendo resultados concretos no que concerne à 

vítima, com o propósito de alcançar uma reparação capaz de promover práticas de reconhecimento 

mediado jurídico-penalmente e reduzir as consequências danosas oriundas do delito (da “pena de 

intervenção” à “pena de compensação”402. 

  

                                                           
402 ZABEL, Benno. “¿Del hecho al conflicto? Sobre el cambio de función del derecho penal de culpabilidad”. 
InDret, Barcelona, n. 01, jan. 2018; ZABEL, Benno.  Die Ordnung des Strafrechts. Zum Funktionswandel von 
Normen, Zurechnung und Verfahren. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, p. 546 e ss., 608 e ss. 
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4.3. Reconhecimento da vítima e as bases para uma revisão das teorias da imputação 
 

Os debates sobre o reconhecimento intersubjetivo e sua estabilização como elemento 

que permeia e sustenta as instituições sociais fornece as bases para uma reaproximação entre 

as teses sobre a imputação penal e os critérios pelos quais desenvolvem-se práticas de 

imputação moral dos indivíduos. Há, aqui, uma redefinição dos modos pelos quais a 

capacidade de atuação moral de um sujeito influi sobre como ele é compreendido pelas 

categorias dogmáticas do direito penal. Neste contexto teórico, a ideia de responsabilidade 

constrói-se a partir de interações comunicativas levadas a cabo pelos indivíduos no cerne da 

vida social, o que pressupõe indivíduos dispostos a um comportamento crítico a respeito das 

esferas de organização de seus interlocutores, bem como das pretensões de validade 

levantadas por eles próprios403.  O que se tem é uma “guinada reflexiva” na compreensão 

jurídica da responsabilidade, com potencial de remodelamento da própria ideia de 

imputação, conquanto os critérios para atribuição de responsabilidade passam a ser 

entendidos não como elementos previamente fornecidos por um apriorístico programa 

teórico ou normativo; antes, os critérios de imputação seriam construídos a partir das 

interações sociais entre os sujeitos, nas suas relações de reconhecimento intersubjetivo e que 

ascendem à institucionalidade jurídica. A internalização do paradigma comunicativo e do 

reconhecimento pelas teses jurídico-penais atribui maior peso aos processos pelos quais se 

concretiza a imputação moral dos indivíduos: a pessoa é, aqui, encarada como “fonte 

autogeradora” de suas comunicações e comportamentos; é dizer, imbui-se de uma 

competência performativa para se posicionar criticamente em face das estruturas sociais que 

a rodeiam, das escolhas que ela própria faz sob essas circunstâncias, bem como de seus 

interlocutores e da performance social que estes levam a cabo.  

A condição de pessoa moralmente relevante não decorre, portanto, apenas de 

abstratas capacidades individuais de autoconsciência e autorregulação: a imputabilidade 

moral dos indivíduos busca fundamento nos processos de reconhecimento recíproco, dos 

quais depende a própria existência de direitos e deveres comunitariamente compartilhados e 

institucionalmente estabilizados. É nos processos de imputação moral assim compreendidos 

que podem se elaborar também os parâmetros de imputação jurídica, a partir de uma nova 

compreensão do que significa constituir-se como sujeito-reconhecido – mais precisamente, 

                                                           
403 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis; PÜSCHEL, Flávia Portella. “Klaus Günther: culpa penal no Estado 
democrático de direito”. In: NOBRE, Marcos (org.). Curso livre de teoria crítica. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2013, p. 255. 
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concebendo este sujeito a partir do status de um ator social moralmente responsável, para 

além dos papéis individuais de mero espectador do processo penal ou receptor da medida 

punitiva. Destarte, os sujeitos implicados no conflito penal, dentre os quais inclui-se a vítima, 

devem ser interpretados como atores sociais individualizáveis, que interagem 

comunicativamente com os demais sujeitos e com as próprias instituições que compõem o 

Sistema de Justiça, veiculando práticas de reconhecimento e apresentando demandas por 

reconhecimento. O sujeito-reconhecido do conflito penal é aquele capaz de apreender a 

comunicação que as normas penais e a intervenção punitiva carregam em si, de modo a 

relacionar-se com elas de modo crítico. 

Nestes processos, os sujeitos participantes do conflito penal exercem pretensões de 

autoafirmação subjetiva (ser reconhecido), as quais podem ou não ser admitidas pelos outros 

atores. Disso podem resultar tanto práticas tanto de subjetivação (reconhecimento), como de 

dessubjetivação (desrespeito/denegação de reconhecimento), dependendo: (i) de como a 

dogmática jurídica se estrutura para interpretar os conflitos sociais de natureza penal; e (ii) 

de como o Sistema de Justiça opera com relação às pessoas envolvidas no conflito, 

encarando-as como sujeitos moralmente imputáveis. Com base nisso, Klaus Günther 

sustenta que, em vez de compreender a pena como pura ferramenta de contenção de riscos, 

mais adequado seria definir a reação penal como um modo específico de comunicação 

social, cuja mensagem principal transmite-se na forma de censura. Censura esta, por sua 

vez, que é passível de ser apreendida pelas pessoas moralmente imputáveis, capazes de 

entender o conteúdo moral das comunicações punitivas e de se relacionarem criticamente 

elas. Estas teses repercutem não apenas sobre como compreender o ofensor como sujeito 

reconhecido, mas sedimenta o caminho para que também a vítima possa ser reconhecida nos 

processos de imputação moral: o reconhecimento do ofensor, afirma Günther, “caminha de 

mãos dadas” com o reconhecimento da vítima, igualmente compreendida como um “agente 

comunicativo no Sistema de Justiça criminal”404. 

A vítima, anteriormente olvidada, ressurge aqui como sujeito moralmente relevante 

para uma compreensão adequada do conflito penal, dotada tanto de direitos de exigir 

justificações, como de deveres de fornecer respostas e respeitar seus limites de atuação 

social. Tatjana Hörnle destaca a relevância que a perspectiva da vítima pode assumir 

distribuição dos castigos, constituindo-se no destinatário “com o maior interesse” em ver-se 
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contemplado pela mensagem carregada na reação penal. Segundo a autora, na medida em 

que veicula uma censura, a pena comunica formalmente um juízo de reprovação social: “isso 

significa que o ato [do ofensor] infringiu os direitos da vítima e que o ato não é nem 

permitido, tampouco justificado”. Não se trata, aqui, de escancarar os processos de 

imputação moral e comunicação da pena a elementos emocionais, por vezes caracterizados 

por seu elevado potencial violento. A consideração das perspectivas e interesses das vítimas 

como categoria de interpretação dos processos de imputação penal e comunicação da reação 

punitiva não podem ser interpretados a partir de uma perspectiva psicologizante, mas sim 

como um “conceito normativo”: reconhecer a vítima como sujeito cujos direitos existem, 

foram violados por um ato do qual ela não tem culpa, e seguem válidos naquela 

comunidade405. 

A reorientação das ideias penais pela filosofia social do reconhecimento concebe que 

os indivíduos se organizam em relação às mediações normativas, encontrando na 

comunidade juridicamente constituída um potencial de expansão de suas individualidades, 

consolidando institucionalmente práticas de reconhecimento e subjetivação com capacidade 

de lidar com as concretas situações de assimetria social. Os procedimentos de racionalização 

jurídica tornam possível a subjetivação em face de assimetrias sociais, proporcionando aos 

indivíduos a possibilidade de desenvolver livremente de sua personalidade e recuperar o 

sentido da realização prática de seu status como sujeito relevante individual e socialmente. 

A diminuição destas assimetrias por meio de uma simetrização dos conflitos possivelmente 

elevaria a capacidade crítica das intervenções jurídico-penais, redefinindo o alcance de suas 

consequências e remodelando os standards normativos do gerenciamento do problema penal. 

Elevar práticas de subjetivação nas mediações jurídico-normativas em resposta aos 

processos de vitimização depende, em larga medida, de dar devida atenção ao ponto de vista 

das vítimas, reconhecendo-as como sujeitos com capacidade de afeto e comunicação. Afinal, 

ser afetado por um delito consiste em uma experiência individual, experienciada 

distintamente conforme as particularidades circunstanciais e pessoais da vítima.  

A noção filosófico-social de desrespeito pode fornecer uma interessante chave para 

essa orientação normativa crítica ao direito penal. Entendido como uma injúria moral que se 

                                                           
405 HÖRNLE, Tatjana. “Distribution of punishment: the role of a victim's perspective”. Buffalo Criminal Law 
Review, v. 3, n. 1, p. 175-209, abr. 1999. Crítica às interpretações da teoria do delito com referência aos direitos 
humanos, BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Da teoria do bem jurídico como critério de legitimidade do 
direito penal. Tese de Livre-Dôcencia apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2010, p. 381 e ss. 
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concretiza na forma de “denegação de reconhecimento”, o desrespeito consiste em um abalo 

das condições sociais imprescindíveis tanto à consubstanciação das relações de 

reconhecimento, como para a proteção da integridade física e moral dos sujeitos. O 

desrespeito de um ator social para com seu ser-outro impacta as autorrelações positivas que 

os sujeitos vitimados possam ter para consigo; e, consequentemente, afetam a própria 

capacidade que esses sujeitos possuem de se relacionar com os outros e com eles próprios. 

Neste sentido, Honneth afirma que a vulneração social – desrespeito – também se dá em 

âmbito intersubjetivo. Essa vulnerabilidade moral dos indivíduos derivaria do fato de eles 

deverem a própria conformação de suas identidades a uma autorrelação; a qual, a seu turno, 

depende de como esse sujeito relaciona-se com seus pares e é por eles recepcionado. Não à 

toa a proteção das relações de reconhecimento envolve a salvaguarda de condições sociais 

que possibilitem uma integridade moral, aqui compreendida como “a quintessência das 

atitudes às quais estamos mutuamente obrigados a adotar, a fim de assegurar conjuntamente 

as condições de nossa integridade pessoal”406.  

Os conflitos que alavancam exigências de reconhecimento se originam precisamente 

destas experiências pessoais e coletivas de injustiça, sendo despertados quando, nas 

situações concretas de desrespeito, os indivíduos não logram mais encontrar os motivos que 

os levaram a aceitar determinadas práticas, regras e medidas coletivas como socialmente 

aceitáveis. A partir da noção de desrespeito, a filosofia do reconhecimento traz o indivíduo 

para o epicentro do conflito, na medida em que estabelece que as razões para se entender 

estas mesmas práticas, regras e medidas como “boas” devem levar em conta as expectativas 

normativas que os indivíduos direcionam à comunidade. Da mesma forma que o ponto de 

vista dos sujeitos é essencial para a definição das formas concretas e institucionais que as 

relações positivas de reconhecimento devem assumir em uma determinada sociedade, o 

conteúdo moral do desrespeito como categoria filosófica depende da perspectiva de suas 

vítimas407. Daí a relevância de se compreender as distintas formas de desrespeito social a 

partir do reconhecimento vítima como sujeito, como agente dotado da capacidade de 

comunicação e senciência, e cuja perspectiva individual acerca de sua vitimização é 

                                                           
406 HONNETH, Axel. Disrespect… op. cit., p. 133-134 e 137. 
407 HONNETH, Axel. Redistribution as recognition: a response to Nancy Fraser. In: FRASER, Nancy; 
HONNETH, Axel. Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. Trad. Joel Golb, James 
Ingram e Christiane Wilke. Londres: Verso, 2003, p. 129-134; CAMARGO, Silvio. “Axel Honneth e o legado 
da teoria crítica”. Política e Trabalho, Revista de Ciências Sociais, João Pessoa, n. 24, p. 123-138, abr. 2006. 
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importante para compreender os processos de imputação e desenvolver propostas mais 

sofisticadas de entender e gerenciar o problema penal.  

A reorientação do direito penal com base nas orientações normativas apresentadas 

pela filosofia social do reconhecimento apresenta novos caminhos para uma compreensão 

do crime mais alinhada às ideias de subjetivação das pessoas por ele afetadas – quer dizer, 

ao compreender o processo de vitimização como uma experiência individual, com 

repercussões tão distintas como igualmente diferentes são as concretas circunstâncias dos 

sujeitos que as sofrem. As teses sobre o reconhecimento do outro e sobre os problemas 

morais que envolvem a denegação desse reconhecimento não apenas despertam para a 

necessidade de revisão das formas de compreensão do injusto, como ressignificam o papel 

das disposições jurídico-penais na mediação normativa das relações intersubjetivas – mais 

que isso, renova as próprias possibilidades de fundamentação teórica do direito de punir.  

A reabilitação moral do conflito penal desperta a ciência jurídico-penal para a 

necessidade de revisão de alguns de seus postulados clássicos. A perspectiva dos sujeitos 

afetados pelo crime deve importar tanto para a compreensão do injusto, como também para 

uma visão mais socialmente adequada dos modos pelos quais o Sistema de Justiça criminal 

pode se inserir como fator de simetrização e restabelecimento das relações de 

reconhecimento que foram perturbadas pelo delito. Trata-se de repensar o delito como uma 

violação socialmente inaceitável das relações de reconhecimento interpessoal, não 

decorrente do acaso e nem atribuível à própria vítima; e, no plano da reação penal, 

reinterpretar a pena como dotada de um significado simbólico-expressivo de ressaltar o valor 

dos direitos da vítima e o desvalor da conduta do agente que atentou contra eles408. Assim, 

as teorias do reconhecimento abrem novos horizontes para as teorias da imputação penal, 

para que estas promovam um reemergir da vítima como relevante sujeito do conflito 

analisado. O delito em concreto viola a lei positivada pelo Estado, podendo ser interpretado 

como a negação da norma ou lesão a bens socialmente protegidos; no entanto, e talvez 

principalmente, também abala as estruturas que potencializam as relações de 

                                                           
408 Cf. GÜNTHER, Klaus. Die symbolisch-expressive Bedeutung der Strafe: eine neue Straftheorie jenseits 
von Vergeltung und Prävention. In: PRITTWITZ, Klaus; BAURMANN, Michael; GÜNTHER, Klaus (org.). 
Festschrift für Klaus Lüderssen. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2002; e FEINBERG, Joel. The expressive 
function of punishment. In: TONRY, Michael (ed.).  Why punish? How much? A reader on punishment.  Nova 
York: Oxford University Press, 2011. 
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reconhecimento, minando as possibilidades de satisfação das carências individuais e 

realização da liberdade dos sujeitos em um contexto de intersubjetividade409. 

  

                                                           
409 BROOKS, Thom. Hegel’s political philosophy… op. cit., p. 44-47; RIZZI, Lino. Punir et reconnaître: 
distinction et implication de l’obligation juridique et du devoir éthique chez Hegel.  Archives de Philosophie, 
Paris, v. 66, n. 2, 2003, p. 237-250.  
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CONCLUSÃO 
 

1. A teoria social dedica-se a prover um quadro analítico e filosófico a partir do qual 

as ciências sociais se desenvolvem em determinados sentidos, fornecendo os ferramentais 

teóricos que viabilizam ao investigador examinar sistematicamente os dados da realidade 

social e, na sequência, argumentar junto aos interlocutores de seu estudo acerca dos sucessos 

e falhas em seus métodos, premissas, estratégias de pesquisa e conclusões. Neste sentido, a 

teoria social levanta problemas intelectuais a respeito de determinadas esferas da 

sociabilidade humana, ao mesmo tempo em que delimita um substrato teórico por meio do 

qual tais problemas possam ser analisados com maior acuidade científica. A tese buscou se 

alinhar a concepções que buscam equilibrar objetividade descritiva com influxos de teoria 

normativa; quer dizer, que pautam-se pelo equacionamento entre expor analiticamente a 

realidade dos aspectos sociais, porém apontando suas debilidades e potencialidades 

conforme determinados critérios avaliativos.  

2. Apesar de o direito penal não poder renunciar a um exame da realidade social com 

a qual se relaciona, e sobre a qual afinal incide, suas conexões com os estudos em teoria 

social são controversas. O primeiro ponto de fricção entre as áreas diz respeito a certa 

desconfiança por parte dos juristas de que a internalização de contribuições teórico-sociais 

possam dar ensejo a uma mitigação dos critérios de legalidade; é dizer, privilegiando-se 

fatores extrajurídicos na formulação das decisões de conformação do direito. Esta primeira 

crítica atenta-se para o direito como ordem normativa voltada à estabilização de expectativas 

sociais. Já um segundo plano de inquietações refere-se às consequências que a 

interdisciplinaridade entre teoria social e direito penal poderiam ter para este último não 

exatamente em sua dimensão ordenativa, mas como ciência – mais especificamente, 

preocupações com sua autonomia científica e clareza metodológica. A pesquisa buscou 

demonstrar como os conhecimentos teórico-sociais foram negligenciados nas distintas 

fundamentações filosóficas do direito penal em sua história, sendo admitidos de modo 

apenas descontínuo conforme preferências temáticas; e, sobretudo, sem consideráveis 

preocupações com a definição de parâmetros relativamente universalizáveis de 

interdisciplinaridade.  

3. Para que o recurso interdisciplinar pudesse conjugar a preservação da autonomia 

científica do direito penal com um melhor aproveitamento dos influxos normativos da teoria 

social, foram estabelecidos parâmetros metodológicos que orientaram a pesquisa: (i) 
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transversalidade (não há uma teoria social com supremacia sobre as demais, de modo que a 

opção do trabalho por um recorte teórico-social específico se dá em decorrência de 

considerá-lo com especial capacidade de rendimento para abordar um determinado aspecto 

de um problema restrito – no caso, os conflitos vitimais em direito penal e as justificações 

morais que o rodeiam); (ii) responsividade (não obstante o direito diferencie a si mesmo do 

não-jurídico, ele se permite ser constantemente desafiado por informações e 

questionamentos advindos da teoria social, encarando tais elementos como oportunidade de 

autorreflexão e autocorreção); (iii) autonormatividade (apesar de recorrer à 

interdisciplinaridade, a pesquisa não extrai das contribuições teórico-sociais normas 

prontamente aplicáveis à dimensão jurídico-penal, tanto por questões de autonomia 

científica, como não ser possível atribuir normatividade ao não-jurídico – o que as teorias 

sociais fornecem não são normas, mas orientações normativas que podem informar 

reorientações por parte do direito penal); (iv) seletividade de perspectivas (necessidade de 

uma seleção justificada de um recorte teórico-social específico); (v) unilateralidade 

operacional (as orientações normativas fornecidas pela teoria social carecem de uma 

reconstrução interna por parte da ciência jurídica, com base nos critérios e linguagens 

próprias do direito); e, por fim, (vi) naturalização disciplinar (a reconstrução interna pelo 

direito dos influxos normativos da teoria social não podem implicar uma desfiguração dos 

aspectos definidores do material original, havendo que se manter um mínimo de 

fidedignidade substancial). 

4. Dentre os recortes teórico-sociais passíveis de serem aplicados a uma pesquisa 

crítico-analítica em direito penal, parecem ser especialmente promissoras as vertentes 

derivadas da categoria filosófica do reconhecimento. Com origens que remontam à filosofia 

de Fichte, o reconhecimento recebeu desenvolvimentos decisivos ao longo da obra de Hegel. 

A ideia de reconhecimento constitui-se originalmente em categoria filosófica de análise 

acerca de como as identidades pessoais se constituem de modo não-monológico, mas sim 

mediadas por tramas de intersubjetividade em que a autocompreensão qualitativa de um 

indivíduo depende de seu reconhecimento por seus pares; quer dizer, o eu reconhece a si 

mesmo como sujeito na medida em que é assim reconhecido e valorizado por seu ser-outro, 

que, igualmente, também opõe aos demais demandas por reconhecimento. Mais que isso, o 

reconhecimento como conceito filosófico consiste na chave de uma dinâmica relacional pela 

qual as relações éticas aprimoram-se de tal modo a constituir espaços mais amplos de 

sociabilidade, para além da mera intersubjetividade, alcançando nas instituições sociais 
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formas mais estabilizadas e sofisticadas. É por isso que o reconhecimento acaba sendo 

introduzido por Hegel, destarte, como a base de uma proposta de filosofia política alternativa 

às teses liberais contratualistas, estas por ele consideradas demasiadamente erigidas sobre 

uma ideia de liberdade demasiadamente abstrata e de indivíduos excessivamente 

autocentrados, desprovidos de compromissos de mutualidade. Assim como em Hegel a 

noção de reconhecimento evolui desde uma dinâmica intersubjetiva, passando a se constituir 

em uma chave de aprimoramento das relações éticas de uma vida coletiva mais amplamente 

considerada, chegando a estabelecer-se finalmente como substrato ético das instituições 

modernas, também a teoria social realiza movimento similar ao internalizá-lo em seus 

debates. Daí as teorias sociais contemporâneas terem encontrado nas teses filosóficas do 

reconhecimento de si no outro não apenas uma possibilidade de releitura da dimensão moral 

dos conflitos sociais, mas também um verdadeiro critério avaliativo para uma “reconstrução 

normativa” das instituições e práticas sociais modernas – i.e., o desempenho efetivo e 

potencial destas no que concerne à viabilização do reconhecimento mútuo e a uma promoção 

mais estável dos valores socialmente construídos a partir dessas interações. 

 5. As teorias do reconhecimento apresentam poderosas orientações normativas 

capazes de provocar autorreflexões por parte da ciência jurídico-penal, na medida em que 

reposiciona questionamentos e proposições acerca dos critérios de legitimação de uma 

ordem social e das respectivas instituições que a corporificam. O reconhecimento como 

categoria filosófico-social funciona como relevante chave para uma análise crítica acerca de 

como as relações éticas e arranjos institucionais de uma determinada sociedade podem, 

conjugando as necessidades de proteção individual e veiculação de valores comunitários, 

estruturar-se com vistas a dar vazão às diversas demandas sociais abrangidas pela ideia de 

liberdade; e, afinal, efetivamente satisfazê-las.  

6. A teoria social, nesta linha, abre espaço à utilização do reconhecimento na análise 

tanto de: (i) relações interindividuais (um sujeito há de reconhecer seu outro como unidade 

ética, dotada de direitos e deveres, autoconsciente e moralmente relevante; do contrário, em 

vez de práticas de subjetivação, o que se teria seriam situações de reconhecimento denegado 

– aqui tem-se profícua chave de análise das justificações morais subjacentes às interações 

vítima/ofensor); como, também, (ii) relações entre indivíduos e instituições, ou indivíduos e 

seu meio social (instituições legítimas dependem do quanto os sujeitos logram ver-se nelas 

identificados, e do desempenho delas na realização da liberdade, promoção valores 

comunitariamente compartilhados, além da estabilização de tramas sociais de 
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reconhecimento mútuo e solidariedade – aqui, o reconhecimento emerge como poderosa 

ferramenta filosófica de crítica ao direito penal como ordem normativa institucionalizada).  

7. A análise das justificações que fundamentam o lugar comumente atribuído à vítima 

nas ciências criminais indicam uma difícil compatibilidade com a ideia de reconhecimento 

como critério crítico-normativo. A exposição do percurso historicamente percorrido pela 

vítima nos discursos penais demonstrou como a superação da “neutralização da vítima” em 

direção a seu “redescobrimento” culminou no surgimento e consolidação da vitimologia 

como disciplina científica. Originalmente dedicada a compreender a dinâmica interacionista 

que envolve as relações da vítima com o ofensor, os estudos vitimológicos iniciais 

empreenderam esforços de categorização de vítimas conforme o grau e natureza de sua 

eventual contribuição causal com os eventos que levaram à sua própria vitimização. Para 

além de seus desenvolvimentos metodológicos, contudo, a história da vitimologia pode ser 

fundamentalmente contada adotando a ampliação de seu objeto como fio-condutor: após 

críticas de pesquisadores e ativistas na linha de que as análises dos estágios iniciais da 

pesquisa vitimológica incorriam em perigosos discursos de blaming the victim, a vitimologia 

experienciou uma verdadeira redefinição em suas redes teóricas e estratégias de pesquisa. 

Especialmente a partir dos anos 1970 e 1980, à vitimologia interessava não mais apenas as 

dinâmicas e interações pessoas entre vítima e ofensor na causação dos eventos delitivos: 

assumindo conotações mais críticas, a pesquisa vitimológica passa a se debruçar sobre as 

estruturas sociais que condicionam os processos de vitimização; as estratégias de atuação de 

vítimas em sua relação crítica com essas estruturas; as experiências individuais de 

vitimização; os interesses e necessidades das vítimas, conjuntamente com as respostas 

sociais organizadas na tentativa de atendê-los. Se é verdade que o movimento de “retorno à 

vítima” acabou sendo apropriado e distorcido pelos discursos políticos de law and order, é 

igualmente verdadeiro que a vítima foi cada vez mais compreendida como sujeito empírico, 

cujas experiências e necessidades individuais importam como genuíno objeto de uma 

pesquisa vitimológica alinhadas à reafirmação das liberdades das vítimas. 

8. No que concerne às demais ciências criminais, embora o processo penal tenha se 

mostrado ligeiramente mais sensível a estas novas formas de compreensão da vítima de 

crime (gradualmente introduzindo mecanismos orientados à inclusão desta como sujeito de 

direitos processualmente relevante), a posição por ela ocupada nas discussões jurídico-

penais não sofreu transformações exatamente animadoras. Ao contrário, a receptividade da 

literatura penalista às contribuições da pesquisa vitimológica limitaram-se 
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fundamentalmente aos estágios iniciais desta – mais especificamente, o direito penal admitiu 

a formação de uma “vitimodogmática” orientada a compreender como eventuais 

contribuições causais da vítima para a ocorrência de um resultado danoso poderia influenciar 

as teorizações sobre o injusto penal ou as discussões sobre a fixação da pena. Se, por um 

lado a internalização dogmática do conceito de autorresponsabilidade significa imputar à 

vítima algum grau de capacidade moral, no sentido de gerenciar espaços pessoais liberdade 

e assumir as consequências de suas escolhas, o fato é que esse tímido reconhecimento da 

vítima como sujeito nas teses dogmático-penais se limitam a esse restrito campo de pesquisa, 

e apenas em teorizações voltadas a atenuar ou isentar a responsabilidade penal do ofensor. 

O direito penal, por outro lado, exteriorizou um franco ceticismo com relação ao 

desenvolvimentos posteriores da pesquisa vitimológica (os quais, como visto, atribuíram às 

experiências de vitimização e ao atendimento das necessidades das vítimas status de objeto 

de pesquisa, compreendendo a vítima ainda como sujeito empírico cuja atuação crítica 

perante seus interlocutores e estruturas sociais importa moral e cientificamente). Em grande 

parte, a desconfiança penalista se deve ao receio de ver reposicionadas nas ideias penais as 

práticas antigas de revanchismo e excesso punitivo; os pressupostos desse ceticismo, 

contudo, não podem ser generalizados e carecem de maiores precisões analíticas, 

especialmente a respeito da figura da vítima nos discursos securitários, da relação dos 

movimentos de vítimas com discursos de enrijecimento securitário e da suposta 

incongruência entre direitos das vítimas e do ofensor. 

9. A convergência dos estudos sobre a vítima nas ciências criminais com as 

contribuições da teoria social acerca dos critérios de legitimação das necessidades modernas 

indicaram haver um déficit de reconhecimento das pessoas concretamente afetadas pelo 

delito. No Sistema de Justiça concretamente considerado, apesar da abertura 

comparativamente maior às descobertas e tendências da vitimologia, resta uma série de 

desafios quanto à implementação prática de inovações legislativas inclusivas já introduzidas 

no ordenamento jurídico-processual brasileiro; além, é fato, de pesquisas empíricas de maior 

abrangência sobre o grau de satisfação das vítimas como sujeitos processuais de um modelo 

jurisdicional predominantemente assentado em bases retributivas. Já no campo das ideias 

penais, a pesquisa demonstrou haver diagnósticos de uma “evaporação vitimal” decorrente 

da persistência das teses de neutralização nos estudos dogmáticos, havendo ainda análises 

no sentido de afirmar que os tradicionais conceitos de “sujeito passivo” e “ofendido” 



195 
 

mascaram a realidade de sujeitos que seria, na realidade, verdadeiras “vítimas da teoria do 

delito” e da pena.  

10. A tese dedicou-se a propor duas vias pelas quais a ideia filosófico-social de 

reconhecimento da vítima poderia fornecer relevantes orientações normativas ao direito 

penal, especialmente o desafiando cientificamente a se autocorrigir no sentido de buscar 

estratégias de inclusão da vítima e reconhecimento de seus interesses; sem, contudo, que isso 

implique uma exasperação distorcida de discursos punitivos ou uma ruptura com preceitos 

constitucionais de proteção dos direitos do acusado.  

11. O primeiro campo de movimentação do reconhecimento diz respeito à 

revitalização dos desafios de legitimação democrática do direito penal como ordem jurídico-

normativa, considerando-se a diversidade de demandas sociais modernamente abrigadas sob 

as ideias de “liberdade” e “lutas por reconhecimento”. No plano vertical do reconhecimento, 

referente às relações vítima/instituições sociais, a posição comumente atribuída pela ordem 

jurídico-penal à vítima obstaculiza a criação de sentimentos de pertencimento e identificação 

da vítima como sujeito em instituições que, idealmente, deveriam corporificar a ideia de uma 

liberdade intersubjetiva juridicamente cristalizada a partir do reconhecimento. Mudanças de 

paradigma de um direito penal “do fato” a um direito penal “do conflito” podem sugerir 

interessantes caminhos para repensar os fundamentos do poder de punir e novas estratégias 

de restauração, mais atentas aos danos concretos experienciados pelos sujeitos envolvidos 

no conflito penal e mais sensíveis a suas expectativas de verem-se contemplados pelos 

procedimentos decisórios. Podem, ainda, proporcionar estratégias de aproximação entre 

vítima e ofensor por meio de mecanismos não necessariamente punitivos, em práticas de 

maior fomento a reconhecimentos intersubjetivos no âmbito interno das instituições.   

12. A segunda via de aplicação do reconhecimento da vítima refere à interpretação 

filosófica dos processos intersubjetivos de imputação moral a partir das teorias do 

reconhecimento, com resultados que podem promover uma revisão das teses de imputação 

jurídico-penal; nas quais, em verdade, a vítima tradicionalmente figura como personagem 

periférica e de uma marginal relevância científica. Antes de uma violação da lei do Estado, 

de uma negação da validade da norma ou de uma ofensa a um bem jurídico-penal, o delito 

constitui-se em um desrespeito à vítima como sujeito, compreendido em seu sentido não 

psicologizante, mas filosófico: o crime é experimentado pela vítima como uma injúria moral, 

que afeta dimensões de sua personalidade não abrangidas pelas categorias jurídicas 

tradicionais. É neste ponto que as teorias do reconhecimento, dedicadas à compreensão dos 
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processos de mútua consideração dos sujeitos como agentes morais, abrem espaço para uma 

ressignificação da reação penal e para um reemergir da vítima como sujeito também do 

conflito penal, com experiências individuais de sofrimento e expectativas normativas que 

importam para uma reinterpretação dos critérios de imputação jurídico-penal.  
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