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Para a Geração Z,  
que é a nossa maior esperança.
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9

INTRODUÇÃO

Esta obra é como se fosse um livro introdutório a respeito, por exemplo, da 
história mundial, mas em vez de se concentrar em pessoas, acontecimentos, ino-
vações e datas importantes, e como todos atuaram em conjunto para influenciar 
o curso da história, demos enfoque à evolução de um conjunto específico de ideias 
e a como essas ideias vêm influenciando e permeando a história que vivemos hoje. 
Como você verá, de que maneira ou se essas novas ideias definirão o nosso futu-
ro dependerá em grande parte dos princípios e das posições que assumimos ago-
ra. A proliferação desse conjunto específico de ideias representa um desafio e 
costuma entrar em conflito direto com outro conjunto de ideias importantíssimo, 
referido coletivamente como “liberalismo”. Você talvez se surpreenda ao saber 
que o significado dessa palavra é um tanto diferente daquele que costumamos en-
contrar quando ela é usada nas discussões políticas atuais. Na verdade, o libera-
lismo é a base sobre a qual as sociedades modernas do Ocidente foram erguidas 
e é essa base que continua a permitir tanto progresso humano.

A história exata de como e por que o liberalismo veio a superar muitas ou-
tras ideias e se tornar a filosofia política fundamental no Ocidente está além do 
escopo deste livro, mas, em termos mais simples, ao longo dos últimos duzentos 
anos, aproximadamente, a maioria dos países ocidentais pouco a pouco veio a per-
ceber que o liberalismo é a melhor filosofia política para a construção de uma ci-
vilização moderna. Existem muitos sistemas políticos diferentes nos países 
ocidentais, desde as repúblicas dos Estados Unidos e da França até a monarquia 
constitucional do Reino Unido e do Canadá, mas todos são sustentados pelos mes-
mos valores liberais, dentre os quais incluem-se:
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• Democracia.
• Governos limitados.
• Separação entre Igreja e Estado.
• Direitos humanos universais.
• Igualdade para mulheres, minorias raciais e pessoas LGBTQIA+.
• Liberdade de expressão.
• Respeito pelo valor de opiniões divergentes e pelo debate honesto.

Hoje, esses valores podem parecer senso comum. Porém, eles não devem ser 
vistos como concedidos nem ser admitidos como fatos consumados. Esses valores 
só começaram a se consolidar no século XVIII, durante o período conhecido como 
iluminismo, e foram necessários séculos de luta contra a superstição, a teocracia, 
a escravidão, o patriarcado, o colonialismo e o fascismo para concretizá-los na ex-
tensão que temos atualmente. Essa extensão é considerável, mas não perfeita. O 
objetivo de uma era de ouro da ciência, da razão e dos direitos individuais com 
base nas crenças em uma realidade objetiva e uma humanidade universal com-
partilhadas é o projeto contínuo do iluminismo e do liberalismo.

Na década de 1960, surgiu no meio acadêmico uma nova ideia que questio-
naria tudo, incluindo a própria base das sociedades liberais. Essa ideia é conheci-
da como pós-modernismo, um movimento filosófico, artístico e literário 
extremamente cético — tão cético que não acredita na verdade objetiva ou no co-
nhecimento objetivo. Parece loucura, mas é verdade. O pós-modernismo crê que 
tudo está corrompido pela política e pelo poder político, até mesmo o próprio 
conhecimento.

As ideias pós-modernas constituíram uma ampla literatura própria chamada 
Teoria — considere-a  como o conjunto de textos religiosos do pós-modernismo. 
Desde a década de 1960, a Teoria se espalhou por governos e empresas e pela edu-
cação primária, secundária e pós-secundária. Nos últimos anos, gerou um movi-
mento de ativistas que usou o pós-modernismo como arma na busca da “justiça 
social”. Aliás, é quase certo que você tenha deparado com uma grande quantidade 
de Teoria ao longo dos últimos anos, mesmo que ela nunca tenha lhe sido apre-
sentada diretamente como tal.

O termo “justiça social” tem significados diferentes. Em 1971, John Rawls, 
filósofo progressista liberal, desenvolveu uma teoria filosófica sobre como uma so-
ciedade socialmente justa poderia ser organizada. Ele considerava que uma socie-
dade socialmente justa seria aquela em que o indivíduo se sentiria feliz por ter 
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nascido em qualquer meio social ou grupo identitário, fosse no topo ou na base 
da sociedade, porque mesmo aqueles na base prosperariam e as injustiças, como 
a discriminação, seriam raríssimas ou estariam totalmente ausentes.

Hoje, o movimento mais visível e popular que assume a responsabilidade 
pela justiça social utiliza a Teoria pós-moderna para buscar a justiça social. A sua 
ideologia — um sistema de opiniões e crenças que visa explicar e mudar a socie-
dade — é chamada por ele de “Justiça Social”, “Movimento pela Justiça Social” 
ou, às vezes, mais especificamente, “Justiça Social Crítica”. Muitos, incluindo os 
seus críticos, chamam isso de “woke” (por acreditarem estar “despertas” [“awake”] 
para a injustiça “sistêmica”). Essa é a Teoria que você, sem dúvida, está encon-
trando regularmente na escola, no trabalho, on-line ou por aí com os amigos, o 
que pode lhe causar certa confusão. Por uma questão de clareza — e porque ela 
também deriva de outra tradição do século XX denominada “Teoria Crítica” —, 
vamos nos referir a esse movimento específico que tem como base a Teoria como 
“Justiça Social Crítica” e à ideia mais ampla e mais geral de que todos merecem 
direitos e oportunidades iguais vamos nos referir como “Justiça Social”.

É importante notar que “crítica”, a palavra modificadora em “Justiça Social 
Crítica”, possui um significado acadêmico específico relacionado à “crítica” e, as-
sim, não implica uma análise objetiva como em “pensamento crítico”. Em vez dis-
so, refere-se a uma abordagem específica e iliberal que não acredita na objetividade 
e procura explicar vagamente como a sociedade falha em ser perfeita ou mesmo 
uma utopia.

Inúmeras pessoas têm opiniões fortes sobre “wokeness” ou Justiça Social 
Crítica, talvez até você. Eis a nossa posição, que permeará grande parte deste li-
vro: nós nos opomos à Justiça Social Crítica porque acreditamos na Justiça Social. 
Em outras palavras, acreditamos que a Justiça Social Crítica dá  respostas erradas 
para questões importantes sobre raça, gênero e identidade e não apresenta um ca-
minho para a verdadeira justiça social. Além disso, acreditamos que a abordagem 
da Justiça Social Crítica contraria grande parte dos valores liberais básicos descri-
tos anteriormente; que os direitos pertencem aos indivíduos e não a grupos; e que 
ideais como verdade, objetividade e mérito devem ser centrais para garantir esses 
direitos — e justiça. Ou seja, defendemos uma sociedade mais justa, que reduza 
ao mínimo os impactos da discriminação e do preconceito que tenham como base 
a identidade, mas rejeitamos tanto a pressão exercida por direitos inspirados em 
grupos como os métodos pelos quais o movimento pela Justiça Social Crítica pro-
cura alcançá-los.

injustiça social - OGF - 03.indd   11injustiça social - OGF - 03.indd   11 27/01/2022   16:1027/01/2022   16:10



12

(IN)JUSTIÇA SOCIAL

Quase todos os dias aparece uma história sobre alguém que foi demitido, 
“cancelado” ou submetido à humilhação pública nas redes sociais por ter dito ou 
feito algo interpretado como sexista, racista ou homofóbico. Às vezes, as acusa-
ções são justificadas e podemos nos confortar sabendo que um fanático — al-
guém, é claro, totalmente diferente de nós — está recebendo a punição que 
“merece”. No entanto, com crescente frequência, parece que qualquer indivíduo, 
mesmo um que tenha firmeza na sua crença na liberdade e igualdade universais, 
pode inadvertidamente dizer ou fazer algo que o movimento da Justiça Social Crí-
tica não gosta e enfrentar consequências devastadoras.

Na melhor das hipóteses, isso tem um efeito de espanto na nossa cultura de 
liberdade de expressão, um princípio fundamental do liberalismo que produziu 
muito conhecimento e progresso moral nos últimos dois séculos. Na pior das hi-
póteses, é uma forma mal-intencionada de bullying e, quando institucionalizada, 
uma espécie de totalitarismo.

Em qualquer caso, não é liberal; é iliberal.
Essas mudanças se originam de uma visão de mundo muito peculiar, que 

fala a sua própria língua. Quando os acadêmicos e ativistas orientados pela Justi-
ça Social Crítica falam de racismo, por exemplo, eles não se referem ao preconcei-
to com base na raça. Eles têm a sua própria definição, que pode ser resumida como 
“um sistema racializado que permeia todas as interações na sociedade, ainda que 
amplamente invisível, exceto para aqueles que o experimentam ou para quem foi 
treinado nos métodos adequados para percebê-lo”.

Esse uso muito especializado da palavra inevitavelmente confunde a pessoa 
comum. Muitos de nós sentimos que algo está errado, mas pode ser difícil formu-
lar uma resposta, sobretudo quando objeções costumam ser incompreendidas ou 
deturpadas e consideradas como oposição à justiça social genuína.

Além da sua própria linguagem, esses acadêmicos e ativistas também pare-
cem ter a sua própria cultura. São obcecados por poder, linguagem, conhecimen-
to e pelas relações entre eles. Detectam a dinâmica de poder em cada interação, 
elocução e artefato cultural. A sua visão de mundo converte tudo em uma luta 
política, girando em torno de marcadores de identidade como raça, sexo, gênero, 
sexualidade e muitos outros.

Como viajantes experientes sabem, a comunicação em uma cultura diferente 
envolve mais do que o aprendizado da língua. Também é necessário o aprendizado 
das expressões idiomáticas, das implicações, das referências culturais e das normas 
de comportamento. Frequentemente, precisamos de alguém que não seja apenas 
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um tradutor, mas também um intérprete, alguém conhecedor de ambas as práticas 
para nos ajudar a nos comunicarmos de forma eficaz. Esse é o motivo de termos es-
crito este livro. Ele o guiará pela linguagem e cultura deste mundo, que continua 
estranho para muitos, traçará a história da evolução dessas ideias e proporá uma 
maneira de se opor a elas para aqueles que acreditam nos valores liberais.

Alguns defensores da Justiça Social Crítica insistirão que aqueles com uma 
mentalidade liberal são apenas reacionários de direita, que não creem na injusti-
ça sofrida pelas pessoas marginalizadas. Outros rejeitarão a postura liberal, em-
pírica (baseada em evidências) e racional sobre as questões, considerando-a uma 
ilusão superada que põe no centro a construção de conhecimento branca, mascu-
lina, ocidental e heterossexual e mantém um status quo injusto. “As ferramentas 
do mestre nunca desmantelarão a casa do mestre”, eles nos dirão.

Embora essa afirmação em si provavelmente não seja verdadeira, ela represen-
ta à perfeição as nossas intenções. Não queremos desmantelar as sociedades liberais 
e os conceitos empíricos e racionais do conhecimento. Queremos levar adiante os 
avanços notáveis em favor da justiça social que eles trouxeram. A casa do “mestre” 
é boa — o problema tem sido o acesso limitado a ela. O liberalismo aumenta o aces-
so a uma estrutura sólida que pode abrigar e capacitar todos. Derrubar a casa libe-
ral pode tornar a igualdade de acesso mais rápida e fácil de conseguir, mas a 
igualdade de acesso a uma pilha de escombros não é um objetivo digno.

Sempre que você encontrar ideias referentes à Justiça Social Crítica, seja na 
escola, no trabalho, em casa, on-line ou entre os seus amigos, é importante man-
ter a mente aberta e considerar cada ideia pelos próprios méritos, assim como es-
peramos que você mantenha a mente aberta para as ideias que apresentamos 
neste livro. Mesmo que você discorde enfaticamente de quase todas as ideias re-
ferentes à Justiça Social Crítica, como nós mesmos discordamos, lembre-se de que 
aqueles que creem nelas não são inimigos a serem derrotados. Eles ainda são seus 
colegas de classe, pares, colegas de trabalho, amigos e familiares, e talvez até seus 
professores ou chefes. É provável que você tenha muito em comum com eles. Mes-
mo assim, às vezes,  pode se sentir alienado ou incompreendido, mas ficar com 
raiva ou frustrado é a resposta errada. A abordagem com compreensão é a res-
posta certa. Isso inclui ter uma posição própria e íntegra relacionada à justiça so-
cial sobre a qual se apoiar — de preferência, que tenha como base valores liberais 
tradicionais. Dessa maneira, é possível criar um caminho para se ter conversas 
produtivas e ideologicamente diversificadas sobre essas questões importantes. Es-
peramos que este livro mostre alguns dos conhecimentos e algumas das 
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ferramentas necessárias para você ter essas conversas — e até mesmo para que 
descubra os seus próprios princípios e crenças.

Aqueles com uma visão de mundo orientada pela Justiça Social Crítica e 
aqueles com uma visão de mundo liberal costumam vislumbrar os mesmos pro-
blemas. Afinal de contas, os ativistas orientados pela Justiça Social Crítica que-
rem um mundo justo — a mesma coisa que nós queremos. Eles apenas têm ideias 
de como chegar lá que são diferentes das nossas e talvez não entendam por que 
nós, como liberais, sustentamos não só que as suas ideias não funcionarão, como 
também que, em última análise, elas acabarão por fazer mais mal do que bem.

Se ambos os lados ouvirem um ao outro de boa-fé, poderemos chegar a um 
consenso. Nem sempre é fácil, mas manter a mente aberta e se envolver em um 
diálogo franco é sempre o caminho correto.
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