
Em vez de um discurso, o trabalho de
Rosa Soares Nunes sugere-nos mais um per-
curso pelo texto de «Nada Sobre Nós Sem Nós».

Um percurso irregular, recheado de para-
gens, ou tópicos, de mudanças de ritmo e de
sentido; e com múltiplos encontros, ou perso-
nagens, desde Bourdieu, a Habermas, passando
por Touraine, Bakhtine, Marx, Gadamer, Fou-
cault, Paul Ricoeur, Eduardo Lourenço, Deleuze,
Wittgenstein e tantos outros, tudo a propor
uma abordagem criativa – metaforizada – do
trabalho da autora.

Desde logo, começando pelo fim, é a pró-
pria bibliografia que nos conduz ao primeiro
dos encontros, com essa figura especial que é
aqui José Soares…

Pai de Rosa Nunes, perfila-se no cortejo
de autores de referência, como veremos, por
indiscutível mérito próprio, não deixando,
todavia, a sua presença de vincar também uma
expressão comprometida da autora, com a

importância real e poética dos afectos e com o
valor do reconhecimento da história e das
gentes que a protagonizam.

Daí que, também eu me sinta autorizado
a perscrutar os antípodas partindo em busca
do começo, para entrar no texto, despido de
falsos pudores, agora pela porta da dedicató-
ria, manuscrita, com que a Rosa me fez chegar
o seu trabalho:

Para o Álvaro José,
na memória da impaciência adolescente
da espera
da camioneta entre o Valado e a Praia,
trocada
por uma légua a pé, palmilhada ao ritmo
de reencantamento
do mundo que o discorrer filosófico
sempre traz consigo

Rosa
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Entre José Soares e a dedicatória inicial,
ergue-se a dimensão de um tempo, uma his-
tória, um entrelaçar de conhecimento, de
acção e de «fabricação» poética, em suma, um
«entre corpos», que conduziu Rosa Soares
Nunes ao livro notável que nos oferece.

Olhando, então, embora apenas de sos-
laio, as paragens, ou tópicos – e logo isso nos
remete para uma metodologia, ou hermenêu-
tica, mais próxima do pensamento problemá-
tico a lembrar Perelman, também ele convo-
cado pela autora para a sua galeria de perso-
nagens –, tenderemos a identificá-los com os
temas de cada um dos sete capítulos pelos
quais se desdobra «Nada Sobre Nós Sem Nós»,
eles próprios, capítulos demarcados de uma
qualquer prévia e necessária cronologia. Eles
são como que Sete Capítulos à Procura Do
Leitor. À procura de cada leitor, já que a obra
é, na referência constante à pessoa-objecto do
livro, um permanente convite à criatividade, e
à complementaridade introduzida pelo «sujeito»
que lê.

Como se retira do prefácio de João Wan-
derley Geraldi, trata-se de uma obra corajosa,
escrita sobre um autor vivo, na pujança da
sua produção e de incontrolável irrequietude
– ou desassossego, numa linguagem mais 
Pessoana –, perante o objecto da sua escrita 
e da sua análise crítica centrada, as mais 
das vezes, na relação sujeito/objecto e na
questão do conhecimento, enquanto instru-
mento da Acção.

Espreitando os temas do título do livro –
«A centralidade da comunicação na obra de
Boaventura de Sousa Santos» e «Nada Sobre
Nós Sem Nós» –, apercebemo-nos de que,
equivalendo-se no seu significado, o primeiro
sugere uma aproximação mais analítica ou,
mais simplesmente, científica; enquanto o

segundo chama a contornos mais filosóficos e
de dimensão poética, dando-nos, assim, a
autora, logo no título, a síntese perfeita de
toda a obra, aí projectando também, um sinal
do relevo que nesta vem a conceder, na com-
panhia de Ricoeur, à importância da metáfora:

Poesia e eloquência delineiam… dois
universos de discurso. Ora a metáfora
tem um pé em cada um deles, apesar de
na estrutura, poder consistir numa única
operação de transferência de sentido das
palavras. Há, portanto, uma única estru-
tura da metáfora, mas duas funções: uma
função retórica e uma função poética.
Também do ponto de vista da estratégia
textual, Boaventura de S. Santos encarna
esta diatopia. Que nos envolve e devolve à
condição pragmática de sentir que o que
se passa com os outros nos diz respeito.
É esse o sentido da condição humana.

A partir de um dos pilares fundamentais
do seu trabalho – a entrevista –, Rosa Soares
transporta-nos num diálogo (comunicação)
constante entre esta e o seu comentário crí-
tico – o outro pilar da obra – ao encontro do
pensamento essencial em Boaventura Santos.

Tomemos, pontualmente, dois traços
desse pensamento.

O primeiro, riscado sobre o relevo tradi-
cionalmente atribuído à causa das coisas e a
importância a conceder aos seus efeitos:

No meu trabalho há realmente uma 
presença grande do pragmatismo, por 
uma razão simples: é que eu estou muito
mais preocupado com os efeitos das coisas
do que com as causas das coisas, hoje 
em dia.
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Por aqui fazendo Boaventura de S. Santos
passar a caminhada que conduz às «utopias
realistas».

O segundo, desenhado sobre o conceito
de «dupla ruptura epistemológica», antes do
mais, afirmada contra um senso comum redu-
tor, próprio, segundo ele, da sociedade capi-
talista; e, depois, rompendo com o herme-
tismo do conhecimento científico em geral, a
caminho de uma democracia verdadeiramente
cognitiva (Morin), com cidadanias mais acti-
vas, de formas mais inclusivas de intervenção,
e, por isso, de participação.

Tudo conduzindo a verdadeiras rupturas
de pensamento, de que é exemplo a colagem
a Bourdieu – nem sempre verificada noutros
domínios – na sua crítica ao modelo do «agir
comunicacional» de Habermas, enquanto
excludente das condições sociais e económi-
cas e dos respectivos processos de inclusão e
de exclusão. 

É aí que, Rosa Nunes nos leva, também ela,
uma entre tantas outras vezes, ao discurso do
próprio Bourdieu, ao reflectir, em texto seu, que

quer alguns académicos o queiram ou
não, a vida é dinâmica e são eles que
muitas vezes incorrem numa descrição
cristalizada, em recorrência de um episte-
mocentrismo escolástico: passando por
teórico o que tem a lógica da prática –
diz Bourdieu – a teoria sincroniza (des-
trutivamente) o que na lógica da prática
é diacrónico.

Noutro domínio, buscando o tema central
do conhecimento científico em Boaventura de
Sousa Santos, ganha relevo, uma vez mais,
aqui, a questão da incerteza, e o seu pensa-
mento estruturado em torno dela:

Há um campo de incerteza exactamente
porque a dimensão normativa dos valo-
res, dos critérios, das regras, do dever ser,
não avançam tanto quanto as regras,
digamos, do desenvolvimento científico-
-tecnológico. (…?) Daí que seja muito
necessário que o conhecimento que existe
seja o mais possível partilhado. E isto é
uma luta contra-hegemónica, talvez mais
emancipatória, mais importante, na
medida em que a gente está a assistir a
que a ciência está a passar do reino da
liberdade para o reino da propriedade

Rosa Soares Nunes leva-nos, indo por
aqui, ora até Kuhn, oriundo, embora, da cha-
mada Ciência Normal, com o seu questiona-
mento da própria objectividade da Ciência,
ora até Popper, ao transigir com a falibilidade
e ao aceitá-la como co-natural ao próprio
conhecimento científico. E poderíamos acres-
centar David Bohm, com a sua tentada har-
monização entre criatividade e ciência, ou
François Jacob, e a relevância por si atribuída
ao acaso e ao compromisso com a cultura e
com a arte, na construção do conhecimento
científico. Tudo a lembrar o método de forma-
ção do conhecimento artístico proposto por
Umberto Eco, também ele comprometido com
a dimensão poética e com o recurso à comu-
nicação, numa dimensão, aliás, não particular-
mente distante daquilo que havia sido já pró-
prio do pensamento pré-kantiano.

Importante será porém, fixar que não
estamos num retorno a uma nova espécie de
«humanismo renascentista com a sua tolerân-
cia pela incerteza, pela ambiguidade e pela
diversidade», à maneira de Stephen Toulmin,
fixando-nos, antes, mais perto do pensamento
de Prigogine – outra das personagens de
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«Nada Sobre Nós Sem Nós» – quando afirma
que o facto de a ciência se ter tornado subita-
mente um domínio incerto… isso, em vez de
gerar cepticismo, deve antes despertar um
sentimento de «confiança, não só na certeza
das probabilidades, como no dealbar de
espantosas oportunidades para o conheci-
mento humano, só agora capaz de compreen-
der, positivamente, a criatividade do universo
envolvente».

A propósito, valerá bem ler Rosa Soares
numa das muitas passagens felizes da sua
obra:

Posta em causa a obsessão ontológica que
transparece na lógica e na ciência, em
que dizer é dizer o que é, o caminho
abre--se ao que alguns denominam de
viragem retórica: reintroduzida a contin-
gência, revaloriza-se o verosímil e a ideia
de que o que é poderia ter sido de outro
modo, mas também (pelo ângulo da poé-
tica) a de que o que não é teria podido
ser. E é nesse ângulo que podemos situar
as intenções arqueológicas de Boaventura
S. Santos, no sentido de iluminar o que
não foi, porque permitimos que não
tivesse sido; o que não é, porque nos per-
mitimos que não seja.
Num recorte mais sincrónico ou mais
diacrónico, a evidência da sua preocupa-
ção com o saber e o sentir silenciados, no
plano intra e intercultural, corporiza-se
numa epistemologia das ausências (Santos,
2000), no desejo (utópico?) de afirmação
de conhecimentos e práticas alternativas
às acções científicas e suas consequên-
cias, num terreno em que se possam con-
frontar os conhecimentos da ciência con-
vencional e sua representação e outros

conhecimentos alternativos e formas alter-
nativas de representação.

Por aqui se compreende e desenvolve a
importância do diálogo – numa dialéctica por-
ventura menos hegeliana e mais de implica-
ção/polaridade – e, com ele, da linguagem,
ou, mais dinamicamente, da comunicação, ou
ainda, dizendo de uma forma mais global, da
linguagem comprometida com a comunicação.

Vêm, assim, ao nosso convívio, entre 
tantos outros, autores como Rolland Barthes
ou Wittgenstein – também eles personagens
de Rosa Soares e de Boaventura de Sousa
Santos –, o primeiro mais próximo da estru-
tura, o segundo mais ligado à comunicação da
linguagem. É, aliás, de Wittgenstein a afirma-
ção de que «o atributo da linguagem não
pode ser entendido como obra de um sujeito
isolado, mas sempre e unicamente como exer-
cício dialéctico de pessoas que interagem
empregando o processo de deliberação con-
junta».

O que coloca a questão das competências
sociais, que nos arrasta para a complexidade
oriunda do multiculturalismo, levando Rosa
Soares Nunes, seja pela entrevista, seja pelo
texto de desenvolvimento, a colocar Boaven-
tura S. Santos, perante as questões da lingua-
gem da comunicação, ligadas à ciência e ao
poder.

Boaventura de Sousa Santos, pela mão,
desta feita, não de Alice, mas de Rosa, privile-
gia a relação entre ciência, direito e poder, cen-
trando a sua análise nos direitos humanos, no
multiculturalismo e na dignidade humana.

Procurando, com Rosa Soares, desmontar
um discurso etnocentrista, ou melhor, etno-
centrado, faz relevar três pontos críticos. O
primeiro deles, localizado na questão das dife-
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renças de meios comunicacionais ou retóricos
entre as culturas em diálogo; o segundo,
construído em torno da questão do impronun-
ciável, caracterizado pela inexistência de lin-
guagem que exprima realidades nunca reves-
tidas de poder ou de significado, aí anco-
rando o seu conceito de sociologia das ausên-
cias; por último, o terceiro, remetendo para a
questão da força, colocando a violência como
limite da retórica, para afirmar a diferença
entre a força da razão (argumentos) e a razão
da força (violência).

Renasce, de novo, o diálogo e agora, nele
e com ele, a questão do sujeito.

Nas palavras de Rosa Soares Nunes,

em resposta às minhas interrogações sobre
o regresso da problemática do sujeito e 
do corpo, Boaventura S. Santos, no tom
mais poético de toda a entrevista (e, por
isso, mais próximo do real. Para Novalis 
a poesia é o real absoluto) reconhece o
sujeito no médium, no «entre»: «nem o
sujeito universal, nem o sujeito singular,
nem o sujeito individual, nem o sujeito
colectivo, mas o que está entre, ou seja, a
relação.

Particularmente interessante é a reflexão,
já distendida, da autora, na sua análise da
entrevista, partindo de um «entre corpos», em
busca daquilo que gostaríamos de designar de
«entre ambos»:

Não fosse eu dada a pôr o meu imaginá-
rio a funcionar e a convocar memórias
que, diferentes na encruzilhada onde
acontecem as coisas, são registos da
mesma dor, gerada na impotência face a
tal desumanidade, que quase autoriza o

pensamento da falência do projecto
humano, o tom descritivo-objectivo, sem
sombra de emoção, pretensamente simples
para chegar ao povo, ter-me-ia deixado
indiferente à luta heróica do povo da
Araguaia Brasileira.
E lembrei-me dos Subterrâneos da Liber-
dade. E perguntei a mim mesma que
estudo, com todos os requisitos científicos,
como manda a academia, poderia dar
mais informação sobre a fome e a opres-
são no Ribatejo que a Fanga de Alves
Redol ou os Esteiros de Soeiro Pereira
Gomes? Eles integraram e transcenderam-
-se na totalidade formas de vida – jogos
de linguagem e, numa semântica de pro-
fundidade, partilharam significados. E
traduziram o sofrimento.
E lembrei-me que, sem emoção, não há
mobilização intelectual, que o mesmo é
dizer, construção de conhecimento com-
prometido e mobilizador.

Aqui se evidencia – embora em terreno
alheio – a profundidade de valor que Boaven-
tura S. Santos, tão rigorosamente trazido por
Rosa Soares, atribui ao conceito, ou ideia, de
tradução.

Sendo que, também por aqui, é possível
chegar, finalmente, à centralidade da comu-
nicação como forma de «garantir a combina-
ção entre pragmatismo e utopia».

E assim, convidado o leitor a participar,
pela leitura, na estrutura comunicativa da
obra, e a acrescentar-lhe, como fazendo origi-
nariamente parte dela, a pluralidade dos seus
adquiridos enquanto sujeito activo, é imaginá-
-lo, na descoberta do fim do texto, de retorno
aos poetas e à metáfora… E ao sempre procu-
rado sentido último da poesia.
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Fazendo desfilar agora, personagens
como José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira,
Garcia Lorca, Maiakovski, é sob as Estrelas de
Carlos de Oliveira que Rosa Soares Nunes se
transcende verdadeiramente:

É um momento de escrita que nos deixa
sem fala.
Não fosse a profunda tristeza, sem saída,
que recobre o Adagieto da 5ª Sinfonia 
de Mahler, e diria do mesmo sentido do
sublime.
O jogo é a poesia que aparece aqui com o
valor de conhecimento.
E não sei de melhor explicitação configu-
radora de um «optimismo trágico».
É quando S. Santos «encharca a raciona-
lidade de emoção», é quando vem ao de
cima o poeta que há no sociólogo, que
acontece um combinado explosivo de sig-
nificação: uma escrita que, mais do que
dirigida ao Outro, contém o Outro. Onde,
princípio mais forte de comunicação? – O
lugar da poética na realização de uma
hermenêutica diatópica. 

Este, pois, o lugar e o tempo para voltar a
chamar à cena as palavras de José Soares:

…se a poesia não for além de nascer e
morrer no acto de ser criada, então ela
não passará de uma arte menor. Se ape-
nas tem energia para fecundar o fecun-
dador, realmente não lhe resta mais nada
além de continuar a experimentar por
experimentar e a fruir a inquietação
romântica de nunca se deter no mesmo
lugar à procura de si mesma, sabendo
que, põe esse caminho, nunca poderá ir
ao seu encontro. Tal como o cachorro
atrás do rabo.

Assim se compreende bem o que vale
sentir, o que vale dizer, o que vale escrever:

«Nada Sobre Nós Sem Nós»
Que boa coisa, agora, para a gente ler!

A. Laborinho Lúcio
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Da Flor ao Fruto
Comentário a «Nada Sobre Nós Sem Nós»
de Rosa Nunes

Apesar de me propor fazer uma aprecia-
ção/apresentação do livro de Rosa Nunes, fui-
-me dando conta, de que teria alguma dificul-
dade em escrever «sobre» ele. E percebi que
sinto essa dificuldade porque, dada a qualidade
e complexidade do texto e sobretudo, coeren-
temente com o que entendi do sentido em que
ele foi escrito, que não deveria escrever «sobre»
ele «sem» ele. Ora, escrever «com» implicaria
que todos já dele tivessem feito uma cuidadosa
e reflectida leitura. Então este texto, mediando-
-nos, construiria (como disse Rosa Nunes) a
teia «leve mas consistente tecida ao sabor da
necessidade sentida» da nossa comunicação.
Poderíamos imaginar que, nessas condições,
estabelecíamos um diálogo, no contexto do
qual «fruiríamos outros textos» (como diria 
Barthes) ainda mais polifónicos. Estimulados
pela leitura do trabalho de Rosa Nunes, tenta-
ríamos apropriarmo-nos dele. Entrecruzaríamos
com as delas, mais do que as nossas reflexões,
os nossos questionamentos. Teríamos então a
oportunidade de, conjuntamente, interrogar, de
desvendar um texto tão complexo e rico. Pode-
ríamos partilhar as nossas dificuldades na sua
apropriação e partilhar também a sedução de
um texto «que consegue aliar uma erudição
inter e transdisciplinar a uma grande beleza for-
mal», que faz com que a sua leitura seja de
certo modo difícil, mas sobretudo, simultanea-
mente desafiante e fascinante.

Ora, dado que não é seguro que todos o
tenham lido, decidi, simplesmente, com este
texto, aguçar a vontade de ler e reflectir sobre
o livro. Pretendo também evidenciar como
esta obra traduz a sempre grande coerência

que existe entre a vida, os interesses, as con-
vicções, as lutas da autora com o livro que
agora se apresenta. Sobre a obra, directa-
mente, direi só, e em atenção aqueles que
não a conhecem, que, tomando como ponto
de partida a análise de questões de «Centrali-
dade da comunicação na obra de Boaventura
de Sousa Santos», Rosa Nunes desenvolve o seu
trabalho partindo de duas elaboradas, interes-
santes, profundas e complexas entrevistas com
o autor cujo o trabalho se propõe estudar.
Mas, nessas chamadas entrevistas, muito mais
do que perguntas, Rosa Nunes, com os seus
questionamentos e reflexões, suscitará em
Boaventura reflexões críticas sobre o seu pró-
prio trabalho. À volta destes questionamentos,
lado a lado, ambos se debruçam, pensam, ela-
boram o seu pensamento e aprofundam dife-
rentes problemas.

Após estas entrevistas que a autora trans-
creve na integra, minuciosa e escrupulosa-
mente, ela constrói, então, sobre aquilo que,
metaforicamente, refere como sendo uma «teia
leve», uma sequência do que poderíamos
designar de ensaios, tomando como ponto de
partida os pertinentes e elaborados questiona-
mentos discutidos nas conversas então havi-
das. E é nestes ensaios que, com uma grande
maestria (que só pode decorrer de uma pro-
funda, inteligente e assimilada familiaridade
com diferentes autores), Rosa Nunes elabora
o pensamento cruzando-o com o de filósofos,
sociólogos, escritores e poetas, que não cita,
antes integra no seu texto. E fá-lo cruzando
também, de vez em quando, com pequenos
fragmentos vividos, que nos são revelados em
súbitos e breves flashes.

É, por exemplo, o caso das do pequeno
texto que escreve, já no final do livro «Nada
Sobre Nós, Sem Nós».
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68/6921 Lugar ao sul, pintado de cal e
coberto de céu e de silêncio.
Caia e Nave Longa. A escola.
A escola. Classe das meninas. Um ar
muito arranjado nas batas de um branco
insistente e persistente.
Por ali as estações caíam à margem do
drama humano que se sofria numa raiva
surda – surda, não porque não gritasse
num infernal silêncio, mas porque se con-
tinha guardando-se para deuses a haver.
O Inverno antecipado foi entrando por
nós adentro. Um dia atrás do outro ia
pondo a nu o que nenhuma bata branca
podia esconder.
Vinda da cidade próxima, eu chegava à
escola pelas nove horas.
A meio da manhã uma criança, de súbito,
aquietou-se e, lívida, estava a desmaiar.
Assustada, corri a pedir ajuda à colega
do lado (a dos rapazes), que há anos ali
tinha o seu lugar. E, muito calmamente,
muito naturalmente (nem precisava de
ver), diagnosticou e prescreveu: – Vá ali à
lojinha compre cacau e pão, e dê-lhe. Vá-
-se habituando. É fome.
Tudo nos faz crescer. Por mais insignifi-
cante que pareça, nas suas dimensões
humanas, um qualquer acto perturbador
da rotina, uma anedota ou uma lágrima,
nela encontraremos sempre uma causa
qualquer, nem que a causa seja, por con-
tradição, um mero acaso.

2168/69 – para designar o ano lectivo de
1968/1969, em que trabalhei, como pro-
fessora primária, no Alentejo dos latifún-
dios, ao Sul de Portugal, onde a repressão
Salazarista e a fome matavam os corpos
mas não a alma.

A relação de Rosa Nunes, professora pri-
mária no Alentejo dos anos 1960, que evoca
esta dolorosa recordação, com a académica
que escreve esta brilhante obra, é um dos
aspectos mais interessantes a interpretar.
Haverá separação entre a prática da militante e
a académica brilhante que escreve este texto?

Outra interrogação que poderá fazer-se é
relativa à incorporação de certos textos, algo
inesperados. É por exemplo o caso dos extrac-
tos relativos à história do «João Sem Medo»,
que desempenha aqui o papel como que de
um foco de luz que se abre, inesperadamente,
sobre um cenário com alguns pontos de
penumbra, sublinhando sentidos menos ditos,
num contraponto quase cinematográfico.

E aqui eu sublinharia a riqueza intelectual
e cultural da obra, a sua imaginação poética e
transgressiva que não se submete a percursos
lineares. Então, e ainda com a intenção de
aguçar a tal vontade de ler o livro a que 
me referi há pouco, irei socorrer-me de cita-
ções extraídas dos prefácios e comentá-
rios que Wanderley Geraldi, Steve Stoer e eu
própria fizemos aquando da sua publicação,
acrescentando um pouco do sentir que ele me
provocou.

Mas antes, tenho de explicar que, para
tentar traduzir o que sinto e penso sobre este
trabalho e da relação que poderemos encon-
trar entre a militante e a académica, também
eu me irei socorrer de uma metáfora, metá-
fora essa que nasceu das raízes da minha for-
mação inicial, que, tenho de esclarecer, é a
Biologia. E para que não seja obscura essa
metáfora «da flor ao fruto» que, como se pode
ver, usei no título deste comentário, terei de
fazer um parêntesis. Trata-se de um parêntesis
que usarei, de uma forma que pode ser sen-
tida como insólita, no presente (con)texto 
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que é o das Ciências Sociais e Humanas. Ocu-
pando este parêntesis ir-lhes-ei referir, qual
«mestre-escola» que sou, que as flores com
todas as suas complexidades estruturais e com
os seus poéticos mistérios de formas, cores,
perfumes, são, na realidade, surpreendente-
mente, simples ramos com folhas modificadas
que brotam de um curto eixo. São ramos em
que as folhas estão, como disse, modificadas,
formando sépalas, pétalas, estames e carpelos.
E há mesmo flores em que este processo de
diferenciação se pode observar. É este, por
exemplo (e só a título de exemplo) o caso
das belas flores das peonias. Nestas, se olha-
das com um pouco mais de atenção, pode-
mos notar que, a par de algumas sépalas que
são verdes, como é habitual, e em que, como
se sabe, a semelhança com folhas é bem visí-
vel, outras há que, apesar de também serem
sépalas, estão timidamente tingidas da róseo
ou púrpura, aparentando ser como que um
arremedo de pétalas. Podemos também des-
cobrir, no meio do conjunto das pétalas colo-
ridas da bela flor, algumas em que, à seme-
lhança dos estames, o pólen é insolitamente
bem visível, mas aqui bordeando o alto dessas
pétalas. E vemos essas pétalas com pólen,
próximas dos habituais estames em que, con-
vencional e graciosamente, os filetes esguios
sustêm, em frágil equilíbrio, as anteras pre-
nhes de pólen. E os carpelos, mesmo até os
carpelos, sugerem um desvendamento parcial
da sua origem folear, enrolando-se num gesto,
algo incompleto, constituindo o gineceu,
agora mais fechado, com o ovário estilete e
estigma, pronto a receber o pólen que virá
das anteras «ali tão perto». É deste complexo
conjunto que, mais tarde, surgirá o fruto. E se
a flor for, por exemplo, de pessegueiro, então
o fruto será rico, suculento, perfumado con-

tido numa pele macia, aveludada tingida de
belas cores.

Mas, para já, guardemos esta metáfora no
«armário dos segredos» e vamos então, como
anunciei já, socorrer-nos de comentários que
já se teceram a volta deste livro: Wanderley
Geraldi começa o seu prefácio com uma bela
frase: «este livro da Professora Rosa Nunes é
de todo surpreendente e corajoso». E em
seguida explica porque o considera assim.

PRIMEIRO, porque enfrenta construir
uma compreensão de uma obra que está
em pleno processo de produção, com o
que perde todas as supostas garantias que
uma completude material lhe poderia ofe-
recer, já que uma obra jamais se com-
pleta porque revive e significa inúmeras
vezes e de momentos diferentes nas leitu-
ras e nas respostas que provoca. E não se
trata de uma obra qualquer, mas da obra
de BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS...

SEGUNDO, porque não satisfeita com suas
próprias leituras desta obra, (Rosa) sub-
mete-as à apreciação do autor...
TERCEIRO, porque se recusa a apresentar o
autor que estuda, quer por um estudo cro-
nológico de sua produção e militância,
quer pelo resumo de seus trabalhos publica-
dos, fornecendo a seus leitores uma intro-
dução ou uma chave de leitura. Recusa
uma investigação disciplinada e discipli-
nar, em que cada interpretação feita
encontra seu sustento na passagem selecio-
nada a contento. Se a investigação seguisse
tal modelo, encontraria nas metodologias
de análise, hermenêuticas ou não, a tran-
quilidade e a garantir de «um conjunto de
métodos, um corpus de proposições conside-
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radas verdadeiras, um jogo de regras e de defi-
nições, de técnicas de instrumentos...

SEXTO, porque... Não bastassem estas,
haveria muitas outras razões a invocar
para defender o ponto de vista de que este
livro é corajoso e surpreendente. Os pontos
levantados são, no entanto, suficientes
não só para comprovar coragem e sur-
presa, mas também para mostrar que
nesta aventura de um «João sem medo»,
Rosa deixa inúmeras portas pelas quais
nossas leituras poderiam entrar e, do inte-
rior do texto, organizar nossas falas...

Steve, o nosso querido amigo, agora
ausente, no seu habitual estilo mais contido,
mas, como sempre, incisivo e inteligente,
recorda o facto de que Rosa Nunes após
vários anos como professora do 1º ciclo de
ensino básico, «iniciou uma segunda carreira
como professora do ensino superior». E logo a
seguir evidencia (recorrendo primeiro ao
exemplo do seu posicionamento combativo
face a problemas de inclusão/exclusão), a con-
tinuidade de tomadas de posição ao longo da
sua carreira, e a sua coerente postura social e
cultural de luta pelos «Direitos Humanos no
campo da educação inter-multicultural». E
adianta que, é neste contexto, que ela escolhe
como tema da sua dissertação, «A “Centrali-
dade da Comunicação na Obra de Boaventura
de Sousa Santos”, comunicação essa que,
explica a tese, materializa o intercultural, um
processo, por definição, sempre em constru-
ção». Numa apreciação global, sublinha ainda
Steve Stoer: «esta materialização do intercultu-
ral se faz através de uma obra rigorosa, eru-
dita e militante».

Finalmente, ainda gostaria de referir que,

também eu, num texto breve, que escrevi
para o livro, me interrogo sobre o porquê da
escolha que Rosa fez deste tema para o seu
trabalho. Porquê este encontro entre Boaven-
tura de Sousa Santos e Rosa Nunes? O que os
porá em conjunto num trabalho que se pode
descrever como sendo uma exploração teó-
rica profunda, ousada, surpreendente, origi-
nal, corajosa e poética? Eu referi que, o que
«…torna fascinante o diálogo inicial (de que
se pode tomar conhecimento através da lei-
tura das primeiras páginas) é uma situação em
que dois “sujeitos” dialogam, numa analítica
crítica e lúcida fluidez, numa complementaridade
de ideias tão evidente que, de repente, se tem
a sensação de estarmos a escutar um dialogo
que acontece, sobretudo, entre dois e que
nós, de uma forma que sentimos quase como
indiscreta, vamos podendo usufruir». Porquê,
interrogo-me, também agora, ela não optou,
como seria de esperar (e lhe seria bem mais
fácil) por rentabilizar uma experiência riquís-
sima desses 20 anos de labor, fazendo dele o
centro do seu trabalho empírico? Porquê só
recorrer explicitamente a esta sua experiência
em súbitos e breves flashes tocantes mas
quase secretos? E, nesse meu breve texto pro-
curo apontar alguns pontos de convergência
teórica e de postura social e política entre
Rosa Nunes e Boaventura de Sousa Santos em
que a comunicação entre diferentes e a impli-
cação na luta pelos direitos humanos estão
sempre presentes ….» se procurássemos situá-
-los numa complexa cartografia, por exemplo,
do tipo da que Paulston nos tem vindo a 
propor, ao fazê-lo iríamos tomar em linha de
conta uma série de características, característi-
cas essas que nos permitiam localizá-los em
campos provavelmente bastante próximos.
Entre essas características eu sublinharia, em
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primeiro lugar, a prática que ambos eviden-
ciam da natureza política do seu trabalho;
ambos recorrem, ousadamente, a algumas
transgressões a certas regras que vigoram na
pesquisa tradicional; em ambos encontramos
sinais de uma simultânea e complexa associa-
ção entre alguém que faz ciência de modo
rigoroso (mas ousado) e uma permanente
preocupação militante que tem, como hori-
zonte possível, utopias relativas à contribuição
para um mundo social menos injusto; em
ambos encontramos um recurso a um bem
conseguido entrelaçamento do texto científico
com o texto literário, assim como o criativo
recurso frequente a metáforas simultaneamente
poéticas e clarificadoras».

Gostaria, presentemente, de me arriscar
noutra direcção, tentando ligar a obra à autora:
conheço Rosa Nunes há vários anos, tive e
tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com
ela, lado a lado, em diversas situações que me
permitiram e permitem apreciar a inteligência,
o rigor e implicação que imprime a tudo o
que faz, a coerência total que sempre existiu
e existe entre o seu discurso e a sua prática, a
honestidade absoluta de todo o seu trabalho,
a riqueza polifónica da sua cultura abran-
gente, amadurecida e interiorizada. E, per-
mito-me salientar, de entre tudo, a sua pre-
sença discreta, quase secreta, eventualmente
responsável pelo facto de alguns, menos aten-
tos ou menos argutos não se aperceberem da
grande qualidade cultural, académica e polí-
tica da autora que, por exemplo, explode ine-
quivocamente no presente livro.

Considerando estas e outras característi-
cas (como por exemplo a sua coragem solidá-
ria que em momentos difíceis já tive ocasião
de usufruir) creio que começa a ser possível

responder a algumas das questões que atrás
formulei:

• porque discreta e secreta, sobretudo
porque solidária com os problemas e o
sofrimento dos outros, não lhe seria fácil
tomar estes últimos como objecto de
estudo, desvelando e analisando, por
exemplo, vivências dele nesse Alentejo
sofrido em que trabalhou no ensino
básico como militante social e educativa;
• porque inteligente e culta, mas de uma
cultura abrangente que é sensível ao
local, ao popular, e também ao erudito,
é-lhe possível entrelaçar o sentido e vivido
por ela e pelos outros com um discurso
científico original e denso, de grande
qualidade literária, mesmo poética;
• porque corajosa e original, põe sempre
desafios a si própria («estou sempre a
meter-me em sarilhos» disse ela a Boaven-
tura). Escolheu então percorrer trilhos,
explorar áreas fora de terrenos já experi-
mentados que seriam para ela muito
seguros. Escolheu avançar para campos 
de exploração nova, escolhendo produ-
zir conhecimento construído a muitas
vozes, elaborando uma análise erudita,
mas sempre coerentemente militante.

E depois destas considerações, posso
agora voltar à metáfora da flor e da sua natu-
reza. Não se pode dizer, como se faria antes
(numa perspectiva lamarkiana), que as dife-
rentes partes da flor, que descrevi estrutural e
fisiologicamente estão ali para desempenhar
uma dada função. Não são peças que, deter-
ministicamente, alteraram a sua morfologia
para o fazer. Não ocorreram portanto no
desenvolvimento da flor mudanças funciona-

257



listas, com vista a um papel que irão desem-
penhar. Elas estão simplesmente ali, com
aquelas características porque tem essas carac-
terísticas. E porque são assim, porque 
se desenvolveram e diferenciaram de varia-
dos modos, podem desempenhar diferentes
papéis.

Rosa Nunes, que trabalhou cerca de duas
décadas no ensino básico, que estudou, anali-
sou e problematizou questões de inclusão,
Rosa Nunes que estudou Filosofia, Sociologia,
que bebeu e usufruiu a produção de escrito-
res, poetas, músicos e pintores, que se licen-
ciou em Ciências da Educação, que estudou
apaixonada e criticamente os textos de Boa-
ventura, não fez nada disto para usar todo
este arsenal de saber na elaboração da sua
tese de doutoramento ou para se afirmar no
mundo académico. Rosa Nunes não fez isto,
não se diferenciou em múltiplos saberes, não
reflectiu nem os analisou criticamente, não
produziu conhecimento para o usar polifó-
nica e poeticamente na produção deste texto.
Produziu um texto com estas características e
com esta qualidade porque tinha todo este
saber, porque coerentemente tem esta postura
política, esta maturidade, esta qualidade poé-

tica, porque tem esta experiência esta argúcia
e esta cultura.

Este livro é fruto da sua maturidade inte-
lectual, académica e política. Um fruto, como
o belo pêssego de que falei antes: rico, sucu-
lento, perfumado, macio, bonito, mas que não
sacia, antes delicia e estimula. É um fruto de
toda a sua experiência, com características
muito próprias e com o saber que foi produ-
zindo e adquirindo, saber esse que lhe permi-
tiu analisar, com esta qualidade, problemas de
comunicação, num mundo cheio de proble-
mas frequentemente ocultados, com diferen-
ças, com discriminações.

Obrigada, Rosa Nunes, por, ao escrever
este livro, nos oferecer a possibilidade de
saborear o tal fruto e, uma vez mais, de con-
sigo sermos estimulados a repensar questões
com que nos confrontamos e a repensar a
posição que temos de assumir face aos pro-
blemas presentes, neste mundo tão injusto
que herdamos, mas que, teimosamente, não
desistimos de tentar melhorar.

Luiza Cortesão
Nazaré, Setembro 2006
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Como o título do livro de Cristina Tavares
Teles da Rocha – Da botica à Universidade:
Continuidades e mudanças na construção da
profissão farmacêutica em Portugal – deixa
antever, estamos perante uma obra que elege
como objecto central de análise os farmacêuti-
cos na qualidade de grupo profissional. Para
descortinar-se o processo de institucionaliza-
ção deste grupo, entre o século XIII e o final
do século XX, é mobilizado um conjunto de
diversas perspectivas analíticas que vão desde
a história social, à história da farmácia e à
sociologia das profissões, dos sistemas de
educação e de formação e da família. Encon-
tramos aqui um dos pontos principais, e vir-
tuosos, da obra – a eleição da pluralidade de
olhares sobre a profissão, o que se irá traduzir
no desenvolvimento, ao longo da obra e de
um modo sequencial, de múltiplas problema-
tizações teóricas e objectos empíricos mais
cirscuncritos, sempre referenciados aos farma-
cêuticos, que funcionam complementarmente
entre si e que possibilitam ao leitor uma com-
preensão sustentada da evolução, ao longo do
tempo, da profissão.

Por outro lado, subsiste uma conjugação
entre uma leitura diacrónica, privilegiada for-
temente no âmbito das investigações empíri-
cas enquadradas na análise sociológica das
profissões de tradição anglo-americana ou da
Europa continental, que permite a concretiza-
ção, em termos de resultados de investigação,
de um dos objectivos centrais da obra, e uma
leitura sincrónica, accionada para uma com-

preensão mais fina de elementos que caracte-
rizam na actualidade a profissão no Portugal,
do final do século XX. A articulação entre as
duas leituras é um aspecto em si que valoriza
a análise elaborado por Maria Cristina Tavares
Teles da Rocha, valendo igualmente como
exemplo de que a dimensão histórica dos
fenómenos sociais não deve ser omitida ou
subalternizada na sociologia.

O livro está estruturado em três partes.
Na primeira parte, a autora desenvolve uma
análise sócio-histórica sobre os processos de
transformação do conhecimento farmacêutico
e das suas instâncias de formação ao longo de
um amplo período temporal que medeia entre
o século XIII e o século XX. Especificamente,
trata-se de compreender como se efectou a
passagem do saber artesanal ao saber cientí-
fico, o que apropriadamente se referencia
como uma «transformação epistemológica».
Para tal, foi decisivo um conjunto de proces-
sos: a apropriação, uso e reprodução de um
corpus de conhecimento científico específico,
a química, ainda numa fase embrionária; a
ruptura e separação do conhecimento farma-
cêutico face ao conhecimento médico; a cria-
ção na Universidade de um espaço próprio 
e autónomo de produção e transmissão de
conhecimentos e de formação de farmacêuti-
cos. Tal como se verifica em outras profissões,
a afirmação e o reconhecimento social dos
farmacêuticos, na qualidade de profissionais,
são tributários da apropriação de um corpus
de conhecimento científico, o qual vai funda-
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mentar, no campo científico, a legitimidade e
a credibilidade das práticas dos profissionais
que se reclamam como tal. Essa apropriação é
feita quer pelo incremento e aprofundamento
da especialização disciplinar, decorrente do
aumento da descoberta e invenção científicas,
quer pela reformulação dos conhecimentos
mais tradicionais e empiristas, quer ainda pela
consagração de um novo sistema de formação,
com a criação de cursos específicos de farmá-
cia nas Universidade de Lisboa, do Porto e de
Coimbra. Como é demonstrado na obra, a ins-
titucionalização académica do conhecimento
farmacêutico, por via da sua incorporação no
espaço universitário na transição do século
XIX e nas décadas iniciais do século XX, foi
crucial para a institucionalização da farmácia
(deixando para trás a botica, como espaço pri-
vilegiado e único de formação, de construção
de saberes e de trabalho e do boticário) e para
a sua libertação da tutela da medicina.

A segunda parte da obra versa a consoli-
dação da profissão de farmacêutico no quadro
do regime do Estado Novo. No prolongamento
das questões tratadas na primeira parte, e
mobilizando para o efeito o património teórico
e metodológico da sociologia das profissões,
em particular dos contributos da perspe-
tiva revisionista de cariz antifuncionalista, a
autora analisa detalhadamente os processos de
corporativização da profissão impostos pelo
regime, o que foi comum a outras profissões
– o caso dos médicos, advogados e engenhei-
ros – embora assumisse para cada uma delas
traços específicos que decorriam não tanto da
natureza e atributos dos serviços profissionais
que vendiam no mercado, mas da sua maior
ou menor presença nos círculos do poder
político existente. É um período marcado pelo
fechamento jurídico da profissão, pela consa-

gração plena da propriedade da farmácia
pelos farmacêuticos, em regime de monopó-
lio, e pela desoficionalização da actividade
daqueles profissionais, decorrente do incre-
mento da produção industrial do medica-
mento (processo que veio colocar em causa a
própria existência da actividade profissional
nos moldes tradicionais). É igualmente o tempo
da produção dos discursos sobre a profissão,
simultaneamente enunciativos e justificativos
do ideal de serviço e do não mercantilismo,
orientadores das práticas dos farmacêuticos
como profissionais. Contudo, tais acções não
conduziram à existência de um forte grupo
profissional. Como reconhece a autora, esta-
mos perante um grupo pouco reivindicativo e
sem uma consistente capacidade política para
influenciar a tomada de decisões a seu favor
por parte das instâncias governativas. Aspec-
tos que expressam quer a dualidade do esta-
tuto académico em que se encerrava a forma-
ção de nível superior dos farmacêuticos, quer
o apertado controlo por parte do regime cor-
porativo, quer ainda a inexistência de uma
representação institucional com uma natureza
jurídica (ordem profissional) idêntica às de
outras profissões, o caso, por exemplo, dos
médicos. Somente no período final de exis-
tência do regime do Estado Novo, se instituirá
uma única via de formação universitária para
os farmacêuticos e será criada a respectiva
Ordem profissional. Por sua vez, a consolida-
ção da profissão passou, como é sublinhado
no texto, pela luta social, pelo conflito, em
especial com os médicos e com os curiosos
que pretendiam exercer a profissão sem a
devida formação académica, conduzindo,
como a autora nos revela, a um jogo social,
complexo e plurifacetado, de processos de
exclusões e de inclusões, de definição de per-
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tenças e perseguição dos infractores, mas igual-
mente de diferenciação social no seio daque-
les que trabalham no espaço que é a farmácia.

Na última parte da obra, a autora, alicer-
çada no cruzamento dos contributos socioló-
gicos sobre os sistemas de formação e educa-
ção, a família e o género, mobilizando mais
uma vez os respeitantes às profissões, enve-
reda por uma análise descortinadora dos pro-
cessos de feminização da profissão farmacêu-
tica, uma das marcas sociais distintivas face a
outras profissões: a construção social, por via
da socialização familiar, da denominada voca-
ção feminina para o exercício profissional de
farmacêutica. Sustentada no tratamento de
fontes secundárias, de natureza diversa, e nos
resultados de um inquérito por questionário
realizado a farmacêuticos, em meados dos
anos noventa do século passado, a obra espa-
lha um equacionamento sociológico àqueles
problemas que é de real nota. A reflexão desen-
volvida demonstra, por um lado, a importân-
cia da família na reprodução social da condi-
ção farmacêutica, o que não deixa de ser
resultante indirecto da normatividade jurídica
que impõe condições específicas à proprie-
dade da farmácia e, por outro, como o processo
de feminização do ensino universitário de far-
mácia, e decorrente deste da própria profissão,
não só se articula com essas estratégias fami-
liares, mas também como produz e reproduz
a divisão sexual do trabalho ao nível das pro-
fissões mais qualificadas. Endogamia profissio-
nal, reprodução social, construção da vocação
profissional, transmissão da propriedade andam
fortemente articuladas, reforçando-se mutua-
mente pelo menos até há duas décadas atrás.

Da botica à Universidade: Continuidades
e mudanças na construção da profissão 
farmacêutica em Portugal, de Maria Cristina
Tavares Teles da Rocha, é uma obra de refe-
rência que traduz um trabalho de análise
sociológica sobre um grupo profissional 
específico. Estamos perante uma incursão
sobre o processo de profissionalização dos
farmacêuticos, assumindo-se explicitamente
uma postura teórico-metodológica baseada
numa concepção científica sobre a formação 
e sedimentação de um grupo profissional 
em que se dá uma primazia à leitura de um
longo período histórico, explicitando e reflec-
tindo sobre processos e factos, marcados 
por continuidades e descontinuidades, sem 
se cair na tentação de confinar essa mesma
leitura a uma abordagem meramente evolu-
cionista do objecto empírico em causa. É 
uma concepção em que virtuosamente se 
articula a perspectiva sociológica com a pers-
pectiva histórica, infelizmente hoje em dia
esquecida por uma parte dos sociólogos, os
quais estão mais fascinados pelo efémero e
pelo acontecimentos do quotidiano do que
por uma abordagem de natureza mais macro-
estrutural, tão necessária para se entende-
rem regularidades e singularidades, mudanças
e continuidades, transformações e recompo-
sições sociais de alcance e dimensão diversos.
A obra apresenta-se como um importante e
valioso contributo para a compreensão, cien-
tificamente sustentada, das dinâmicas profis-
sionais, merecendo uma leitura atenta e inte-
ressada.

Carlos Manuel Gonçalves
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O livro A Diferença Somos Nós (2005) é
um trabalho sociológico educacional, uma das
últimas obras da figura académica educacional
(portuguesa) que foi Stephen Stoer, realizada
em parceria com António Magalhães. Fazer a
sua recensão significa muito mais do que
reflectir sobre as ideias organizadas no con-
junto de textos que a compõem. Significa 
também uma reflexão sobre a obra do mestre,
professor, colega, amigo… cruzada com recor-
dações, experiências, estímulos académicos…
em momentos, como aulas; seminários por si
organizados; conferências, reuniões e debates
que estimulava, projectos conjuntos, momen-
tos festivos…

O título da obra em questão, A diferença
somos nós, espelha o que foram algumas das
suas mais recentes preocupações e «reclama-
ções» teóricas e académicas – as políticas edu-
cativas e sociais, as políticas da diferença e
da mudança social, sob um ângulo que toma
em consideração as possibilidades de acção
política dos sujeitos, no contexto dos múlti-
plos e fortes condicionalismos que afectam
muitos grupos sociais. Este trabalho sugere
um modo radical de pensar a diferença, os
Outros e a exclusão e inclusão social, desta
vez através do abandono do privilégio episte-
mológico e sociológico da modernidade racio-
nal ocidental. Desafia-nos a pensar a «educa-
ção para todos» de um modo não universalista
neutro e/ou essencialista, em direcção à con-
sideração dos processos, pluralismo, heteroge-
neidade, «reclamação», investindo a nossa pró-
pria alteridade num modelo de racionalidade

mais relacional. Assim sendo, define-se e
escrutina-se a diferença de um modo «confli-
tual», em toda a sua «incomensurabilidade»,
sob um princípio que abandona os «privilé-
gios cognitivos e políticos» dominantes, na
perspectiva de um «nós» que incorpora a tensão
e o conflito dos e com os outros «nós» presen-
tes nos «Outros». Por isso, como defendem os
autores, o argumento central que percorre o
livro é o de que «o Outro crescentemente vem
reclamando inclusão como… alteridade» e,
como tal, a ela deve ser indexada uma polí-
tica da heterogeneidade social, que contempla
as necessidades, a par da atribuição de refle-
xividade e actividade aos diversos sujeitos,
como política contemporânea de contraponto
de políticas menos fragmentadas, em tempos
de globalização.

Assim, os textos, que foram compilados e
adaptados, lutam com questões estruturantes,
num conjunto bem guiado, organizado em
três partes. A primeira parte que inclui três
textos, estabelece uma natureza contextualiza-
dora, face à «recomposição do campo», sob a
égide do mercado global, do «capitalismo
informático» e da «sociedade em rede». O
objectivo é compreender não só os novos pro-
cessos de elaboração das políticas sociais e
educativas, como também sobre o que chamam
a emergência de «um novo actor» social – a
«nova classe média nova». O argumento da
possibilidade de reconfiguração de actores é
explicado como produto não só da determina-
ção económica mas também das mudanças
culturais (p. 41), o que é também acompa-
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nhado de efeitos na reconfiguração de «um
novo mandato tripartido» para o sistema edu-
cativo (desenvolvimento pessoal, formação de
cidadãos e preparação para o trabalho), reto-
mando o pensamento de Roger Dale.

A segunda parte, também com três textos,
busca compreender os impactos da globaliza-
ção, avançando no sentido da explicitação e
assunção do olhar centrado na diferença,
como «estratégia de incomensurabilidade»
(desafiando o conceito de Richard Rorty), com
crítica ao relativismo e etnocentrismo, num
duplo registo do conhecimento da diversi-
dade no jogo relacional e da comunicação,
sem um centro privilegiado determinador dos
outros, pano de fundo na compreensão dos
processos de inclusão/exclusão social, ambas
faces do mesmo conceito. É feita uma explo-
ração e aplicação a cinco lugares estruturais –
corpo, cidadania, trabalho, identidade, territó-
rio –, ao mesmo tempo que se busca novas
cidadanias dos sujeitos, dando corpo ao con-
ceito de «a diferença somos nós», centrado em
mecanismos cognitivos e ideológicos (éticos,
estéticos, epistemológicos, políticos) para
pensar de modo novo uma política dos sujei-
tos sociais e da diferença, desligada da pers-
pectiva do relativismo…

A terceira parte é preenchida sobretudo
com o capítulo de «A Europa como Bazar» em
que se revêem metáforas sobre a construção
da Europa, várias delas configuradas por auto-
res/as como Mary Kaldor ou Manuel Castells,
e uma quarta, a do Bazar, que Stoer e Maga-
lhães vão fundear em Clifford Geertz, no sen-
tido de incidirem sobre as novas concepções
societais e de sociabilidades em que justiça
redistributiva e justiça ligada ao reconheci-
mento «constituem uma geometria variável» (p.
160), dependendo, como sublinham, das rela-

ções de poder e dos conflitos entre diferenças
– e assim necessariamente frágil, dependendo
os seus contornos da negociação, e dos con-
sensos possíveis dentro dos dissensos que se
vão percorrendo.

O livro é assim uma contribuição inova-
dora, poderosa, estruturada, estruturante e
desafiadora, resultante de percursos produti-
vos que os dois autores foram trilhando em
anos recentes, e que puderam configurar
nesta obra, polemizando em torno de concei-
tos e propostas teóricas da cidadania, das 
justiças redistributiva e de reconhecimento,
das diferenças, da mudança do estado-nação
e da sua potencial reconfiguração, capaz de
se confrontar com um sentido de pertença
que o caracterizava, de um cosmopolitismo
universalista dos novos tempos, com uma teia
de relações, construída em boa parte com
actores hegemónicos, por isso um espaço não
neutro, mas também um espaço de agência
política.

Uma nota polémica que queremos acres-
centar nesta breve recensão – os autores são
generosos nos seus exemplos da centralidade
das diferenças em particular no que concerne
a questões étnicas e/ou «raciais». Mas, no que
se relaciona com as diferenças de género, aí
os exemplos são tão laterais e quase inexis-
tentes, como se os autores quisessem dizer
que são pouco relevantes ou significati-
vas, dando assim uma menor atenção cientí-
fica e de solidariedade a uma parte substan-
tiva da humanidade que, através de grupos 
de mulheres, tem criticado, desafiado e 
reclamado o fim do sofrimento, opressão,
desigualdade, pelo reconhecimento das dife-
renças.

Laura Fonseca e Helena C. Araújo 




