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7. CONTRAPÚBLICOS E OS 
NOVOS CONFLITOS NA ESFERA 
PÚBLICA1

Rúrion Melo2

Introdução

Apesar da pluralidade e diversidade da tradição intelectual co-
nhecida como Teoria Crítica, a relação de suas categorias normati-
vas com diagnósticos sociais é um dos aspectos mais importantes e 
complexos. Na verdade, a forma com que a teoria se relaciona com 
processos sociais tem consequências significativas para o conjunto 
de seu propósito crítico (MELO, 2017a). O presente texto procura 
compreender indiretamente a fundamentação e os usos de conceitos 
críticos e normativos a partir de sua relação com a pesquisa social. 
Conceitos críticos precisam ser renovados, considerando os contex-
tos sociais e políticos de disputa que buscam compreender. Tendo 
isso em vista, eu gostaria de analisar os diferentes usos do conceito 
de esfera pública, mais especificamente o conceito de contrapúblico, 
um conceito que tem se mostrado muito frutífero para as investi-
gações sobre novos conflitos sociais e adequadamente poroso para 
abarcar diferentes dinâmicas políticas.

1  O presente texto é resultado de pesquisas sobre esfera pública e cultura política que fazem parte 
do Projeto Temático Fapesp “Esfera pública e a reconstrução: Constituição de um paradigma 
reconstrutivo no campo da Teoria Crítica”, desenvolvido pelo Núcleo Direito e Democracia no 
Cebrap. Agradeço especialmente a Fabiola Fanti e a Jonas Medeiros pela leitura atenta da primeira 
versão e pelas sugestões que me foram endereçadas. 

2  Professor do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisador do Cebrap.
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O conceito alternativo de “contrapúblico subalterno”, desen-
volvido por Nancy Fraser, abriu novas possibilidades para a utiliza-
ção da categoria de esfera pública em investigações sobre as lutas 
políticas e sociais de grupos subalternos, representados, segundo a 
autora, principalmente pelas questões do feminismo, do racismo e 
da sexualidade. Pretendo mostrar como o conceito de contrapúblico 
passou a ser empregado atualmente de maneira variada, contribuin-
do assim para investigações e pesquisas sobre novos conflitos polí-
ticos e sociais. No entanto, a relação com os diagnósticos políticos 
recentes fez com que o conceito de contrapúblico passasse a ser 
utilizado tanto para disputas de grupos considerados progressistas 
quanto para grupos conservadores, atualmente denominados mui-
tas vezes pelo nome geral de “nova direita”, que se autocompreen-
dem também como contrapúblico em determinado contexto. 

Essa possibilidade de abarcar grupos com espectro ideológicos e 
temáticos diversos marca a recepção do conceito no Brasil. Se teorias 
da esfera pública já eram comumente utilizadas em estudos locais da 
sociologia, história e ciência política, o conceito de contrapúblico aju-
dou a enriquecer os diagnósticos sobre processos sociais e políticos 
no contexto brasileiro. O conceito permitiu delinear disputas de poder 
e lutas emancipatórias na formação da nossa esfera pública brasileira, 
desde discursos abolicionistas, passando pela tematização de setores 
populares subalternos (negros, mulheres, camponeses, trabalhadores 
urbanos), a formação de nossa sociedade civil e formas mais porosas 
de participação institucionalizada, bem como modos coletivamente 
auto-organizados de constituição política e de ação direta (com novas 
configurações do feminismo e das lutas antirracistas, movimentos es-
tudantis e grupos com pautas conservadoras). 

Mas o que afinal distingue entre si esses contrapúblicos? Isso 
diz respeito somente à sua condição social ou à sua orientação po-
lítica e ideológica? O conceito depende da relação com políticas 
“culturais” de reconhecimento ou também abarca as pautas sociais 
redistributivas? Ou os contrapúblicos se diferenciam em razão de 
suas experiências sociais de dominação? Mas em que sentido é pos-
sível falar que há relação entre dominação e a constituição de um 
contrapúblico? E o conceito de contrapúblico deixa de ser uma ca-
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tegoria crítica porque não se aplicaria somente a grupos sociais com 
orientações progressistas? Apenas uma investigação voltada à dinâ-
mica das disputas na esfera pública – e não uma análise meramente 
abstrata – poderia ajudar a responder tais questões.

Com o intuito de demonstrar que o potencial crítico de um con-
ceito também depende de sua capacidade para se adaptar a disputas 
concretas, pretendo apresentar alguns dos recentes usos do con-
ceito de contrapúblico. Na primeira seção, analisarei o conceito de 
“contrapúblico subalterno” tal como formulado por Nancy Fraser, 
conceito que teria permitido, no quadro do debate em torno da teo-
ria habermasiana da esfera pública, incluir o caráter mais plural e 
contra-hegemônico dos novos movimentos sociais (I). Em seguida, 
procurarei mostrar que, mesmo tendo Fraser abandonado o concei-
to de contrapúblico subalterno na atualização de seus diagnósticos, 
uma outra literatura foi mostrando que o conceito de contrapúblico 
poderia ser utilizado de maneira variada para identificar não somente 
grupos progressistas, mas também conservadores. Neste ponto, su-
blinho que o conceito, mesmo nessa diferente utilização, não perdeu 
seu papel crítico, ampliando seus sentidos e sendo de fundamental 
importância para a produção de novos diagnósticos de tempo (II). 
No nosso terceiro e último passo, apresento algumas problemati-
zações mais gerais do uso do conceito com referência ao contexto 
brasileiro, fazendo também alusão a pesquisas empíricas recentes 
nas quais a dinâmica dos diferentes contrapúblicos é reconstruída 
a partir de diferentes conflitos na esfera pública. Pretendo mostrar 
que os usos do conceito no Brasil não se restringiram à formulação 
original empregada por Fraser. Diferentes contextos históricos e 
políticos necessitaram de formulações multifacetadas, de modo que 
o sentido progressista inicial, ainda importante para uma diversida-
de de pesquisas, conviveu lado a lado com caracterizações conserva-
doras da formação de outros contrapúblicos (III).
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Nancy Fraser e a formulação do conceito de 
contrapúblicos subalternos

O conceito de esfera pública sofreu importantes modificações no 
debate contemporâneo (STRUM, 1994; GRISPRUD, 2010). Antes 
considerada uma categoria crítica, ao longo do tempo ela passou a ser 
denunciada por ser cega a diferentes formas de dominação, pouco 
inclusiva e pouco plural. Se retomarmos brevemente o tipo de crítica 
levantada há muito tempo contra o conceito, sobretudo na versão 
apresentada no clássico livro de Habermas, Mudança estrutural da esfera 
pública, poderemos entender quais foram os limites conceituais apon-
tados nesse debate.

O intuito de Habermas, em seu livro publicado originalmente 
no ano de 1962, foi elaborar uma investigação das tendências his-
tóricas da esfera pública como uma categoria burguesa, dos séculos 
XVII até meados do século XX na Inglaterra, França e Alemanha. 
Ele expõe seu surgimento no contexto liberal junto à formação de 
um “público de pessoas privadas que discutem mediante razões” 
(HABERMAS, 2014, p. 91), investigando suas transformações pos-
teriores no quadro do Estado de bem-estar social. Sua finalidade 
não é apenas a da descrição histórica (ainda que a grande totalida-
de do livro esteja baseada na reconstrução histórica), mas também 
mostrar de onde surgiram os ideais burgueses emancipatórios atre-
lados à ideia de democracia como autodeterminação e autogoverno 
político de cidadãos livres e iguais (Idem, § 13). Além disso, a tese 
central do livro não consiste na apresentação e defesa desses crité-
rios normativos de inclusão e igualdade cidadãs que a esfera pública 
representa, mas acima de tudo consistia em mostrar sua decadência 
nas condições das democracias de massa e do Estado de bem-estar. 
O livro foi escrito sob o paradigma da crítica da ideologia, e é preci-
samente o próprio conceito de esfera pública que é denunciado por 
Habermas quando passa a conter um uso ideológico nas condições 
de classe do capitalismo contemporâneo. Em todo caso, o autor 
mostra que, desde suas origens, a esfera pública tinha o intuito de 
representar de alguma forma os princípios normativos de inclusão, 
igualdade e participação que marcariam o projeto de uma cidadania 
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democrática e estabeleceriam os critérios críticos mais centrais da 
legitimidade política na modernidade. 

Dada a importância do livro de Habermas e todos os seus desdo-
bramentos (inclusive no interior do desenvolvimento de sua própria 
teoria), limito-me aqui a indicar os principais pontos de desacordo em 
torno da reconstituição histórica apresentada3. Em geral, tais críticas 
sublinham pressupostos históricos insuficientes, porque parciais, uma 
vez que Habermas teria reduzido o conceito à realidade da sociedade 
civil burguesa em um período de tempo muito determinado. Com isso, 
muitos acabariam sendo “excluídos” da reconstrução da esfera pública 
“burguesa” apresentada, como o próprio Habermas reconhece em seu 
Prefácio de 1990 (HABERMAS, 2014, p. 45-49). Aquela não seria, por 
exemplo, a história de uma esfera pública proletária (KLUGE; NEGT, 
1993; CALHOUN, 1982) e também não uma esfera pública sensível à 
dominação de gênero (LANDES, 1988; MEEHAN, 1995).

Nancy Fraser sistematizou os limites do conceito clássico, liberal 
ou oficial de esfera pública (segundo os termos utilizados pela pró-
pria autora), principalmente por ser um conceito incapaz de abarcar 
um diagnóstico mais atual sobre os novos movimentos sociais e so-
bre as lutas políticas em sociedades multiculturais. O conceito de 
esfera pública, segundo Fraser, deixa de fora justamente as formas al-
ternativas de expressão pública, os contrapúblicos (ou mais precisamen-
te os “contrapúblicos subalternos”), voltados a combater o modo 
dominante de esfera pública. Fraser afirma que grupos subalternos 
formam “arenas discursivas paralelas onde membros de grupos so-
ciais subordinados inventam e circulam contradiscursos, permitindo, 
por sua vez, formular interpretações opostas de suas identidades, in-
teresses e necessidades” (FRASER, 1997a, p. 81). E tais membros 
dos grupos sociais subordinados são formados por “mulheres, tra-
balhadores, pessoas de cor, gays e lésbicas” (FRASER, 1997a, p. 81).

3  A coletânea mais importante sobre o livro é sem dúvida a de Calhoun (1992). Para uma discussão 
sobre o livro e seu estatuto na obra posterior de Habermas, ver Johnson (2006) e Melo (2015). 
A outra exposição significativa em sua obra do conceito de esfera pública aparecerá somente em 
Habermas (2020), em que alguns aspectos foram reelaborados, principalmente ao incorporar 
parte de críticas das feministas. Para uma análise das principais críticas feministas ao modelo 
habermasiano de esfera pública, ver Melo (2017b). 
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A formação da opinião e da vontade na esfera pública, quando 
considerada da perspectiva dos grupos subordinados (atingidos pelos 
efeitos de subordinação e exclusão da opinião pública vigente), pressu-
põe um processo de disputa entre discursos hegemônicos e contra-hegemôni-
cos. Fraser tem como referência a concepção gramsciana de hegemonia, 
que a permite sublinhar o tipo central, porém novo, de dominação que 
acompanha a esfera pública. De acordo com Fraser, o poder e a domi-
nação exercidos pelos grupos da sociedade civil já não dependem de 
uma forma de opressão abertamente repressora e explicitamente vio-
lenta (o que, na modernidade, ocorreria agora apenas em momentos de 
crise, com guerras e ditaduras). 

Por ser mais “sutil” e se internalizar nos valores e opiniões da 
maioria, o modo de dominação baseado na “hegemonia” cultural se 
efetiva ordinariamente na medida em que se apoia no consentimen-
to público dos próprios membros da sociedade civil, criando uma 
espécie de subordinação consentida. A esfera pública liberal moder-
na, por sua vez, é a arena política por excelência de autoafirmação 
da sociedade civil burguesa, ou seja, onde tal sociedade exerce sua 
dominação hegemônica. Assim, as ideias e os valores dominantes, 
que são legitimadas pelo consentimento público baseado na opinião 
da maioria, produz a forma hegemônica da dominação política. A 
“esfera pública oficial”, diz Fraser, é o “lugar institucional primor-
dial para a construção do consenso que define o novo modo hege-
mônico de dominação” (FRASER, 1997a, p. 76)

Mas ainda que, em seu diagnóstico, Fraser identifique a esfe-
ra pública como um dos mais importantes modos hegemônicos de 
dominação, ela também procura desenvolver um conceito renovado 
de esfera pública que seja útil para uma teoria crítica da democra-
cia, por ser capaz de explicitar o potencial emancipatório da esfera 
pública em suas formas contra-hegemônicas de expressão e atuação 
levadas a cabo pelos grupos subordinados. Porque não possuem 
iguais condições sociais de participação nos processos políticos 
(tanto formais quanto informais), os grupos subordinados formam 
públicos alternativos para a tematização e deliberação sobre suas 
necessidades, objetivos e estratégias. Logo, o conceito de contra-
públicos subalternos precisa pressupor uma concepção de demo-
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cracia política mais inclusiva à questão social, isto é, à realidade de 
sociedades estratificadas e culturalmente plurais. Por isso, de acordo 
com Fraser, sobretudo o movimento antirracista e o movimento 
feminista são dois exemplos de contrapúblicos subalternos, que se 
organizaram politicamente em torno de determinadas experiências 
de subordinação e dominação, criando, assim, espaços alternativos 
de socialização onde puderam formar sua própria opinião, encon-
trar condições públicas de deliberação e produzir contradiscursos 
para a tematização de suas realidades sociais.

Uma premissa fundamental nessa formulação é a ideia de que 
contrapúblicos constituem uma oposição às condições hegemônicas 
identificáveis de dominação. Diante de instituições (Estado, merca-
do capitalista, família, entre outras) e valores culturais que reprodu-
zem orientações androcêntricas, racistas e sexistas, as experiências 
de subalternidade vividas por certos grupos são determinantes nesse 
contexto para justificar o emprego crítico do conceito. Isso pare-
ce indicar que apenas a condição de subalternidade conferida a tais 
grupos poderia definir os contrapúblicos de um ponto de vista estri-
tamente crítico – como grupos que sofrem uma certa forma de pri-
vação, exclusão e desrespeito social e, por sua vez, tornam-se capazes 
de reelaborar suas demandas de um ponto de vista emancipatório.

Nessa formulação, a emancipação depende da expansão de-
mocrática da esfera pública e da possibilidade de interação entre 
os membros do público. Contudo, as condições inclusivas não são 
satisfeitas a não ser que contradiscursos e perspectivas alternativas 
possam ser apresentados, com seus próprios argumentos e deman-
das. Assim, uma esfera pública democrática depende das lutas e da 
livre expressão dos contrapúblicos; sem estes, as perspectivas, inte-
resses e opiniões mais associados com atores sociais privilegiados 
tenderiam a monopolizar os discursos na esfera pública. Segue-se 
que a “proliferação dos contrapúblicos subalternos significa uma 
ampliação da contestação discursiva, e isso é algo bom em socie-
dades estratificadas” (FRASER, 1997, p. 85), porque “os arranjos 
que acomodam a contestação entre uma pluralidade de públicos 
em disputa promovem de modo mais desejável o ideal de paridade 
de participação do que um público único e abrangente” (FRASER, 
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1997, p. 81). Fraser trabalha aqui com uma distinção importante en-
tre um público singular (relativamente homogêneo e, portanto, cul-
turalmente dominante) e um público múltiplo (em princípio aberto 
às sociedades multiculturais). Contestações plurais e uma multipli-
cidade de arenas públicas são condições cruciais para sociedades 
igualitárias, que deveriam ser sociedades sem distinções de classe e 
sem divisão de gênero e raça, e que permitem a contestação cultural 
e a negociação entre uma variedade de públicos. 

Não devemos imaginar que a formação da opinião pressuponha 
uma adesão não disputada a valores e vontades da maioria. Mesmo 
no âmbito informal da formação da opinião, ancorada em modos 
diversos e desiguais de socialização cotidiana, a multiplicidade de pú-
blicos decorre justamente da variedade das experiências e condições 
sociais e culturais de existência. Valores e instituições que reprodu-
zem os traços hegemônicos de uma cultura oficial, androcêntrica 
e racializada, desigual e injusta, se chocam com outras visões de 
mundo e aspirações contra-hegemônicas, as quais encontram su-
porte e se materializam em modos intermediários e alternativos de 
socialização e participação na vida pública. 

Ampliando o diagnóstico sobre os 
contrapúblicos no contexto norte-americano

A formulação original do conceito de contrapúblicos subal-
ternos, como procurei mostrar, esteve atrelada ao intuito duplo de 
Fraser de produzir um diagnóstico sobre as formas estruturais de 
dominação social e identificar modos contra-hegemônicos de ação 
política na esfera pública. Contudo, Fraser parece ter alterado le-
vemente sua compreensão do papel do conceito de contrapúblico 
em razão de três novos fatores que, a meu ver, estão conectados de 
algum modo nos textos dela. Os dois primeiros estão relacionados 
aos novos diagnósticos políticos, mais especificamente a uma am-
biguidade das novas lutas sociais atuais. O terceiro fator apresenta 
uma razão que é antes teórica: Fraser não parece mais fundamen-
tar seus conceitos no paradigma habermasiano. Em vez disso, ela 
localiza no centro de sua teoria uma separação constitutiva entre 
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economia e sociedade, decorrente da nova abordagem que remete 
a Karl Polanyi (2000). Tais alterações tiveram como consequência 
o abandono do conceito de contrapúblico subalterno por parte da 
autora na construção de seu diagnóstico mais atual – mas, como 
procurarei mostrar, outros autores não verão incompatibilidade en-
tre o conceito e as mudanças geradas recentemente pelos contextos 
de crise econômica e política.

No primeiro caso, sobretudo no que diz respeito às lutas de gê-
nero, Fraser sublinhou muitas vezes o “infeliz casamento”, que se 
consolidou nas duas últimas décadas, entre feminismo e neolibera-
lismo (FRASER, 2008, 2013). Criticando a centralidade do concei-
to de reconhecimento e das políticas culturais de identidade, Fraser 
cobrou da teoria crítica e dos movimentos sociais que retomassem 
temas redistributivos, para poder assim enfrentar as consequências 
negativas do neoliberalismo com algum grau de proteção social. No 
segundo caso, já no contexto mais atual de discussões que se segui-
ram após o Brexit e a vitória de Donald Trump nos EUA, Fraser foi 
ainda mais enfática na tentativa de oferecer um diagnóstico renova-
do (FRASER, 2017; FRASER; JAEGGI, 2018). As conquistas dos 
novos movimentos sociais progressistas – que avançaram desde a 
década de 1960 em torno de temas sobre diversidade e inclusão de 
minorias, reconhecimento de identidades menosprezadas, empode-
ramento de grupos subalternos, entre outros – não foram capazes de 
bloquear os efeitos indesejados do capitalismo, que apenas se inten-
sificaram, segundo ela, na mais recente forma do capitalismo finan-
ceiro. Trata-se de uma crítica que Fraser dirige mais diretamente à 
esquerda e que tem consequências para o conceito de contrapúblico.

A novidade desse diagnóstico renovado é o seguinte: Fraser 
identifica que, atualmente, outros grupos sociais (não diretamente 
caracterizados segundo o que tradicionalmente seriam ideais eman-
cipatórios e progressistas) reagiram politicamente tanto às conse-
quências da crise financeira (a partir de 2008) quanto à condução 
política de determinadas políticas sociais redistributivas (principal-
mente sob o governo de Barack Obama). Isso implica, de um lado, 
que o protagonismo de grupos contra-hegemônicos deveria ser ex-
pandido para outros grupos que também foram afetados pelas con-
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sequências do mercado capitalista, e, de outro lado, que os ganhos 
sociais decorrentes das demandas de grupos culturais minoritários 
poderiam ser ambíguos.

Não se trata aqui de afirmar que, diante de um estrato social va-
riado, determinadas minorias – como mulheres e negros, por exem-
plo, que compunham contrapúblicos subalternos – deixavam de ser 
atingidas pela crise econômica e política. Trata-se antes de afirmar 
que, diante do diagnóstico da nova crise, outros grupos também 
seriam afetados. Por um lado, como não apenas Fraser mas boa 
parte da literatura recente sobre o tema tem constatado, parte destes 
grupos é composta de desempregados, com um número conside-
rável de homens brancos, que não poderiam ser diretamente bene-
ficiados com alguns dos programas sociais redistributivos vigentes 
e que aspiravam uma mudança política e institucional mais radical 
em comparação àquilo que percebiam de seu entorno (CROWLEY; 
MANZA, 2017). Por outro lado, as condições da crise econômica e 
política, apesar de ter mobilizado uma quantidade incrível de protes-
tos e manifestações de grupos de esquerda, também mobilizou uma 
“nova direita”, que se mostrou bastante organizada tanto em termos 
da sociedade civil quanto do sistema político. 

Do ponto de vista de uma estratégia política mais ofensiva da 
esquerda, Fraser passou a ressaltar ainda mais radicalmente a ne-
cessidade de superar perspectivas culturalistas e minoritárias – sem 
nunca abrir mão da autonomia e pluralidade dos movimentos – em 
prol de uma “nova coalizão”, menos preocupada com a especifici-
dade dos diferentes grupos afetados e mais com o comprometimen-
to de “lutar por todos”. Apenas assim seria possível alcançar “uma 
nova aliança de emancipação e proteção social contra a financeiriza-
ção” (FRASER, 2017). 

Em um de seus trabalhos mais recentes, escrito na forma de ma-
nifesto, a autora ressalta a importância de tornar compatíveis pautas 
de gênero com as demandas amplas por redistribuição. No pano de 
fundo de sua análise, os efeitos colaterais produzidos pela financeiriza-
ção generalizaram o escopo dos atingidos, proporcionando uma pos-
sibilidade única de coalizão entre demandas de movimentos sociais 
progressistas e conservadores (ARRUZZA; BHATTACHARYA; 
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FRASER, 2019). Nesse manifesto se encontra o apelo para que a 
esquerda seja capaz de dar uma resposta à crise econômica e política, 
incluindo também os grupos “não minoritários” e abrindo um diálo-
go com os potenciais eleitores conservadores, ou seja, o feminismo 
precisa falar para os 99% dos afetados pela crise4. 

Podemos notar nesse segundo momento que, embora seja pos-
sível reconhecer o protagonismo de grupos mais conservadores, 
mesmo quando eles reagem a crises econômicas e representação 
política inadequada parece claro que a condição de subalternidade 
não precisa ser atribuída a tais grupos. Lembremos que, quando ela-
borou originalmente o conceito, a própria Fraser não incluiu grupos 
conservadores na definição dos contrapúblicos, deixando também 
em aberto se entre tais grupos haveria a necessária condição de su-
balternidade de seus membros5. 

Estudos recentes mostraram que o conceito de contrapúblico 
passou a se libertar da formulação inicial apresentada por Fraser, 
ampliando seus sentidos. Diante da necessidade de compreender os 
contextos mais recentes de disputa na esfera pública, o conceito de 
contrapúblicos também pôde ser empregado não apenas no caso 
de grupos progressistas, mas também no caso daqueles com pautas 
e visões mais conservadoras, cujas contestações não se formaram 
somente por causa da subalternidade de certos grupos. A percep-
ção dos conflitos, dificuldades de expressão pública e desvalorização 
cultural e social podem ser também determinantes para certos gru-
pos considerarem a si mesmos como contrapúblicos, ou seja, como 
grupos que têm perspectivas alternativas em relação a certa visão 
dominante de mundo, como podemos ver nos trabalhos de Michael 
Warner (2005) e Freya Thimsen (2017). 

4  Contra o populismo de direita e as demandas do “neoliberalismo progressista”, Fraser defende um 
“populismo progressista” como um projeto político amplo para agregar demandas e perspectivas 
de maneira transversal, no geral alinhadas em torno de políticas redistributivas radicais. 

5 Pois embora Fraser tenha dito que grupos progressistas podem ser antidemocráticos, ela não 
mencionou explicitamente os grupos conservadores: “Não quero sugerir que contrapúblicos 
subalternos são sempre necessariamente virtuosos: alguns deles são explicitamente antidemocráticos 
e anti-igualitários; e mesmo aqueles com intenções democráticas e igualitárias não estão isentos de 
praticar seus próprios modos de exclusão informal e marginalização. Ainda assim, na medida em 
que esses grupos surgem em resposta a exclusões ocorridas no interior de um público dominante, 
eles ajudam a expandir o espaço discursivo” (Fraser, 1997a, p. 82). Com isso, fica sem uma análise 
também a relação entre subalternidade e o caráter conservador dos grupos sociais. 
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Se considerarmos a tese de Warner, a condição objetiva e mate-
rial da subalternidade, que ainda é uma característica das lutas contra 
o poder social e um aspecto decisivo das abordagens progressis-
tas, não deveria ser a única justificação conceitual para a formação 
de um contrapúblico. Esta formação dependeria amplamente da 
percepção de certos grupos em relação a seu “status subordinado” 
(WARNER, 2005, p. 119), tendo em vista determinado horizonte 
cultural. De acordo com seu argumento, tal percepção (que é cons-
titutiva de grupos subordinados em geral, não apenas de grupos 
subalternos enquanto tais), poderia provocar contextos públicos de 
conflito e hostilidade. Para Warner, nesse sentido, não apenas fe-
ministas ou grupos LGBTQs seriam considerados contrapúblicos, 
mas inclusive grupos de viés abertamente conservador poderiam 
ser considerados igualmente contrapúblicos6. Seguindo o mesmo 
raciocínio, Freya Thimsen investigou a formação de um contrapú-
blico formado por apoiadores e apoiadoras de Donald Trump, po-
pulações que não possuem qualquer característica que as qualifique 
como subalternas (segundo critérios progressistas), mas que pos-
suem ideias radicalmente diferentes daquelas difundidas na esfera 
pública mainstream e as defendem de um modo que também está 
em desacordo com a forma de expressão utilizada pelos públicos 
que costumam ter acesso a esta esfera pública. Nesse sentido, é de 
fundamental importância constatar que os membros de um deter-
minado público percebem que possuem em seu modo de expressão 
esse status subordinado e que isso é o motivo de sua exclusão de 
contextos mais amplos, apontando assim para a existência de um 
contrapúblico. Um importante livro como o Strangers in Their Own 
Land, de Arlie Russel Hochschild (2016), permitiria também cor-
roborar de outra maneira o argumento da autopercepção do status 
subordinado, uma vez que as “histórias profundas” analisadas pela 
autora apontariam para contradiscursos e expressões de indignação 
de grupos que se consideram excluídos dos interesses do governo e 
diretamente afetados pela situação econômica.

6  Para citar um exemplo contrastante com a característica progressista dos grupos subalternos 
mencionados por Fraser, Warner diz que fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, poderiam ser 
considerados contrapúblicos, já que adotam posturas públicas que entram em conflito com valores 
liberais também amplamente partilhados pela sociedade norte-americana (WARNER, 2005, p. 119).
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Essas considerações mostram que a formulação elaborada 
inicialmente por Fraser não seria suficiente para abarcar todas as 
possibilidades de constituição de contrapúblicos em nossa cultura 
política. Por essa razão, a produção de novos diagnósticos implica 
também na necessária renovação dos meios conceituais utilizados. 
Como questiona Warner, afinal o que se constitui como “contra” 
ou “em oposição” nos fenômenos descritos por Fraser? “Não ha-
veria diferença”, afirma o autor, “entre contrapúblicos e quaisquer 
outros públicos. A descrição de Fraser sobre o que os contrapúbli-
cos fazem [...] parece mais com a clássica descrição habermasiana 
dos públicos crítico-racionais, com a palavra ‘oposição’ inserida” 
(WARNER, 2005, p. 118). Não devendo ser constituído apenas por 
ser “alternativo” a um público oficial (temas alternativos, discursos 
alternativos, imprensa alternativa etc.), contrapúblicos são subordi-
nados (ou “tratados com hostilidade”) porque seu modo de ser e 
aparecer geralmente entra em atrito direto com as formas culturais 
dominantes, e isso ocorre pelo caráter propriamente “poético-ex-
pressivo”, muitas vezes radical, dos contrapúblicos se colocarem na 
esfera pública (WARNER, 2005, p. 120)7.

Talvez fosse possível afirmar que a “subalternidade” é utilizada 
para compreender o status social de certos indivíduos e grupos em 
condições mais “objetivas” de dominação, ao passo que a subordi-
nação teria a ver principalmente com o sentimento e a percepção 
de certos grupos que se consideram excluídos de uma esfera públi-
ca dominante. No entanto, podemos entender aqui que a distinção 
entre subalternidade e subordinação é adequada porque nos ajuda a 
considerar nos debates recentes as diferenças políticas entre grupos 
com ideologias conflitantes (grupos de esquerda versus grupos de di-
reita, ideais progressistas versus ideais conservadores), diferenças que 
são centrais no diagnóstico atual da esfera pública em muitos países. 
Grupos conservadores (incluindo partidos populistas de direita) en-
traram atualmente na arena política porque agora se consideram os 
novos sub-representados. Portanto, com o intuito de produzir um diag-
nóstico adequado dessa situação política complexa, como defendeu 

7  É por essa razão que o livro de Warner se concentra na constituição de contrapúblicos queer.
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Fraser, “precisamos compreender com o que estavam tão preocu-
pados aqueles que votaram neles [partidos conservadores] – em que 
eles estavam determinados a pôr um fim” (FRASER, 2018, p. 204). 
Pois, hoje, movimentos populistas de direita estão “rejeitando o pa-
cote todo”, isto é, estão formando um contrapúblico que visa atin-
gir a economia (financeirização) e a hegemonia cultural (constituída 
pelas políticas progressistas por reconhecimento), as quais, segundo 
suas próprias narrativas, “diminuíram suas oportunidades – e a de 
seus filhos – de viver uma vida boa” (FRASER, 2018, p. 205).

As contestações conservadoras criaram uma dinâmica de con-
flitos na esfera pública marcada cada vez mais por reações culturais 
e sociais diante de posições progressistas, uma espécie de guerra cul-
tural contra as correntes hegemônicas dos movimentos emancipa-
tórios (feminismo, multiculturalismo, antirracismo, direitos LGBTQ 
etc.) e pela defesa de valores familiares “à moda antiga”. Em outras 
palavras, essa dinâmica pode ser compreendida como uma insurgên-
cia conservadora contra políticas progressistas baseadas na lógica 
de reação de grupos não contemplados pelas políticas culturais e 
identitárias. Isso leva à percepção, por parte de certos grupos con-
servadores, de uma crise econômica e política em que somente os 
“outros” grupos (os chamados “subalternos”) são considerados pri-
vilegiados de alguma maneira (seja pelas políticas redistributivas ou 
por um tipo de hegemonia cultural “progressista”).

Embora as análises variem em relação à reação contra os ganhos 
históricos alcançados sobretudo a partir da década de 1960, a tenta-
tiva de superar o paradigma progressista com demandas populistas 
conservadoras foi entendida por muitos autores como resultado de 
um backlash.8 Às vezes chamado de “backlash cultural” ou mesmo de 
“backlash branco”, e sempre vinculado a fenômenos amplos como o 
Brexit, à vitória de Donald Trump e a outras formas de “populismo 
autoritário”, esse conceito se refere a um processo específico de 
reação a conquistas de certos grupos e temas na esfera pública.

8  Em muitos países, ondas populistas de direita produziram conflitos interpretados como momentos 
de backlash dentro de uma guerra cultural. Estudos importantes têm sido publicados principalmente 
nos EUA (FALUDI, 2006; ABRAJANO; HAJNAL, 2015; NORRIS; INGLEHART, 2019).
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O fenômeno atual do backlash tem duas importantes conse-
quências para a dinâmica de conflito entre contrapúblicos na esfe-
ra pública: de um lado, segundo algumas interpretações, ele aponta 
para problemas reais de sofrimento social vivido por uma ampla 
parte da população, chamando atenção para a necessidade de políti-
cas redistributivas mais amplas e robustas. De outro lado, na conjun-
tura atual, ele produziu especificamente esses novos contrapúblicos 
de direita, que reagem a uma esfera pública considerada por eles 
demasiadamente plural e socialmente liberal. Esses contrapúblicos 
conservadores (sempre indicando seu papel subordinado na cul-
tura política vigente de acordo com sua própria autopercepção) 
são organizados em torno de temas mais conservadores, como as 
“excessivas” políticas afirmativas para afrodescendentes e mulhe-
res, a “vitimização” de grupos que fazem demandas baseadas em 
sua subalternidade, a má representação da moralidade pública e de 
costumes cristãos etc. Por exemplo, a reação violenta à decisão da 
Suprema Corte Americana, que garantiu o direito fundamental para 
que casais do mesmo sexo pudessem se casar, ou os discursos xe-
nófobos contra a imigração, sempre apelando ao terrorismo. Em 
ambos os casos, na centralização da agenda estritamente econômica 
(da perspectiva neoliberal) e na radicalização de discursos moralistas 
e conservadores, as disputas públicas têm se dirigido contra a gra-
mática moral do reconhecimento e das políticas de identidade.

É tendo em vista a análise desse contexto de conflito que Fraser 
pode considerar o populismo de direita como um dos mais impor-
tantes contramovimentos do presente, o qual, junto com algumas 
lutas progressistas radicais, formam conjuntamente “forças antineo-
liberais”, que “rejeitam o projeto neoliberal e [...] sua hegemonia” 
(FRASER, JAEGGI, 2018, p. 195). As características conservado-
ras desses movimentos não deveriam obscurecer a importância das 
novas gramáticas de contestação e sua importância para uma teoria 
crítica da política, porque fazem parte do sofrimento, indignação e 
aspiração gerados pela crise social. Como diz Fraser, “populistas de 
direita têm de fato indignações genuínas, que merecem ser avaliadas. 
E os movimentos populistas reacionários estão respondendo a uma 
crise real, o que também exige que reconheçamos suas demandas” 
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(FRASER, JAEGGI, 2018, p. 199). No entanto, essas considera-
ções atuais de Fraser em torno da crise econômica e política não foi 
acompanhada de uma atualização própria do conceito de contrapú-
blico. Essa tarefa foi levada à cabo por outras autoras e autores, que 
possibilitaram um uso diferente e ampliado do conceito na tentativa 
de atualização do diagnóstico a respeito dos conflitos atualmente 
existentes na esfera pública.

Portanto, embora as contestações conservadoras sejam expres-
são de contrapúblicos, devendo por esta razão ser incluídos em 
qualquer tentativa de compreensão dos conflitos atuais na esfera 
pública, evidenciando assim um conceito significativo para a produ-
ção de diagnósticos do tempo presente, parece claro que essa abor-
dagem cria algumas dificuldades normativas. Se esquerda e direita, 
ou progressistas e conservadores, são movimentos que representam 
a luta de uma sociedade contra os efeitos colaterais da economia 
capitalista, então precisamos saber se o neoliberalismo é de fato um 
oponente comum central dos dois grupos, se ambos os movimen-
tos estão realmente unidos no objetivo de levar a termo o projeto 
neoliberal. Além disso, muitos dos movimentos de direita são de 
fato radicalmente antidemocráticos, e talvez apenas uma minoria deles 
defenda um projeto social protecionista, já que vários defendem, em 
termos econômicos, posições pró-mercado. Ainda assim, contra-
públicos conservadores não tornam problemático o uso crítico do 
conceito enquanto tal, pois também é tarefa central de toda teoria 
crítica produzir uma análise adequada dos conflitos políticos.

Contrapúblicos na esfera pública brasileira

Contrapúblicos subalternos e públicos de direita se referem a 
diferentes demandas, perspectivas, ideologias e interesses, mas am-
bos desempenham um papel decisivo para elaboração de uma teoria 
crítica da política vinculada à pesquisa social. É inegável que temos 
de identificar diferenças importantes entre públicos que são forma-
dos em torno de questões sociais progressistas e outros preocu-
pados antes com pontos de vista mais neoliberais na economia e 
conservadores nos costumes, ou entre a subalternidade social de 
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alguns grupos e a autopercepção de subordinação de outros. Dito 
isso, o uso do conceito de contrapúblico para descrever posições 
não progressistas não diminui seu potencial empírico-descritivo.

Se a teoria crítica não pode apenas aplicar a novos contextos 
os conceitos construídos originalmente para compreender outras 
realidades sociais e políticas, então a reconstrução conceitual deve 
ser feita tendo em vista as mudanças nos diagnósticos de tempo. O 
conceito pode e deve ser modificado para seu emprego adequado 
em pesquisas sociais (MELO, 2017). Portanto, os trabalhos recentes 
de Fraser não deveriam nos levar a pensar que ela estaria defenden-
do grupos conservadores contra demandas sociais progressistas. Na 
verdade, ela está nos ajudando a compreender como ocorre a gênese 
de categorias com função crítica e de que maneira poderíamos in-
vestigar outras dinâmicas reais de conflito, como as que ocorrem no 
Brasil, por exemplo.

O papel dos públicos subalternos e sua relação com uma cul-
tura hegemônica foi ressaltado em algumas pesquisas sobre a esfera 
pública na história brasileira. De acordo com a investigação feita por 
Fernando Perlatto, desde o século XIX tivemos de conviver com dois 
tipos diferentes e simultâneos de esfera pública. A primeira delas é 
chamada de esfera pública “seletiva”, porque somente alguns atores 
das elites culturais, econômicas e políticas puderam participar e de-
bater publicamente seus temas de interesse. No entanto, ao mesmo 
tempo também tivemos aqui a formação de esferas públicas “subal-
ternas” formadas por “diferentes espaços de sociabilidade nos quais 
os segmentos subalternos buscaram se organizar” (PERLATTO, 
2015, p. 123). Desde os discursos abolicionistas e antirracistas, pas-
sando por lutas populares de setores subalternos organizados partida-
riamente, da organização de ligas camponesas até novos movimentos 
sociais que entravam em cena na sociedade civil (ligados às mulheres, 
aos negros, aos ambientalistas, à reforma agrária e urbana etc.), cons-
tituíram-se historicamente no Brasil esferas públicas subalternas que 
“procuraram, resistir de diferentes maneiras aos discursos hegemôni-
cos” (PERLATTO, 2015, p. 139), disputando assim visões de mundo 
formuladas na esfera pública oficial. 
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Na investigação histórica de Perlatto, contrapúblicos e esfera 
pública oficial não são constituídos de maneira isolada. Muito pelo 
contrário. O pressuposto do qual parte o autor é o de que existe 
uma constante relação entre ambas as dimensões, ainda que o modo 
de relacionamento não seja caracterizado exatamente pela forma 
dialógica, mas sim “de maneira conflituosa”, pois “as relações co-
municacionais entre elas se deram, historicamente, de maneira desi-
gual, com a busca constante da primeira em construir um discurso 
hegemônico sobre a segunda” (PERLATTO, 2015, p. 123). Por essa 
razão, o confronto e a oposição dependem do modo de participa-
ção e expressão dos grupos subalternos, que não são determinados 
por critérios institucionais tradicionais. A participação dos subalter-
nos ocorre mediante “novas performances habilidosas de resistência e 
manifestação” (PERLATTO, 2015, p. 136).9 Apenas dessa forma, 
continua o autor, “os setores populares, no Brasil, foram capazes de 
resistir à imposição hegemônica construída na esfera pública seleti-
va, logrando estabelecer, em determinados momentos, esferas públicas 
subalternas, que a despeito de não conseguirem alçar suas demandas 
à esfera pública elitista e, por conseguinte, disputarem a hegemonia 
da sociedade, foram capazes de construir outros discursos, ancorados 
em uma cultura popular repleta de força inovadora, criatividade e 
potencialidade” (PERLATTO, 2015, p. 133).

 Os contextos em que o conceito de contrapúblicos subalter-
nos foram utilizados remontam a diferentes momentos históricos. 
Perlatto reconhece a importância da abordagem de Eder Sader, 
uma referência nos estudos dos movimentos populares e da esfera 
pública no Brasil, ao recepcionar de maneira pioneira o conceito 
habermasiano para pensar novas formas de organização política na 
década de 1970. Sader teria mostrado de que maneira o período de 
abertura e redemocratização foi marcado decisivamente pela “emer-
gência de novos atores que buscavam pressionar a esfera pública 
seletiva para fazer ouvir suas vozes e pressionar pela consecução de 
seus interesses” (PERLATTO, 2015, p. 138). Pois o ponto de parti-

9  Perlatto afirma que “a música e a religião talvez tenham sido as principais formas de expressão 
e sociabilidade dos setores populares na busca pela construção de esferas públicas subalternas” 
(2015, p. 138).
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da metodológico de Sader consistiu em examinar o elo entre novos 
movimentos sociais (os ocorridos a partir da segunda metade da 
década de 1970 no Brasil) e o cotidiano das classes populares. Como 
ele mesmo afirma, o objetivo de sua pesquisa se definiu segundo 
as “formas pelas quais movimentos sociais abriram novos espaços 
políticos, reelaborando temas da experiência cotidiana” (SADER, 
1988, p. 18). Sader procurou então investigar de que maneira as ex-
periências em esferas públicas alternativas passaram a abrir novos 
espaços políticos, de modo a permitir que as pessoas reelaborassem 
diferentes temas da experiência cotidiana que, na maior parte do 
tempo, dado o autoritarismo do governo ditatorial, não se expressa-
vam em instituições tradicionais. 

Sader parte do impacto ambíguo (muitas vezes negativo) e 
transformador da urbanização sobre o cotidiano das pessoas, da 
falta de liberdade política imposta pela ditadura militar, investiga 
a criação de novos espaços públicos intermediários de sociabilida-
de e auto-organização e analisa a configuração política organizada 
resultante das experiências e modos de vida consolidados naque-
le período. Acompanhadas assim das experiências cotidianas tanto 
negativas quanto de auto-organização e motivadas pela profunda 
desconfiança nas instituições de um sistema político autoritário, as 
classes populares acabam sedimentando uma cultura política subal-
terna e auto-organizada, que preza por uma profunda valorização da 
autonomia: “O repúdio à forma instituída da prática política, enca-
rada como manipulação, teve por contrapartida a vontade de serem 
‘sujeitos de sua própria história’, tomando nas mãos as decisões que 
afetam suas condições de existência. Com isso acabaram alargando 
a própria noção da política, pois politizaram múltiplas esferas do seu 
cotidiano” (SADER, 1988, p. 312). Neste sentido, sua abordagem é 
bastante particular por sublinhar naquele momento que as lutas por 
justiça remetiam a diferentes histórias e experiências e à preocupa-
ção dos movimentos com a própria autonomia. 

Mas mesmo após o término da ditadura, em que já tínhamos 
instituições democráticas razoavelmente estáveis, o conceito de con-
trapúblicos subalternos foi utilizado tendo por finalidade a demo-
cratização das instituições formais do Estado de direito. Leonardo 
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Avritzer e Sérgio Costa defenderam uma ideia abrangente e multi-
facetada de esfera pública para elucidar o que consideraram o cerne 
dos desafios democráticos a serem enfrentados no Brasil, a saber, 
um modo de “relacionamento entre o Estado, as instituições políti-
cas e a sociedade, mostrando que nessas interseções habita, precisa-
mente, o movimento de construção da democracia” (AVRITZER; 
COSTA, 2004, p. 704). O intuito dos autores é reforçar que, ao lado 
da construção de instituições democráticas (eleições livres, parla-
mento ativo, liberdade de imprensa etc.) “a vigência da democracia 
implica a incorporação de valores democráticos nas ´práticas co-
tidianas’” (AVRITZER; COSTA, 2004, p. 704), permitindo assim 
compreender o projeto de democratização de baixo para cima, isto 
é, da dinâmica cotidiana da esfera pública informal em direção ao 
sistema político10. Está pressuposta nessa formulação a tese funda-
mental de que a transformação democrática não pode permanecer 
confinada à esfera institucional. Por essa razão, a teoria democrática 
deve considerar a gênese de processos políticos nas relações sociais 
e culturais cotidianas (em certa medida, retomando neste ponto as 
reflexões de Sader).

Embora o projeto democrático vislumbrado pelos autores es-
teja centrado não apenas na investigação sobre práticas cotidianas 
informais de formação da opinião e de participação em esferas asso-
ciativas, já que depende antes de tudo da mediação entre tais práticas 
e a possibilidade de sua institucionalização (para encontrar formas 
institucionais de penetrar o Estado)11, eles se preocupam em mos-
trar que uma esfera pública porosa, pulsante, e com temáticas plu-
rais – tendo em vista diferentes interesses e necessidades – constitui 

10  Trata-se de uma aplicação do modelo de “circulação de poder” da esfera pública tal como 
exposto em Habermas (2019). A formulação original do modelo, que visa entender como a 
pressão da sociedade civil e dos movimentos sociais na esfera pública poderia produzir um efeito 
democratizante sobre as comportas do sistema político, foi reinterpretada por Habermas a partir 
de Peters (1993). Para uma análise do modelo habermasiano ver Melo (2015). 

11  Para uma discussão atual sobre a institucionalização dos movimentos sociais no Brasil,  ver o 
Capítulo 1 da presente coletânea.
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uma condição sine qua non para produzir legitimidade política12. Por 
isso, contrapúblicos subalternos, no sentido empregado por Nancy 
Fraser, são fundamentais para qualificar a formação da vontade na 
esfera pública e também para enriquecer a própria deliberação po-
lítica nos diversos âmbitos das tomadas de decisão13. O processo 
democrático de institucionalização precisa necessariamente contar 
com “atores sociais que representam grupos tradicionalmente ex-
cluídos do espaço público, mas que, ao mesmo tempo, denunciam 
os limites do espaço público estabelecido e reivindicam seu direito 
de participar nele” (AVRITZER; COSTA, 2004, p. 722).

Ora, todas essas análises mencionadas retomaram diretamen-
te de Nancy Fraser a ideia de contrapúblicos subalternos com o 
intuito de produzir uma teoria crítica da democracia. Não é por 
acaso então que os grupos considerados subalternos no Brasil fo-
ram constituídos por essa literatura em torno de demandas bastante 
progressistas, ligadas a uma maior participação política, à amplia-
ção de gramáticas por justiça, direitos humanos e reconhecimento 
das diferenças. Entretanto, o conceito de contrapúblicos, acompa-
nhando as abordagens já empregadas em outros países, como vimos 
anteriormente, tem sido utilizado em novas pesquisas sociais não 
somente vinculado a demandas progressistas. E para entender seu 
uso multifacetado, é preciso compreender que a caracterização atual 
dos contrapúblicos no Brasil depende da relação com diagnósticos 
e acontecimentos mais amplos. Minha hipótese central é a de que 
os usos atuais do conceito no Brasil dependem em grande medida 

12  Vale ressaltar que, na análise de Perlatto, os conflitos na esfera pública entre públicos dominantes 
e contrapúblicos subalternos tornam necessário diminuir a centralidade dada aos procedimentos 
institucionalizados de participação da sociedade civil. Há, antes de tudo, “a necessidade da ampliação 
da democratização da esfera pública, mediante não apenas a institucionalização de procedimentos 
democráticos capazes de dar vazão a argumentos ‘racionais’, mas de mecanismos que a tornem 
mais porosa aos valores, demandas, reivindicações e manifestações dos setores subalternos. A ideia 
subjacente a essa perspectiva é a da necessidade da ampliação de canais que permitam que as 
potencialidades do mundo da vida aqui existente, historicamente manifestadas principalmente por 
meio de performances e ‘discursos ocultos’, possam se manifestar em uma esfera pública renovada” 
(Perlatto, 2015, p. 123).

13  Além dos contrapúblicos subalternos de Nancy Fraser, Avritzer e Costa retomam também outros 
elementos que poderiam corrigir e complementar o modelo de esfera pública de Habermas, 
tais como as noções de “novos públicos”, retirados de Jean Cohen e Andrew Arato (1991), os 
“públicos diaspóricos”, que remetem a Paul Gilroy (2001) e ainda os “públicos deliberativos”, cujas 
referências gerais se encontrariam em Schmalz-Bruns (1994) e Epple-Gass (1992).
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de um contexto de surgimento muito específico, a saber, o perío-
do caracterizado pelo “lulismo” (SINGER, 2012) e por um amplo 
projeto de sociedade baseado na noção de “social desenvolvimentis-
mo” (NOBRE, 2013a). Mesmo os ganhos sociais conquistados no 
período, que foram consequência de uma política de redistribuição 
de renda aliada a crescimento econômico, não evitaram indignações 
e revoltas contra o governo. Havia insatisfação em relação à quali-
dade dos serviços públicos, à precariedade dos empregos, à baixa 
inclusão racial e de gênero, à violência urbana entre outros fatores. 
Boa parte desta insatisfação veio à tona nas Revoltas de Junho de 
2013 (MELO, 2017c)14. 

O diagnóstico de fundo, que tem sido pressuposto para expli-
car as hipóteses do surgimento e da constituição dos contrapúbli-
cos atualmente no Brasil, está centrado na ideia mais geral de que 
contrapúblicos se formam como reação e oposição a determina-
da hegemonia política e cultural. Nesse sentido, foram contra-he-
gemônicos ao lulismo e ao projeto social desenvolvimentista tanto 
grupos progressistas quanto grupos configurados em torno de uma 
aliança liberal-conservadora – ou seja, grupos que se mantiveram in-
satisfeitos com as realizações e propostas dos atuais governos (seja 
por estarem aquém de um projeto radicalmente democrático, como 
no caso de críticas de grupos progressistas, seja por levarem adiante 
um projeto amplo de sociedade considerado “de esquerda”, em que 
se juntam políticas redistributivas com pautas inclusivas de reconhe-
cimento de diferenças, como no caso de grupos liberais-conserva-
dores). Tais grupos se formaram como contrapúblicos e buscaram 
ampliar, mediante confronto e oposição, sua alegada sub-represen-
tação na esfera pública.

A formação desses contrapúblicos passa a ser determinante 
para o diagnóstico crítico que envolve os processos de disputa po-
lítica. Isto implica compreender suas características, estratégias po-
líticas, seus diversos interesses e também as culturas políticas que 
os apoiam (entre grupos de esquerda ou de direita, com ideologias 

14  Seguindo aqui também a interpretação de Nobre (2013b). Para um balanço da literatura sobre as 
Revoltas de Junho de 2013, ver Medeiros (2017a).
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progressistas ou conservadoras, com suas características de classe, 
de raça, de gênero etc., e com suas ambiguidades e interseccionalida-
des). Eles podem ser contrapúblicos formados por novos coletivos 
feministas (MEDEIROS, 2017; MEDEIROS; FANTI, 2019), por 
estudantes secundaristas que, entre 2015 e 2016, ocuparam cente-
nas de escolas públicas por todo o Brasil (MEDEIROS; MELO; 
JANUÁRIO, 2019) ou por uma militância liberal-conservadora da 
nova-direita brasileira (ROCHA, 2019). Cabe destacar a especifici-
dade com que tais contrapúblicos são constituídos considerando a 
centralidade da internet: disputas entre diferentes grupos virtuais, 
reações canalizadas em mídias digitais e a consolidação de discursos 
de oposição, gerando confrontos em torno de diversas controvér-
sias públicas (NERIS; VALENTE, 2018). 

Esses temas permitem visualizar um uso multifacetado do 
conceito de contrapúblicos, que em grande medida dialoga tanto 
com a formulação inicial de Fraser quanto com a abordagem de 
Warner. Inclusive reflexões sobre transformações estruturais em de-
terminados contrapúblicos já tem sido desenvolvidas no contexto 
brasileiro. Jonas Medeiros se dedica a compreender a especificida-
de das novas formas de contrapúblicos constituídos por feminis-
tas negras ao mostrar as mudanças estruturais que ocorreram na 
passagem do “feminismo popular” para o “feminismo periférico” 
(considerando, acima de tudo, coletivos com práticas artístico-
-culturais) (MEDEIROS, 2019). A configuração mais atual desses 
contrapúblicos feministas é constituída por suas práticas menos ins-
titucionalizadas, pelo modo como contrapúblicos digitais e a auto-
comunicação de massa substituíram algumas redes articuladoras de 
ONGs feministas, pela formação de coletivos apartidários e pela 
pluralização religiosa que modificou a forma de enraizamento dos 
contrapúblicos no cotidiano das periferias urbanas. Esses aspectos 
foram analisados por Medeiros a partir das “matrizes discursivas” 
do feminismo periférico formado por contrapúblicos negros15.  

15  O quadro teórico utilizado pelo autor remete não apenas aos conceitos de “matriz discursiva” 
(Eder Sader) e “contrapúblico subalterno” (Nancy Fraser), anteriormente mencionados, mas 
também ao de “campo discursivo” (Sonia Alvarez). Também este trabalho de Alvarez é crucial 
para a produção de um conceito de contrapúblico feminista adequado ao contexto brasileiro. Para 
a análise do “campo discursivo” feminista, ver Alvarez (2014).
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Portanto, os contrapúblicos têm se mostrado decisivos para a 
produção de diagnósticos sobre os atuais conflitos entre públicos 
dominantes e grupos sociais excluídos (trabalhadores, negros, mu-
lheres, entre outros) e a formação de uma vida associativa alternativa 
(sites e fóruns para membros de grupos subalternos, onde podem 
discutir, tematizar e formular suas próprias perspectivas de maneira 
autônoma). Mas as ações dos contrapúblicos também criaram novas 
reações conservadoras. Por isso, temos de compreender a natureza 
desses conflitos na esfera pública de acordo com suas ideias, argu-
mentos, campanhas, protestos, votos, procurando investigar como 
eles estão influenciando debates e confrontos públicos mais am-
plos – afinal, partidos populistas de direita chegaram ao poder em 
muitos países do mundo, explicitando elementos conservadores das 
culturas políticas mundo afora, levando a mudanças legais e institu-
cionais e determinando os traços centrais de uma generalizada crise 
da democracia (MOUNK, 2019). 

As teorias políticas e sociais precisam considerar que essa com-
posição da esfera pública tem provocado disputas públicas cada vez 
mais intensas, por vezes violentas, entre grupos progressistas e con-
servadores, que perpassam tanto arranjos institucionais quanto as 
relações sociais cotidianas. Portanto, é tarefa de uma teoria crítica 
da democracia produzir um diagnóstico abrangente e situado dos 
conflitos que marcam nossa cultura política nos dias de hoje.
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