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APRESENTAÇÃO 

 

A realização do IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política representa a 

consolidação do esforço conjunto de pesquisadores do Grupo de Ética e Filosofia 

Política, vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, 

para a criação de um espaço de debates entre professores e estudantes acerca de temas 

ligados à Ética e à Filosofia Política, mediante estudos de viés analítico e/ou histórico 

de obras de pensadores que se destacaram por sua contribuição nessa temática. 

Com o tema de A democracia em questão, pretendeu-se constituir um espaço 

apropriado para a reflexão filosófica acerca da natureza desse regime. Nesse sentido, 

o IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política teve por objetivo promover um debate 

amplo sobre a natureza da democracia seja do ponto de vista teórico, seja pensando as 

suas realizações no tempo histórico de nações como o Brasil. 

Este Caderno de resumos sintetiza alguns elementos que compuseram o rico 

debate de ideias que foram proferidas durante o colóquio. Foram apresentados 

trabalhos que mobilizaram 67 pesquisadores de todas as regiões do país e um do Chile, 

representando instituições com larga tradição acadêmica (UFS, UNIT, SEED/SE, IFG, 

UFBA, IFPI, UNEAL, USP, UEPB, UFAL, PUC/PR, UEFS, UFMG, UMESP, UFAM, 

UFPE, UNICAMP e Universidade Católica do Chile). 

Por fim, e não menos importante, é honroso registrar o empenho de todos os 

integrantes do Grupo de Ética e Filosofia Política da UFS, docentes e discentes 

(graduação e pós-graduação), seja na reflexão em torno da concepção do colóquio, 

como na sua materialização. Agradeço aos integrantes do Grupo Filosofia & Natureza 

(UFS) pela solidariedade na organização, como também à ADUFS, ao Programa de 

Pós-Graduação em Filosofia (PPGF/UFS), ao Departamento de Filosofia (DFL/UFS), 

à ANPOF e à FAPITEC, pelos auxílios que viabilizaram materialmente o encontro. 

 

Prof. Dr. Christian Lindberg 
Coordenador-Geral 
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HOMO OECONOMICUS E GOVERNAMENTALIDADE LIBERAL 

 

 MSc. Aelton Leonardo Santos Barbosa 
          Instituto Federal de Goiás (IFG) 

aeltonleonardo@gmail.com 
 

“O homo oeconomicus é aquele que é eminentemente governável”. A afirmação 

que dá título a essa seção foi feita por Foucault em aula ministrada para seu curso 

“Nascimento da Biopolítica”, no dia 28 de março de 1979. Neste dia, Foucault 

explicitava a teoria e definição de economia de Gary Becker. Para este ultraliberal 

americano, a economia é o estudo das condutas que respondem de forma não aleatória 

ao real. Ou ainda: que respondem de forma sistemática a modificações nas variáveis 

do meio. Por fim, “que aceitam a realidade”. O homo oeconomicus é aquele que “aceita 

a realidade”. 

Como essa característica do homo oeconomicus permite explicar o que Foucault 

diz acerca da governabilidade dele? E ainda: como um sistema discursivo que 

privilegia a ideia de liberdade e se pauta permanentemente pelo princípio “é preciso 

governar menos” possibilita, paradoxalmente, uma governamentalidade de eficácia 

máxima (ou ao menos ótima) – baseada exatamente no princípio da interferência 

mínima? 

 A definição beckeriana, na verdade, delimita e explicita um novo modelo de 

homem, e de economia, que vinha sido teorizado pelo neoliberalismo americano a 

partir da teoria da ação humana, do economista liberal austríaco Ludwig Von Mises. 

Entretanto, de acordo com Foucault, existiria anteriormente uma outra espécie de homo 

oeconomicus, modelo para as projeções do liberalismo clássico. Que homo oeconomicus 

era esse? 

 Um artigo (“The Ethology of Homo Economicus”) publicado no “Journal of 

Economic Perspectives”, de autoria de Joseph Persky, nos dá uma resposta para essa 

última pergunta. Segundo Persky, o homo oeconomicus nasce a partir da concepção de 

homem encontrada na obra do utilitarista britânico John Stuart-Mill. O termo, 

entretanto, não é criado pelo próprio, e sim por críticos de sua obra, em fins do século 

XIX, que viam o homem descrito por Stuart-Mill como solipsista, irreal, e unilateral em 

mailto:aeltonleonardo@gmail.com
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sua existência fundada apenas na satisfação de seus desejos egoístas e na fuga da dor. 

Amadurece na obra do utilitarista, de qualquer forma, a concepção de um sujeito de 

interesses como fundador simultâneo de todo direito possível, da ciência econômica, e 

da política governamental. 

 O encontro e embate com uma concepção que passa pelo crivo da escola 

utilitarista não é novo na obra política de Foucault. Afinal, um dos pontos centrais da 

obra “Vigiar e Punir” é a demonstração de que as instituições disciplinares 

contemporâneas tomam como modelo estratégico o panóptico, estrutura arquitetônica 

idealizada por Jeremy Bentham, precursor de Stuart-Mill e pai do utilitarismo. Não 

obstante, o pensador francês faz recuar, em seu curso, o tipo de raciocínio e visão do 

homem que fundam o homo oeconomicus ao empirismo inglês. Esse é, junto com a noção 

de sociedade civil e a teoria da ação humana, um dos três pilares em que se funda o 

homo oeconomicus contemporâneo. Unidos, eles formam as peças-chave para uma 

utilização tática da liberdade como ideologia e técnica do governo. 

 É no princípio de “Segurança, Território, População” que Foucault enuncia pela 

primeira vez a indissociabilidade entre dispositivos de segurança e liberdade. Segundo 

o filósofo-historiador, essa imbricação ocorre a partir do momento em que se verifica 

que a utilização conjunta do princípio de livre-circulação e regulamentação é um meio 

eficaz para se obter maximização de produtividade e minimização de problemas. 

Tomando esse ponto de partida e anunciando uma pesquisa com o objetivo geral de 

averiguar “o par série de práticas/regimes de verdade e seus efeitos de inscrição no 

real” é que ele procurará, no estudo do liberalismo, colocar fundamentalmente a 

questão da “autolimitação da razão governamental pelo princípio de verdade” 

imposto pela economia política. Esta autolimitação, entretanto, tem recortes distintos 

na governamentalidade liberal clássica e na governamentalidade neoliberal. 

A primeira se funda na ideia do homem como parceiro de trocas (indivíduo das 

escolhas) e na teorização da sociedade civil: o oposto, antagonista, ou anterioridade 

em relação ao Estado. No fim da idade da governamentalidade clássica, surgira a ideia 

de população; a política passara, a partir dela, a visar os homens enquanto população, 

enquanto espécie que reage a alterações no meio, e não mais meramente como 

agrupamento de súditos cuja obediência total ao soberano é garantida. Não é mais o 
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caso, portanto, de pensar uma impossível ou difícil obediência totalizada, mas antes 

de pensar cada um como indivíduo das escolhas e administrar as possibilidades a 

partir daí. A ideia de que os indivíduos coligados formam um todo ao qual o poder 

estatal só se sobrepõe posteriormente, arbitrariamente e abstratamente logo toma 

força; é a sociedade civil que está nascendo, e com ela, seus direitos “naturais” e sua 

esfera de liberdade “originária”. 

 A governamentalidade neoliberal acrescenta um aspecto fundamental a esse 

constructo teórico, a partir da teoria da ação humana da escola vienense de economia. 

O que distingue essa teoria da economia clássica e das formas precedentes de encarar 

o ser humano é que a partir desta o âmbito do que são consideradas escolhas 

econômicas se alarga consideravelmente, fazendo do homo oeconomicus a nova 

“essência” da natureza humana. Partindo do pressuposto de que a economia é a 

disciplina que verifica a forma de “alocação ótima de recursos raros a fins 

alternativos”, o neoliberalismo vai incluir o próprio ser humano nessa categoria de 

“recurso raro” que pode ser alocado a “fins alternativos”, dando origem à teoria do 

“capital humano” e à ideia do homem como “empreendedor de si mesmo”. É na esteira 

imediata dessa reflexão liberal radicalizada que vamos encontrar a definição de Gary 

Becker, que, apesar de não ser um elemento central do liberalismo, nem mesmo do 

nicho neoliberal norte-americano, é visto na obra foucaultiana como sintomático da 

criação de um novo modelo de ser humano. 

 A não-aleatoriedade do homem é o paralelo atual da emergência da ideia de 

população e do surgimento de conhecimentos referentes a padrões populacionais; 

instrumental que deu origem aos dispositivos de segurança como estratégias e táticas 

governamentais na transição da governamentalidade clássica para a 

governamentalidade liberal. A não-aleatoriedade do homem atual é sua 

previsibilidade, sua previsibilidade é sua governabilidade. 

Palavras-chave: Governamentalidade liberal, homo oeconomicus, teoria da ação. 
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A FILOSOFIA E A SOCIABILIDADE ENTRE HUME ENSAÍSTA E O 

SPECTATOR 

 

Alana Boa Morte Café 
Mestranda em Filosofia (PPGF-UFS)/CNPq  

alanabmcafe@gmail.com  
 

 Existem aproximações possíveis entre os ensaios de David Hume e o periódico 

Spectator, de Addison e Steele, bastante conhecidas. Ambos propõem um modelo de 

filosofia que participa da vida social e que se integra aos ambientes de conversação; 

tanto um quanto outro entendem que uma boa filosofia deve se apresentar em um 

estilo fácil e acessível. Sabemos também que existem algumas diferenças fundamentais 

entre o Hume ensaísta e o Spectator, sobretudo se temos em vista ensaios mais tardios, 

como o “Da populosidade das nações antigas”, cuja erudição e densidade parecem 

indicar um uso e público distintos daqueles mais amplos do Spectator. No entanto, 

mesmo nos primeiros ensaios de Hume – alguns dos quais, segundo o próprio, foram 

suprimidos de edições posteriores por serem “imitações ruins da agradável 

despretensão de Addison”1–, existem divergências fundamentais entre ambos. Dentre 

elas, há uma diferença particularmente importante entre os projetos de Hume e do 

Spectator que gostaria de discutir nesta comunicação. Para seu método de exposição, o 

periódico recorre a um personagem, o Mr, Spectator, que apresenta em primeira pessoa 

as reflexões dos autores. Certamente para sublinhar o caráter imparcial dos ensaios, 

Mr. Spectator descreve com ênfase seu temperamento excepcionalmente quieto. Ele 

participa da maioria dos espaços públicos de Londres, observando as interações entre 

as pessoas e ouvindo todo tipo de conversa, mas sem jamais participar delas 

ativamente: “sempre me misturo entre elas [as pessoas], embora nunca abra minha 

boca senão em meu próprio clube”2. Mr Spectator segue dizendo que seus poucos 

amigos o convenceram da lástima de ter tantas observações proveitosas a oferecer e 

ser ao mesmo tempo um homem tão taciturno e é isso que o motiva a escrevê-las e 

                                                           

1 “Bad imitations of the agreeable triffling of Addison” (HUME. 1888, p. 233), nossa tradução. 
2 “I always mix with them, tho' I never open my Lips but in my own Club” (ADDISON, STEELE. 2001, 
n. p.), nossa tradução. 
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publicá-las, compartilhando aquilo que sua natureza silenciosa permitiu ver, ler e 

ouvir. Nesse sentido, a figura do Mr Spectator se qualifica ao objetivo do periódico 

justamente por assumir sempre o papel que lhe dá nome, o do espectador. Seu caráter 

taciturno o torna um ouvinte e observador completo; e, sem se envolver ou se afetar, 

ele se torna perfeitamente imparcial em suas considerações. 

Em Hume, contudo, o temperamento taciturno do personagem 

verdadeiramente o prejudicaria como um bom juiz. A participação no mundo social é, 

pois, condição para um bom raciocínio moral e, consequentemente, uma boa filosofia, 

porque o observador se forma na medida em que participa da sociedade. No ensaio 

“Do estudo da história”, Hume elogia a história porque ela, ao retratar os afazeres 

humanos, dirige-se aos delicados sentimentos virtuosos, o que explica que Maquiavel, 

embora enquanto filósofo político aprove todo tipo de conduta repugnante, se mostre 

tão caloroso na aprovação das virtudes e tão severo na condenação dos vícios quando 

escreve história (HUME, 1987, p. 567). Assim, os sentimentos (que, no caso, a história 

provoca) são necessários para um raciocínio moral, porque posicionam o filósofo na 

perspectiva adequada para julgar. Em outras palavras, quando Maquiavel esteve 

impassível, perdeu a pertinência pela ausência de parâmetro que o sentimento oferece 

– o espectador perfeitamente imparcial perde em sagacidade com Hume. O peso 

dessas afirmações relativas a sentimentos deve ser entendido diante do que a 

Investigação sobre o entendimento humano tem a dizer. Os argumentos pelos quais Hume 

reduz as certezas nas questões de fato a operação do hábito são bem conhecidos, e me 

eximirei de reconstruí-los. Mas interessa lembrar que, na conclusão, quando discute a 

natureza da crença, o autor afirma que toda diferença entre ficção e crença reside no 

sentimento que aparece no último e se mantém ausente no primeiro (HUME, 2007, p. 

35). Portanto, a influência do hábito torna certas ideias mais vivazes e é exclusivamente 

pela vivacidade que as ideias verdadeiras se distinguem das falsas; ou seja, um 

sentimento deve ser excitado para nos posicionarmos sobre o que quer que seja em 

moral. Conhece-se na medida em que se sente, com efeito. E há sentimentos que serão 

provocados apenas naquelas pessoas que participam de conversas, pessoas que 

poderão se sentir animadas expondo seus pontos de vista ou se ver constrangidas ao 

ouvir alguém falar com demasiada afetação. Nesse sentido, o ensaio “Da escrita de 
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ensaios” afirma que a filosofia, quando se une ao mundo da conversação, adquire uma 

disposição e um gosto para avaliar certos objetos que o entendimento jamais alcançaria 

se se recolhe em solidão (HUME, 1987, p. 534). Por terem se isolado, prossegue o “Da 

escrita de ensaios”, os estudiosos do século XVII se tornaram tão quiméricos em suas 

conclusões quanto ininteligíveis em seus modos de exposição (HUME, 1987, p. 535). 

Mas, além disso, a própria sensibilidade se forma conforme é excitada na vida social. 

Quer dizer, não há um aparato no qual se depositarão certos dados, existem exercícios 

que preparam o entendimento para ser afetado adequadamente, e muitos desses 

exercícios só estão disponíveis entre companheiros de conversa, algo que pretendo 

explicar me remetendo ao ensaio “Da delicadeza de gosto e de paixão”. 

Portanto, podemos entender que, em Addison e Steele, a filosofia deve ser parte 

da vida das pessoas para torná-las mais polidas e sagazes. Por outro lado, em Hume, 

se as pessoas também podem se tornar mais felizes e virtuosas quando se aproximam 

da filosofia, a filosofia precisa participar da vida, uma vez que só assim se torna 

efetivamente capaz de conhecer nos assuntos morais. Meu objetivo é, então, mostrar o 

que fundamenta a centralidade que o ambiente da conversação apresenta no autor, 

porque, com isso, acredito que deixarei claro o que Mr. Spectator, sendo tão discreto, 

não consegue perceber. 

Palavras-chave: Ensaio, David Hume, sociabilidade, Spectator.      
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A NOÇÃO GREGA DE PARRHESIA E SEU DESENVOLVIMENTO NA GRÉCIA 

ANTIGA 

 

Dr. Aldo Dinucci 
Departamento de Filosofia (UFS) 

aldodinucci@gmail.com  
 

 Nos dias de hoje, não se pode falar de estado democrático sem um alto grau de 

liberdade de expressão. Na Grégia antiga, a noção mais próxima do que hoje 

chamamos de liberdade de expressão era a de parrhēsía, que pode ser traduzida por 

‘franqueza ao falar’. Comentaremos em nossa fala as seis conferências dadas por 

Michel Foucault, em Berkeley, entre outubro e novembro de 1983, sobre a parrhēsía, 

acrescentando algumas observações sobre o modo como Epicteto se expressava 

como parrhesiastes ao comentar ao criticar a tirania de certos imperadores romanos.  
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A DEMOCRACIA LIBERAL E O FATO DO PLURALISMO RAZOÁVEL 

 

MSc. Alexsandra Andrade Santana 
Mestra em Filosofia (UFBA) 

alexsandraandrades@hotmail.com  

 

Nesta comunicação abordarei como Rawls transformou sua teoria ao tentar 

compatibilizá-la com o fato do pluralismo razoável inerente a uma sociedade 

democrática. Numa sociedade democrática liberal, não podemos ignorar o fato do 

pluralismo, dos conflitos de interesses e, numa terminologia rawlsiana, um conflito 

entre doutrinas abrangentes, tanto religiosas quanto filosóficas, que são 

irreconciliáveis. Farei uma breve exposição do que Rawls entende como sendo as 

funções da filosofia politica diante do fato do pluralismo razoável e da relação estreita 

entre o consenso sobreposto e a razão pública para a estabilidade de uma sociedade 

democracia liberal. 

Em 1971 John Rawls (1921-2012) publicou Uma Teoria da Justiça. Vinte e dois 

anos mais tarde, em 1993, Rawls publica o livro O Liberalismo Político. Entre eles houve 

uma mudança de abordagem teórica sobre como se deve pensar a estabilidade em uma 

democracia a partir da “justiça como equidade”. Esta mudança foi decorrente das 

criticas recebidas e a percepção do próprio Rawls de que a descrição da estabilidade 

apresentado na parte III de Uma Teoria da Justiça era incoerente com o resto do texto 

por não ter levado em conta a distinção entre as doutrinas abrangentes (filosóficas, 

religiosa e morais) e as concepções limitadas ao domínio do político. A gravidade está 

no fato do pluralismo razoável, característico das sociedades democráticas modernas 

não ter sido contemplado em Uma Teoria da Justiça. 

Segundo o liberalismo político, o pluralismo de doutrinas abrangentes razoáveis, e 

muitas vezes incompatíveis entre si, não deve ser visto como uma situação desastrosa, mas 

como resultado do uso livre da razão humana dentro da estrutura das instituições de um 

regime democrático constitucional. Como lidar como o fato do pluralismo razoável? Diante de 

uma sociedade democrática Rawls propõe para a filosofia politica quatro funções: 1) 

interessar-se pelas questões inerentes ao sistema democrático; 2) função de orientação; 3) 

reconciliação com a própria cultura política; e 4) “exame dos limites da possibilidade política 
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praticável” (RAWLS, 2003, p. 05). Há nestas funções da filosofia política muitos resquícios da 

tradição kantiana da filosofia normativa, mas sem deixa de se aproximar da visão pragmática, 

uma vez que seu objeto e objetivo são questões práticas do nosso tempo. 

A questão central em O Liberalismo Político, e que está intimamente ligada às funções 

da filosofia politica, é a da estabilidade em meio a uma situação irreversível do pluralismo 

razoável, expressa da seguinte forma: 

Como é possível que doutrinas abrangentes profundamente opostas, embora 
razoáveis, possam conviver e que todas endossem a concepção política de um 
regime constitucional? Qual é a estrutura e o teor de uma concepção política 
que conquista o apoio de um tal consenso sobreposto? O liberalismo político 
tenta responder a essas e outras perguntas (RAWLS, 2000a, p. 25-6). 

A complexidade de O Liberalismo Político, evidenciada pela necessidade de 

inclusão de novas ideias, advém da aceitação do pluralismo razoável. Essa aceitação 

pressupõe um consenso sobreposto ideal, em que os cidadãos endossam tanto uma 

doutrina abrangente quanto uma concepção política focal, vinculadas entre si de 

alguma forma. Deve-se distinguir, no que diz respeito a questões políticas 

fundamentais, uma base de justificação pública, de aceitação ampla entre os cidadãos, 

e as muitas bases de justificação não-públicas, que fazem parte das diversas doutrinas 

abrangentes, e que devem ser aceitas apenas por seus defensores. 

Desta forma, as razões baseadas nas doutrinas abrangentes que estão na base do 

consenso sobreposto não são tomadas publicamente, mas de forma particular com cada 

membro da sociedade de forma a endossar o consenso sobreposto e garantir a estabilidade 

social. Como consequência do pluralismo razoável da cultura democrática, Rawls define como 

objetivo de O Liberalismo Político: “descobrir em que condições é possível haver uma base de 

justificação pública razoável no tocante a questões políticas fundamentais” (RAWLS, 2000a, p. 

27). Se isso for possível, então, deve-se apresentar o conteúdo dessa base e justificar a sua 

aceitação. Além disso, deve-se distinguir a razão pública das muitas razões não-públicas, bem 

como, manter uma imparcialidade em relação aos pontos de vista das doutrinas abrangentes 

e razoáveis. 

A razão pública só pode ser bem compreendida se percebermos que essa idéia 

faz parte de uma concepção de sociedade democrática constitucional bem ordenada. Sendo a 

forma e o conteúdo dessa razão pública parte da idéia de democracia. A razão pública 

determina a relação que um governo democrático constitucional deve ter com os seus 

cidadãos e a relação destes entre si. Rawls propõe que “na razão pública, as doutrinas 
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abrangentes de verdade ou direito sejam substituídas por uma idéia do politicamente razoável 

dirigido aos cidadãos como cidadãos” (RAWLS, 2001, p. 174). Aqueles que rejeitam a 

democracia constitucional com o seu critério de reciprocidade rejeitarão também a 

idéia de razão pública. 

A razão é pública de três maneiras: 1) é a razão do público, enquanto razão de 

cidadãos livres e iguais; 2) seu tema é o bem público na medida em que diz respeito a 

questões de justiça política fundamental, englobando elementos constitucionais 

essenciais e questões de justiça básica; e 3) a sua natureza e conteúdo são públicos, 

expressos por uma família de concepções razoáveis de justiça política no raciocínio 

público, que possam satisfazer o critério de reciprocidade. 

A razão pública, como abordada por Rawls, é parte integrante de uma 

democracia deliberativa, pois, ao deliberarem no que diz respeito a questões políticas 

públicas, os cidadãos trocam pontos de vista e debatem as razões que sustentam tais 

pontos de vista. Nesse processo, as opiniões políticas podem ser revistas por meio da 

discussão com outros cidadãos. Portanto, em tal democracia, os cidadãos não têm suas 

opiniões políticas como o resultado fixo dos seus interesses privados ou não-políticos. 

A razão pública é crucial nesse ponto, “pois caracteriza o raciocínio dos cidadãos quanto a 

elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica” (RAWLS, 2001, p. 183). 

As funções da filosofia politica, o consenso sobreposto e a razão pública, uma 

vez que se encontram integradas ao fato do pluralismo razoável, é de suma 

importância para uma democracia plena. Esta concepção de Rawls que apresentei não 

encerra a questão. A constituição histórica de nossa democracia tem características 

próprias que diferem tanto do processo histórico europeu quanto do dos Estados 

Unidos. Nós que militamos na filosofia temos um grande desafio de entender a nossa 

realidade política, as nossas instituições e o nosso modelo democrático e não deixar 

esta atividade apenas para os cientistas políticos e sociais. 

Palavras-chave: Democracia, John Rawls, razão pública. 
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O objetivo do presente resumo é o de sintetizar a visão de Theodor W. Adorno 

acerca de como a educação deve conduzir para a emancipação do sujeito e, por 

consequência, de uma sociedade civilizada e democrática. No primeiro momento será 

analisado o texto Educação após Auschwitz, que expõe seu pensamento contra a barbárie 

e atenta para que esse evento trágico na história não caia no esquecimento, e que, além 

disso, ele nos sirva para mostrar sua contradição perante uma educação emancipadora 

e uma sociedade democrática. Na concepção de Adorno, barbárie é o contrário de 

formação, que em alemão pode ser traduzido, dentre inúmeras traduções, como: 

formação, que educa e, por sua vez, dá autonomia àquele que é formado.  

 Para Adorno, é necessário compreender como uma sociedade permitiu o que 

ele chama de indústria do extermínio. Humanos inteligentes e racionais, que cometeram 

crimes de modo cruelmente sistemático e intencional. Com base nisso, Adorno afirma 

que é preciso entender as razões para tal ocorrido, e, para isso, buscando a causa nos 

assassinos, o que é denominado como uma inflexão em direção ao sujeito. Segundo o 

autor, uma vez conhecendo esses mecanismos, seria necessário impedir que as pessoas 

se tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma   

consciência   geral   acerca   desses   mecanismos. 

 Essa consciência evitaria a barbárie e ainda faria com que as pessoas refletissem 

a respeito de si próprias. Nesse sentido, a educação para Theodor Adorno age com a 

função de conduzir o indivíduo a uma reflexão sobre si.  

Para tal questão, Adorno não fornece um projeto de educação, mas cita alguns 

pontos que são importantes para pensar elementos que evitariam a barbárie. Segundo 

ele, há a o comprometimento partindo da boa intenção de algumas pessoas, para que 

o terror não se repita. Contudo, ele elenca que apenas isso não basta. É preciso que as 

pessoas estejam em uma condição de exceção de comando. Ele diz “O   único   poder   

efetivo contra   o   princípio   de   Auschwitz   seria   autonomia, para   usar   a   expressão   
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kantiana; o   poder   para   a reflexão, a autodeterminação, a não-participação” 

(ADORNO, 1995 p. 25).    

No segundo momento, o texto de apoio será Educação — para que? Bem como A 

educação contra a barbárie.  Tais reflexões desenvolvidas por Adorno abordam a 

importância da educação ao conduzir para atender aos objetivos de uma educação 

emancipadora, tornando o indivíduo um ser reflexivo, crítico e emancipado. A 

concepção de educação e a forma como ela é conduzida terá relação com a sociedade. 

Por fim, Adorno faz uma relação entre a educação nos termos emancipatórios e 

uma sociedade civilizada e democrática, livre da barbárie. Nesse sentido, Adorno 

também reflete o papel da formação do professor, que deve ser mais que um 

transmissor de conteúdo e sim um intelectual, adquirindo, assim, uma importante 

função na construção de uma sociedade democrática. 

Em suma, o pensamento de Adorno serve de alerta aos educadores e a própria 

sociedade: é necessário haver uma reflexão sobre a formação humana e social que 

estamos fornecendo, para que eventos como o Auschwitz não se repitam, jamais. 

Assim sendo, a educação deve evitar a barbárie e promover a emancipação do sujeito.  

Palavras-chave: Auschwitz, barbárie, democracia, educação, emancipação. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T. W. Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1995.  



Caderno de resumos – IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política da UFS – ISBN 978-85-7822-606-0 

28 

 

ARENDT E FOUCAULT: CONSIDERAÇÕES SOBRE FILOSOFIA E 
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As relações entre o filósofo e a cidade nunca foram simples ou unívocas. Caso 

paradigmático seria aquele do julgamento e condenação de Sócrates pelo júri 

democrático ateniense em 399 a. C. Sujeição da voz da razão e da consciência à tirania 

da maioria, incapacidade da cidade de encarar seus pressupostos colocados em 

questão, intolerância típica de um regime em que o demos, sem instrução, irracional, é 

incapaz não apenas de compreender o filósofo, mas emprega o poder que detém de 

forma irresponsável e perigosa. Interpretações diversas que, no entanto, coligem no 

mesmo ponto, qual seja, a tensão ou mesmo a incompatibilidade entre a filosofia e a 

política. 

 Ao ver de Arendt, esse “hiato entre a filosofia e a política” (ARENDT, 2009) que 

se abriu com o julgamento e condenação de Sócrates, todavia, não se restringiu ao 

quadro específico de suas circunstâncias históricas imediatas. Segundo a autora, 

defrontamo-nos com um ponto de inflexão que, em larga medida, não apenas conferiu 

certo estatuto e “lugar” ao filósofo – e sobretudo ao “pensador profissional” –, como 

também “estabeleceu nossa tradição do pensamento político”. Trata-se, se quisermos, 

do prenúncio da escansão entre filosofia e política, entre pensamento e ação, ou ainda, 

lançando mão dos termos de A condição humana, da cisão entre vita activa e vita 

contemplativa. 

Ora, partilhando de constatação análoga, Foucault dará realce aquilo que 

denominará “crise da parrhesia [franco-falar] democrática no pensamento grego do 

século IV”. Desenvolvendo as circunstâncias e implicações dessa “crise”, será 

sobretudo nos cursos O governo de si e dos outros (1983) e A coragem da verdade: o governo 

de si e dos outros II (1984) que o pensador francês abordará o as relações cada vez mais 

problemáticas entre o que denomina a “parrhesia política” e a “parrhesia ética”, esta 

própria à filosofia. Colocando em perspectiva a análise de aspectos do “franco-falar” 
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(parrhesia) de Péricles e de Sócrates, Foucault procurará frisar as condições e 

dificuldades próprias a um modo de ser do sujeito que envolve um modo de dizer e 

de se reportar aos outros que, por sua vez, faz com que o sujeito se vincule a si mesmo, 

ao seu enunciado e à enunciação, à medida mesma que se vincula aos atos e às 

consequências, notadamente de risco, acarretadas por esta atitude de franco-falar. 

Partindo deste contexto comum, buscaremos considerar como ambas as leituras 

alocam Sócrates em posição peculiar. Seja, no caso de Arendt, ao destacar que, 

desviando-se da “tirania da verdade” própria à epistémé, Sócrates apostaria na 

pluralidade da revelação da veracidade das doxai, das opiniões de seus concidadãos e, 

correlatamente no acordo que sucede às suas ações. Seja, no caso de Foucault, ao 

enfatizar a relação ao mesmo tempo necessária e irredutível da filosofia socrática à 

vida da pólis.  

Assim, explorando não apenas as analogias, mas as especificidades de cada uma 

das leituras (Arendt e Foucault), nosso objetivo será tanto o de passar em revista um 

momento central da história da filosofia – quiçá de sua autocompreensão –, quanto 

também, e sobretudo, de questionar as possíveis relações entre filosofia e política em 

suas tensões, singularidades, partilhas e possíveis interações. Procedimento que, a 

nosso entender, pode contribuir não somente para a reflexão sobre a filosofia no 

quadro de “crise” da democracia Antiga, mas redirecionar, reaquilatar ou reelaborar 

questões ao campo político e filosófico atual a partir de pensadores que sempre 

tiveram em sua diligência a relação e o pertencimento ao tempo presente. 

Palavras-chave: Arendt, democracia, Filosofia, Foucault. 
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A Democracia, numa acepção simplista, depende essencialmente da 

participação, da concordância, do assentimento de um ente político particular 

denominado Cidadão. Mas, o que é este ente, o Cidadão? O que o torna tão especial? 

Como se constitui? Ele está sozinho nas searas da Democracia? Quanto a esta última 

questão, ainda de uma maneira simplista, pode-se dizer que não, não está sozinho. Há 

com ele, algumas vezes o superando, o anulando, outras vezes, sendo superado, 

anulado, uma outra figura cara a Democracia, a saber, o ente denominado Indivíduo. O 

Indivíduo possui uma definição conceitual e sócio-política bastante diferente do 

Cidadão. Ambos cumprirão papéis importantes e mesmo fundamentais ao 

desenvolvimento da Democracia, contudo, durante um bom tempo, de forma 

dissociada.  

Indivíduo e Cidadão responderão a papéis diferentes, em momentos diferentes na 

construção da Democracia. Na definição de Bertrand Russell, Cidadão é aquele ente que 

se envolve em cooperação. Sua maior virtude é a virtude da cooperação e, ainda 

segundo Russell, tal cooperação se dá não de modo refletido, crítico, mas apenas 

voluntário, ou seja, não parte de uma disposição pessoal deste cidadão, mas de uma 

disposição socialmente reconhecida. Quanto ao outro ente, o Indivíduo, Russell o define 

com os parâmetros do Iluminismo, notabilizando-o pela posse de uma autonomia, de 

uma razão e de uma liberdade pessoal que o impele a se auto-legislar. 

Num regime de Governo como a Democracia, a Sociedade, ora composta de 

cidadãos, ora de indivíduos, é apenas uma das partes constituintes. Dentre as demais, 

destaca-se, nesta abordagem, a Política, Economia e a Educação. Interessa a essa 

investigação observar como essas partes se relacionam e se dessa relação pode surgir 

uma Democracia mais ou menos forte, de modo que se investiga os contextos 

históricos em que a formação para o Indivíduo e para o Cidadão foram mais eficientes 
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para o fim da constituição de uma Democracia. Contudo, não basta apenas investigar 

como uma formação para a individualidade ou para cidadania contribui para uma 

Democracia mais ou menos forte, é mister compreender as razões para que se elejam 

tal ou qual formação e para onde aponta a formação escolhida. Nesse particular, 

entram em questão os interesses políticos e econômicos do Governo estabelecido. 

Como dito no início desta abordagem, ainda que de modo simplista, a 

Democracia só se dá pela participação da população e esta tem sua motivação para 

participar diretamente ligada aos resultados que obtém de sua participação social. 

Mas, ninguém pode opinar, participar, ver vantagens ou desvantagens naquilo que 

não compreende, portanto, é necessário gerar certa compreensão popular quanto ao 

que é tratado por um governo democrático. Isto nos leva a mais uma das partes 

integrantes da Democracia, a saber, a Educação. 

Todo Governo, não importa o regime que adote, necessita de pessoas 

capacitadas para gerar e gerir riquezas que sustentarão o Estado e o Governo em 

questão. Isto é especialmente verdadeiro quando se trata de um governo democrático. 

Ora não há meio de se obter pessoas capacitadas para seja lá o que for, se não por meio 

da Educação. A Educação pode ser definida aqui como um processo onde se capacita 

a pessoa a exercer certo domínio quanto a certa(s) pratica(s) relevante a manutenção 

e fortalecimento de um certo tipo de Governo e a consequente forma de governo a 

ele associada. A Educação, assim definida, assume um papel instrumental, papel esse 

considerado ponto pacífico para fins de argumentação nesta abordagem. Ainda 

quando a Educação assume um compromisso de formar Indivíduos, o faz não por ser 

um fim em si mesmo, mas por ser uma determinação superior, demandada por 

instâncias governamentais de maior peso na decisão quanto ao que é melhor ou pior 

para o fortalecimento do Governo estabelecido.  

As Democracias atuais, em sua maioria, pelo menos em intenção e no discurso, 

se comprometem com o desenvolvimento, ou melhor, com a formação de uma nova 

espécie de pessoa, caracterizada por Russell como Indivíduo-Cidadão. Qual a razão 

dessa nova demanda social? A Política e a Economia, desde o pós segunda guerra 

mundial, passam por modificações profundas que exigem respostas, planejamento e 

proposições que a Educação formalmente dada nos anos anteriores não estava sendo 
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capaz de fornecer, ou seja, as pessoas formalmente educadas, fosse na perspectiva 

individual ou cidadã, não estavam sendo capazes de administrar, pensar e resolver os 

conflitos resultantes da transformação pela qual passava a sociedade. As virtudes do 

Indivíduo o fazia pensar e propor alternativas que fossem melhores para ele ou para 

seus iguais, as virtudes do Cidadão o punham em condição de cooperar, mas não de 

propor com o que cooperar, logo, uma e outra Educação estavam distantes de 

oferecerem modelos construtivos de participação social que cooperassem com a 

diminuição ou mitigação dos problemas sociais surgidos, grosso modo, a partir do pós 

segunda guerra mundial. Daí a necessidade de uma nova Educação para um novo tipo 

de pessoa: o Indivíduo-Cidadão. 

Falar de Educação é falar da posse de certo(s) conhecimento(s) e falar de 

conhecimento é falar de domínio de certo(s) saber(es). Tal saber é estruturado, 

contemporaneamente, na forma de disciplinas, as quais compõem um Currículo. Um 

Currículo é um ordenamento de saberes imprescindíveis a uma determinada 

formação. Cada disciplina, dentro do currículo, ganhará seu espaço em função da 

importância que demonstre ter para a formação pretendida. Vale lembrar que tal 

formação não é dada pela Educação, mas por outras instâncias sócio-governamentais, 

segundo a ótica desta abordagem, a Política e a Economia. Assim, certas disciplinas 

terão mais ou menos proeminência de acordo com os interesses políticos e econômicos 

do Governo, em particular de um governo democrático, os quais devem, 

minimamente ser entendidos e suportados pelos que compõem a Democracia. 

As disciplinas recebem designações especiais conforme suas áreas de atuação, 

de modo que há disciplinas de humanas, científicas, de saúde, etc. Cada área dessas 

terá sua importância determinada pelo valor que agregam as demandas sócio-

governamentais, notadamente nas etapas finais da Educação, aquela onde a pessoa é 

chamada a participar socialmente de modo mais direto, seja trabalhando, seja votando, 

seja empreendendo, etc. No entanto, há uma etapa da formação educacional que é 

chamada de Educação Básica, onde se espera que o educando desenvolva as 

habilidades e competências necessárias a sua atuação social, e neste momento, a força 

das disciplinas estará muito mais atrelada a capacidade que as mesmas terão de 

cumprir esse papel formativo. Quais são, então, em linhas gerais, as habilidades e 
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competências esperadas para a formação básica? Tais habilidade e competências estão 

dadas em documentos oficiais que tratam da educação, no caso brasileiro, na LDB 

9394/96 e nos PCNs, além, é claro, da Constituição Federal. 

A LDB 9394/96 coloca como pressuposto fundamental para a formação básica 

que o educando, ao final desse processo, seja capaz de atuar tanto no mundo social 

quanto no mundo do trabalho e como condição de obtenção desse pressuposto, a 

capacitação do educando, na etapa do Ensino Médio, quanto a questões como o 

aprimoramento da pessoa humana, formação ética, desenvolvimento da Autonomia e 

formação de pensamento crítico. Tais características são de competência particular de 

uma disciplina específica, a saber, a Filosofia.  

A disciplina de Filosofia, no caso brasileiro, alvo de reflexão por parte desta 

abordagem, tem uma história muito peculiar e que mostra bem a relação de sujeição 

da educação para com as outras instancias, notadamente a política e economia. Na 

história da educação brasileira, por diversos momentos tal disciplina entrou e saiu do 

Currículo oficial e das políticas de educação. A razão para esse movimento não é outra 

que sua adequação ao modelo de sociedade mais interessante ao Governo e as práticas 

sócio-econômicas de momento.  

O perfil da nova pessoa demandada pelos Estados democráticos 

contemporâneos, onde se inclui o Brasil, a que Russel chama de Indivíduo-Cidadão, 

confere e muito com as aspirações demandadas pela LDB 9394/96 quanto a finalização 

da educação Básica, donde se pode concluir que a disciplina de Filosofia tem um 

importante papel a desempenhar no preparo, sustentação e melhoramento das 

condições da Democracia vigente no Brasil e na formação desse novo ente, tão caro as 

demandas nacionais de Estados Democráticos e as relações entre estes. 

Palavras-chave: Cidadão, democracia, educação, Filosofia, indivíduo. 
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IMPLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DA TEORIA HOBBESIANA NO 
DIREITO 

 
Camila Moura de Carvalho  

Graduanda em Direito (UFS) 
camila.moura.carvalho@hotmail.com  

 

A partir da contribuição do pensamento hobbesiano no que diz respeito ao 

conceito de Direito e a ideia de justiça é possível trazer a temática para uma discussão 

atual e ao mesmo tempo histórica sobre a concepção de Direito enquanto um elemento 

promovedor da justiça, e, junto a isso, como um elemento de valor normativo.  É 

possível, além disso, perceber uma similaridade entre o contrato social descrito por 

Hobbes e o atual princípio da segurança jurídica. Este último que vem ao mundo do 

Direito para dar estabilidade, do mesmo modo que o contrato social surge no 

pensamento hobbesiano como um meio de garantir a ordem; uma convivência 

harmoniosa entre os homens e, acima de tudo, garantir a sobrevivência das pessoas. 

Neste ponto, insere-se a justiça tida como a finalidade maior do Direito, e, por 

conseguinte, a ideia de Direito como sinônimo de justo. Mais importante do que isso: 

o Direito buscando caminhos para fazer-se ativo com o objetivo de legitimar o então 

contrato social entre os homens do ponto de vista do filósofo inglês, e, atualmente, a 

dificuldade que encontra o Direito em atender às expectativas sociais sob o risco de 

perder sua legitimidade frente à sociedade e a sua auto intitulação em nome de um 

“Estado Democrático de Direito”.  

Sabe-se que Thomas Hobbes foi um dos primeiros filósofos modernos a 

constituir uma teoria de origem do Estado, e, em virtude disso, sua contribuição 

hodiernamente perceptível. Diante das considerações aqui realizadas, faz-se 

necessária uma análise mais minuciosa da obra deste filósofo levando em consideração 

que apesar da natureza conflituosa entre direito e justiça, a ligação entre eles é 

necessária para a coexistência de ambos, ou melhor, essencial sob pena de falência de 

um Estado de direito. 

O princípio em questão vem ao mundo do Direito como um elemento essencial 

de estabilidade nas relações intersubjetivas, isto é, entre os diferentes sujeitos que 
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compõem o meio social. Então, como visualizá-lo diante do estado de natureza 

humana refletido atualmente? Neste ponto, encontra-se a diferença entre o que 

propunha Hobbes e o que temos atualmente: o caráter multidisciplinar, ou seja, hoje o 

princípio da segurança jurídica está interligado ao desenvolvimento da vida em todos 

os seus sentidos (saúde, educação, moradia, etc.). O autor de Leviatã afirma que é 

necessário um poder coercitivo para nos dar segurança, este poder, no entanto, se 

caracteriza por ser uma violência imposta sob o discurso da segurança jurídica. Na 

maioria dos casos, exercida através de uma ordem pela qual se desprezam aqueles que 

estão à margem da sociedade; violência tão naturalizada e velada sob tantos discursos 

de meritocracia e preconceito que o que temos é uma constatação de perdas de valores 

morais e sociais, ensejando numa espécie de “banalidade do mal”. Diante do 

posicionamento inerte do Estado frente às suas responsabilidades, vivemos então, um 

estado de guerra de todos contra todos em seu sentido lato, quero dizer, entre nós 

mesmos enquanto sociedade; e entre a sociedade e o Estado. Se levarmos em 

consideração a situação de estado natural postulada por Hobbes e pensamos sob o viés 

atual, continuamos ainda com dificuldades para lidar com a alteridade e com o caráter 

subjetivo das relações humanas. Junto a isso, o Estado não garante a estabilidade 

mínima de sua responsabilidade e a legitimidade que lhe fora concedida também fica 

comprometida.  

 Além da similaridade entre o contrato social hobbesiano e o princípio da 

segurança jurídica, Thomas Hobbes também contribuiu para a ressignificação deste 

princípio. Esta “segurança jurídica” coincide com uma das mais constantes aspirações 

do homem contemporâneo: a da segurança em si mesma. O pensamento hobbesiano 

tem em mente que o Estado é chamado para controlar e harmonizar as relações sociais. 

Por isso, o princípio da segurança jurídica deve ser relido sob o ponto de vista de que 

ele existe para que a justiça se concretize enquanto finalidade maior do Direito. Aí está 

o problema: o caráter pluralístico se sobrepõe ao individual; agora o respeito ao 

próximo se configura como também fundamental para legitimação do princípio da 

segurança jurídica. Ademais, o Direito não consegue dar conta da complexidade da 

vida. 

Palavras-chave: Direito, estado, justiça, legitimidade. 
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O DÉFICIT DEMOCRÁTICO NA UNIÃO EUROPEIA: O QUE FOI FEITO PARA 

COMBATÊ-LO E O QUE AINDA PRECISA SER FEITO  

 

Christian de Almeida Brandão 
Graduando de Relações internacionais (UFS) 

christianbran@icloud.com  
 

A União Europeia (UE) é uma união política e económica de 28 Estados 

independentes, como todo o progresso de integração a UE tem um deficit democrático, 

isso causa consequentemente uma falta de legitimidade democrática. Recentemente 

essa questão foi levantada porque na crise do euro as instituições da União Europeia 

que decidiram as condições para que os países em crise recebessem empréstimos de 

resgate foram a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, instituições cujo os 

membros não são eleitos. 

Esse artigo pretende apresentar as mudanças institucionais tomadas para 

ampliar a representatividade popular na União Europeia e sugerir o que ainda precisa 

ser feito para uma maior redução do déficit democrático. Uma das maiores mudanças 

feitas para combater esse déficit foi a ampliação dos poderes do Parlamento Europeu. 

Em seu início era conhecido como a Assembleia Comum da Comunidade do Carvão e 

do Aço, e era apenas um órgão consultivo que tinha seus representantes selecionados 

pelos Parlamentos Nacionais. Desde o Tratado de Maastricht o Parlamento Europeu é 

eleito diretamente pelo povo europeu e possui poder de veto sobre as legislações 

propostas pela Comissão Europeia. 

Outras iniciativas importantes foram a criação da Seção Especializada da União 

Económica e Monetária e Coesão Económica e Social (ECO), e o Comité das Regiões 

Europeu (COR). Essas duas instituições procuram representar o interesse dos cidadãos 

europeus nas discussões sobre a política europeia de modo supranacional, a diferença 

entre as duas é que o ECO é focado na área económica enquanto que o COR além de 

produzir relatórios desde o meio ambiente até as políticas educacionais é focado nas 

regiões e municipalidades.  

Apesar destes avanças ainda a muito o que ser feito para reduzir o deficit 

democrático na União Europeia, conforme o processo de integração da UE for 
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avançando, mais e mais vital vai ser garantir que as instituições da União tenham uma 

legitimidade democrática. Algumas das possibilidades para reduzir o deficit 

democrático seriam: Tornar o presidente da Comissão Europeia eleito de forma direta 

pela povo europeu; Os membros da comissão seriam apontados pelo presidente eleito; 

Dar o princípio da iniciativa legislativa para o Parlamento Europeu; Ampliar a 

Democracia Deliberativa na União Europeia. 

Palavras-chave: Comissão europeia, déficit democrático, democracia participativa, 

parlamento europeu, União Europeia. 
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ENSAIO SOBRE A DEMOCRACIA 

 

Dr. Christian Lindberg L. do Nascimento 
Departamento de Filosofia (UFS) 
christian.lindberg76@gmail.com  

 

A palavra democracia é oriunda do termo grego demokratía, palavra que resulta 

da junção dos termos demos, que quer dizer povo, e kratia, que significa governo. 

Assim, democracia significa governo do povo. A Enciclopedia, organizada por Diderot 

e D’Alembert (2015, p.89), a define como “uma das formas simples de governo, na qual 

o povo, em corpo, detém a soberania.” 

Por outro lado, para pensar a democracia na contemporaneidade é preciso 

considerar o seu desenvolvimento histórico, marcado por três grandes tradições do 

pensamento filosófico: a) A teoria clássica, de inspiração aristotélica, que diz que há 

três formas de governo, a democracia, na qual o Estado é governado por todos os 

cidadãos, ou seja, todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania. A outra forma é 

a monarquia - governo de um só - e tem também a aristocracia - governo de poucos; 

b) A teoria medieval, de origem romana, apoia-se na ideia de soberania popular; c) A 

teoria moderna, surgida com o Estado moderno, afirma que as formas históricas de 

governo são essencialmente duas: a monarquia e a república, sendo que a antiga 

democracia nada mais é que uma forma de república. (BOBBIO, 1998, p.319) 

Mas nem tudo é um “mar de rosas” na concepção filosófica de democracia. 

Platão, em A República, condena a democracia. Na contemporaneidade, Jacques 

Rancière, no livro Ódio à democracia (2014), é bem emblemático ao afirmar que “a 

’sociedade democrática’ é apenas uma pintura fantasiosa, destinada a sustentar tal ou 

tal princípio do bom governo. As sociedades, tanto no presente quanto no passado, 

são organizadas pelo jogo das oligarquias. E não existe governo democrático 

propriamente dito. Os governos se exercem sempre na minoria sobre a maioria.” 

(RANCIÈRE, 2014, p.68) 

Assim, percebe-se que a questão democrática suscita uma imensa inquietação, 

seja por conta de suas características ou devido a sua importância. O fato é que este 

problema é tão antigo quanto a reflexão política, que foi reformulada em todas as 
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épocas. Porém, isso não impede de considerar que o exame em torno do conceito e do 

valor da democracia não possa ter uma referência. 

Nesse sentido, pensar a democracia requer analisar elementos que ultrapassam o 

aspecto estritamente filosófico. Assim, parece que a economia apresenta informações 

interessantes para pensar a questão democrática. A ONG Oxfan calcula que o 1% mais 

rico da população mundial detém mais riqueza do que os demais 99%. O economista 

francês Thomas Piketty (2014) tem sido enfático ao dizer que o atual estágio do sistema 

Capitalista, marcado pela excessiva concentração de renda, tem gerado mais 

desigualdade social, estagnação econômica e o aumento do desemprego em escala 

mundial. 

Este quadro foi previsto, em certa medida, por Lênin no início do século 

passado. No texto intitulado Imperialismo, fase superior do capitalismo, o líder da 

revolução russa afirmou que: “O capitalismo transformou-se num sistema universal 

de subjugação colonial e de estrangulamento financeiro da imensa maioria da 

população do planeta por um punhado de países “avançados”.” (LÊNIN, 1981, p.582) 

Diante do cenário de extrema concentração de renda e indefinições no que se 

refere a democracia, como pensar a questão democrática? Assim, o objetivo traçado por 

mim é desenvolver uma reflexão em torno de alguns dilemas para a democracia na 

atualidade. Para tanto, alguns elementos apresentados ao debate atual, a exemplo da 

concepção de sociedade pensada por Nozick, como também a crítica que os teóricos 

críticos, a exemplo de Adorno e Walter Benjamin, desenvolvem em torno da sociedade 

capitalista contemporânea serão considerados. 

Palavras-chave: Democracia, economia política, Filosofia política, liberalismo, teoria 

crítica. 
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A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PARA MARX E ENGLES 

 

MSc. Clara Angélica de Almeida Santos Bezerra 
Departamento de Serviço Social (UNIT) 

clara.bezerra@gmail.com 

 

O presente resumo faz parte da pesquisa realizada no período de mestrado em 

serviço social, na universidade Federal de Alagoas, que teve como objetivo central 

analisar a influência teórica, filosófica e ideológica do marxismo ao processo de 

transição do conservadorismo do Serviço Social para uma perspectiva crítica 

profissional, na década de 1980. A referida influência marxista proporcionou à uma 

parcela da categoria profissional refletir sobre a sua contribuição na redemocratização 

do país e, por conseguinte refletir sobre um novo ethos profissional.A partir desse fato 

histórico a  pesquisa analisou o pensamento de Marx e Engels sobre emancipação 

política e emancipação humana. Através de algumas das principais obras sobre o tema: 

Ideologia Alemã e Manuscritos Econômicos filosóficos e Questão Judaica. Essas obras, 

consideradas obras de suas  juventude, abordam a dimensão material da vida humana, 

bem como a política enquanto um  devir da ação dos homens no mundo. 

Para Marx e Engels a história somente pode ser produzida pelos homens, e 

somente os homens produzem seus pensamentos, após terem mudado sua realidade, 

mediante o desenvolvimento da sua produção material e seu intercâmbio material. Os 

burgueses e proletários, portanto, são realmente como agem, como produzem 

materialmente, como atuam em determinados limites, premissas e condições materiais 

que não dependem da sua vontade, mas, ao contrário, são determinantes para eles, 

porque pertencem à totalidade e à história.  

A concepção materialista apontada por Marx e Engels na obra A Ideologia Alemã 

marcou uma nova ontologia do ser social e, por sua vez, “[...] implicou a passagem dos 

próprios autores de uma concepção ainda marcada pelo idealismo para uma 

concepção materialista, [...] de caráter histórico, social e dialético” (TONET, 2009, p. 

11). Essa obra e outros textos escritos nesse período, que se convencionou chamar de 

“a obra do jovem Marx”, fundamentaram uma nova forma de entender a realidade 

social e revelaram uma severa crítica a concepção idealista da filosofia neo-hegeliana. 
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Nos Manuscritos Econômico-filosóficos, o jovem Marx (2004, p. 117) aponta Feuerbach 

como sendo o único que teve para com a dialética hegeliana um comportamento sério, 

crítico, e o único que fez verdadeiras descobertas nesse domínio, sendo o verdadeiro 

triunfador (Uberwinder) da velha filosofia, o que lhe permitiu desenvolver o oposto da 

teoria hegeliana. Sua postulação filosófica de que por meio da intuição e dos sentidos 

é que se toma conhecimento da essência imediata das coisas foi um rompimento com 

o idealismo. Contudo, mesmo com essa mudança em relação a toda tradição 

especulativa que marca os filósofos alemães, Feuerbach ainda permaneceu nos marcos 

do que sempre se pôs a combater – o idealismo. Toda a sua construção teórica que 

girava em volta de uma filosofia que tem como premissa a natureza e o gênero 

desembocou também numa constatação especulativa. De acordo com Marx e Engels , 

mesmo que tal desenlace não tenha sido proposital, sua “nova filosofia” estava fadada 

a cair na mais pura abstração.     

De acordo com Marx (2009, p. 36), Feuerbach apresentava a concepção de um 

homem e de um mundo sensível que “esbarrava necessariamente em coisas que 

contradizia a sua consciência e o seu sentimento” e perturbava uma “harmonia entre 

esse homem e a natureza”. Para eliminar essa desarmonia, o homem teria de procurar 

refúgio numa filosofia superior que avistasse a “verdadeira essência” das coisas. Para 

Feuerbach, a realidade objetiva era vista como manifestação da essência humana, da 

natureza humana, e o objeto sobre o qual o homem teria de se debruçar nada mais era 

do que sua essência. A identidade que Feuerbach construiu foi entre sujeito e objeto, 

de modo que o conhecimento do objeto, esse objeto entendido enquanto manifestação 

da essência humana, da sua natureza e do gênero, é o conhecimento do mundo, o 

conhecer do próprio sujeito. 

Diferentemente dos pensadores jovens hegelianos, e também de toda a tradição 

de historiadores, Marx e Engels tecem uma nova concepção de história, a qual não parte 

do céu, mas que encontra na terra a fonte do céu, que “não explica a práxis a partir da 

ideia”, mas o inverso. A história somente pode ser produzida pelos homens. Estes 

produzem seus pensamentos e transformam a realidade pelo desenvolvimento da sua 

produção material e seu intercâmbio material. Ao mudarem a realidade, mudam seus 
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pensamentos e suas formas de pensamento, uma vez que não é a consciência que 

determina a vida, é a vida que determina a consciência.  

Ao dizer que é a vida que determina a consciência, Marx (2009, p. 32) afirma 

que são os homens que, numa determinada condição material, historicamente 

produzida, constroem determinadas relações sociais e políticas. Nesse momento, Marx 

já estabelecia a base material de uma nova ontologia que demarcaria posteriormente o 

rompimento final com a concepção de essência a-histórica e, por isso mesmo, idealista, 

pois não leva o devir histórico em consideração. Ao contrário, trata das relações 

humanas desde um ponto de vista ideal.  

O jovem Marx (2009, p. 50) já vislumbrava que no Estado político a vida 

genérica do homem se opõe à sua vida material, que as relações contraditórias 

imanentes ao capital jamais podem ser suprimidas pelo Estado. Todos os pressupostos 

dessa vida egoísta continuam a subsistir fora da esfera do Estado, na sociedade civil, 

mas como propriedade [Eigenschaften] dessa sociedade.   

Esse Estado é tido como expressão alienada dos interesses gerais, enquanto a 

sociedade civil, como espaço real dos particularismos. É nesse desdobramento que 

Marx (2010, p. 59) indicará a necessária complementaridade entre Estado e sociedade 

civil. O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas 

coisas diferentes, uma vez que o Estado é o ordenamento da sociedade.  
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Em Um discurso sobre as ciências (2008), Santos inicia o debate sobre a crise na 

ciência moderna (paradigma dominante) e começa a traçar as características de qual 

viria ser o paradigma emergente. Sua crítica se faz sobre o positivismo e a 

racionalidade das ciências naturais e sua relação, até então hierárquica, com as ciências 

sociais, defendendo que estas últimas são fundamentais para a produção do 

conhecimento científico e sua transformação em senso comum.  

Essa racionalidade científica que caracteriza a modernidade tem se esquivado 

do conhecimento do senso comum e dos estudos humanísticos (históricos, filológicos, 

literário, teológicos e filosóficos), se tornando um modelo global e totalitário pelo fato 

de negar os conhecimentos que não se baseiam em seus princípios epistemológicos e 

regras metodológicas (SANTOS, 2009). 

Desse modo, Santos (2008) aponta para a reflexão epistemológica sobre o 

conteúdo do conhecimento científico, que fecha as portas para muitos outros saberes 

do mundo. Segundo o autor, o rigor científico, defendido pelo paradigma dominante, 
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é um rigor que apenas quantifica, e ao quantificar, desqualifica o objeto, tornando-o 

estanque e incomunicável. 

Dentre as condições sociais que embasam a crise do paradigma dominante, 

Santos (2008) aponta o “fenômeno global da industrialização da ciência”. Para ele, esse 

fenômeno permitiu que os centros de poder econômico, político e social tivessem um 

papel de decisão quanto à definição das prioridades científicas; ou seja, interesses 

militares e econômicos interferindo na organização do trabalho científico, gerando 

relações de poder (autoritarismo e proletarização) dentro dos centros de investigação, 

além de contribuir “para o aprofundamento do fosso, em termos de desenvolvimento 

científico e tecnológico, entre os países centrais e os periféricos” (SANTOS, 2008, p. 58). 

Ainda tratando da crítica ao modelo de racionalidade ocidental dominante, 

chamado por Santos (2004) de razão indolente, o referido autor propõe a razão 

cosmopolita que visa a valorização das experiências sociais do presente, expandindo-

o através “sociologia das ausências” e contraindo o futuro, através da “sociologia das 

emergências”, considerando a importância de expandir, o que é tido como 

contemporâneo, para que todas as experiências e práticas sociais possam ser 

consideradas a fim de coletar pistas ou sinais credíveis acerca das possibilidades 

futuras. Santos (2004) acrescenta a necessidade de um “trabalho de tradução” que deve 

ocorrer “entre saberes”, através da interpretação das respostas de diversas culturas 

acerca de um mesmo tema, considerando que todas as culturas são incompletas e que 

através do cruzamento de ideologias, pode-se agregar conhecimentos e sanar a 

sensação de incompletude e carência; e “entre práticas sociais e seus agentes”, 

buscando compreender os ensinamentos de cada experiência para que se possa, 

quando possível, agregar conhecimentos em busca de respostas mais completas. 

Nesse mesmo sentido, a caminho de um novo momento de emancipação, Santos 

(2009) propõe três providências para seguir em direção ao paradigma emergente, 

proposto por ele: epistemologia dos conhecimentos ausentes (que procure incluir 

realidades suprimidas, silenciadas ou marginalizadas), epistemologia dos agentes 

ausentes (que complementa o senso comum com a invenção da subjetividade 

individual e coletiva), e consciência dos limites da representação (procura ensinar a 

manter as consequências sob controle, sem perder de vista as ações que as causam). 
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Para Boaventura tal paradigma que irá emergir não pode ser apenas um 

paradigma científico, tem de ser também um paradigma social: um conhecimento 

prudente para uma vida decente (SANTOS 2008). Nesse raciocínio, afirma que é 

imprescindível converter o conhecimento-emancipação em um “senso comum 

emancipatório”, pois o conhecimento-emancipação só se constrói quando é convertido 

em senso comum, não significando a anulação do conhecimento científico (SANTOS, 

2009).  

Para que ocorra tal situação o autor apresenta quatro teses: ‘Todo o 

conhecimento científico-natural é científico-social’: É necessária, então, a superação 

dessa dicotomia ciências naturais/ciências sociais; ‘Todo conhecimento é local e total’: 

o conhecimento é total e local por se constituir ao redor de temas, e não de disciplinas; 

‘Todo conhecimento é autoconhecimento’: um conhecimento mais compreensivo e 

íntimo, uma ciência mais contemplativa do que ativa, que traduza-se em um saber 

prático; ‘Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum’: deixar de 

tratar o senso comum como algo superficial e falso (SANTOS, 2008). 

O autor português especifica aspectos e os pontos da transição entre o 

paradigma sociocultural da modernidade ocidental e o paradigma emergente. 

Também aponta soluções para um futuro emancipado que é possível através do 

estímulo à primaziado conhecimento-emancipação sobre o conhecimento-regulação, 

tornando a solidariedade (reconhecer o outro como igual) na forma hegemônica de 

saber (SANTOS, 2009). 

Na obra Introdução a uma ciência pós-moderna (2003), Santos irá desenvolver e 

aprofundar as ideias trazidas pela obra Um discurso sobre as ciências, definindo o perfil 

teórico e sociológico da fase de transição para o paradigma da ciência pós-moderna, 

que vai privilegiar as ciências sociais, a fim de tornar compreensível o que elas são e o 

que dizem sobre a sociedade. Santos (2003) afirma que o discurso científico, do ponto 

de vista sociológico, é um discurso anormal para um cidadão comum; e só se tornará 

compreensível se for adotada uma atitude hermenêutica, ou seja, ao democratizar e 

aprofundar a sabedoria prática, ao aumentar a comunicação entre os cientistas e os 

cidadãos. Essa nova conformação do saber almeja que o desenvolvimento tecnológico 

e científico seja transformado em um saber prático, que dê sentido e autenticidade à 
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nossa existência. Dessa forma, o autorreflete sobre a importância da autonomia das 

ciências sociais como algo indispensável para constituir uma prática de conhecimento 

mais emancipatório e democrático. 

No pensamento de Boaventura Souza e Santos, o conhecimento científico é 

contextualizado tanto pela comunidade científica quanto pela sociedade e, sendo 

assim, esse conhecimento é tanto uma prática científica quanto prática social e, 

portanto, não devem ser separadas. Desse modo, o autor português mostra a 

oportunidade de reinventar um compromisso com uma emancipação autêntica que se 

revela num senso comum emancipatório e democrático da ciência. 

Palavras-chave: Conhecimento científico, democracia, paradigma emergente, senso 
comum. 
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Uma noção cara aos autores contratualistas é a de Estado de Natureza. Para 

um autor como Hobbes, o estado de natureza, dada a condição dos homens nele, 

confunde-se com o estado de guerra; sendo necessário que os homens instituam 

um estado e que transfiram para este todo seu poder e liberdade, reduzindo assim 

a pluralidade de vontades a uma única (HOBBES, 2004). Já para Locke, existe uma 

diferença fundamental entre ambos. 

Locke defende haver propriedade3 privada já no estado de natureza e que 

esta seja, de modo geral, respeitada pelos homens. Por isso, o estado de natureza 

proposto por ele não pode ser o mesmo idealizado pelo autor do Leviatã, pois neste 

não há propriedade nem respeito à pose dos indivíduos, sendo um estado que, 

dada a igualdade entre os homens, resulta – inevitavelmente – num estado de 

guerra, tese a qual Locke não está disposto a assumir4. Como Locke pretende que 

a propriedade fundamente a existência do estado civil, e não o contrário, será 

imprescindível para ele distinguir o estado de natureza do estado de guerra. 

Assim, intentamos evidenciar, neste texto, as diferenças entre ambos os estados, 

em Locke. 

Locke já começa seu Segundo Tratado descrevendo os homens como sendo 

naturalmente livres no estado de natureza. Rapidamente introduz a noção de lei 

de natureza (também chamada de lei da razão) e, logo após isso, sublinha a 

                                                           

3 Locke entende por propriedade a vida, a liberdade e os bens em geral. “E não é sem razão que ele 
procura e almeja unir-se em sociedade com outros que já se encontram reunidos ou projetam unir-se 
para a mútua conservação de suas vidas, liberdades e bens, aos quais atribuo o termo genérico de 
propriedade” (LOCKE,2005, p. 495). 
4 Apesar de assumir que os homens têm razões para entrar em sociedade (como podemos antever na 
nota de rodapé anterior), devido aos problemas que estão sujeitos no estado de natureza, o estado de 
natureza não se assemelha ao estado de guerra, como veremos a seguir. 

mailto:daniel.ss777@hotmail.com


Caderno de resumos – IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política da UFS – ISBN 978-85-7822-606-0 

53 

 

igualdade dos homens neste estado, com o intuito de evidenciar que homem 

algum pode exercer domínio sobre outro, sem seu consentimento. Pois, Deus não 

deu a um homem domínio sobre os outros, mas os fez todos iguais, com as mesmas 

faculdades e para as mesmas vantagens da natureza. Após introduzir essas noções, 

que serão a base da sua concepção de estado de natureza, ele cita e apoia-se no 

“judicioso Hooker”5 que, como nos diz Laslett, em nota de rodapé ao texto de 

Locke: “visava a emprestar respeitabilidade à sua posição e atacar de flanco os seus 

opositores, sobretudo aqueles que eram respeitáveis eclesiásticos”(LOCKE, 2005, 

p. 383)6. Além de dar respeitabilidade, a citação de Hooker, oferece apoio teórico, 

na medida que este coloca a igualdade entre os homens como fundamento de sua 

obrigação moral para com os outros. Nesse caso, a igualdade entre eles ao invés de 

os levarem a uma mútua destruição, fá-los-ia amar uns aos outros. Assim, 

podemos inferir que a condição original dos homens, na teoria lockeana, possibilita 

uma vida tranquila aos homens, e não a desordem generalizada apontada por 

Hobbes. 

O estado de natureza é um estado de Liberdade, não de licenciosidade. A 

liberdade natural do homem está fundada no seu direito de agir conforme sua 

vontade desde que não ultrapasse os limites impostos pela lei de natureza. A não 

submissão de um homem à lei de natureza torna-o como uma fera podendo ser 

destruído, assim como um leão ou um lobo que ameaça uma pessoa. 

A lei de natureza “quer a paz e conservação de toda a humanidade” (Locke, 

2005, p.385). Todos podem julgar e executar a lei da razão, dada a igualdade plena 

entre os homens nesse estado. Mas, a lei de natureza, deve ser executada com a 

                                                           

5 “O judicioso Hooker considera essa igualdade dos homens por natureza tão evidente por si mesma e 
acima de qualquer dúvida que a torna o fundamento da obrigação ao amor mútuo entre os homens, na 
qual faz assentar os deveres que estes têm uns com os outros, e da qual deriva as grandiosas máximas 
da justiça e da caridade” (LOCKE,2005, p. 383). 
6 Devemos nos lembrar de que, apesar da natural tendência a opor o Segundo tratado sobre o governo ao 
Leviatã de Hobbes, um dos principais objetivos do Segundo tratado é refutar a teoria do direito divino 
dos reis, sobretudo o Patriarca de Sir. Robert Filmer. Sobre a disputa de Locke com Filmer, ver: SILVA, 
S. Robert Filmer, John Locke e a controvérsia sobre a origem e a extensão da autoridade política. In: História e 
política no pensamento moderno. Antônio José Pereira Filho e Marcos Ribeiro Balieiro (Orgs.) – Porto 
Alegre: Redes Editora, 2013. p. 33- 47. 
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razão calma e com proporcionalidade à infração cometida, porém com intensidade 

suficiente para reprimir violações dessa lei, buscando garantir a preservação de 

toda a humanidade contra aqueles que vivem com outra lei que não a da razão. 

Dessa forma, parece-nos, o filósofo inglês defende que podendo viver bem no 

estado de natureza, não seria necessário, nem plausível, que as pessoas 

entregassem poder absoluto a um governante para dominar suas vontades. 

Locke admite que, como os homens são juízes das próprias causas, o estado 

de natureza não pode se sustentar por muito tempo. Sendo o governo civil remédio 

para os problemas do estado de natureza. Mas este estado, defende o filósofo, é 

melhor que o no qual um rei detenha poder absoluto sobre seus súditos. Tal 

governo não pode ser legítimo, tendo em vista que o domínio absoluto atenta 

contra os direitos inalienáveis dos homens e a tentativa de exercer poder ilimitado 

sobre outras pessoas gera o estado de guerra. 

Nosso filósofo concebe o estado de guerra como sendo o oposto do estado 

de natureza propriamente dito. O primeiro se caracterizando por inimizade e 

destruição, sendo um estado em que um homem usa da força injustamente sobre 

outro homem. Uma das características que Locke atribui a este estado é o desígnio 

calmo e não apaixonado de atacar a outrem. Isso dá a parte agredida o direito à 

resistência que, para se defender, pode usar da força para destruir o agressor. 

Apesar disso, Locke opõe à lei da razão a lei da força e da violência. Mas, aquele 

que faz justiça, não usa da força pela força nem tenta torná-la a medida da lei, mas 

sim retomar a paz e propriedade assegurada pela lei de natureza. 

A liberdade, para Locke, tem uma forte relação com a preservação, é ela que 

garante a preservação dos homens, pois, ela é a base de todo o resto. Aquele que 

em sociedade tentasse tirar a liberdade da comunidade, tencionaria tirar todo o 

resto e, portanto, entraria em estado de guerra contra toda a sociedade. Quem se 

coloca em estado de guerra está se sujeitando a poder ser morto por sua vítima a 

qual, por seu direito a preservação, poderá executar a pena capital. 
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Nisso se constitui a diferença do estado de natureza para o estado de guerra: 

“A ausência de um juiz comum dotado de autoridade coloca todos os homens em estado de 

natureza; a força sem direito sobre a pessoa de um homem causa o estado de guerra, 

havendo ou não um juiz comum” (LOCKE, 2005, p.398). Quando cessa o uso da 

força, acaba o estado de guerra, entre os que vivem em sociedade e cabe ao juiz da 

comunidade resolver a causa. Porém, no estado de natureza, o estado de guerra 

dura até que a parte prejudicada consiga fazer justiça. Nesse sentido, evitar o 

prolongamento do estado de guerra é um dos motivos pelos quais os homens 

entram em sociedade.  

Assim, o estado de natureza é um estado de paz e respeito a propriedade, 

quando os homens buscam agir de acordo com a razão. Mas, este estado não está 

livre de inconvenientes. Apesar de possuir a lei de natureza para regê-lo, o fato de 

cada um ser juiz e executor da lei de natureza, somado com a possibilidade de 

continuidade do estado de guerra, levam os homens a entrarem em sociedade civil. 

Mas, apesar de seus inconvenientes, tal estado não deve ser confundido com o 

estado de guerra generalizada exposto por Hobbes, tendo em vista que os homens 

procuram agir conforme sua razão e buscam sua preservação e também, quando 

possível, a de toda humanidade. 

Palavras-chave: Estado de guerra, estado de natureza, John Locke. 
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A comunicação apresenta resultados de pesquisa de mestrado desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura da Universidade 

Estadual de Alagoas para a dissertação provisoriamente intitulada “Do criminoso 

descamisado ao de colarinho branco: discurso do inimigo e práticas socioculturais da 

criminalidade e da violência em Alagoas”. Em apertada síntese, debatemos os 

conceitos de homo sacer e de vida nua, a partir da teorização de Giorgio Agamben (2002), 

discutindo os fenômenos da criminalidade violenta recente em Alagoas e do 

aprisionamento em massa do Estado e do país. 

O homo sacer de Agambené um referente paradigmático utilizado para pensar 

biopolítica e estado de exceção na atualidade. Nas palavra dele: “o homo sacernão é 

somente uma figura obscura do direito romano arcaico, senão também a cifra para 

compreender a biopolítica contemporânea.” (AGAMBEN; COSTA, 2006, p. 133). Este 

homo sacer, o homem sacro (ou sagrado), é um ser cuja existência se mantinha em forma 

de sobra de vida biológica, de “vida nua, isto é, a vida matável e insacrificável” 

(AGAMBEN, 2007, p. 16). Era a figura representada por infratores que, pela natureza 

do fato praticado, tinham suas vidas tornadas insacrificáveis, no sentido de que eram 

tão destituídas de valor que sequer serviam ao sacrifício, à expiação, e no entanto, era 

uma vida matável, pois quem o eliminasse não cometia qualquer delito. 

No limiar do Século XXI, Agamben propõe que a vida biológica destituída de 

todo valor (a que ele chama de zoé, dialogando com as formas clássicas do pensamento 

aristotélico), a vida nua, é incluída nos cálculos do poder e do ordenamento apenas na 

forma de sua exclusão, e, dessa forma, a vida juridicamente qualificada – a bíosainda 

em termos gregos clássicos – torna-se objeto da biopolítica na forma da exceção. Dito de 

outro modo: a exceção se faz a regra mais assente da atualidade. 
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Através da categoria filosófica, partimos para refletir uma atualíssima 

realidade de Alagoas que se divide em duas facetas complementares: uma) Alagoas, 

que desde 2005 ultrapassou a marca anual de 50 mortes para 100 mil habitantes, 

liderou o ranking nacional de mortes violentaspara cada 100 mil habitantes entre 2006 

e 2014, sendo queem 2015 e 2016, o Estado ocupou a segunda e a terceira colocação 

respectivamente; duas) entre 2005 e 2016, houve um incremento de 232% da ocupação 

do sistema prisional alagoano, subindo de 56,7 para 207,7 presos para cada cem mil 

habitantes do Estado, com uma massa carcerária quem tem no homicídio o crime com 

maior número de presos encarcerados (diferentemente dos números nacionais, em que 

o homicídio é o terceiro crime com maior incidência). 

Observando indicadores socioeconômicos dos mortos e dos presos, há 

elementos que indicam se tratar, ambos os públicos, massivamente de pessoas com 

características semelhantes: homens, entre 16 e 29 anos, analfabetos ou 

semialfabetizados, negros e residentes de periferia. 

A explicação crítica para o encarceramento em massa tende a acompanhar a 

reflexão feita por Wacquant (2003), para quem a explosão de aprisionamentos iniciada 

nos Estados Unidos e difundida em todo mundo corresponderia a uma etapa do 

neoliberalismo que, ao superar o estado de bem-estar social, aplicaria sua gramática de 

gestãosobre os refugos sociais miseráveis antes albergados pelas políticas sociais: 

vivenciaríamos uma espécie de transição do estado previdência para o estado penal. 

Temperamos, no entanto, a reflexão de Wacquant com a abordagem da cultura 

brasileira formulada, entre outros, por Schawarz (2000), que analisa como ideias fora do 

lugar, ou por subtração, a importação de reflexões estrangeiras. Nesse sentido, é curioso 

questionar como o país, ou Alagoas, transitaria do welferestatepara o neoliberalismo se 

sequer chegamos a consolidar um arremedo de estado de bem-estar. 

Por fim, chegamos a questão das mortes: a explosão homicida que recai sobre 

um certo setor da sociedade, caminhando pari passu com o aprisionamento de 

membros deste mesmo setor, indica que a novíssima gestão da miséria, em Alagoas, 

tem como público alvo as vítimas de sempre, como diz Batista (2006, p. 40) “a clientela 

histórica [do sistema penal], os escombros das civilizações indígenas, os africanos e os 

trabalhadores livres e pobres.”. Em resumo, explicações com perfume de novidade 
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para um fenômeno marcado por resquícios bolorentos. As vidas matáveis, nuas – o 

homo sacer de hoje – são rebuscados nos arquivos da tradição, para finalizar com a 

expressão devida à Foucault (2008). 

Palavras-chave: Criminalidade, homo sacer, neoliberalismo, vida nua. 
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O BRASIL E O SUFRÁGIO UNIVERSAL: UM IMPASSE 

 

Douglas dos Santos Campos 
Graduando em Filosofia (UFS)/PIBIC/FAPITEC 

douglas-camposs@hotmail.com   
 

Dizem que o atual governo republicano brasileiro é essencialmente 

democrático. A palavra democracia deriva do grego, junção de demo (povo), e kratia 

(poder), desta forma, ao alegar que o estado republicano brasileiro é democrático, 

estamos concomitantemente alegando que no Brasil o poder emana do povo, sendo 

assim, é o povo que dita as ordena, e é a este povo que o governo deve buscar favorecer 

primordialmente. Afinal, o governo é um instrumento do povo, para este tenha as suas 

petições atendidas. 

A ideia de um estado democrático está intimamente ligada a um artifício divisor 

de águas na política eleitoral, a saber, o sufrágio universal. “Um homem, um voto”. A 

intenção é clara: Todo cidadão tem o mesmo valor para o estado, assim como seu voto, 

e, com este, o cidadão participa ativamente do governo, elegendo seus representantes. 

Esse ponto, aliás, é crucial para o desenrolar de nossa investigação: No Brasil, nossa 

representação estatal é concebida de forma indireta, deste modo, nós, cidadãos, 

elegemos nossos representantes, uma minoria composta de homens capazes, 

preparados para manter o Estado em ordem, funcionando da melhor maneira possível. 

Tudo isto, assegurado, evidentemente, por nosso direito ao exercício de cidadania, 

exemplificado de maneira mais viril através do voto. 

Votar é, por conseguinte, exercer a mais honrosa função política que um 

cidadão comum pode realizar nos trâmites eleitorais. Assim diz o artigo XIV de nossa 

constituição que versa sobre os direitos políticos: A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e  pelo  voto direto e secreto, com valor igual para  todos, e, nos termos da  

lei, mediante:   I  -  plebiscito;   II  -  referendo;   III  -  iniciativa popular. 

Efetivamente, se quer de fato uma igualdade no aparato estatal, o sufrágio 

universal aparece como um clarão orientador numa noite escura. Afinal, o Estado 

brasileiro é dito republicano e democrático, e nele, como bem vimos no trecho de nossa 
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constituição, é assegurada a participação integral do povo, todos têm seu direito de 

votar, e todos os votos têm o mesmo valor, pois todos os homens têm o mesmo valor. 

Tudo parece estar resolvido: O povo elege seus governantes, caso julgue-os 

incompetentes para o cargo eleito, este mesmo povo, se bem o quiser, tem autonomia 

para retirá-los de seus postos. Todavia, algo muito paradoxal vem acontecendo na 

república democrática brasileira. Vejamos: Segundo dados publicados pela CNI-Ibope 

em Dezembro de 2017, 9% da população brasileira aprovou a maneira de governar do 

atual presidente Michel Temer, quanto às perspectivas com relação ao restante do seu 

mandato, 69% da população acredita que será ruim ou péssimo. Segundo os dados da 

pesquisa, dificilmente o atual presidente teria apoio popular caso tentasse ser eleito 

através do sufrágio universal. Ora, como um dirigente tão rejeitado pelo povo – que 

detém o poder – consegue prosseguir governando? Porquê um presidente com mais 

de 50% de insatisfação popular continua presidindo a população? O que há de errado 

com o Brasil?  

Palavras-chave: Brasil, Bakunin, democracia, sufrágio universal. 
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POLÍTICA E MODERNIDADE: A ESPERA DE UM MILAGRE 

 

Dra. Edilene Marai de Carvalho Leal  
Pós-doutoranda em Sociologia (UFS/CAPES)  

edileneleal@gmail.com   

 
Hannah Arendt forneceu-nos um conceito muito peculiar e fundamental da 

política, cujo processo de construção passou pela recusa crítica de toda uma tradição 

que vinculou a política à racionalidade técnica, à violência bem como à dominação de 

uns homens sobre outros homens. No caldeirão de pensadores modernos, uma imensa 

maioria compôs seu conteúdo: Weber, Marx, Sorel, Sartre, Baudelaire, Clausewitz, etc. 

Dentre esses, poremos em destaca Weber, vivamente citado nos seus textos. Na 

verdade, é com base no seu conceito de racionalidade técnica que Arendt constroi 

grande parte de sua argumentação, inclusive chegou à conclusões semelhantes tanto 

às conclusões weberianas quanto às conclusões adornianas e horkheimianas. Mas com 

importantes ressalvas, principalmente a de que Arendt vivia “à espera de milagres”.  

Lembremo-nos de que, para Arendt, é importante reconstituir a história da 

racionalização ocidental para pôr em evidência, primeiro, que nem sempre vivemos 

sob a égide da racionalidade técnica; segundo, que não sendo esta uma condição 

ontológica fundamental, pode-se refazer as relações políticas atuais. É o mundo da 

política grega que a fascina e a ajuda a pensar porque é entre os gregos que se encontra 

a dimensão própria à condição humana: vitaactiva. A vitaactiva compreende o labor, 

trabalho e ação. Muito esquematicamente, a primeira atividade diz respeito à 

reprodução, crescimento e o metabolismo espontâneo do ciclo da vida humana, por 

isso é uma atividade incessante e que se esgota em seu ato. A segunda corresponde ao 

processo de saída da reprodução natural da existência humana que caracteriza o labor, 

na medida em que intervém no mundo, transformando-o por meio da tekné, da criação, 

da artificialidade. Nessa modalidade de atividade, o homem se definiria em sua 

mundanidade construindo objetos postos para seu uso e manuseio. Já a terceira 

pressupõe de alguma maneira todas as interfaces da condição humana, mas sua 

característica essencial é o fato de que a ação se dá entre humanos, sem mediação de 

objetos ou artifícios; sendo propriamente, o habitar dos homens sobre a Terra (Arendt, 
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1997:15). A essas atividades corresponderia, entre os gregos antigos, ao que 

modernamente chamamos, respectivamente, esfera privada e esfera pública. É a 

publicidade, a pluralidade e a liberdade que caracterizam a política em sentido grego, 

e é esta esfera de ação que assumiu um alto nível de dignidade humana, a única 

atividade capaz de possibilitar continuadamente que algo novo surja e reconfigure o 

mundo dos homens. Por conseguinte, conclui Arendt sobre o sentido específico da 

política, não mais apenas para os gregos, mas também para a si mesma: “Não obstante, 

das três atividades, a ação é a mais intimamente relacionada com a condição humana 

da natalidade; o novo começo inerente a cada nascimento pode fazer-se sentir no 

mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, 

isto é, de agir” (Arendt, 1997:17).  

Essa bela passagem nos envia para a tentativa arendtiana de dessacralização do 

milagre. Ou seja, a política, por suas próprias características de natalidade e de 

liberdade, seria a única capaz de nos salvar por meio de um milagre. Todavia, antes 

de nos voltarmos para a tentativa de dessacralização do milagre, perguntemos a autora 

sobre “do que” a política poderia nos salvar. E já adiantamos: excetuando o viés 

estritamente político da abordagem arendtiana sobre o conteúdo da salvação, existe 

uma confluência de interpretações com os autores anteriormente discutidos, 

particularmente com a premissa weberiana da racionalidade técnica.  

Essa confluência se dá em dois níveis fundamentais. O primeiro seria aquele 

que segue a linha de raciocínio do texto “A Condução humana” no qual Arendt nos 

esclarece sobre o processo de transformação da vitaactiva dos gregos antigos na forma 

atualizada dos modernos. No meio das sutilezas históricas e teóricas desse texto, 

destaco o fato histórico de que a era moderna mudou a disposição hierárquica e 

valorativa das atividades da vitaactiva na medida em que passou a considerar a 

contemplação (atividade que se exerce fora do mundo e em direção à eternidade) como 

superior à atividade da ação que era considerada a excelência entre os gregos antigos 

exatamente porque era meio do mortal se torna imortal, no exercício cotidiano da 

liberdade, da publicidade de seu discurso e no reconhecimento dele mesmo na 

coletividade. Além disso, promoveu o trabalho (enquanto labor) à categoria de fonte 

de todos os valores, confundiu a ocupação do homo laboranscom a ocupação, 
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tradicionalmente considerada como criativa e racional, ou seja, com a ocupação do 

homo faber. Por isso, Hannah Arendt se demora tanto na crítica à Marx e ao marxismo, 

visto que compartilham, com os teóricos do liberalismo econômico, o apreço 

incomensurável pelo trabalho concebendo-o como aquele que faz do homem aquilo 

que ele é.  

Essa matriz civilizatória da ação política, a excelência da liberdade, que é 

perdida ao longo de seu percurso histórico com a emergência das ordens racionais 

modernas: capitalismo, burocracia, ciência, Estado, etc., faz-nos recobrar a análise 

weberiana da emergência dessas mesmas ordens racionais produzindo a situação de 

esfacelamento da racionalidade valorativa à custa do predomínio da racionalidade 

técnica. Com Hannah Arendt, entretanto, as coisas se dão de maneira diferente. Posto 

que, entre o que Weber chama de racionalidade valorativa e o que Arendt chama de 

civilização não sabemos se é possível estabelecer uma relação de identificação absoluta 

ou apenas relacional. Pois, o que seja essa ação política parece está acima de qualquer 

tipo possível de racionalidade, possivelmente, mais próxima de um ideal de vida grega 

que escapa à mera vigência de ações orientadas por valores: mas do que atividade 

racional é todo um estilo, uma prática, uma vida voltada para o reconhecimento de si 

mesmo no “simples gozo da convivência humana” (Arendt, 1997a:192). Weber, ao 

contrário, chamou de ação racional valorativa o empenho dos crentes calvinistas em 

dedicar-se ao trabalho, por meio de uma ascese muito próxima à ascese antiga, sem 

que a “satisfação com o mundo” (e com o mundo político) aparecesse como motivação.  

Assim, a racionalização valorativa, aquela que Weber e outros se ressentem de 

sua perda de significação no mundo moderno, pode atualizar-se em sua 

“desumanidade patética” (como o próprio Weber denomina). Ou seja, estar-se tão 

voltado para si mesmo que se perde o link com o mundo, desdobrando um tipo de 

alienação que Marx não conheceu: a alienação em relação ao mundo (Arendt, 

1997:266). Essa alienação em relação ao mundo é um conceito bastante significativo no 

pensamento arendtiano, pois, com base nele apresenta às causas para a emergência de 

regimes totalitários do século XX.  

Ainda nos passos analíticos de Weber, mais ainda nos passos genuinamente de 

Marx, o capitalismo comparece como uma instância social a demandar 
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continuadamente a alimentação e retroalimentação do processo vital: a liberação da 

força de trabalho, a expropriação material e social, o acúmulo de lucros, etc., espalhou-

se por todas as classes sociais, produzindo a situação de demanda incessante por 

riqueza. A condição para que esse estado de coisas fosse atendido liberou o 

trabalhador de sua capacidade criativa e racional e o lançou ao mundo do mecanismo 

de movimentos, de saciamento de necessidades básicas e de desconsideração de suas 

potencialidades humanas. O indivíduo, nesse passo, busca seu lugar numa esfera 

social cujo sentido é dado por uma busca, aparentemente racional, de atendimento de 

suas necessidades que sempre tendem a se renovar, numa dinâmica que, ao invés de 

se esgotar, encontra reforço na ausência de uma vida pública.  

Essa vida pública, lugar em que os gregos antigos encontravam o sentido de 

toda sua existência, é plenamente esvaziada no âmbito de Estados modernos, 

organizados burocraticamente e legitimados pelo monopólio da violência. Hannah 

Arendt faz eco, mas um eco crítico, à famosa e repetida definição weberiana de Estado, 

ou seja, “o domínio do homem pelo homem baseado nos meios de violência legítima, 

quer dizer, supostamente legítima” (Weber, 1982b). Mas, pergunta-se a autora, de 

onde vem essa ligação intrínseca entre poder e violência, tão consensualmente aceite a 

ponto de ter motivado e legitimado ações historicamente efetivas de violência (Arendt, 

2010)? De antemão, está certa de que não é uma condição ontologicamente 

determinada da vida política; ainda que várias teorias tenham aparecido, desde o 

século XVII de Hobbes, para defender a ideia de que existe uma natureza humana e 

tal natureza tende, inexoravelmente, ao domínio de uns sobre outros e à violência de 

uns contra os outros. Por isso, o Estado deveria se apossar desse poder de mando e de 

violência com fins de pacificação civilizatória, embora a violência pudesse irromper 

inadvertidamente (Arendt, 2010:47).  

Arendt acredita que essas teorias reforçam situações e inflexões históricas que 

nada têm de inexorável e progressivamente determinantes. A burocracia, como 

domínio setorial no qual nenhum homem, nenhum mais capacitado, nenhum dos 

melhores, nenhuma maioria ou minoria, toma as rédeas do poder e responsabiliza-se 

sobre as ações, de fato, caracteriza as administrações políticas modernas. Mas como 

resultado de transformações políticas e sociais profundas que retiraram do mundo 



Caderno de resumos – IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política da UFS – ISBN 978-85-7822-606-0 

66 

 

político o sentido próprio ao poder e à ação. Essas instâncias modernas (capitalismo, 

Estado, burocracia, etc.) constituíram situações nas quais o homem moderno se sente 

alienado, mais que isso, desenraizado e isolado da sua capacidade de agir.  O 

significado do isolado (Arendt, 1989:527) remete-se ao mundo no qual todas as 

atividades humanas se resumem em trabalhar. 

Esse homem isolado, desenraizado e alienado do mundo tornou-se presa fácil 

da dominação totalitária. Totalitarismo Nacional-Socialista e totalitarismo Comunista 

constituem, na perspectiva de Arendt, duas faces de uma mesma moeda. Moeda esta 

cujo valor principal é dado pela racionalidade técnica, perfeitamente visível no uso 

indiscriminado da revolução tecnológica na guerra e na forma de organização da 

substância da ação violenta, ou seja, a relação meio-fim. Mas sempre que se tenta 

aplicar a técnica à feitura dos negócios humanos, não se pode pretender a previsão 

absoluta nem relativa de seus resultados, pois é o inusitado ou o inesperado que pode 

irromper e refazer o curso normal das coisas.  

O inesperado pode advir onde e quando menos se espera tal como um milagre 

que não marca sua hora de acontecer. A história do Ocidental já presenciou um 

milagre: a criação grega e helenística da política entre os homens, espaço no qual a 

genuína liberdade e espontaneidade puderam florescer. Esse milagre (Arendt, 210:19) 

nada tem a ver com influências sobrenaturais ou sobre-humanas que marcam seu 

sentido religioso e místico. Mas a “infinita improbabilidade” de que certos 

acontecimentos, estatisticamente impossíveis de prever, simplesmente se dão, sem que 

nem ciência e nem religião possam simplesmente nos ofertar uma explicação causal 

irrefutável. Embora essa caracterização de milagre resguarde algumas semelhanças 

com a ideia de contingência, não podemos ignorar as diferenças substanciais que 

fazem do milagre arendtiano ainda mais carregado de espontaneidade. Pois, a 

contingência se não pode ser totalmente prevista e inclusive planejadamente extinta, 

pode, ao menos, ser calculada como probabilidade: o que pode ou não acontecer; a 

técnica é, inclusive, o esforço de se apossar eficientemente da contingência.  

Palavras-chaves: Milagre, Modernidade, política. 
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E AS COMUNIDADES INDÍGENAS E TRADICIONAIS NA MIRA DO 

“GOVERNO FEDERAL” 

 

Dr. Evaldo Becker  
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evaldobecker@gmail.com  
 

 

É certo que há muito os povos são como o governo os faz ser: quando quer, 

seus membros podem ser guerreiros, cidadãos, homens; ou então, quando lhe 

agrada, são populacho e gentinha. (ROUSSEAU, 1996, p. 31). 

 

O grande pensador Jean Jacques Rousseau, alertava já no século XVIII, que 

“Formar cidadãos não é trabalho para um dia, e, para que se façam homens, é preciso 

instruí-los desde crianças” (Rousseau, 1996, p. 39). 

O autor vinculava a própria legitimidade de um governo que se diz republicano 

ao cuidado e ao respeito demonstrado por este, às questões relativas à educação 

pública, evidenciando uma preocupação fundamental com a formação de cidadãos 

autênticos, que tendo sido cuidados e protegidos pela República quando pequenos, 

possam retribuir quando chegada a hora com ações benéficas para o conjunto da 

mesma. O que não se pode esperar é que sejam formados cidadãos virtuosos a despeito 

do cuidado que se teve com eles. Ou seja, não se nasce virtuoso nem tampouco pode-

se dar à luz, cidadãos prontos e cumpridores da lei, sem que se tenha trabalhado para 

isso. A seriedade e a dignidade de um governo podem ser medidas, nesse sentido, pelo 

empenho que este demonstra em formar e proteger seus cidadãos. 

Partindo destas premissas modernas, gostaria de examinar nossa própria 

situação contemporânea, neste país chamado Brasil. 

Em plena era do conhecimento, estamos vendo um Brasil onde os templos 

brotam a cada esquina; bancados pela desesperança e fé do pobre povo brasileiro e 

subsidiados inclusive com o dito “escasso dinheiro público”; enquanto as 

Universidades e os institutos de pesquisa públicos minguam e fecham as portas, 

decretando senão a morte, pelo menos a agonia da ciência e da educação brasileiras. 
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 Se faltam verbas para investimentos em educação, saúde pública, moradia etc... 

porque entregamos traiçoeiramente trilhões de dólares em petróleo às ricas potências 

estrangeiras? Porque não nos decidimos corajosamente a fazer algo diferente? Por 

exemplo: Investir em nosso povo, cuidar para que nosso país permaneça nosso e que 

possamos nos orgulhar de nossa pátria. Para que possamos andar tranquilos pelas ruas 

como se faz em vários países ainda hoje. Para que nossos filhos possam viver melhor 

e se orgulhar de seus pais.  

 Ao longo das pesquisas realizadas junto ao Programa de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, o PRODEMA, tivemos a oportunidade de adentrarmos em uma das 

áreas mais práticas da Filosofia, a ética socioambiental e o desenvolvimento 

sustentável.  Nesse âmbito, nos aproximamos do Rio São Francisco, maior patrimônio 

natural de nosso Estado, e das populações tradicionais que habitam ao longo de suas 

margens. Índios, quilombolas e pescadores ribeirinhos têm sido nossos parceiros na 

defesa da natureza e da melhoria de vida em Sergipe. Infelizmente, nesse momento 

não há muito a comemorar nesse âmbito. O rio encontra-se cada vez mais degradado 

e as comunidades que vivem nas suas margens, apesar de habitarem há apenas alguns 

metros do rio, em pleno século XXI, jamais receberam água tratada em seus lares e 

continuam tendo seus direitos básicos ameaçados. 

 Apesar de sermos um dos países mais ricos do mundo, temos um povo pobre e 

desprezado. Esta triste constatação já foi enfatizada pelo grande e saudoso político e 

pensador brasileiro Darcy Ribeiro, defensor incansável da natureza, dos povos 

tradicionais e da educação pública no Brasil, a quem rendo aqui todas as homenagens. 

Em sua primeira fala ao Senado, em 1991, constatando as mazelas do povo brasileiro, 

que parece destinado a ser eternamente periférico, e a nunca assumir sua maioridade 

e autonomia; que vive a tristeza de sempre trabalhar para o enriquecimento daqueles 

já são muito ricos, dizia, e eu o cito: 

Existimos é para servir a reclamos alheios. Por isso mesmo o Brasil sempre foi, 

e ainda é, um moinho de gastar gentes. Nos construímos queimando milhões 

de índios. Depois, queimamos milhões de negros. Atualmente, estamos 

queimando, desgastando milhões de mestiços brasileiros na produção não do 

que eles consomem, mas do que dá lucro às classes empresariais. (DARCY 

RIBEIRO, 2008, p. 84). 
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 Darcy insistia sobre o grande problema do Brasil que continua cada vez mais 

grave e cruel, a desigualdade que assola nosso Estado e que violenta nosso povo, 

impedindo que o país cresça em termos de economia e de justiça social. “Seremos 

impotentes para realizar as potencialidades de nossa terra e de nosso povo?” (DARCY 

RIBEIRO, 2008, p. 92), perguntava Darcy– e pergunto-me eu mesmo no momento 

conturbado em que vivemos. E ao final de seu incontornável livro “O povo brasileiro”, 

afirmava que felizmente não estando presos à antigas amarras, não precisando repetir 

todas as violências de que fomos vítimas e algozes, somos plenos de potencial. 

“Estamos abertos é para o futuro” (DARCY RIBEIRO, 2006, p. 410). 

 Infelizmente, contrariando as visões deste político de estirpe rara em nosso 

meio, parece que voltamos as costas ao futuro, e insistimos em chafurdar na lama do 

buraco negro que estamos cavando, e de onde a luz parece ter escapulido. Eis algumas 

das linhas mestras de reflexão que seguiremos em nossa apresentação. 
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Em Um Ensaio sobre a História da Sociedade Civil, Adam Ferguson, seguindo a 

tradição das formas de governo de Montesquieu, divide as sociedades em repúblicas 

– democracia e aristocracia -, monarquias e despotismo. A democracia é o sistema em 

que o corpo coletivo tem o poder supremo, senão para governar na prática, ao menos 

na pretensão igual ao poder, justamente porque os indivíduos não são hierarquizados, 

ou seja, não há subordinação, somente certa distinção a partir de habilidades e méritos.  

Na aristocracia, admite-se uma classificação hierárquica dos membros de uma 

sociedade a partir de distinções acidentais como nascimento e fortuna, e como a 

nomeação se estende geralmente por toda a vida e por hereditariedade, cria-se um 

estado de “permanente superioridade” (FERGUSON, 1995, p. 67) de uma classe sobre 

a outra. Já na monarquia, a subordinação alcança o mais alto grau (sem considerar o 

despotismo7 e as demais formas corrompidas), onde a desigualdade na distribuição da 

riqueza é predominante e o poder supremo concentra-se nas mãos do monarca, ainda 

que governe de acordo com certas leis civis.  

A forma de governo que cada comunidade ou nação particular irá assumir não 

é resultado da determinação de um líder ou grupo de indivíduos, mas de fatores como 

extensão territorial, modo de subsistência, caráter e modos do povo etc. Na verdade, a 

organização política na filosofia de Ferguson é conduzida por sementes “alojadas na 

natureza humana” (FERGUSON, 1995, p. 120), ou seja, não é resultado de uma 

estratégia ou plano.  

Na história abstrata da sociedade civil que Ferguson traça no Ensaio, os 

selvagens se organizam, ainda que sem qualquer formalidade ou lei civil, como numa 

                                                           

7Ainda que o despotismo seja elencado como uma das formas de governo, ele é, como em Montesquieu, 
diferente da monarquia, ou melhor, pode ser considerado uma “monarquia corrompida” (FERGUSON, 
1995, p. 71). 
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democracia: não há qualquer distinção para além das qualidades pessoais de cada um 

e a igualdade prevalece (de fato, Ferguson diz que “a humanidade é originalmente 

igual” (FERGUSON, 1995, p. 63)), e apenas os bárbaros experimentam, ainda que de 

forma gradual, a subordinação.8 Posteriormente, nas nações avançadas, a extensão, o 

grau de desigualdade de riquezas e de subordinação determinarão a organização 

política e as leis civis. 

Apesar de afirmar ser impossível encontrar uma forma de governo 

universalmente adequada para todos os povos,9 Ferguson estabelece, a partir da 

natureza humana, as características que garantem a felicidade de uma nação. Nossa 

intenção é, nesse sentido, analisar essas características para mostrar de que maneira a 

democracia é a organização política mais conveniente para se alcançar o que nosso 

autor considera uma nação feliz. 

É importante destacar que a democracia que estamos apreciando está de acordo 

com o conceito utilizado no século XVIII, sobretudo por Montesquieu, com poucas 

semelhanças, portanto, ao regime de governo atualmente conhecido. Assim, nosso 

ponto de partida é o princípio que define a democracia, numa palavra, a virtude. 

Segundo o próprio Montesquieu no Espírito das leis, “a virtude, numa república, é 

uma coisa muito simples: é o amor pela república. [...] O amor à república, numa 

democracia, é o amor à democracia; o amor à democracia é o amor à igualdade” 

(MONTESQUIEU, 2005, pp. 54-55).  

Para Ferguson, “o estado mais feliz é aquele mais amado por seus membros” e 

os indivíduos mais felizes são aqueles cujos “corações estão comprometidos com a 

comunidade, e no qual encontram objetos de generosidade e zelo, e um propósito para 

o exercício de seu talento e de sua disposição virtuosa” (FERGUSON, 1995, p. 59). A 

partir dessa definição, precisaremos mostrar em quais circunstâncias os indivíduos 

estão mais envolvidos politicamente e são valorizados de acordo com seus talentos. 

                                                           

8 “É óbvio que certo grau de subordinação é necessário aos indivíduos reunidos em sociedade” 
(FERGUSON, 1995, p. 64).  
9 “Os homens de especulação se esforçam em vão para fixar um modelo de governo igualmente 
adaptado para toda a humanidade. Um povo é incapaz de governar, outro, da mesma forma, é incapaz 
de ser governado. As nações se diferenciam com relação ao caráter e às circunstâncias” (FERGUSON, 
1769, pp. 291-292).  
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Portanto, dois dos principais argumentos que podemos usar para corroborar 

nossa hipótese são: 1) a defesa de uma subordinação baseada apenas e exclusivamente 

nas distinções naturais de habilidades e méritos pessoais e 2) a crítica à divisão de 

tarefas de modo geral, mas principalmente quando atinge o serviço militar e as 

atividades políticas, isto é, à profissionalização militar e política. 

Palavras-chave: Democracia, Ferguson, Montesquieu.  
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Todo momento histórico é marcado por diferentes jogos de interesses que 

permeia Estado, instituições de pesquisa e agentes pesquisadores. Durante a primeira 

metade do século XX o Brasil ficou marcado pela preocupação desenvolvimentista. 

Para planejar a referida nação era preciso conhecê-la, abandonando tanto as 

explicações literárias, a exemplo de “Jeca Tatu” e “Macunaíma” como o modelo racial 

positivista e adentrar em pesquisas sociais com métodos rigorosos e modernos. Com 

essa incumbência vieram para o Brasil a “Missão Francesa”, instalada no Rio de Janeiro 

e um grupo, com pesquisadores de várias nacionalidades, denominado “Americanos”, 

sob o comando de Donald Pierson, americano da Escola de Chicago e ex-aluno de 

Robert Park, instalados em são Paulo.  

Esse ensaio pretende refletir sobre o problema de como os homens realmente 

pensam e de como a construção de um saber produz embates nos quais perpassam 

elementos de poder. Para tal reflexão iremos nos ater a sociologia do conhecimento de 

Karl Mannheim, que defende que o conhecimento produzido é sempre parcial, o que 

poderia nos levar a uma armadilha do subjetivismo à qual o pensador propõe uma 

solução através das “Sínteses das Perspectivas”. Para entender esse cenário intelectual 

utilizaremos também a microfísica do poder de Michel Foucault. O filósofo Frances 

nos alerta que uma verdade narrada não corresponde a sua totalidade. Ele parece 

concordar com Mannheim que o conhecimento produzido é sempre parcial. Nossa tese 

é que há um ponto de inspiração comum em ambos pensamentos, a saber: Nietzsche, 

quando propôs uma Genealogia não é universal, constituindo um sempre um saber 

local, descontínuo, não legitimado, formando um campo de lutas que suscita a 

necessidade institucionalização como meio de assegurar sua legitimidade, serviu 
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como ele entre Mannheim e Foucault e, a partir daí iremos pensar nesses embates 

tendo como cenário a formação das ciências sociais na década de 30 no Brasil. 

No inicio do século XX, a Europa estava marcada pelo horror da guerra e o 

temor de uma segunda guerra mundial. As instabilidades que marcaram a primeira 

metade do século XX, produziram uma aversão a Europa, como conseqüência Estados 

Unidos e Brasil passaram a atrair os olhares do capital internacional, mas era preciso 

conhecer a realidade social dessas nações. Enquanto a primeira já havia avançado em 

seus estudos e constituindo referências como Difusionismo e a Escola de Chicago, no 

Brasil faltava mão de obra qualificada para pesquisa social, por isso admitiam-se 

médicos e antropólogos para essa finalidade, preocupados em conhecer a realidade 

social brasileira e discutir os dilemas sobre a questão da identidade nacional (SOUZA, 

2016).  

A discussão sobre o atraso brasileiro perpassava o viés racial fruto da herança 

positivista importada para o Brasil. Ainda no século XIX, notou-se que os brasileiros 

de modo geral eram muito doentes, esse dado era relevante pois parecia confirmar a 

tese racista de Gobineau, que afirmava o caráter negativo derivado da miscigenação. 

No entanto, contrariando essa tese alguns sanitaristas brasileiros descobrem que essas 

doenças quase generalizadas se devem as condições precárias de saneamento e em 

especial a picada de mosquitos. Portanto eles refutam as idéias européias acerca do 

Mito Racial. (ODA; DALGALARRONDO, 2000) 

Brasil e Estados Unidos transformam-se em laboratórios raciais e havia uma 

expectativa sobre esse grande laboratório racial chamado Brasil de se ratificar o mito 

racial e a tese de degeneração das raças. Então nos parece significativo lembrar 

determinando elementos que são valorizados pela sociologia do conhecimento em 

especial, o fato do conhecimento ser sempre parcial e estar atrelado a valores sociais 

em que o pensador encontra-se inserido. Para isso lembremos que o tema da 

“autonomia” ou “libertação do sujeito histórico” já havia sido pensado no século XIX 

por Marx. Esse pensador analisa a sociedade de seu tempo e percebe que o homem é 

produtor de sua subsistência, do mundo material, e que ao fazê-lo é produz, a partir 

dessa necessidade, o mundo simbólico, o mundo ideologias. Marx vislumbra um 

sujeito histórico e sua missão seria a de emancipar-se.  
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Mais adiante no século XX, Mannheim parece retomar esse debate acerca do 

sujeito histórico no livro “Ideologia e Utopia” (1972) datado de 1929. Nele Mannheim 

propõe a tese de que todo ato de conhecimento não resulta apenas da consciência 

puramente teórica, mas acrescente a isso inúmeros elementos de natureza não teórica, 

provenientes da vida e das influencias sociais. Ele parte da seguinte se pergunta: 

reconhecidas as instabilidades como se daria a atuação dos intelectuais? Sua resposta 

não é muito otimista, Mannheim percebe que o conhecimento social é sempre parcial, 

pois esse está sempre atrelado a uma posição social do sujeito que a produz. Nesses 

sentido, o sujeito histórico de Marx atende também a uma demanda suscitada pelo 

contexto e por seu pensador. Seu pensamento foi visto e criticado acusado de, através 

do historicismo, conduzir ao relativismo. Mannheim negou prontamente tal assertiva 

afirmando que a solução para tal problema seria a construção de uma “Síntese das 

Perspectivas”, capaz de integrar diferentes interesses das mais diversificadas camadas 

sociais, em contextos intelectuais mais amplos.  

A Síntese das Perspectivas nos parece relevante para entender o clima de 

recepção das ciências sociais no Brasil. A expectativa de ratificar o mito racial parece 

ter gerado teorias locais, antirracistas, que negavam essa expectativa. Para formar mão 

de obra e construir uma teoria explicativa vieram grupos de estrangeiros para o Brasil 

através da “missão francesa” no Rio de Janeiro e do grupo de “americanos” em São 

Paulo, formando mão de obra, institucionalizando pesquisas e departamentos 

aumentado as produções científico-sociais.  

Pensar nesse caldeirão de informações que se transforma o Brasil nos anos 30 e 

50, tendo a Síntese das Perspectivas como norte, nos remete as lutas e relações de poder 

pelas quais se transita a institucionalização e a legitimação de um saber. Permeando 

assim institucionalizar o saber, formar mão de obra qualificada, produzir pesquisas, 

alavancar congressos, seminários e publicações de modo a produzir e inculcar uma 

ideologia na mente dos brasileiros. É justamente em meio a esse jogo de poder que nos 

reportamos a Foucault. 

Foucault nos alerta que uma verdade narrada não corresponde a sua totalidade. 

Ele parece concordar com Mannheim que o conhecimento produzido é sempre parcial. 

Fundamentado em Nietzsche, Foucault propõe uma Genealogia, da qual diferente do 
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Empirismo e também do Positivismo, não é universal, ela é sempre um saber local, 

descontínuo, não legitimado, constituindo um campo de lutas que suscita a 

necessidade institucionalização como meio de assegurar sua legitimidade.  

Mannheim e Nietzsche têm em comum a assertiva de que, embora todo 

pesquisador traga consigo um cabedal de experiências, suas escolhas são conclamadas 

por diferentes nichos sociais aos quais esses pertençam. Talvez isso explique o fato de 

haver uma expectativa de ratificar o mito racial, mas o meio social produziu outra 

vertente explicativa. 

O ambiente de recepção e consolidação das ciências sociais no Brasil, entre os 

anos 30 e 60, instaurou consigo um palco de disputas institucionais. Franceses no Rio 

de Janeiro, americanos e outras nacionalidades em São Paulo, havia ainda os eixos 

Recife e Minas Gerais. Segundo Mannheim, a sociologia do conhecimento tem como 

objetivo entender como o espírito de um tempo (weltanschaung) modela e determina 

os interesses do pesquisador. Por isso a necessidade de entender o Brasil, esquadrinha-

lo e a partir daí elaborar políticas públicas. Esse é o contexto no qual Felte irá responder 

sobre os usos das ciências sociais.  

Palavras-chave: Brasil, Ciências sociais, Foucault, Mannheim, período formativo. 
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Este presente trabalho fruto de aprofundamentos filosóficos desenvolvido em 

pesquisa através do PIBIC-CNPq, tem como intuito observar como o naturalismo toma 

para si a racionalidade e impossibilita que tenhamos acesso aos potenciais linguísticos 

das grandes religiões. Não pretendemos exaltar aqui um retorno a uma vivencia 

religiosa, mas apenas mostrar que as tradições religiosas podem contribuir para um 

mundo unido. Favorecer o diálogo entre tais vertentes é um trabalho da filosofia, 

procurar possibilitar tal dialogo para que voltemos a vivenciar valores universais. Ora, 

quais seriam, portanto os fundamentos éticos que uma diversidade de sujeitos podem 

ter para firmar uma convivência justa entre todos envolvidos? Quando a ciência ab-

roga para si o único modo de racionalidade e de discurso público deixa de fora a 

religiosidade, deixando para esta apenas o esquecimento e o fracasso.  Habermas ao 

lançar seu olhar para os acontecimentos do 11 de setembro observa que muitos dos 

ataques tem como motivação a exclusão da religião como pano de fundo. O filosofo 

aponta que num mundo pós-secular tal comportamento não é o mais adequado e 

aponta a inclusão da religião como a principal saída para uma harmoniosa 

convivência, pois favorecem a motivação da vontade e liberdade nas pessoas que 

buscam o bem comum. A mutua contribuição e aprendizado propiciam o ambiente 

adequado para a formação de uma união social que serve como garantia para o próprio 

Estado Democrático. Habermas (2012, p.) descreve “Cidadãos e comunidades 

religiosas devem permanecer livres para ser representadas como tais no âmbito 

público, para fazer uso de uma linguagem religiosa e para usar argumentos 

correspondentes”. Devemos reconhecer que a ciência quando atesta por meio de 
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experimentos suas teorias, somos influenciados por elas, mas até que ponto conhecer 

o funcionamento do nosso cérebro pode naturalizar o comportamento humano, nos 

tirando a responsabilidade das nossas ações, mesmo que intuitivamente? Habermas 

(2013, p.09) adverte “Os conhecimentos científicos parecem inquietar tanto mais nossa 

auto compreensão, quanto mais próximos eles nos deixam do nosso corpo”. Qual a 

legitimidade disso? Pretendemos mostrar que as decisões humanas não podem ser 

naturalizadas, pois tais teorias não dão conta de diferenciar entre ser e dever ser, e 

mais do que isso não conseguem alcançar as diversas motivações para determinadas 

atitudes, entre elas sentimental, religiosa, vivencias anteriores e até mesmo os traumas. 

“A crença cientificista em uma ciência que possa um dia não apenas complementar, 

mas substituir a auto compreensão pessoal por uma autodescrição objetificante, não é 

ciência, é má filosofia” (HABERMAS, 2013, p. 13). Percebendo este ponto de debate 

como o principal, nos damos conta de que outros assuntos circulam a nossa questão 

que não pretendemos explanar detalhadamente, apenas citar de modo pontual para 

que nada fique perdido, como por exemplo, a transposição das mensagens religiosas 

para uma linguagem secular. Segundo Habermas esta mudança semântica ou retirada 

dos signos religiosos faz com que se perca a força vital do argumento, como exemplo 

o filosofo aponta os acontecimentos do campo de concentração Auschwitz, dizer que 

tal acontecimento foi apenas um comportamento antiético é não reconhecer de fato a 

crueldade que houve, algo fica perdido quando fazemos a transferência da noção de 

pecado para uma violação dos direitos humanos, isto é para ele como uma das 

fraquezas das visões seculares, e chegamos a um ponto de discussão que procura saber 

o que gera então o vínculo do Estado Democrático para que a modernidade não 

caminhe para uma instabilidade social? O que está por trás disso? O Estado enquanto 

campo teórico é capaz de firmar-se, mas o que garante no sentido prático o vínculo 

social de todos independente das visões de mundo? O que faz com que agimos de 

modo correto eticamente mesmo que isto nos prejudique? Tal motivação para 

Habermas bebe diretamente da solidariedade como fonte que abastece, mesmo que 

não percebamos. E por isso para ele a secularização não pode chegar ao extremo, mas 

ele procura uma mediação entre todos, uma frutuosa convivência, seria um sonho? É 

fato que muitos embora gostem dessa visão habermasiana, existe uma grande parcela 
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que acha que tal contribuição filosófica habermasiana não dá conta no sentido prático, 

mas o próprio Habermas responde a todos como que a efetivação é uma questão 

empírica aberta, e talvez isso embora responda as críticas, não deixa de ser 

problemático ao percebemos que de fato só depende de nós, de cada um a efetivação, 

o que combina exatamente com a crítica dele ao dizer que as ações humanas não 

podem ser naturalizadas, já pensou se pudéssemos dizer que o ser humano vive em 

um estado naturalizado de paz e harmonia, ou de guerra? De que todos procuram se 

ouvir e aprender, ou quem sabe em um completo estado de ignorância?  

Palavras-chave: Habermas, naturalismo, religião. 
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O estado de exceção descreve paradoxo central da política moderna, em que a lei pode 

ser suspensa com o propósito de preservar o Estado e o seu ordenamento jurídico. O direito e a 

violência, assim, se tornam indistinguíveis. O estado de exceção se configura em situação de 

excepcionalidade em que se suspende a vigência de direitos e garantias constitucionais de um 

Estado, incluindo normas que protegem liberdades individuais, visando a manutenção e a 

proteção do próprio Estado. Nesta conjuntura, são ampliados os poderes governamentais 

principalmente no âmbito das atribuições do executivo para promulgação de decretos com força 

de lei, com a suspensão da ordem jurídica vigente, confundindo-se o público com o privado no 

âmbito da esfera social (AGAMBEN, 2004; ARENDT, 1959). A lei, portanto, não reflete as 

normas compartilhadas pela sociedade, mas a vontade e a autoridade de quem pode assegurar 

a ordem que determinou o estado de exceção, em primeiro plano (NYERS, 2009, p. 122). 

Dentre várias abordagens, as considerações de Schmitt sobre o tema, a exceção admitida como 

regra no âmbito das soberanias estatais, descrita por Agamben (2004), e a expansão da 

securitização da vida política, apontada por Muller (2009), trazem sob estas categorias luzes 

importantes para as relações internacionais e a segurança internacional. 

De acordo com Chandler (2008), as teorias críticas cosmopolitas e pós-estruturalistas 

das relações internacionais se utilizam de Schmitt para, ou por meio da crítica ou da 

apropriação, reafirmar seus postulados. Mas Chandler (2008) constata que este uso é 

superficial, pois o foco no seu trabalho se dá em relação a suas conclusões sobre a política, mas 

não sobre o nível fundamental de sua geopolítica e dos limites do direito internacional e de suas 

relações com o poder soberano. No caso dos cosmopolitas, a exemplo de Devetak (2007), o 
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entendimento é a defesa do cosmopolitismo crítico contra teóricos que sugerem ser o 

cosmopolitismo liberal um defensor do intervencionismo militar estadunidense. Alguns 

cosmopolitas críticos são sensíveis aos problemas decorrentes pelo desejo de se fundar um 

"novo nomos" com base no universalismo do indivíduo fundamentado em direitos num 

contexto em que não existe um quadro político constituído para dar conteúdo a esses direitos. 

Dado este problema de direitos fundamentais, eles estão conscientes de que Schmitt apresenta 

uma crítica poderosa, mas também são atraídos pela possibilidade de criticar Schmitt para 

fundamentar sua posição. 

Os pós-estruturalistas, como Jabri (2007), costumam usar Schmitt descritivamente, para 

enfatizar as práticas de hegemonia que são inevitavelmente desumanizadoras e opressivas, 

utilizadas tanto no nível do Estado quanto na arena global. Extensões e, mais frequentemente, 

o enfraquecimento dos acordos legais internacionais são vistos, portanto, como atos soberanos 

de decidir sobre a exceção e de normalizar o seu poder. Mas, para Chandler (2008), o uso 

desmedido da palavra exceção a torna outra palavra para o poder. 

Neste sentido, Agamben (2004) exibe o estado de exceção como uma condição 

aparentemente excepcional pelo qual o poder soberano (que diferentemente de Bobbio não 

significa poder tirano) determina quem está dentro e fora da condição de exceção, residindo 

neste ponto o paradoxo da soberania. Deste modo, na política moderna, sob o contexto da 

biopolítica, o poder soberano se manifesta por intermédio da lei que se encontra 

permanentemente sob condições de excepcionalidade, cada vez mais confundida com a regra, 

ao determinar o controle sobre a vida como fórmula de exercício de poder. 

A ideia proposta por Agamben de estado de exceção como forma permanente de poder 

corroborada por acontecimentos múltiplos ocorridos no mundo contemporâneo, exemplificados 

por medidas aprovadas em países como Estados Unidos, Tailândia, Somália, Bangladesh, 

Paquistão, Timor Leste, Bolívia, Honduras, Filipinas e Ilhas Fiji (NASCIMENTO, 2012, p. 

143-145). A expansiva securitização da vida política contemporânea é utilizada por Muller 

(2009, p. 80-81) para descrever as consequências dos eventos de 11 de setembro de 2001, 

evocado com regularidade para justificar o aumento das narrativas sobre a segurança interna e 

internacional e a implementação de tecnologias biométricas para o controle da vida comum. 

Estas providências ajudam a fomentar uma cultura governamental que serve para reforçar o 

estado de exceção como norma, conforme atesta Shapiro (2004), que possuem a mediação 

amigo/inimigo de Schmitt como legado. Velasco Arias (2013) entende que a lógica de exceção 
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descrita por Agamben é possível pelo intermédio do dispositivo de segurança humana. Tal 

como no nível nacional, este conceito implica a identificação de riscos e a gestão de 

contingências com o artifício da proteção humana no âmbito internacional. Deste modo, saúde 

e bem-estar, por exemplo, se constituem em motivos que autorizariam intervenções 

internacionais. Haveria, portanto, uma mudança de paradigma, da segurança para a insegurança 

humana como justificativa para ações internacionais. 
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Um dos eixos centrais da teoria maquiaveliana diz respeito aos humores 

presentes em todo corpo político e, mais especificamente, às dissensões derivadas de 

suas relações. E, de fato, é a narrativa histórica de Tito Lívio que elucida as vicissitudes 

do caminho para a completude do governo misto romano. Definitivamente não fora 

tranqüilo como no caso da constituição mista de Esparta. Essa comparação, igualmente 

presente na narrativa polibiana, configura-se como o pano de fundo do debate 

renascentista sobre o tema da melhor constituição. Se, por um lado, em Políbio, a ideia 

de equilíbrio se associa à de harmonia, sendo tomadas por oposição à possibilidade de 

dissensões e, assume-se posicionamento em relação às vantagens do equilíbrio 

resultante da constituição dos lacedemônios, por exemplo, tornando-se uma grande 

fonte de inspiração renascentista. Por outro lado, no texto que Lívio os conflitos são 

efetivamente narrados e é possível vislumbrar os detalhes das dissensões que 

culminaram na criação do tribunato da plebe.  

Apesar disso, grande parte dos autores contemporâneos de Maquiavel 

recuperavem a história de Roma e as especificidades de sua constituição 

vislumbrando, muitas vezes exclusivamente, as vantagens da harmonia, resultado do 

equilíbrio que havia se feito possível no passado. Apesar de, na narrativa de Tito Lívio, 

pelo menos tomada pelo segundo livro de sua História de Roma, os conflitos iniciados 

pela plebe romana ganham lugar de destaque, quando a imensa obra desse historiador 

é recuperada no renascimento, dos inúmeros debates que suscita o tema dos conflitos 

não aparece como fundamental, pelo menos não na maioria dos autores do 

Renascimento. 

Trata-se, assim, de uma tentativa de compreensão dos embates teóricos em 

torno das diferentes maneiras de se perceber a constituição de Roma e, mais 

especificamente, de compreensão dos embates em torno daquilo que seria o cerne do 
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republicanismo. A compreensão desse contexto que retomava as narrativas históricas 

de historiadores como Tito Lívio tende a esclarecer o centro do debate, trazendo à tona 

o tema da melhor constituição e, inevitavelmente, as distinções entre os autores que se 

debruçaram sobre ele. Essas distinções tornam o debate renascentista profícuo e 

produtivo culminando em proposições que iriam mudar o curso dos acontecimentos 

que lhes eram futuros. Referimo-nos, especialmente, às distinções a partir das quais 

esses autores consideravam a harmonia política, tomando-a a partir da oposição entre 

a maneira como a constituição de Esparta foi concebida e os acontecimentos que 

levaram à constituição de Roma. De modo geral os autores renascentistas tendiam a 

vislumbrar a harmonia política como um elemento fundamental do bom governo. 

Porém, Maquiavel, ao contrário de seus contemporâneos, vê justamente nos conflitos 

uma espécie de condição de possibilidade para a constituição mista de Roma. Trata-

se, então, mais especificamente, de procurar reconhecer as especificidades da leitura 

que Maquiavel faz das histórias de Tito Lívio. 

Não se trata de alterar o estatuto da obra de Maquiavel e passar a pensá-la como 

uma glosa da de Tito Lívio, tão pouco de ignorar que é justamente na narrativa de 

Lívio que se pode comprovar os detalhes das dissensões que levaram Roma à criação 

dos tribunos. Dizendo de outro modo, não se trata de tomar a obra de Maquiavel como 

um mero comentário das narrativas históricas do passado, pois sabemos que 

Maquiavel quando o faz, recuperando temas clássicos do passado, o faz de modo a 

alterar a maneira de se pensar a política e de se compreender suas instituições. Ao 

mesmo tempo, ignorar a vivacidade e riqueza da narrativa de Lívio, deixando de 

vislumbrar as passagens que eram reconhecidamente lidas e discutidas pelos 

contemporâneos de Maquiavel, pode impossibilitar uma análise mais nítida das 

especificidades da proposta maquiaveliana.  

Palavras-chaves: Conflitos, formas de governo, liberdade política, Maquiavel, 

republicanismo 
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Durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT) era 

comum deparar-se em redes sociais com montagens que comparavam o então vice-

presidente Michel Temer (PMDB) com o personagem fictício Frank Underwood, da 

série House of Cards, produzida pela Netflix e que estreou em março de 2013. Tais 

montagens surgiram em dezembro de 2015, quando Temer escreveu uma carta a 

Dilma, reclamando de seu desprestígio enquanto vice, e consistiam em indicar 

semelhanças entre eles: formados em Direito, comandaram a Câmara dos Deputados, 

escreveram cartas para seus respectivos presidentes e, enquanto vices, conspiraram 

para derruba-los. 

 Apesar de algumas semelhanças gerais, o procedimento de cada um possui 

diferenças importantes que não cabiam ao formato de montagens de redes sociais. O 

objetivo desta comunicação é, portanto, analisar a conquista do poder realizada por 

Frank e Temer à luz dos métodos expostos por Maquiavel nos Discursos sobre a primeira 

década de Tito Lívio e O Príncipe. Para isso pretende-se, primeiro, descrever 

sucintamente como Frank, em sua história, tornou-se presidente para, em seguida, 

comparar com a conquista de Temer, analisando em que se assemelham e no que 

divergem, a fim de que, ao final, comparados, seja possível identificar a qual método 

eles se aproximam dentre os descritos por Maquiavel. 

 Ambientada em Washington, a série House of Cards tem como personagem 

principal o deputado pela Carolina do Sul Frank Underwood. Apresentado como um 

político que está há 22 anos no Congresso, político implacável que consegue aquilo 

que quer e um homem que age nos bastidores, ele começa a série como Corregedor da 

Maioria na Câmara, tendo ajudado o candidato a presidente de seu partido – o Partido 
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Democrata –, Garrett Walker, a vencer as eleições, sob a promessa deste em nomear 

Frank Secretário de Estado. Contudo, após ser eleito, Walker desiste de nomeá-lo, 

indicando outra pessoa para o cargo. 

 Decidido a vingar-se, o então deputado inicia seu ataque ao governo de Walker, 

sempre cuidando para que jamais aparentasse que o fazia. Auxiliado por seu chefe de 

gabinete, Doug Stamper, e sua esposa, Claire Underwood, Frank trata primeiro de 

derrubar o Secretário de Estado nomeado por Walker e, manipulando a imprensa, cria 

pressão popular para que se nomeie a pessoa por ele indicada, alguém que ele confia 

e pode controlar. Conseguido isso, Frank consegue aprovar uma reforma educacional 

no Congresso, recebendo os méritos por seu desenvolvimento e conquistando mais a 

confiança do presidente. Ao final da primeira temporada, se aproveita de uma eleição 

extraordinária para governador no Estado do vice-presidente e cria uma falsa 

campanha de outro deputado do partido, para depois mata-lo e convencer o vice-

presidente a disputar estas eleições, deixando o cargo livre. 

 Com o vice-presidente vencendo as eleições, Frank é nomeado o novo vice, 

pronunciando uma das frases mais compartilhadas da série: “estou a um passo da 

presidência, e nenhum voto foi feito em meu nome. A democracia não é tudo que 

dizem” (S02E02, aprox. 0:10-3:10). Prosseguindo como vice, Frank consegue aprovar 

uma reforma da previdência e gera um conflito comercial e diplomático com a China, 

fragilizando o presidente. Ao longo das tentativas de solucionar o problema, Frank 

envolve Walker em um esquema de lavagem de dinheiro – completamente 

desconhecido pelo presidente –, que perde ainda mais apoio tanto político quanto 

popular. 

 Aproveitando o enfraquecimento do presidente, Frank passou a garantir votos 

para o impeachment e, jamais dando a imagem de que conspirava, criou uma situação 

na qual o presidente, com apenas 8% de aprovação, enfrentando aumento no 

desemprego, crise econômica, perda de apoio político e envolvido em um esquema de 

lavagem de dinheiro do qual desconhecia e foi culpado pela opinião pública, possuía 

apenas duas opções: renunciar ou enfrentar um impeachment ao qual perderia. 

Walker, então, renuncia, e ao final da segunda temporada, lançada em março de 2014, 

Frank torna-se presidente dos Estados Unidos. 
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 Algumas diferenças precisam ser de imediato ressaltadas: Frank é um assassino, 

matando um deputado e uma jornalista em seu processo de ascensão; além disso, ele 

era deputado no início do governo Walker, tornando-se vice ao decorrer do mandato, 

não sendo eleito para exercer nenhum dos dois cargos que viria a ocupar no decorrer 

da série; e ele gerou, diretamente, uma crise política para enfraquecer Walker e 

conquistar a presidência. 

 Outra diferença importante diz respeito à confiança: durante todo o processo, 

Frank jamais deixou transparecer que conspirava contra o presidente, realizando 

entrevistas nas quais defendia publicamente Walker, gerando uma imagem de defesa 

ao presidente enquanto fora das câmeras arquitetava seu impeachment. Desse modo, 

Walker sempre manteve a confiança em Frank e, quando descobriu sua trama, era 

tarde para revidar, além de ter deixado que Frank logo o enganasse e reconquistasse 

sua confiança, mesmo que em parte. 

 A mesma confiança não ocorria, entretanto, em Temer. Segundo relata Rodrigo 

de Al-meida, secretário de imprensa de Dilma no final de seu mandato, no livro À 

sombra do poder, quando Eduardo Cunha (PMDB) anunciou que aceitaria o pedido de 

impeachment, e a presidenta se reuniu com Rodrigo, os ministros Ricardo Berzoini 

(PT) e Jaques Wagner (PT), além de outros funcionários do gabinete, perguntaram se 

deveriam convocar o vice, no que Jacques respondeu não ser necessário e ninguém 

questionou, devido à desconfiança que nele tinham (ALMEIDA, 2016, p.111). Ele ainda 

relata que Dilma sabia da movimentação de Temer: que Cunha o ligara para informar 

do impeachment, que parte do PMDB discutia no Congresso um governo Temer e que 

ele recebeu senadores da oposição para discutir o afastamento dela. Ademais, quando 

anunciada a aceitação do impeachment, sua declaração era ambígua e gerou uma 

corrida no gabinete presidencial para força-lo a defender explicitamente a presidenta 

em público (ALMEIDA, 2016, p.121). 

 A falta de apoio público explícito a Dilma desde o momento em que Cunha 

aceitou o pedido de impeachment mostra que Temer não se preocupou em produzir a 

mesma imagem que Frank, para disfarçar suas ações e fazer transparecer algo diferente 

do que fazia. Temer ignorou a importância de se construir imagem útil e deixou que 

se mostrasse que ele conspirava contra Dilma, adquirindo imagem de conspirador e 
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negligenciando a atenção que Maquiavel dá à questão da produção de imagens, 

essencial para o governante ou quem deseja sê-lo, dado que os homens julgam 

principalmente pelas aparências (MAQUIAVEL, 2010, p.87); ele não foi, neste aspecto, 

tão prudente quanto Frank. 

 Outra diferença importante era a motivação: Frank desejava tornar-se 

presidente porque ele é ambicioso, porque a traição de Walker despertou sua sede de 

vingança; Frank é uma pessoa que deseja o poder pelo poder, almejando a presidência 

dos Estados Unidos para ser o homem mais poderoso do mundo. Já Temer, segundo 

a gravação da conversa de Sérgio Machado com Romero Jucá (PMDB), era a solução 

mais fácil para parar a Operação Lava-Jato onde estava e não prender os líderes de 

vários partidos políticos envolvidos nas delações da operação, como o PMDB, PP, 

PSDB, DEM etc., sendo parte de um grande acordo nacional, “com o Supremo, com 

tudo” (JUCÁ, apud VALENTE, 23/05/2016). 

 Um aspecto, contudo, no qual ambos se assemelham bastante, é o momento da 

conquista do poder: em matéria no El País Brasil sobre o começo do governo de Temer, 

Carla Jiménez (13/05/2016) aponta uma pesquisa do Ibope feita poucas semanas 

antes, na qual Temer possuía apenas 8% de aprovação – enquanto Frank possuía 

aprovação menor. Ambos, ademais, assumiram em um cenário de crise política e 

econômica, com aumento de desemprego e inflação e inúmeros protestos de pessoas 

que não os reconheciam como presidentes, por não terem sido eleitos para tal cargo. 

 Como o que se espera de um vice-presidente é que esteja alinhado com o 

presidente, compartilhando ambos da mesma visão de governo e que sejam aliados, 

envolvendo algum grau de confiança, as conspirações por Frank e Temer engendradas 

levaram à quebra da confiança que os presidentes neles depositavam. E, como afirma 

Maquiavel nos Discursos, a fraude que leva alguém a romper a fé dada e os pactos 

feitos é detestável, sendo a guerra a única exceção, pois nesta o inimigo não confia no 

outro, de modo que quem a usa fora da guerra pode conquistar império, mas não 

glória (MAQUIAVEL, 2007, p.441); e em O Príncipe, onde diz que trair os amigos e não 

ter boa-fé/palavra, mesmo que atribua a ele algum império, não o atribui glória, de 

modo que não se pode, assim, dizer que se conquistou o poder por virtù, sendo, em 
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sua classificação, tais condutas mais conformes aos meios celerados (MAQUIAVEL, 

2010, p.40). 

 Levando-se ainda em conta que tanto Temer quanto Frank tiveram elevada 

rejeição desde o começo de seu governo, nem converteram sua conquista do poder em 

benefícios ao povo e, dado que mesmo Agátocles, que conquistou o poder de forma 

celerada, mas depois agiu adequadamente, por causa da forma na qual tornou-se 

governante teve negado o direito de ser celebrado entre os excelentes homens e não se 

pôde atribuir sua conquista à virtù – como um pecado original – também Frank e 

Temer assemelham-se ao julgamento de Agátocles, não podendo dizer-se que 

conquistaram o poder graças à virtù, pois, ele o foi sem ela. 

Palavras-chave: Frank Underwood, House of Cards, Maquiavel, Michel Temer, virtù. 
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O filosofo de florentino Nicolau Maquiavel é considerado por muitos como o 

inaugurador do pensamento político moderno, uma das acepções que respaldam esse 

título é o fato de o filósofo florentino romper com a maneira como se pensava a política 

até então. A perspectiva idealista propagada pela tradição que vislumbrava arquétipos 

de organização social e em alguns filósofos a crença na predestinação foi contrariada 

por Maquiavel que orientou suas análises e proposições a partir da “veritàeffettualedella 

cosa”.  Para Maquiavel, o campo das ações humanas, ou seja, a política, não sofre 

influência de nenhum desígnio divino, distante disso, o autor do Príncipe pontua que 

o contingente e o provável compõem a práxis. Por este viés, o filósofo napolitano 

GianbattistaVico também concebe a práxis, como o âmbito do verossímil, do provável, 

do fortuito, mas ao invés dos lances imponderáveis da Fortuna, a história é tomada no 

sentido de processo histórico, que segundo Vico remete à ideia de “Providencia 

divina”. Por enquanto indiquemos apenas que entre os dois pensadores italianos há 

posicionamentos similares – como o que acabamos de citar – e divergentes, um bom 

exemplo para pensar essa relação é justamente a concepção de história e política de 

ambos.  

Para Maquiavel a história é imprescindível ao pensamento político, posto que, 

conforme a tradição humanista10, o teórico florentino, analisa a história para retirar 

lições de como se deve proceder ou não. Assim, o vemos a indicar o exemplo de 

grandes homens ao príncipe, “Quanto aos exercícios da mente, deve o príncipe ler 

obras históricas e refletir sobre as ações dos homens excelentes, ver como se 

comportam nas guerras, examinar as causas das vitórias e das derrotas a fim de poder 

                                                           

10 Tradição a qual Vico também faz parte. 
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escapar destas e imitar aquelas” (MAQUIAVEL, 2004, p.71). Essa via de interpretação 

ressalta o quanto a trajetória política de um ator social é importante. Para Maquiavel a 

atividade politica está diretamente relacionada com o campo das aparências e da 

contingência. No Príncipe lemos a seguinte assertiva: “A um príncipe, portanto, não é 

necessário ter de fato todas as qualidades supracitadas, mas é indispensável parecer 

tê-las”(MAQUIAVEL, 2004, p. 84-85). Vico partilha dessa concepção, para ele não 

podemos pensar a política de forma rígida, imutável, pautada em arquétipos 

universais.  Vico pondera inclusive que tal perspectiva pode levar ao desinteresse pelo 

debate em torno da coisa pública.  Para Vico, não podemos pensar a política de forma 

exata pois está ligada ao âmbito do imaginário popular, no qual as imagens possuem 

força, logo a simulação é um elemento sempre presente. Contudo isso não significa 

que o filósofo napolitano defenda uma espécie de relativismo nas relações 

desenvolvidas em comunidade, o que ele sustenta é que em um terreno no qual a 

incerteza prevalece não há como se conduzir de forma reta.  

 Em seus escritos, o florentino também discorre acerca da natureza humana, 

aspecto este muito enfatizado por Horkheimer na obraOrigens da filosofia burguesa da 

história. Maquiavel afirma que há elementos comuns a todos os homens, isto é, há uma 

natureza humana presente em todos os indivíduos, independente de tempo e lugar. O 

teórico florentino vai além, segundo ele, esses traços comuns são malévolos.  

Isto porque geralmente se pode afirmar o seguinte acerca dos homens: 
que são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, fogem dos 
perigos, são havidos em ganhar e, enquanto lhes fizer bem, pertencem 
inteiramente a ti, ti oferecem o sangue, o patrimônio, a vida e os filhos, 
como disse acima, desde que o perigo esteja distante;  mas, quando 
precisas deles, revoltam-se. (MAQUIAVEL, 2004, p. 80) 

  Esta visão é decorrente também de um diagnóstico produzido pelo filósofo, a 

saber: que o conflito e a anarquia, são intrínsecos ao homem e não podem ser 

extirpados das paixões humanas.  Por tanto, de acordo com sua visão cíclica da 

história, os homens estão fadados ao processo de alternância entre ordem e desordem, 

no qual o poder político tem um papel central.  

Horkheimer critica justamente essa “imutabilidade” da condição humana, pois 

“a teoria da natureza humana eternamente igual a si mesma, que aparece 

constantemente no moderno pensamento filosófico da história, a teoria dos mesmos 
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impulsos e paixões é falsa” (HORKHEIMER, 1970, p. 35). Para o filósofo alemão a 

posição de Maquiavel não é consistente. Todavia, não se trata de afirmar que os 

indivíduos mudam radicalmente de acordo com o período em que vivem, pois dessa 

forma dificilmente poderia haver uma interpretação da história. O que ocorre, de 

acordo com Horkheimer, é que mesmo os homens mais evoluídos conservam em si 

estados psíquicos mais primitivos, que com frequência vêm à tona, permitindo-nos 

uma investigação sobre indivíduos espiritualmente configurados de forma diferente.  

Mas, segundo o frankfurtiano, a principal falha de Maquiavel não foi asseverar a 

uniformidade da natureza humana, mas sim não levar em conta que as condições 

sociais podem alterar ou conservar as qualidades psíquicas dos sujeitos. Essa falha não 

ocorre no pensamento viquiano.  Ao contrário, esse seria um dos grandes achados 

teóricos de Vico.  

Para Vico, a noção de natureza humana não se dissocia da história. Lembremos, 

porém, apresentar a noção viquiana de história como está na Ciência Nova é difícil, por 

isso faremos isso de modo muito breve e esquemático. Uma forma de iniciar é a partir 

da afirmação de que, segundo Vico, “Os homens fazem a história”.  Geralmente esta 

acepção é vista a partir da teoria do verum-factum11 (os homens só podem conhecer 

aquilo que eles mesmos produzem).  

Vico compreende por “mundo das nações” o mundo “nascido” ou “feito pelos 

homens”, ou seja, o mundo da práxis social. Todavia, o que seria esse “fazer” ou 

“criar”? Trata-se de um fazer consciente e planificado? A resposta é não. Em nenhum 

momento, Vico indica que há um aspecto puramente racional regendo a práxis, o que 

acabaria deixando de lado fatores inconscientes, espontâneos no modo de agir do 

homem. Isto posto, podemos pensar que aquela primeira acepção: “os homens fazem 

a história” deve ser lida com cuidado, pois, salienta Vico, que os homens não sabem 

completamente o que fazem, sobretudo no início da formação das nações.  Para Vico, 

os atributos mentais, linguísticos, afetivos de um sujeito isolado não são simplesmente 

desenvolvidos pela própria consciência do sujeito isolado, há uma série de fatores, 

                                                           

11 Princípio presente na obra  De Antiquissima que ressalta que “o critério e a regra do verdadeiro é o 
fazer”.  
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circunstâncias, relações sociais que compõe uma totalidade, a modificação de uma 

determinada época que, segundo Vico, não pode ser confundida com outra época. “As 

propriedades dos sujeitos devem ser produzidas pela modificação ou pelo modo como 

as coisas nasceram; razão pela qual estas nos podem certificar que é essa, e não outra, a 

natureza ou nascimento das coisas" (Ciência Nova, §148). 

Desse modo, podemos concluir que, para Vico, a natureza humana “não é algo 

que se poderia conhecer de fora ou acima do tempo, além de toda experiência histórica, 

segundo uma perspectiva que deseja captar uma essência absoluta ou hipostasiada no 

homem” (PEREIRA FILHO, 2012, p .205). Não é coerente conceber uma essência fixa 

da natureza humana que se aplique a todos os homens, em diferentes épocas e lugares, 

tal como vimos em Maquiavel. Por mais que haja uma tendência à sociabilidade entre 

os homens, ainda assim, não é possível conceber que uma natureza abstrata e valida 

para todos indistintamente. A natureza humana deve ser vista, segundo Vico, a partir 

das coisas ou instituições que o surgem ou nascem na história: “A natureza das coisas 

nada mais é do que seu nascimento em determinados tempos e conforme certos modos 

de ser” (VICO, 2005, p.177). Essa compreensão é defendida por Horkheimer ao afirmar 

que “...com as verdadeiras relações alteram-se não só radicalmente as disposições 

práticas, as formas de governo ou as leis, mas também a própria natureza humana se 

modifica”(HORKHEIMER, 1970, p. 35). 

Palavras chave: Campo das aparências, natureza humana; práxis.  
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El texto interroga las políticas globales hacia la naturaleza en el contexto del 

cambio climático global. La pregunta que guía el análisis es: ¿Qué podemos decir de 

las políticas contemporáneas de racionalidad ecológica y de la razón que las 

acompaña? La primera parte del artículo evalúa de manera crítica la pertinencia de las 

ecopolíticas del cambio climático global a la luz de los trabajos inaugurales del filósofo 

noruego y creador de la ecología profunda Arne Næss quien argumenta que “las 

ecopolíticas de hoy son una expresión de ignorancia, de seres humanos individuales 

de bajo nivel de libertad y de la elección de líderes quienes se conforman a ese nivel” 

(1980). Cuan poco han avanzado las ecopolíticas desde los 80s hasta el presente es algo 

que puede comprobarse contemporáneamente sin muchos problemas.  

La segunda parte trata de analizar el vínculo entre los conceptos de Democracia 

ecológica y Ciudadanía ambiental. Para ello se hace un breve repaso de la literatura 

actual del tema y se formulan algunas preguntas como las siguientes: ¿La Democracia 

ecológica es simplemente una profundización de la Democracia a secas o es algo más 

que eso? ¿Puede hablarse de una Democracia ecológica interespecista? Finalmente: 

¿Cómo conectar los esfuerzos globales por avanzar hacia una Democracia ecológica 

con las virtudes y capacidades ciudadanas tendientes a estrechar los lazos entre los ser 

humanos y la naturaleza pensada en su conjunto? Arne Næss, siguiendo la perspectiva 

de Spinoza, piensa que, “para perseverar en su esencia, la gente a veces hace cosas por 

el bien de los demás, incluso por el bien de los valles y los paisajes. […] Eso revela que 

la naturaleza o esencia de los humanos puede comprender y abarcar más de lo que 

atestiguan sus políticas actuales hacia la naturaleza” (1980, p. 323). La última parte 

analiza el concepto de “Self-realization” el cual está estrechamente relacionado con 

procesos de identificación que implican la extensión y profundización del yo hasta 
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alcanzar procesos de empatía y respeto que llevan a valorar y responsabilizarse por la 

vida en su conjunto como un paso necesario para la realización propia (2002, p. 113).   

Según Næss “[e]n la sistematización de Ecosophy T, el término 

'Autorrealización' se usa para indicar un tipo de perfección. Se concibe como un 

proceso, pero también como un objetivo final, en un uso bastante especial de 'ultimate'. 

Es lógicamente último en una exposición sistemática de Ecosophy T. El término 

incluye la autorrealización personal y comunitaria, pero está concebida también para 

se refieren a un despliegue de la realidad como totalidad” (1998, p. 84). La perfección 

que también puede ser entendida como desarrollo o despliegue del potencial humano 

implica trabajar para hacer posible el desarrollo de los seres no-humanos y de los 

ambientes considerados de una manera no instrumental. Así, el proceso de desarrollo 

personal o Self-realization implica el desarrollo comunitario de la biosfera a la cual 

estamos vinculados como seres vivientes. Sin embargo, como el mismo Næss advierte 

quizás es poco sabio dar una interpretación exacta y cerrada del término Self-

realization. Por los que la interpretación de la norma superior de lo que el filósofo 

noruego entiende como ecosofía (la Self-realization) debe ser un proceso continuo. Cabe 

pensar que no el concepto de Self-realization comportará matices específicos según el 

contexto específico en el que se lo esté tratando de integrar. Lo mismo puede ocurrir 

con el concepto de Democracia ecológica. La pregunta es ¿Cómo hacemos para 

desarrollar un concepto y una idea regulativa de Democracia ecológica que pueda 

servir de guía en la política y en la vida en común partiendo de valores propios de 

cada cultura e integrando los matices específicos de cada contexto? 

Palabras clave: Ecological democracy, ecopolítica, environmental citieship, self-

realization. 
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MAQUIAVEL E A ARTICULAÇÃO DO SER-NO-ESPAÇO: UMA NOVA ERA 
DO PENSAMENTO POLÍTICO 

 

MSc. João Everton da Cruz 
Secretaria Estadual de Educação (SEED/SE) 

jooevertoncruz@yahoo.com.br 
 

O trabalho que nos propomos pretende demonstrar a contribuição de Nicolau 

Maquiavel (1469-1527) no que se refere à constituição humana do ser-no-espaço-e-no-

tempo. Maquiavel foi o primeiro teórico a se preocupar com a articulação do ser-no-

espaço-e-no-tempo, fato que na prática estava iniciando na Europa com Portugal e 

Espanha. A problemática da secularização, do espaço presente na obra de Maquiavel, 

é merecedora de especial atenção por ter prestado enorme contribuição, para o 

surgimento da ciência moderna do século XVII com Copérnico e Galileu, além de 

influenciar sobremaneira o pensamento contemporâneo. Na modernidade a 

problemática espacial, ser-no-tempo-e-no-espaço, apresenta-se como a grande 

incógnita da humanidade. Nicolau Maquiavel viveu em Florença no tempo dos 

Medici. É iniciador de uma nova era do pensamento político, uma vez que rejeita a 

política normativa dos gregos assumindo uma postura contrária a todo pensamento 

antigo medieval. A nova política por ele baseia-se na verdade efetiva e não em sistemas 

utópicos como a tradição. Maquiavel alia realismo e utilitarismo desenvolvendo, 

assim, uma teoria voltada para ação eficaz e imediata, abrindo veredas no sentido de 

novas possibilidades para o homem moderno. Ao se desgarrar dos laços morais e 

transcendentais da tradição antiga, resta ao homem moderno organiza-se partindo de 

suas próprias possibilidades, buscando a superação dos problemas em sua própria 

realidade histórica e social. É nesse sentido que Maquiavel vê e estuda o contexto 

político de seu tempo. Na obra o “O Príncipe” Maquiavel, não se limita apenas a 

indicar a melhor forma de conquistar e manter um império. Ele vai além. Faz um 

verdadeiro estudo antropológico observando como a natureza humana tendencia para 

o mal e o erro. Diante desse questionamento, propõe soluções não só para uma boa 

convivência com esse tipo de agir humano, mas também a melhor forma de se livrar 

dos maus rearticulando o homem no tempo e no espaço. A Itália de Maquiavel passa 
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por um momento de crise não só moral, mas, sobretudo antropológica. Diante dessa 

nova realidade o “Príncipe” se depara com o problema da insubordinação, para o qual 

Maquiavel teoriza a solução: exterminam-se os opositores ou formam-se colônias. 

Maquiavel foi o primeiro teórico a se preocupar com a articulação do ser-no-espaço-e-

no-tempo, fato que na prática estava se iniciando na Europa com Portugal e Espanha, 

principalmente. Neste sentido justifica-se um estudo crítico e profundo de sua obra, 

uma vez que inúmeros foram os governantes que tentam praticar algo do que ele havia 

teorizado. A problemática da secularização, do espaço presente na obra de Maquiavel, 

é merecedora ainda de especial atenção por ter prestado enorme contribuição, para o 

surgimento da ciência moderna do século XVII com Copérnico e Galileu, além de 

influenciar sobremaneira o pensamento contemporâneo. Ora, na modernidade a 

problemática espacial, ser-no-tempo-e-no-espaço, apresenta-se como a grande 

incógnita da humanidade. Maquiavel é um pensador que despertou as mais 

controvérsias reações: opositores ferrenhos, seguidores cegos, analistas românticos e 

críticos de diferentes níveis; porque além de ter revolucionado os conceitos da época, 

revirou toda a tradição Greco-Romana embasada em um determinismo 

transcendental. Maquiavel vê a ciência política enquanto prática, superando assim a 

concepção de um universo fechado e de uma história formada por períodos e 

inexoráveis retornos. No grupo dos ferrenhos rivais encontram-se: Voltaire, que faz 

um julgamento negativo da obra de Maquiavel. “O Príncipe” teria inspirado a 

Frederico II da Prússia à redação do AntiMaquiavel, crítica que pretendia ser uma 

rejeição radical do amoralismo político. Outra crítica ferrenha vem do cristianismo que 

vê em Maquiavel o princípio do secularismo e da desfiguração da virtude religiosa, 

bem como dos conceitos universais e transcendentais. No grupo dos cegos seguidores 

encontram-se os democratas radicais do século XIX que afirmam “ser o 

Maquiavelismo a prática política corrente entre os poderosos de todos os tempos e, na 

impossibilidade de dirigir-se diretamente ao seu público, teria optado por administrar 

o poder, despojando-o de toda moralidade aparente por meio da crua revelação dos 

procedimentos e técnicas utilizadas em sua conservação por parte dos governantes. 

Ainda no século XIX, época Risorgimento, o “Príncipe” foi transformado em herói 

nacional e Maquiavel exaltado como aquele que primeiro tinha se tocado pela 
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transformação da Península Italiana numa grande nação. No grupo dos românticos 

analistas encontra-se Rousseau, o qual via Maquiavel como o “Bom Rapaz” que 

alertava a população quanto ao perigo de um príncipe tirano. Maquiavel é para 

Rousseau, o conselheiro do povo. E Diderot sustentava ser o “Príncipe” uma sátira 

entendida equivocadamente como um elogio. No grupo dos diversos críticos e 

estudiosos de Maquiavel podemos encontrar Gramsci que o vê como fundador da 

filosofia da Práxis, sendo precepta de Marx e da teoria política moderna do partido, 

este último sendo denominado por ele como “Moderno Príncipe”, não no sentido 

individual, mas sim de uma inteligência e uma vontade coletiva. Já Mussolini o 

transforma em precursor do fascismo. Modernamente, tem-se preocupado romper 

com a tradição de crítica de ponto de vista, ou com a utilização da obra de Maquiavel 

como instrumento ideológico. Procura-se mais amplamente determinar a contribuição 

do mesmo à história das ideias. Há de se destacar que sua contribuição para a política 

é de tal porte que foi ele considerado o pai da política como ciência, sendo assim a 

primeira a se despertar no cenário da modernidade. Se uma das funções da ciência 

moderna é a noção de espaço, a que se fazer uma análise mais apurada desta em 

Maquiavel, encaminhando-a para o seu estatuto definitivamente moderno dado em 

Galileu, Copérnico e Newton.  

Palavras-chave: Ciência, Filosofia política, Maquiavel, modernidade, secularização.  
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Na obra Sobre a questão judaica (1843), o filósofo alemão Karl Heinrich Marx 

‘discute’ com outro alemão – Bruno Bauer, em seu texto A questão judaica (1843) – acerca 

da emancipação política. Marx toma essa discussão como plano de fundo para debater, 

de fato, a emancipação humana, aqui entendida como a superação da cidadania – aqui 

entendida como é expressa no dicionário, qualidade, condição ou estado de cidadão. 

[...] e como tal, de ter direitos a exercer e ou fruir e deveres a cumprir – esta que sendo 

burguesa é um entrave à vida plena, através do trabalho livre e associado. 

Marx busca a passagem do Estado religioso ao Estado de hegemonia burguesa, 

embora laico, depois à passagem da emancipação política – cidadania – para a 

emancipação humana. Assim, ele adverte para o problema de que um Estado que se 

declare sob a égide de qualquer agremiação religiosa jamais legislará correta e 

equitativamente a vida de seus cidadãos, bem como de que a existência do Estado é 

essencial à existência de um grupo que explora o outro. No caso aqui estudado, os 

judeus buscavam a emancipação política, mas Bauer escreve que esse povo não pode 

possuí-la, pois não se encontravam sob o jugo de um Estado judeu, mas sim cristão. 

Sendo assim, somente os cristãos teriam privilégios naquele Estado, e a emancipação 

buscada pelos judeus não seria plena, para além da formalidade. 

Marx refuta as ideias de Bauer traçando um percurso argumentativo que 

discute e vai além da religião, com cientificidade, como que buscando um campo firme 

para discussão sobre a vida humana na Terra. Feito isso, observando a vida necessitada 

da maioria das pessoas sob o domínio do capitalismo, ele propõe a superação desse 

modelo de sociabilidade, centrado na desigualdade das mais variadas ordens, ruma a 

uma vida plena, centrada no trabalho e na coletividade. 
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A vida em sociedade no sistema capitalista – que impõe uma sociabilidade 

limitada e alienada, ou seja, transferida para os interesses da classe que não produz a 

riqueza material, mas explora a mão-de-obra da que produz – é regida pela classe 

burguesa, esta que vive da dominação do proletariado. Sendo assim, não podemos 

esquecer que “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, 

isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua 

força espiritual dominante.” (MARX, 2007, p. 47) 

Escrito isto, é preciso pensar a questão do fenômeno religioso e sua influência 

ideológica, com concessão de privilégios para os seus correligionários, antes de pensar 

o Estado burguês e seus privilégios para sua classe. Destarte, Bruno Bauer, em seu 

texto A questão judaica, exige que o judeu abandone o judaísmo e que o homem, em 

geral, abandone a religião, para ser emancipado como cidadão. Isso já demonstra a 

limitação do que ele entende por emancipação; e, por outro lado, considera a abolição 

política da religião de um modo geral, através de determinação estatal. Essa segunda 

assertiva baueriana põe a discussão em tom aporético, pois como a religião, sendo algo 

particular, de foro privado, abre margem para exigir que algo que não é da esfera do 

público seja colocado como condição para alcançar algo da esfera pública. 

Dessa forma, nos parece ser imperioso buscar as bases sociais emancipatórias 

para além da política posta nos moldes da exploração imposta pelo capitalismo, em 

suas expressões da “questão social”, mas noutra sociedade, para além das garantias 

formais expressas, por exemplo na Constituição Federal de (CF-88). 

Sendo a realidade complexa, dinâmica e permeada por contradições pouco ou 

nada aparentes, é preciso procurar desvendá-la, olhar através delas. Quando o Estado, 

ao qual pagamos os impostos para que estes sejam revertidos em melhorias sociais, 

não garante os direitos sociais – tais como: a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, estabelecidos no artigo 6º 

da CF-88 – a população, largamente tributada supostamente para esse fim, o da 

garantia de direitos fundamentais à vida em sociedade, deve se organizar para cobrar 

e exigir seus direitos. 
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Ao tomarmos a definição de cidadania como sendo qualidade, condição ou 

estado de cidadão. [...] e como tal, de ter direitos a exercer e ou fruir e deveres a 

cumprir, fica perceptível que cidadania é uma condição objetiva a ser alcançada, para 

alargar as possibilidades de vida plena, mas não deve ser o fim último da vida em 

sociedade – por ser burguesa –, este que deve pressupor a superação de todo tipo 

opressão, de exploração e, logo, de alienação. 

Mesmo que a cidadania seja pautada no âmbito da sociedade burguesa, é 

preciso lutar pela ampliação das suas possibilidades a partir da democracia, logo de 

equidade. É preciso seguir conquistando direitos, assegurando garantias 

fundamentais e buscando oportunidades reais mais que formais, também para não 

perdermos o que já foi conquistado. 

Além disso, a emancipação política, seja ela circunscrita ao fato de, 

minimamente, exercer direitos e deveres, tal como o de votar, é algo buscado pela 

burguesia, pois isso está circunscrito ao seu projeto revolucionário já desde 1789, 

quando na França, em busca de um Estado forte para disseminar seus interesses de 

classe, executou uma revolução para superar o clero e subjugar paulatinamente os 

trabalhadores. 

A crítica de Karl Marx (2010) sobre a emancipação política vem de forma radical, 

tal qual as revoluções. Segundo o autor, os direitos humanos fazem parte das questões 

políticas e jurídicas restringidas à emancipação política. Contudo, é indubitável que 

essa emancipação é um avanço relevante. Todavia, a emancipação política não deve 

ser a última etapa das conquistas humanas, mas é uma etapa de extrema importância, 

ainda mais, na atualidade, dada a retirada de direitos e intensificação de uma 

sociabilidade condicionada ao consumo. 

A emancipação humana vai além dos direitos e deveres do cidadão. Um Estado 

que professa uma religião, no caso aqui estudado o cristianismo, precisa passar pelo 

Estado burguês, para que neste modelo de sociedade, baseado na exploração e na 

reificação –, o que leva a uma sociabilidade centrada na descartabilização das pessoas 

e endeusamento dos objetos – seja possível possuir algumas garantias sociais, 

conquistadas a duras penas, fruto de muita luta. 
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Cidadania: é preciso garantir para superar. De modo concreto, a cidadania 

burguesa é preferível a momentos como a Ditadura Empresarial e Militar, ocorrida, no 

Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980. É preciso ultrapassar a emancipação política e 

garantir as conquistas obtidas nela. Para tanto, ressaltamos o poder da ideologia 

dominante no obscurecimento da busca pela vida emancipada, livre de exploração e 

desigualdades sociais. 

Vivemos num período contrarrevolucionário, de perdas de direito e de 

constante fragilização e apassivamento do que é entendido como ser cidadão, tanto é 

assim que é cada dia mais crescente a necessidade da judicialização dos problemas 

sociais, para que estes possam ser vistos e resolvidos pelo Estado e não pelo Terceiro 

Setor.  Disto decorre que o arrefecimento das lutas e da consciência das novas gerações, 

e sua tomada de consenso acerca de quase nunca buscar mudar algo ou tentar 

melhorar a vida dos que sofrem com as expressões da “questão social”, apoiados nas 

seguidas reestruturações do modo de produção e das interpretações de seus 

intelectuais a seu julgo, estes que contribuem com a função da permanência do modo 

de vida capitalista que segrega, mata e sobrevive de desigualdades. 

A partir da crítica a Bauer – este que defendia a intervenção do Estado para 

liberdade humana –, Marx expõe que a emancipação política é uma conquista 

burguesa e que, portanto, a democracia, sem destruição das formas de dominação do 

trabalho humano jamais pode emancipar o homem, mas, ao contrário, perpetua a sua 

dominação. 

Ainda que seja no âmbito da sociedade burguesa, é preciso lutar pela ampliação 

das possibilidades de cidadania e de democracia, logo de equidade. Isso, pois 

conquistando direitos, assegurando garantias fundamentais e buscando 

oportunidades reais mais que formais, através também do engendramento de políticas 

púbicas, é possível superar o capitalismo e emancipar a humanidade, formando uma 

insondável ‘comunidade humana’. 

Assim, a realidade socioeconômica mundial, de brutal desigualdade, 

demonstra a fragilidade da efetivação dos direitos humanos e destaca a luta dos 

trabalhadores em defesa de uma emancipação, verdadeiramente, humana. 
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Palavras-chave: Cidadania, estado burguês, emancipação humana, emancipação 
política. 
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 O presente trabalho tem por objetivo apresentar como o conceito de democracia 

republicana contestatória, elaborado por Pettit, demonstra que nenhum dispositivo 

formal ou procedimental pode substituir a procura pelos cidadãos de exercerem a sua 

liberdade, entendida como mestria. De acordo com filósofo mestria é a liberdade 

concebida de maneira holística, é a liberdade exercida num mundo social constituída 

por certos direitos – de conhecimento comum - e pela infraestrutura de capacidade e 

de poder que esta implica – exercício da capacidade de ser cidadão. 

 A concepção de liberdade em Pettit não é metafísica e significa a condição na 

qual nos encontramos, não podendo ser definida como não interferência – liberdade 

negativa - ou autonomia – liberdade positiva. O cenário deste conceito é a República, 

ou seja, dentro de um Estado de Direito que protege os direitos fundamentais e a 

capacidade deliberativa dos cidadãos. Pettit parte do entendimento da filosofia social 

denominada de holismo que defende, em síntese, a capacidade de pensamento dos 

sujeitos a partir de uma ação coletiva. 

 Para ser livre, deve-se capacitar os cidadãos a interagirem no espaço público, 

criando uma ideia comum, assumindo responsabilidades recíprocas na esfera política. 

A proposta de Pettit é aliar as características individuais e coletivas para que o ideal 

republicano aconteça. A liberdade se alcança com uma constituição social e política de 

uma comunidade em que não haja a dominação de um sob o outro e nem que o poder 

coercitivo do Estado inviabilize as possibilidades de escolhas dos sujeitos. 

 Para que tal intento se efetive, o Estado Republicano deve ser complementado 

por uma forma específica de regime democrático, definida pelo autor como 

“democracia contestatória”. O referido conceito de democracia apresenta um modelo 

bidimensional, que compreende uma dimensão eleitoral e outra contestatória. O 

sistema eleitoral visa impedir que os governantes ignorem deliberadamente os 

interesses comuns assumidos pelos cidadãos. Por meio de eleições periódicas, a 
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maioria dos cidadãos assume um papel na república democrática.Os candidatos a 

cargos públicos são constantemente pressionados a sondar e a seguir os interesses 

públicos. Nas repúblicas contemporâneas, assevera Pettit, não há como se falar em 

democracia ignorando a importância e a centralidade dos processos eleitorais. 

 A democracia contestatória deve contar com canais institucionais pelos quais as 

contestações formuladas nos debates públicos sejam efetivamente consideradas pelos 

agentes públicos. Há inúmeros canais por meio dos quais as contestações podem ser 

realizadas.  Por fim,Pettit sugere que a participação política deve assumir feição 

positiva somente nos processos eleitorais. Fora das eleições, a participação direta dos 

cidadãos deverá assumir uma dimensão que é mais de proteção da liberdade 

individual do que de afirmação de uma visão comunitária do homem como um animal 

essencialmente político. 

Palavras-chave: Cidadão, democracia, liberdade, república. 
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A construção de uma sociedade democrática depende do nível educacional dos 

cidadãos que dela fazem parte. Neste sentido, o presente estudo partiu da seguinte 

questão: a educação tem conseguido estimular a participação ativa dos estudantes, no 

sentido de formar cidadãos, cujas ações, em sociedade, tenham como objetivo o 

fortalecimento dos ideais democráticos? Para responder a essa questão, serão 

utilizadas, como fonte principal, as publicações de John Dewey, sobretudo aquelas em 

que ele desenvolve seu pensamento sobre educação e democracia.  

Em outras palavras, o objetivo principal deste artigo é analisar a contribuição da 

escola, enquanto instituição capaz de fortalecer as bases teóricas e práticas de uma 

sociedade democrática, fundamentando-se no pensamento pedagógico de John 

Dewey. Para orientar tal discussão, inicialmente será apresentada uma investigação 

sobre os pressupostos educacionais que fundamentam a sociedade democrática, 

baseando-se nos estudos de John Dewey sobre a democracia. Em seguida, será 

discutida a importância de a escola estimular a reflexão, a iniciativa e a participação 

dos estudantes, em uma sociedade democrática, considerando a proposta pedagógica 

da Escola Nova.   

A relevância deste trabalho justifica-se, inicialmente, pela motivação profissional 

da autora, visto que foi a experiência como técnica pedagógica que suscitou a questão 

inicial deste estudo. Além disso, existe a importância da investigação acadêmica sobre 

o tema, devido ao contexto em que a escola encontra-se inserida, no que se refere a 

expansão das discussões e práticas pedagógicas que se baseiam na perspectiva da 

formação integral dos estudantes.  

Diante deste panorama inicial, o desenvolvimento deste estudo é justificado, 

sobretudo, pela necessidade de refletir e desvelar, à luz da filosofia, as possibilidades 

e limites da instituição escolar. Pois, conforme afirma Cavaliere (2002), em suas 
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pesquisas sobre a necessidade de construção de uma nova identidade da escola 

fundamental brasileira, a ampliação das funções da escola está ocorrendo por 

imposição da realidade. Sendo assim, “Tanto poderão ser desenvolvidos os aspectos 

inovadores e transformadores embutidos numa prática escolar rica e 

multidimensional, como poderão ser exacerbados os aspectos reguladores e 

conservadores inerentes às instituições em geral.” (CAVALIERE, 2002, p. 250).  

Para o desenvolvimento deste estudo, serão realizadas pesquisas de caráter 

eminentemente bibliográfico. Logo, será utilizada a metodologia da análise de texto e 

o método adotado será o estruturalista, segundo Lakatos e Marconi (2008). Como 

referencial norteador, serão utilizadas as publicações de John Dewey, bem como 

alguns dos principais comentadores sobre o tema educação e democracia.  

Dewey (2002) acredita que a democracia é o único regime político condizente com 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades humanas. Ele é favorecido pela 

fé na inteligência e na liberdade de pensamento que o homem possui, bem como pela 

oportunidade que cada um tem de pensar no bem comum, na convivência em 

sociedade. 

A inteligência e a liberdade de pensamento subsidiam a vida reflexiva necessária 

a sociedade democrática. Esta é a única capaz de permitir a liberdade de comunicação 

entre os indivíduos. Entendendo a sociedade democrática como uma associação, a 

partir da qual, as experiências, as ideias e os valores podem ser transmitidos e tornados 

comuns.  

A educação se processa neste meio, portanto segundo Dewey (2002), não pode 

ser conflitante com a natureza humana. Ela deve criar um ambiente favorável a sua 

potencialização, através do estímulo a reflexão. Isso acontece, na medida em que ela 

reorganiza e reconstrói a vida democrática no ambiente escolar, considerando a 

experiência, as relações estabelecidas e os questionamentos do indivíduo. 

Ao investigar os pressupostos educacionais necessários ao desenvolvimento de 

uma sociedade democrática, John Dewey (2007) afirma que somente a democracia é 

capaz de proporcionar a vida associada, tendo por base o pensamento como 

instrumento da experiência livremente compartilhada. Nesse sentido, a escola 

contemporânea não tem conseguido preparar a criança para a vida em sociedade, pois 
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ainda apoia-se no aprendizado conteudista, com poucas possibilidades de interação e 

reflexão sobre a realidade em que está envolvida.  

A fim de que a escola prepare os indivíduos para atuar visando o bem comum 

da sociedade, é importante que ela transcenda o aspecto conteúdista do currículo 

escolar. Ela deva estender o conhecimento à prática e, principalmente, fazê-lo 

mediante a interação com o meio social e o meio físico natural da criança. As discussões 

sobre importância de se implementar tais princípios na educação, tornaram 

conhecidas a perspectiva teórica da Educação Progressiva ou Nova. Segundo Amaral 

(2007), nela impera os princípios de aprendizagem através da ação, considera-se a 

criança como centro da educação, bem como valoriza-se o seu esforço e o interesse. 

No entanto, Saviani (2008) apresenta críticas ao enfoque metodológico da Escola 

Nova. Pois afirma que ela tenta articular o ensino com o processo de desenvolvimento 

da ciência, privilegiando o processo de obtenção dos conhecimentos, em detrimento 

da aquisição dos conteúdos. Além disso, Saviani (2008) faz críticas ao processo de 

implementação da Escola Nova, afirmando que, na prática, ela ficou reduzida a centros 

experimentais que privilegiaram apenas determinados grupos.  

Em relação a Escola Nova, Cavaliere (2002) afirma que a diversidade dos 

processos de organização dos contextos educacionais abrem espaço para uma 

variedade de concepções e aplicações, tanto emancipatórias, quanto conservadoras. 

Porém, ainda assim, não é possível desconsiderá-la, enquanto proposta pedagógica 

que visa atender a necessidade de reformulação da escola, mediante o contexto de 

organização da sociedade democrática.  

Para a Cavaliere (2002), dentro do movimento escolanovista, o regime 

democrático passa a ser compreendido como uma forma de vida associada, em que 

prevalece a experiência, a interação social, a reflexão e a comunicação. Na medida que 

isso acontece, segundo Dewey (2002), o conhecimento deixa de ser um atitude 

individual. Ele passa a fundamentar-se no pensamento reflexivo. Tal pensamento é 

oriundo das situações experimentadas pelo indivíduo, bem como, construído para 

estimular a liberdade de criação, a iniciativa intelectual, a independência na 

observação, previsão das consequências e a autenticidade na sua elaboração.  
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Logo, tais princípios correspondem aos requisitos necessários para que a escola 

promova a formação de homens preparados para pensar e agir por si mesmo, e para 

atuar na vida pública. Nesse sentido, o presente estudo, desenvolvido em caráter 

introdutório, espera contribuir com a discussão pedagógica sobre a função que a escola 

pública pode desempenhar, enquanto instituição que pretende subsidiar os ideais de 

uma sociedade democrática. 

Palavras-chave: Democracia, educação, Escola nova.  
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O objetivo precípuo do futuro trabalho é, de modo introdutório, traçar os 

principais pontos do Ensaio Sobre a Lei Assistencial elaborada pelo filósofo inglês John 

Locke. Tido como um dos precursores dos direitos individuais e da tolerância religiosa 

na Modernidade filosófica, alguns de seus textos percebe-se um filósofo a favor da 

escravidão, das grandes propriedades e que denomina os pobres como vagabundos 

ociosos. O Ensaio é um exemplo dessa contradição. 

Nos dois primeiros artigos da legislação assistencial esboçada por Locke há a 

previsão de prisão e trabalhos compulsórios aos homens que fossem encontrados em 

situação de mendicância. 

Segundo o autor, os pobres na Inglaterra pululam, multiplicam-se em todo o 

reino e se tornaram um fardo pesadíssimo para a sociedade que trabalha e paga 

imposto.  

Todos precisam de comida, bebida, roupas e aquecimento. Tudo isso sai das 
provisões do reino, quer se trabalhe ou não. Supondo, então, que existam 100 
mil pobres na Inglaterra vivendo a expensas da paróquia, ou seja, sendo 
sustentados pelo trabalho de outras pessoas (pois assim é com todos os que 
vivem de esmolas sem trabalhar. (LOCKE, 2007, p.235) 

Para ele, o motivo desse aumento está diretamente ligado ao crescimento do 

vício e do ócio, pois estes são homens aptos ao trabalho, mas que optaram de livre e 

espontânea vontade viverem na mendicância. Assim, segundo Locke, das principais 

medidas a serem adotadas é a criação e execução de leis adequadas que resolva esse 

problema. Ela deve existir para resolver a questão posta, ou seja, os vagabundos e 

ociosos viverem à custa do trabalho alheio, por isso que o filósofo inglês sentenciou o 

trabalho compulsório aos homens que fossem encontrados em situação de 

mendicância, como ele mesmo atesta: “Considerado corretamente, isso nos mostra qual é o 

verdadeiro e apropriado auxílio aos pobres. Consiste em encontrar trabalho para eles e tomar 

cuidado para que não vivam como parasitas do trabalho alheio.”. (LOCKE, 2007, p.235) 
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Ora, como um filósofo que parte da lei da Natureza como precípua e do 

pressuposto de que todos os homens têm direito à vida e a governarem a si mesmos 

chega a uma conclusão dessas? Qual a ligação entre esta e a concepção da pobreza e 

das leis assistencialistas? Qual a importância dessa teoria na contemporaneidade e sua 

contribuição para a democracia? Ora, obviamente a “questão dos pobres” é mui 

pertinente às sociedades ditas democráticas e de direito. Essas são algumas das 

perguntas que serão problematizadas no trabalho a ser desenvolvido.   

Ou seja, tendo em vista que a resolução de tais questões é complexa, não se 

pretende o esgotamento do tema, e sim a problematização do mesmo. De todo modo, 

o que se pretende destacar é que muitas das questões discutidas por Locke continuam 

atualíssimas. As discussões sobre a bolsa família (grande parte da sociedade vê essas 

políticas governamentais como meramente assistencialistas, como se os trabalhadores 

estivessem sustentando os desocupados) e mais recentemente, a ração diária12 que 

pode ser implementada pelo prefeito da cidade de São Paulo, João Paulo Dória são 

exemplos disso.  

As ideias lockeanas, por conseguinte, permeiam o ideário de nossa sociedade. 

A mendicância era passível de detenção até 2009. Muitas pessoas ainda veem as 

políticas de proteção social como algo moralmente odioso e acham que pobreza está 

ligada à degradação moral, e não à forma como a sociedade está organizada. 

Nesse contexto, analisar o Ensaio Sobre a Lei Assistencial é mui pertinente. 

Afinal, pouquíssimos trabalhos se debruçaram sobre os textos “menores” de Locke e 

suas consequências econômicas, políticas, éticas e jurídicas em uma sociedade dita 

democrática. 

Palavras-chave: Lei assistencial, Locke, pobreza. 

 

 

 

 

                                                           

12 Um granulado nutricional que seria distribuído à população economicamente vulnerável. 
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O filósofo Yves-Marie André (1675 – 1764), mais conhecido como Padre André, 

desenvolveu um trabalho muito prolífico, porém pouquíssimo explorado no Brasil, 

acerca do Belo, indicando seus graus e relações na natureza e no espírito. Na sua obra 

intitulada Essai sur le Beau, André apresenta algumas das características do Belo e suas 

provas de como a educação exerce um papel importante nos juízos acerca do que 

aceitamos como sendo belo na natureza.  

Yves-Marie André expõe em seu primeiro discurso, de uma maneira 

tipicamente cartesiana, que atribuir a ideia do Belo à educação é o principal erro dos 

filósofos que tratam sobre o tema. Para André, tornar a ideia do Belo dependente dos 

preconceitos da educação, do capricho e da instituição da humanidade ocasiona um 

afastamento daquilo que constitui a essência dessa ideia. Ou seja, tudo passa a ser mero 

preconceito travestido de teoria do belo. Ele afirma ainda que o Belo (seja sensível ou 

inteligível) só pode ser alcançado através da razão: o sensível, pela razão atenta às 

ideias que ela recebe dos sentidos; o inteligível, pela razão atenta às ideias do espírito 

puro.  

Uma importante discussão que está presente no primeiro capítulo de sua obra, 

é sobre o direito que as pessoas acreditam possuir em afirmar que algo é ou não é belo. 

Disso decorre, em última instância que, segundo André, esse direito só tem 

fundamento se o analisarmos como um conjunto de juízos arbitrários. Por exemplo, de 

onde vem essa predileção pela cor branca? Alguns vão afirmar que é porque o branco 

está mais próximo da luz, por isso o branco representa paz e conhecimento. É o oposto 

das trevas, que remetem a algo obscuro. O filósofo de Châteaulin vai afirmar que isso 

não tem fundamento algum se não for analisado como um preconceito adquirido 

através da educação. Para tal, recorre a uma obra de um negro onde este apresenta 

razões pelas quais crê que sua pele é uma medalha de honra para o seu povo. Ou seja, 
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André nos mostra que o fundamento desses juízos sobre o que, supostamente, é o belo 

em si, é arbitrário, está longe de ser uma discussão acerca da essência. Sendo arbitrário, 

não devemos apenas analisar o objeto por ele mesmo, mas analisa-lo por seu contexto. 

O cidadão europeu, por exemplo, que dá fundamentos para a cor da sua pele ser mais 

bela que a cor da pele de um negro, está exercendo, mesmo que sem perceber, um 

papel de dominação que é visto no decorrer da história. Nesse aspecto, o critério do 

belo (arbitrário) passa a ser moral. Tanto a análise dos “defeitos” de uma obra de arte 

quanto sua valorização em relação às outras, evidencia que o indivíduo foi ensinado a 

gostar daquele tipo de obra e idolatrar determinados artistas. 

Com isso, André deseja ir além em sua análise acerca do Belo: alcançar o Belo 

em sua essência, não apenas esse suposto belo que é imposto de maneira arbitrária. 

Esses critérios, que têm papel regulador, apresentam razões para não enxergar os 

autores dos séculos XVII e XVIII como autores cercados de preconceitos, como “frutos 

do seu tempo”. Se um autor que está situado entre os séculos XVII e XVIII, já 

apresentava razões para crer que os preconceitos acerca dos juízos sobre o Belo são 

frutos da educação e contextos, não há algo de tão novo para a contemporaneidade se 

vangloriar, criticando seus predecessores por algo que também foi pauta de discussão. 

A comunicação visa apresentar essas relações entre o Belo e a educação em 

André e quais são os critérios necessários para não recair em juízos sem fundamentos, 

ou seja, meros preconceitos. 

Palavras-chave: André, belo arbitrário, fundamento. 
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O meu trabalho consistirá em fazer algumas aproximações entre Condorcet e 

Holbach no que concerne à articulação entre educação, democracia e laicismo. Mais 

especificamente, tratarei das contradições e limites do ensino religioso nas instituições 

públicas em detrimento de outros campos do conhecimento rotulados como 

“ideológicos”, como, por exemplo, a Filosofia. 1) Em um primeiro momento, refletirei 

sobre a “Primeira memória: natureza e objeto da instrução pública” das Cinco memórias 

sobre a instrução pública de Condorcet. Quando o filósofo considera a educação em sua 

totalidade, afirma que ela está para muito além de uma instrução positiva. Ela abrange 

todas as opiniões sejam de cunho político, moral e religioso. A liberdade de proferir 

determinadas opiniões acerca desses assuntos seria uma quimera à medida que a 

sociedade fosse o parâmetro do que as gerações seguintes devessem acreditar. Aqueles 

que ingressam em um meio social trazem consigo as opiniões que lhes foram 

fornecidas pela educação e não são mais livres, transformando-se meros reprodutores 

de seus mestres. Condorcet aponta para a dificuldade de libertarem-se de seus 

grilhões, pois quando alguém crê estar obedecendo à própria razão, está na verdade 

seguindo o fluxo da mentalidade coletiva. Da mesma maneira, talvez não fosse livre o 

indivíduo que pensasse de acordo com a sua família, mas aí seria uma outra questão 

já que concepções sobre política, moral e religião não são iguais dentre diferentes 

cidadãos, tornando-se perceptível nenhuma crença é universal. Nesse sentido, sendo 

impossível a uma crença determinada aspirar à universalidade, tal impossibilidade 

levará a uma desconfiança a respeito de sua veracidade consensual. Nesse sentido, 

quando Condorcet define o que uma instrução comum deve se propor, ele toma o 

cuidado de aí excluir o ensino das opiniões religiosas. Nenhuma autoridade pública 

poderá pender para uma opinião determinada a respeito e muito menos agir arbitraria 

e universalmente, mas entrever e defender uma total separação entre o ensino da 
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moral e o ensino da religião. Assim, o fim último da educação é de submeter todas as 

opiniões a um livre exame das gerações vindouras e não ratificar opiniões 

estabelecidas. Quanto ao motivo velado que levam os defensores do afastamento da 

Filosofia do ensino público, Condorcet arremata: é o desejo de tomarem distância dos 

que podem observá-los, para ludibriarem os outros à vontade e, mais do que isso, é o 

temor de que a Filosofia lance sobre a sua conduta uma luz certeira, que faça vir à tona 

tanto a insignificância de suas ideias como a profundidade de seus objetos. 2) Em seu 

escrito A Moral Universal, o barão de Holbach alinhar-se-á às teses de Condorcet sobre 

qual lugar deve ter o ensino religioso na educação pública, se é que tem algum. 

Defendendo que sob a tutela de autoridades políticas tirânicas, a educação só poderá 

ensinar aos guardiões das leis que estas sejam entregues aos caprichos da tirania, aos 

favores e às violências do poder, denuncia o oportunismo dos ministros da religião em 

ensinar a moral e imprimir os seus preceitos aos mais jovens. Se a experiência mostra 

que a religião é impotente para combater o que leva incessantemente os indivíduos ao 

mal, Holbach ironiza quando afirma que os motivos apresentados pelas doutrinas 

religiosas para conduzi-los ao bem são muito espirituais e incompreensíveis para os 

meros mortais. Aos próprios moralistas devotos é inescapável admitirem que suas 

pregações repetitivas são deveras inúteis diante da grande maioria impelida por forças 

irresistíveis às malhas do vício. Ignorando as causas naturais que agem 

incessantemente, a religião revelada limita-se a ainda entender que o homem é 

depravado por natureza. Holbach denuncia a banalidade da educação pública devido 

à sua incapacidade de adaptação ao caráter, às disposições naturais e às tendências dos 

jovens que a recebem, tampouco às profissões diversas que os pais os destinam. Do 

plebeu ao jurisconsulto, todos recebem a mesma educação que alguns destinados a se 

tornarem teólogos e sacerdotes. Estes, por sua vez, são incumbidos da formação dos 

cidadãos, sendo formados conforme à necessidade daqueles que os ensinam e não de 

acordo com as suas próprias necessidades e objetivos. Segundo Holbach, esse modelo 

educacional apresenta uma moral rigidamente monástica e antissocial como se fosse o 

caminho para a perfeição. Contudo, o mais breve exame permite constatar que ela só 

convém a alguns poucos e não a todos os cidadãos, que faz com que a educação pública 

a dissemine entre os alunos e estes, por sua vez, a venerem como maravilhosa, não 
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tendo a menor audácia para colocá-la em prática. No que concerne à Filosofia e ao seu 

ensino o diagnóstico do Barão não é nada consolador: nesse contexto educacional anti-

democrático e de desnaturalização pedagógica do homem, deliberadamente a 

Filosofia é proscrita, excluída da educação pública, ficando isolada, enlanguescendo-

se à medida que é desprezada.  

Palavras-chave: Condorcet, democracia, educação, Holbach, laicismo. 
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O Trabalho Escravo Contemporâneo (TEC)13 é um fenômeno social global que, 

apesar de ilegal, se mantém, com o descarte de vidas e com a garantia de vantagens do 

ponto de vista econômico e operacional para o explorador. Esta prática ilícita advém, 

principalmente, da condição de vulnerabilidade dos mais pobres, a qual é causa de 

exclusão social e de inserção destes sujeitos na rede de exploração do trabalho humano, 

que alicia indivíduos de maioria jovem, analfabeta e de regiões com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (OIT, 2011). De acordo com o sociólogo Kevin Bales 

(2012), a escravidão contemporânea é mais vantajosa que a antiga escravidão, 

legalmente permitida, mas que possuía alto custo, lucros baixos e dificuldade para 

obter mão de obra. O TEC, ao contrário, tem baixo custo de recrutamento da mão de 

obra, o lucro é maior em razão da rotatividade e os indivíduos são considerados 

descartáveis, devido ao grande contingente de trabalhadores desempregados e em 

situação de miserabilidade. 

No entanto, a construção da definição de trabalho escravo adotada no âmbito 

internacional e interno constitui em um campo político-ideológico de vigorosas 

disputas, vez que o entendimento vai desde a ideia restritiva que exige o cerceamento 

                                                           

13 Nesta pesquisa, optou-se pelo termo Trabalho Escravo Contemporâneo (TEC) para denominar todas 
as formas atuais de escravidão por considerar ser esta a expressão que melhor dimensiona o problema 
social. 
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do direito de liberdade do obreiro, até a compreensão mais adequada com a atualidade 

em que há as variadas formas de exploração que constituem trabalho escravo, com o 

controle da autonomia individual, colocando o indivíduo em completa 

vulnerabilidade. Para além das diferenças de significado, há também uma variedade 

na terminologia empregada, quer na legislação internacional e nacional, quer na 

literatura especializada, tais como: trabalho escravo contemporâneo, escravidão 

contemporânea, trabalho em condições subumana, trabalho forçado, servidão, 

servidão por dívida, escravidão por dívida, escravidão branca, redução à condição 

análoga à de escravo, trabalho análogo ao de escravo, superexploração do trabalho, 

nova escravidão. 

No Brasil, em 2003, a fim de erradicar o trabalho escravo no país – como 

consequência da cobrança internacional e da ação de atores sociais internos – foi 

alterado o art. 149 do Código Penal para atualizar o conceito de trabalho escravo, 

intitulado de “condição análoga à de escravo”. Com a alteração legislativa, houve o 

esclarecimento de que reduzir alguém à condição de escravo é não somente a privação 

de liberdade, mas também a exposição às situações nas quais é impossível garantir sua 

dignidade, como a jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho. A 

mudança na legislação penal foi acompanhada de um conjunto de políticas públicas 

de combate à prática ilegal, bem como do fortalecimento do seu sistema de fiscalização. 

Paralelamente, as disputas para fragilizar o conceito acontecem tanto no âmbito 

legislativo, com a proposição de projetos de lei para reduzir o conceito, como na 

aplicação prática do dispositivo legal, diante da interpretação restritiva de muitos 

operadores do sistema de justiça. Neste cenário, mais recentemente, a Portaria MTB nº 

1129 de 13 de outubro de 2017, sob o pretexto de dispor “sobre os conceitos de trabalho 

forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão 

de - ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho” 

(BRASIL, 2017) tentou reduzir o alcance do conceito de TEC para enquadrá-lo somente 

nas situações em que houvesse a restrição da liberdade do indivíduo. Assim, apesar 

de a legislação avançar na definição do conceito para assegurar a proteção dos 

indivíduos vítimas da escravidão e na punição dos escravagistas, há uma 

concomitante atuação estatal e de outros agentes sociais detentores de poder para 
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reduzir o conceito, facilitar a prática da escravidão e assegurar a impunidade dos 

envolvidos. Tem-se, assim, a mera vida do indivíduo gerida para o exercício do poder 

sobre a mesma.  

Neste sentido, as condutas estatais não são comumente compreendidas em sua 

totalidade, pois por vezes escondem as suas reais justificativas e finalidades. Na 

contemporaneidade, a atuação dos Estados ocidentais ocorre através de mecanismos 

de intervenção biopolítica para gerir a vida de seus cidadãos, esta gestão política da 

vida acontece por intermédio de um cálculo de custos pelo governo para o exercício 

do seu poder soberano. Para Agamben (2014), o paradigma do poder moderno consiste 

na “gestão de coisas e pessoas” com o objetivo de produzir sujeitos governáveis a 

partir da captura de sua subjetividade. A estrutura da biopolítica moderna determina-

se, então, pela decisão sobre o valor ou (des)valor da vida e o soberano é quem decide, 

produzindo a vida nua do homo sacer, figura do direito romano arcaico, que representa 

o caráter sacro da vida humana e que concentra em si circunstâncias aparentemente 

contraditórias14. Aplicando-se ao TEC, a vítima do trabalho escravo encontra-se 

desnudado de qualquer tutela jurídica, pois tem a sua subjetividade capturada, o que 

o reduz a um corpo “qualquer”, ao portador de uma vida nua, isto é, uma vida política 

(bíos) reduzida à zoé, vida animal, a potencialidade do que seria, dentro de toda a sua 

impotência. O trabalhador escravo é, por assim dizer, um homo sacer. 

Esta pesquisa, em desenvolvimento, analisa o significado, na perspectiva da 

biopolítica, das disputas em torno do conceito de trabalho escravo contemporâneo a 

partir do estudo da Portaria MTB nº 1129 de 13 de outubro de 2017 e dos debates 

surgidos em torno do significado desta ação estatal que abandona à vulnerabilidade 

as vítimas da escravidão contemporânea. Sendo assim, os direitos humanos se tornam 

inaplicáveis nas situações em que são mais necessários. Os direitos humanos, portanto, 

não são inerentes ao ser humano e a sua simples invocação e positivação jurídica não 

se mostram suficientes para efetivá-los. Nesta pesquisa, concebem-se os direitos 

humanos na linha da teoria de Hannah Arendt (2012), a qual, ao refletir sobre a 

                                                           

14 Um indivíduo que o povo julgou por algum delito, e não é lícito sacrificá-lo, porém, se alguém o matar, 
não será condenado por homicídio (AGAMBEN, 2014, p. 79). 
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experiência histórica do totalitarismo, tece crítica ao suposto caráter universalista dos 

direitos humanos e demonstra o seu paradoxo, pois estes “direitos inalienáveis” nunca 

foram eficazes na proteção dos apátridas e dos refugiados (displaced person) e de outros 

“refugos da terra”15.  Diante deste cenário, a presente pesquisa propõe-se tentar lançar 

luz ou ao menos problematizar como a discussão em torno da restrição do conceito de 

TEC estabelecida pela referida Portaria, enquanto tática de controle e manutenção de 

poder sobre a vida, serve para consolidar a vida nua do trabalhador escravo na 

sociedade contemporânea. 

Palavras-chave: Biopolítica, trabalho escravo contemporâneo, vida nua. 
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Ficou evidente, em pesquisa realizada há cerca de dez anos pela Fundação Perseu 

Abramo, que parte considerável da sociedade brasileira sente, para dizer o mínimo, 

certo desconforto na presença de pessoas de ateus, agnósticos e outras categorias como 

essas. O trabalho, com que se pretendia, na realidade, aferir graus de intolerância com 

relação a certas orientações sexuais, consistia, em parte, em dirigir-se aos participantes 

da seguinte maneira: “Vou falar de alguns grupos de pessoas e gostaria que você 

dissesse o que sente normalmente quando vê ou encontra desconhecidos do tipo 

deles”. Dois desses “grupos de pessoas” se destacaram bastante quando comparados 

a outros, a saber, “usuários de drogas” e “gente que não acredita em Deus”. Este 

último, como se sabe, foi o que obteve número de respostas de participantes que 

diziam sentir “repulsa/ódio” igual à dos usuários de drogas (17%), mas tinha um 

resultado para “antipatia” ainda maior (25%). Isso significa que, nos termos da 

pesquisa, 42% por cento da sociedade brasileira tenderia a ver ateus de maneira 

negativa, simplesmente por serem ateus.  

 Esse resultado pede cautela, já não tivemos acesso à metodologia empregada e 

a critérios de exclusão ou inclusão de participantes. Ainda assim, é possível notar que 

mesmo na Universidade, conhecida por ser um terreno mais, por assim dizer, 

tolerante, conversas de corredor e situações de sala de aula permitem dizer que o 

resultado não seria surpreendente, mesmo dez anos após a realização da pesquisa. 

Outras considerações, porém, talvez sejam mais importantes. Ora, a sondagem não 

incluiu, nas categorias acerca das quais se pretendia aferir os sentimentos da 

população, religiões afro-brasileiras, nem aquelas que são percebidas sob a alcunha 

geral do neopaganismo. Além disso, “gente muito religiosa” foi considerada uma 

única categoria, independente de denominação. Finalmente, grupos como gays, 

lésbicas, travestis e transexuais talvez sejam considerados de maneiras bastante 
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diferentes hoje, dado o modo como vêm se desenrolando os debates como identidade 

de gênero e orientação sexual nos últimos anos.  

 Alguns pontos, entretanto, não podem ser ignorados: ateus (e agnósticos, 

também percebidos como “descrentes”, além de geralmente fazerem parte dos 

mesmos grupos de promoção da ciência e crítica de religiões instituídas) são um grupo 

geralmente discreto. Mesmo organizações como a Atea promovem eventos apenas 

esporádicos e, como qualquer um pode perceber, não têm grande cobertura por parte 

da mídia. Não é o que acontece, digamos, com o segundo lugar da pesquisa: usuários 

de drogas são frequentemente apresentados pela mídia como pessoas não confiáveis e 

associadas ao crime. Além disso, emissoras de televisão de grande porte mantêm em 

suas grades programas que apoiam a chamada política de guerra às drogas, com 

apresentadores frequentemente se recusando a apresentar a dependência química 

como um problema de saúde pública e tratando usuários e traficantes como se 

estivessem em um mesmo pé.  

 Esse ponto, aliado à proximidade da porcentagem que “rejeita” descrentes e a 

da que “rejeita” usuários de drogas, permite levantar uma suspeita: se “aqueles que 

não acreditam em Deus” são “repudiados” ou “antipatizados” por uma parcela tão 

significativa da população, é por conta da percepção de que eles são uma ameaça à 

ordem moral estabelecida. Trata-se de notícia velha: a ideia de que a crença em Deus 

seria a única maneira de garantir uma conduta conforme à moralidade vigente 

acompanha a cultura do ocidente já há séculos. Para ficar em um exemplo 

particularmente conhecido, lembremos que John Locke, que tem a esse respeito 

posturas bastante progressistas para seu tempo, defendia, em sua Carta acerca da 

Tolerância, que não se deve tolerar os ateus, entre outras coisas porque não haveria 

garantias de que eles se absteriam de uma conduta danosa à comunidade. Pouco antes 

dele, Pierre Bayle já teria defendido a possibilidade de uma república de ateus ser 

melhor que uma composta por cristãos. No século XVIII, o debate acerca da 

possibilidade de haver o ateu virtuoso ocupou muitos dos autores mais conhecidos da 

época, tanto entre os mais conhecidos autores do iluminismo francês, tais como 

Voltaire e Diderot, quanto outros, a exemplo de David Hume. 
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Não é possível ignorar que a religiosidade bastante arraigada que observamos 

por estas bandas tem consequências políticas bastante vultosas. Um bom exemplo 

ocorreu recentemente, quando, em 27 de setembro do ano passado, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que ficaria autorizado o ensino religioso de 

matriz confessional nas escolas públicas. A presidente do tribunal, a ministra Cármen 

Lúcia, justificou o voto de minerva a favor dessa posição afirmando que, sendo 

facultativa a matrícula na disciplina de ensino religioso, não haveria qualquer afronta 

ao princípio de laicidade do Estado em uma decisão como essa16. Esse é um fato que 

poderia nos tentar a perguntar, tendo em vista a laicidade do Estado, se seria 

facultativo, por exemplo, que um ateu (ou um agnóstico, ou um adepto do candomblé, 

ou um neopagão) pagasse a fatia de impostos reservada ao provimento de salários de 

professores de ensino confessional. Tratemos, porém, de nos restringir à influência do 

discurso religioso na política. Pode ser importante lembrar, à guisa de contexto, que, 

na mesma semana, noticiou-se que uma professora foi afastada de seu trabalho em 

uma escola no Paraná por dar “aulas sobre Marx”. Do mesmo modo, houve 

manifestação, não tanto tempo depois, à porta de um campus da UERJ em que se 

realizava evento sobre o centenário da Revolução Russa. Ora, independentemente de 

posição política, trata-se de evento historicamente significativo, que não pode deixa de 

ser estudado em disciplinas de cursos como História e Ciências Sociais. 

Certo movimento apoiado por grande parte da chamada bancada evangélica, o 

qual se diz ferrenhamente contra doutrinação em sala de aula, não se mobilizou contra 

nenhum dos três casos neste parágrafo. Parece que mesmo ele vem tomando, de 

maneira consistente, o papel de um grupo relativamente poderoso que tem um projeto 

claro de formação religiosa que é, nos termos em que está colocado, percebido como 

parte de um projeto de formação moral.  

                                                           

16 É pertinente lembrar, a esse respeito, que, mesmo que o ensino religioso no Brasil supostamente seja 
pautado pelo respeito à pluralidade de crenças, foi instituído na esteira do Decreto 7107, de 11 de 
fevereiro de 2010, que se inicia com o texto “Considerando que o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Santa Sé celebraram, na Cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, um Acordo relativo 
ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil”. O ensino religioso é instituído, portanto, tendo em 
vista um background especificamente católico, que não seria complicado ampliar, dada a realidade 
brasileira, para outras denominações cristãs, mas que, no que diz respeito à prática, seria excludente 
para com outras crenças. 
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 O que está em jogo, portanto, é a velha discussão sobre eventuais conexões entre 

religião e moralidade, associada à discussão sobre a constituição de um projeto de país, 

a ser concretizado, em parte, pela via da educação. Trata-se de uma discussão 

tipicamente moderna, que vem sendo conduzida em um país que tem uma 

Constituição inspirada, em ampla medida, em ideais modernos. Não parece 

despropositado, assim, recuperar alguns avisos de um autor moderno que se 

preocupou em reconstituir aspectos importantes do fenômeno religioso, com viés que 

foi indiscutivelmente crítico, mas historicamente rigoroso. 

 Em nossa exposição, recorreremos à obra de David Hume, em particular a 

ensaios como “Da Superstição e do Entusiasmo” e à História Natural da Religião, para 

realizar algo como um diagnóstico das maneiras como a religião vem influenciando os 

debates sobre direitos no contexto brasileiro contemporâneo. Partiremos da concepção 

humiana segundo a qual superstição e entusiasmo são passíveis de ser consideradas 

doenças do espírito para, então, mostrarmos em que medida a aplicação dessas 

categorias permite um posicionamento no que diz respeito à relação entre religião e 

política tal como ela vem se desenhando em nosso país. 

Palavras-chave: Brasil, Hume, religião, política. 
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O presente artigo tem como norte a discussão acerca do imbricamento teórico 

entre política e educação nas reflexões de Nicolas de Condorcet. Em seus escritos sobre 

a instrução pública bem como em seus textos jurídico-políticos, Condorcet apresenta 

um quadro teórico acerca da educação moderna tendo em vista reformar os estudos 

em um amplo projeto político e pedagógico de instrução pública para a França do 

século XVIII. Tal projeto tinha em vista discutir e promover melhorias na situação do 

ensino estendendo-se do primário ao ensino superior. Para Condorcet “a instrução 

pública é um dever da sociedade para com os cidadãos” e, portanto, ainda segundo 

ele, “seria inútil declarar que todos os homens têm o mesmo direito; seria inútil que as 

leis respeitassem esse princípio fundamental da justiça, se a desigualdade das 

faculdades morais impedisse a maioria de gozar desses direitos em toda a sua 

extensão”. Sendo assim, a instrução pública passa a ser encarada como um direito e 

um dever do estado para com os cidadãos. Do ponto de vista social o indivíduo só 

conquista a liberdade por meio de uma ação política e educacional, ou seja, quando os 

cidadãos instruídos passam a reconhecer e a se beneficiar dos seus direitos. No plano 

jurídico, Condorcet participou da formatação do plano de constituição para a França 

de 1793. Os princípios e as motivações do plano de constituição, além de reforçarem a 

necessidade de obediência às leis e de submissão das vontades individuais à vontade 

geral, reafirmam o valor do exercício da liberdade natural do homem. O exercício 

pleno da liberdade requer um plano educativo que sirva como principal veículo de 

promoção aos direitos naturais de cada homem. No artigo 6º da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, adotado pela convenção nacional no dia 23 de julho 

1793, na França, lê-se: “A liberdade é o poder que pertence ao homem de fazer tudo o 

que não prejudica os direitos de outro; ela tem por princípio a natureza, por regra a 

justiça por salvaguarda a lei, seu limite moral é nesta máxima: não fazer a outro o que 
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não queres que te façam a ti”. Para que o exercício pleno da liberdade seja efetivado 

por via da educação, o pensamento pedagógico de Condorcet mostra seu vigor, 

sobretudo, quando esclarece que: “Quando a lei torna os homens iguais, a única 

distinção que os divide em várias classes é a que vem de sua educação”. A partir disso, 

o valor aqui atribuído à educação por Condorcet aparece como condição inegável para 

atingir a liberdade. Em outras palavras, somente aqueles que são devidamente 

educados podem romper com a desigualdade e exercer suas funções como cidadão. A 

partir dessa inter-relação entre educação e liberdade preposta no projeto político e 

pedagógico de Condorcet extraímos o principal objetivo do nosso artigo, a saber, 

discutir a ideia de educação como sendo a única arma que a sociedade pode oferecer 

ao cidadão com vistas a livrá-lo da tirania e conquistar a liberdade. No Plano Político 

e Constituição elaborado por Condorcet em 1793, especialmente no artigo XXIII, lê-se: 

“A instrução é necessidade de todos e a sociedade deve igualmente a todos os seus 

membros”. Assim, do ponto de vista político e jurídico, o direito à instrução pública 

engendra a liberdade, em outras palavras, coloca em marcha as potencialidades 

naturais do homem. Uma vez conquistada a liberdade, o cidadão não se deixa dominar 

pela tirania e escapa das superstições impostas pelas autoridades clericais ou estatais. 

Têm-se em conta, portanto, que há uma forte imbricação política e educacional nos 

escritos de Condorcet. Tal imbricação perpassa também por uma discussão ética, uma 

vez que, quando o estado deixa de garantir a todos uma educação pública de 

qualidade condena os cidadãos a viverem sob o amparo da ignorância. Assim, quanto 

maior for o número de ignorantes menores são as chances do progresso das Luzes.      

Palavras-chave: Cidadania, educação, instrução pública, liberdade, política. 
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  Castoriadis eleva o Caos, enquanto princípio originário, a mais do que uma 

etapa que antecede o Cosmos – a ordem. Para tal, o filósofo retorna aos gregos para 

destacar que com o advento da filosofia (e da razão simultaneamente, de acordo com 

a concepção tradicional da filosofia ocidental), o Caos não seria apenas uma etapa a 

ser superada, em direção ao cosmo, mas seria, antes de tudo, fundamento ontológico 

de tudo que existe. A partir daí, portanto, Castoriadis lembra do surgimento da 

democracia na pólis grega, como resultante de uma visão originária ontológica do 

mundo e da vida efetiva, tendo o Caos como o grande protagonista. Com o boom da 

concepção de razão iluminista, que situa o Caos num patamar sempre inferior e oposto 

às características ordenadoras da razão, a técnica aparece como instância primeira de 

sua superação. A dicotomia entre Caos e Cosmos, ressaltadas pela visão iluminista, 

prioriza sempre o Cosmos em detrimento do Caos, lançando as sementes para o 

surgimento e o risco das concepções totalitárias do mundo e da vida social, que 

compromete as relações efetivamente democráticas.  

Nossa intenção consiste em compreender o motivo pelo qual a Democracia, 

concebida como Caos – num viés negativo, apresenta-se como ameaça à Ordem 

(cosmos), supostamente adequada e benéfica as teias sociais. Em função dos últimos 

acontecimentos políticos no Brasil, grupos e associações propõem a intervenção militar 

como solução para rechaçar qualquer sinal de bagunça nas relações institucionais e 

sociais. Assim, debater a gênese dessa visão distorcida de proposição aparentemente 

democrática – uma vez que ela mesma se auto anula, torna-se primordial para se 

romper com o risco de um futuro não – democrático. 

O pensamento de Castoriadis, que recupera o Caos como necessidade e 

possibilidade de emancipação criadora, ajuda-nos a pensar a Democracia não apenas 
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como um regime político específico, mas como frequente abertura ao novo, ao 

imprevisível, descentralizando o poder nas esferas apenas institucionais. A 

Democracia acontece a todo momento, em qualquer lugar, quando pessoas vivem e 

convivem em comunidades e interagem em vista a trocas efetivas de visões de mundo, 

muitas vezes discordantes.  

A partir do pensamento filosófico de Castoriadis, percebe-se que a Democracia, 

em seu fundamento e condição de existência, não pode abrir mão da ideia e sentimento 

em relação a alteridade, no sentido de não se vislumbrar a aniquilação do outro – como 

outro, enquanto proposição e estratégia para implantar uma Ordem diante de um 

Caos, supostamente ameaçador para as relações sociais. 

De fato, as manifestações do Fascismo, na história mundial, indicam que líderes 

políticos representaram – e podem representar, as aspirações de um desejo coletivo 

por uma ordem prescritiva, firmada por um modelo e regime políticos previamente 

estabelecidos. Para Castoriadis, os regimes políticos planificados vão, inevitavelmente, 

atentar contra a dimensão criadora individual e coletiva da vida social, já que 

pressupõem a homogeneidade e identidade como condição sine qua non.  

Partindo, pois, do conceito de Caos proposto por Cornelius Castoriadis, nossa 

principal intenção consistirá em estabelecer uma relação entre o atual contexto de 

enfraquecimento da democracia representativa no Brasil, com o surgimento de 

expressões focadas na concepção de sociedade ordenada, disciplinada e homogênea 

como suposto antídoto para o que seria o seu oposto: a sociedade caótica, diversa e 

heterogênea. Em resumo, a apresentação se deterá nos seguintes pontos: explanação 

do conceito de Caos, em sua relação com a Democracia, desenvolvido por Castoriadis; 

as contribuições do tema para pensar a Democracia hoje; a necessidade de se buscar 

alternativas para minar as estratégias de enfraquecimento das instâncias e da vida 

efetivamente democrática. 

Após a explanação dos tópicas acima, será possível responder nossa 

problemática fundamental: Como lançar luz sobre a concepção vigente que concebe o 

Caos enquanto desvio da vida social, comprometendo as instâncias democráticas? A 

partir desse ponto, outras questões virão como consequência, uma vez que os 

discursos vigentes situam o Caos no mesmo patamar simplista da "anomia", 
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"bagunça", "indisciplina", o que atenta contra a Democracia, numa tentativa de 

aniquilar a heterogeneidade, a espontaneidade, o potencial criador humano – 

individual e coletivo, resultando também na estratégia de se minar grupos sociais 

específicos, relegando-os à invisibilidade social. São questões, portanto, que 

contribuem para pensar os desafios da Democracia hoje, uma vez que em vários 

momentos da história, ela aparece muito mais como empecilho à organização da vida 

social, do que como abertura para uma vida plena, em que haja convivência e respeito 

a alteridade. 

Palavras–chave: Caos, Cosmos, democracia, pólis.  
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 Tomando como referência a trajetória de Claude Lefort (1924-2010), a 

comunicação visa apresentar uma visão de conjunto dos caminhos que sua reflexão 

percorreu para reabrir a questão da democracia na segunda metade do século XX e 

elaborar a seu respeito uma concepção filosófica renovada.  

Lembraremos, num primeiro momento, que até o final dos anos 1950 Lefort 

recorre a conceitos centrais do pensamento de Marx (luta de classes, proletariado, 

revolução) para fundamentar sua crítica ao novo sistema de dominação figurado pela 

URSS sob o nome de socialismo. Nesse sentido, o pensador francês busca elucidar o 

papel do Partido Comunista, a natureza da burocracia enquanto nova classe 

dominante e a posição de imanência do poder totalitário enquanto poder 

consubstancial à sociedade. Tal crítica, em grande parte elaborada por Lefort durante 

sua vinculação ao grupo Socialisme ou Barbarie, desenvolve-se guiada por certa 

concepção da revolução. Trata-se de uma revolução compreendida como obra 

autônoma da classe trabalhadora, que, portando uma experiência acumulada de ações 

e lutas ao longo da história, seria capaz de superar as figuras de sua própria alienação 

(por exemplo, as burocracias dirigentes) e elaborar, no enfrentamento da dominação 

burocrática/capitalista e com o auxílio de instituições conformes à liberdade 

(sobretudo os conselhos), uma nova ordem social fundada não apenas na gestão 

proletária da produção, mas na positivação do poder proletário em toda a extensão 

social. Concepção, diga-se de passagem, que se nutriu e ao mesmo tempo se viu 

corroborada pela Revolução Húngara de 1958, que pareceu a Lefort encaminhar-se 

conforme aqueles princípios.  

Isto pontuado, buscaremos mostrar as principais questões que Lefort se colocou 

a partir dos anos 1960 e cujo desdobramento conduziria o filósofo a tomar distância 

dessa ideia de revolução e a se voltar para uma reinterrogação da democracia 
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moderna. Já em 1965, num curso ministrado em Caen (resumido posteriormente no 

ensaio “Marx: de uma visão da história a outra”), Lefort começa a dar os primeiros 

sinais de distanciamento com relação aos conceitos-chave Marx, problematizando em 

particular sua concepção de história centrada na práxis de um único sujeito político (o 

proletariado), a quem caberia superar as contradições da sociedade capitalista e 

instituir uma sociedade sem divisão social, livre de toda relação de exploração e 

dominação. À luz da experiência do totalitarismo, Lefort é levado a questionar, nessa 

representação da história legada por Marx, o estatuto da divisão social que a sustenta 

(divisão empírica, constituída nas relações de produção), a ideia de um sujeito universal 

a quem estaria reservado o exclusivo potencial da criação histórica, e, principalmente, 

a imagem da sociedade instituída pela revolução: sociedade sem divisão social ou 

conflito, homogênea, transparente, concorde consigo mesma. 

Acolhendo as transformações impostas tanto pelo plano teórico (com o 

aprofundamento da crítica ao totalitarismo e o impacto do longo estudo sobre 

Maquiavel), quanto pelo plano histórico (com a emergência dos movimentos de 

resistência no Leste Europeu, os relatos dos dissidentes soviéticos, a onda contestatória 

de Maio de 68, etc.), Lefort se propõe a tarefa de repensar a natureza da democracia 

para além dos marcos em que a crítica marxista ou a definição liberal a tinham 

historicamente encerrado.  

De um lado, era preciso ultrapassar não apenas a concepção histórica de Marx 

e sua compreensão da divisão social, mas a própria crítica de inspiração marxista que 

tende a reduzir a democracia à expressão política da burguesia, tomando-a como o 

regime das liberdades formais; em outras palavras, era preciso mostrar que a 

democracia não é burguesa, mas obra e luta das massas organizadas em prol de 

direitos que colocavam em xeque privilégios próprios às classes dominantes. De outro 

lado, era preciso afirmar que a democracia é algo mais do que um conjunto definido 

de instituições ou de procedimentos regulares e que, embora implique uma referência 

ao Estado de direito, é caracterizada por uma práxis social e por uma interrogação 

sobre a legitimidade que excedem os próprios limites do Estado, forçando-o a 

transformar-se pelo acolhimento das reivindicações e pela criação de novos direitos. 
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Por fim, buscaremos indicar que é no trabalho de interpretação da obra de 

Maquiavel que são gestados os pilares que sustentam a concepção da democracia em 

Lefort, erigida a partir dos anos 1970. Não se trata, evidentemente, de uma simples 

transposição de conceitos que ignoraria a diferença dos tempos. O que Lefort busca 

em Maquiavel é o acesso a uma nova via de compreensão da divisão social, da posição 

do poder e da lógica da história. Isto porque, segundo Lefort, Maquiavel vincula à sua 

reflexão política uma reflexão sobre a história, o desejo do povo, a liberdade e a lei. 

Maquiavel desvela uma forma de historicidade assentada sobre uma divisão originária, 

inultrapassável: em toda cidade, encontra-se a oposição do desejo dos Grandes de 

comandar e oprimir e o desejo negativo do Povo enquanto recusa da opressão. Disso 

Lefort constitui a principal coordenada de sua concepção da democracia: o social 

somente existe na e pela divisão, não há poder que não se institua a não ser pela divisão 

social, nela permanecendo imbricado, a ela exposta, forçado a lhe dar uma resposta e a 

acolher as reivindicações que nascem do desejo de liberdade sob o risco de, não o 

fazendo, deixar ruir os fundamentos da adesão e da obrigação social. Em síntese, o que 

Lefort extrai de Maquiavel é uma compreensão da lógica da história como um 

movimento agônico e sem fim (télos), que se engendra pelo trabalho incessante que 

uma sociedade faz sobre as suas divisões e conflitos; um movimento intrinsecamente 

ligado ao desejo e à ação popular, mas que não poderia superar a relação assimétrica 

entre Grandes e Povo, pois é esta própria relação que desencadeia e sustenta o 

movimento da sociedade histórica e da produtividade dos conflitos que resultam na 

criação de direitos.  

Palavras-chave: Democracia, divisão social, poder, revolução. 
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No tomo I da sua obra magna, O mundo como vontade e representação (2015a, p. 

401 [I 408]), Schopenhauer faz referência direta a uma passagem de importância capital 

no pensamento político de Aristóteles: “O objetivo do Estado é que as pessoas possam 

viver bem, ou seja, de maneira harmoniosa e bela17”; mais ainda, o filósofo alemão 

considera que essa máxima é muito oportunamente aplicável a sua teoria do Estado. 

Além disso, se afigura tentadora a hipótese de que as semelhanças teóricas entre os 

dois filósofos não param por aí, graças a uma breve seção do tomo II de MVR18, 

intitulada Vida da espécie; nela Schopenhauer visa apoiar sua conclusão metafísica de 

que a vida da espécie é ontologicamente anterior à do indivíduo. Isso talvez sugira que 

os argumentos dessa seção possam concordar, em alguma medida, com mais pontos 

da política aristotélica, quais sejam, o homem como um animal naturalmente cívico e 

o Estado como o primeiro objeto a que se propôs a natureza19. 

Entretanto, como conciliar mais essa suposta concordância com a admitida 

descrença schopenhaueriana no Estado como o meio mais adequado para perfazer a 

felicidade do gênero humano? Ele chega mesmo a considerar “disparatado [...] o 

teorema de que o Estado é condição da liberdade [...] e, com isso, da moralidade” 

(SCHOPENHAUER, op cit., p. 400 [I 408]). Para solucionar essa espécie de curto-

circuito no pensamento do filósofo alemão, teremos de recorrer a outros textos seus, 

sobretudo às § 62 e § 63 do tomo I de sua obra principal. A primeira trata do direito, 

ou justiça temporal20, e nela Schopenhauer faz suas reflexões sobre política, porquanto 

ele trata da origem do Estado, da sua natureza e seu papel na realização do bem-estar 

                                                           

17 Schopenhauer cita essa passagem no original; a transcrição que apresentamos aparece no fim da 
página em uma nota do tradutor, o Jair Barboza. 
18 Assim faremos referência, a partir de agora, a obra O mundo como vontade e como representação. 
19 Para as considerações de Aristóteles sobre a natureza cívica do homem e o Estado como meta 
privilegiada da natureza,  Cf. ARISTÓTELES, 2002, p. 5.  
20 Direito, na terminologia de Schopenhauer, também significa justiça temporal, em oposição à justiça 
eterna, da qual ele trata num registro não prático, mas metafísico. 
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humano. Já na segunda, o autor aborda o tema da justiça eterna, ou justiça metafísica, 

e nela temos contato com uma argumentação mais abstrata, por meio da qual o autor 

se mostra bastante pessimista no Estado enquanto meio de efetivar nossa felicidade. 

Em suma, o presente trabalho pretende explicar a aparente dissonância entre 

três teses de Schopenhauer. A primeira, assumidamente de matriz aristotélica, afirma 

a) o bem-estar dos cidadãos como fim máximo que o Estado deve buscar; a segunda 

pode sugerir que o homem tem alguma essência cívica e necessidade da existência do 

Estado para ser feliz e viver de forma plena, na medida em que diz que b) a vida da 

espécie é ontologicamente anterior à do indivíduo; por último temos a assertiva que não 

parece encaixar muito bem com as outras duas, qual seja, c) o Estado é incapaz de 

perfazer a felicidade humana. Essa última afirmação distancia completamente o 

pensamento de Schopenhauer daquilo que a tese b) parece insinuar, pelo que pode 

demarcar um claro limite entre a sua teoria política e a de Aristóteles.  

Talvez os resultados desse nosso estudo também tenham algo a nos dizer sobre 

a atual situação da democracia brasileira, ainda que de forma negativa e após alguma 

ginástica intelectual mais atrevida. Por exemplo, ao seguir as premissas aristotélicas 

assumidas por Schopenhauer, ergue-se uma dolorosa e fulminante questão: é possível 

falar em democracia no Brasil, se temos dificuldade mesmo de enquadrar nosso país 

na definição de Estado assumida por esses filósofos? E nos momentos em que o filósofo 

alemão se distancia de Aristóteles, podemos questionar até que ponto a descrença na 

capacidade do Estado de garantir o bem-estar de seus cidadãos nos autoriza a tanta 

passividade diante da crise de representatividade pela qual passamos. 

Palavras-chave: Estado, felicidade, política, Schopenhauer. 
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Em muitos momentos de sua obra, Rousseau assinala com nitidez a função 

política da linguagem: “Persuadir homens reunidos”, “influir na sociedade”, diz o 

segundo Discurso21; possuir um “uso na vida civil”, reforça o texto Pronunciação22. No 

Ensaio sobre a origem das línguas, é possível perceber uma visão otimista acerca do poder 

da eloquência e do uso público da linguagem para o bom andamento de uma 

república, o que não se observa em outros textos. Por exemplo, ao abordar os critérios 

para se medir a saúde de um corpo político, no segundo capítulo do livro IV do 

Contrato social, Rousseau afirma que “quanto mais reinar o acordo nas assembleias, isto 

é, quanto mais se aproximarem as opiniões da unanimidade, tanto mais dominante 

também será a vontade geral; porém, os longos debates, as dissenções, o tumulto, 

prenunciam a ascendência dos interesses particulares e do declínio do Estado”23. 

Rousseau busca, sem cessar, estabelecer a unidade do corpo político e qualquer 

manifestação de dissenso é encarada como uma ameaça. No Contrato social, qualquer 

burburinho na assembleia pública é encarado pelo autor com maus olhos. No Ensaio, 

por sua vez, o discurso do orador, nos tempos antigos, tem seu lugar. 

A partir daí, procuraremos analisar quais relações podem existir entre regimes 

políticos e a fala ao longo do Ensaio sobre a origem das línguas. Trata-se, pois, de 

confeccionar uma história da liberdade e da escravidão dos povos a partir da análise 

de suas línguas24 e vice-versa: analisar cada língua a partir da investigação da história 

e das condições sociais, políticas e econômicas de cada povo. Por meio dessas relações 

                                                           

21 Rousseau, J-J. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. OEuvres Complètes. 
Tome III. Paris: Éditions Gallimard, 1964, p. 148 e 151, respectivamente. 
22 Rousseau, J-J. “Prononciation”. In: Mélanges de littérature et de morale. OEuvres Complètes. Tome II. Paris: 
Éditions Gallimard, 1961, p. 1249. 
23 Rousseau, J-J. Du contrat social. OEuvres Complètes. Tome III. Paris: Éditions Gallimard, 1964, p. 439. 
24 Foucault, Michel. As palavras e as coisas. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 122. 
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existentes entre sistemas políticos e linguagem será possível estabelecer a diferença 

entre o lugar da fala e da eloquência na antiguidade e na idade moderna. 

Será à luz de outro texto, não da autoria de Jean-Jacques Rousseau, mas de um 

de seus maiores intérpretes brasileiros, que o capítulo final do Ensaio ganhará sentido. 

O autor em questão é Luiz Roberto Salinas Fortes e seu livro se chama Retrato calado. 

Trata-se de um livro que não versa sobre o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. É 

antes uma mistura de autobiografia (descrição de fatos, mais precisamente, relatos dos 

encontros do autor com a repressão militar nos tempos de ditadura) e de 

autoconhecimento. Cito: 

Como se, de repente, a própria realidade, pegando-me pela palavra, se 
pusesse a ilustrar e comentar as peripécias abstratas do discurso filosófico, 
corporificando as teses de Trasímaco, convertendo-as em gestos, 
transformando-as em manipulação concreta do desavisado pesquisador, até 
então serenamente empoleirado no conforto das especulações pedagógicas. 
Trasímaco também intercepta, interrompe, corta; sua intervenção é também 
um curto-circuito na amena indagação de Sócrates. Lembram-se de como 
adentra o gramado naquele primeiro livro da “República” de Platão? 
Trasímaco, em várias ocasiões, “enquanto falávamos, tinha tentado tomar 
parte na conversa, mas fora impedido por seus vizinhos, que queriam ouvir-
nos até o final”. E na “pausa que fizemos, quando acabara eu de pronunciar 
estas palavras, ele não se conteve mais, tendo se recolhido sobre si mesmo, 
lançou-se sobre nós como se fosse para nos dilacerar”. [...] A socrática 
representação desmorona, as entranhas do regime se entremostram, 
pulverizando os malabarismos ideológicos dominantes. Os herdeiros de 
Trasímaco, filósofo de um novo tipo, fazem funcionar, de maneira até então 
insuspeitada pela nossa ingenuidade, apesar dos compêndios marxistas 
devorados, os torpes mecanismos do poder. Mas o abismo, na realidade, é 
imenso entre a literatura e o choque, entre o argumento e a porrada; e o que 
responder à porrada, como contra argumentar à desgraça senão através do 
grito ou da rajada de fezes?25 

O paralelo entre o texto de Rousseau e a autobiografia de um estudioso de sua 

obra assume aqui um valor bastante rico. Salinas expõe o momento em que a 

linguagem é capturada pela violência. O instante em que a voz se cala. Contudo, o 

autor se afasta das reflexões de Rousseau: 

Sócrates é obrigado a redobrar seus esforços, a comprovar sua boa fé na 
investigação, a demonstrar a legitimidade do diálogo e da interrogação. Mas 
a partida, no universo do grande diálogo, está de antemão ganha. Trasímaco 

                                                           

25 Fortes, Luiz Roberto Salinas. Retrato calado. São Paulo: Editora Marco Zero, 1988, p. 14-16. 
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acaba por aceitar o diálogo, seu rubor denuncia sua má fé, ele acaba por se 
calar, confundido no anonimato do círculo dos dialéticos.26 

Tudo se passa como se na linguagem e por obra da linguagem o adversário do 

discurso, o homem da violência fosse, por assim dizer, desarmado e conquistado. Ele 

seria transportado para o universo da razão. Permanecemos aqui no terreno da batalha 

da Razão contra seu adversário, a violência. E, mais do que isso, a partida já está de 

antemão ganha em favor do razoável. O que está em jogo nas reflexões de Rousseau 

sobre o destino das línguas, por contraste, não é essa esperança ou aposta no fim da 

violência. Não há no Ensaio um combate em que a vitória do razoável esteja garantida 

antes do início da disputa. Bento Prado Júnior acrescenta que “a violência não remete 

mais a pré-humanidade, ao grau zero da História; ao contrário, ela é o seu produto 

mais refinado, Fim da História e Fim do Discurso”7. 

Palavras-chave: Linguagem, política, Rousseau, Salinas Fortes. 
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A relação que se estabelece entre um governo instituído e seu povo sempre foi 

alvo de estudos e reflexões, e nas ultimas décadas, com o advento da internet e das 

mídias digitais, foi possível analisar mais de perto os fatores que contribuem para 

aprimorar ou deteriorar a comunicação entre aqueles que estão no poder e aqueles que 

não estão. Essa relação Estado-povo é talvez o mais complexo aspecto da filosofia 

política, pois como sabemos, ou se não, que saibamos agora, os mecanismos legais não 

são suficientes para garantir um exercício coerente do poder. A tradição contratualista 

define o Estado como uma construção humana, ou seja, um acordo entre indivíduos, 

sem a interferência de algum tipo de inspiração divina ou extrassensível. Esse acordo 

pressupõe sempre que aquilo que passa a se chamar sociedade civil abra mão de certos 

direitos, dentre eles o principal é o direito à violência. O Estado se torna então uma 

instituição que concentra em si a força legitimada, que só deve ser usada para atingir 

o objetivo de organizar a sociedade e garantir a paz de seus membros. Então, como em 

todo acordo, cada parte tem uma responsabilidade a ser cumprida.  Porém, o que 

acontece quando esse acordo não é cumprido? Quando o pacto é rompido por parte 

do Estado? Ou seja, quando aqueles que estão no poder extrapolam suas funções, 

fazendo uso da máquina estatal para benefício próprio, ou mesmo fazendo uma gestão 

ruim de seus recursos. Certamente haverá uma resistência do governo à iniciativa dos 

cidadãos de dissolvê-lo. O que acontece então? Sabemos que do ponto de vista 

individual, o direito prevê uma série de deveres a serem cumpridos e também uma 

série de punições a serem aplicadas em caso de crime cometido. Dessa forma, um 

indivíduo criminoso frente ao Estado de direito, é julgado e punido de acordo com seu 

crime. Porém, do lado contrário, quando é o Estado quem comete crimes, não se 
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estabelece um processo tão simples de julgamento e execução. Que possibilidades 

podem haver de punir um Governo criminoso ou negligente? 

A primeira possibilidade é a de que a própria dinâmica democrática dê conta 

de solucionar os problemas causados pelo governo. Em um país de caráter republicano 

e democrático espera-se que as ações de um governo reflitam positivamente ou 

negativamente no que se chama opinião pública. Dessa forma, as pressões sociais 

pacíficas, por si só forçariam o governo a mudar o curso de sua ação ou mesmo 

influenciar de forma determinante o rumo do processo eleitoral seguinte, colocando a 

atual situação política em condições impossíveis de se manter no poder. A segunda 

possibilidade é a de recorrer aos meios legais previstos na constituição do país. 

Certamente que em caso de crimes cometidos pelo governo, os meios legais de 

dissolvê-lo seriam os mais óbvios. Porém, mesmo em caso onde apenas estejamos 

falando de má administração, é possível e previsto que o povo possa pedir a saída 

prematura do poder executivo. Nesse caso, é necessário que o poder judiciário seja 

forte o suficiente para avançar contra o governo. Aqui, é preciso que os três poderes 

que constituem o Governo estejam em boa sincronia. A influência que um pode exercer 

sobre o outro tenderá a contaminar o processo de dissolução do Governo. Por fim, 

chegamos à terceira possibilidade de dissolução do governo. Remove-lo por vias não 

legais. É bom que se saiba que tirar um governo do poder sem o auxílio das forças 

democráticas ou jurídicas certamente será um processo doloroso e traumático. Além 

disso, um movimento popular de reivindicação da soberania flerta com dois extremos 

perigosos, a saber, o pacifismo e o fascismo. Pacifismo é a atitude excessivamente 

demagógica, onde o povo, por não se dar conta de sua real situação, mas ainda assim 

insatisfeito com o Governo, busca atingi-lo através de atitudes moralistas ou 

meramente discursivas, sem empreender atitudes reais de engajamento político.  

Dessa forma, o pequeno ou nulo efeito pode gerar seu outro extremo: o fascismo. Por 

fascismo se entende o excessivo emprego de violência atrelado a uma adesão aos 

símbolos nacionais do país. O problema do fascismo é que ele vai além de um 

movimento combativo contra um governo indesejado. Ele deseja secretamente atingir 

o poder por vias não democráticas. Encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos 
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nos parece a posição essencial para promover uma dissolução eficaz sem sacrificar a 

própria população e o bom andamento do país. Para isso é preciso que estejam claras 

quais as reivindicações do movimento, seu objetivo e principalmente um plano 

igualmente claro de como as coisas ocorrerão dali para a frente, pois o que se observa 

é que após qualquer revolução cria-se um limbo ou lacuna que eventualmente é 

ocupada por um novo governo, quase sempre igual ou pior ao anterior.  

  Concluímos reconhecendo que não deixamos claro o que seria essa oposição 

que não seja pacífica, mas que também não resulte em conflito. Mas o que podemos 

destacar é que há inúmeras armadilhas e resistências à uma organização popular, de 

forma que não é simples resistir a seu próprio governo, pois a população normalmente 

encontra-se sectarizada, sem meios eficazes de intervenção e participação democrática, 

sem meios de resistência à força militar do Estado e principalmente sem ferramentas 

intelectuais que permitam à maioria de seus cidadãos se posicionar politicamente 

diante de uma temática tão complexa. 

Palavras-chave: Democracia, política, sociedade civil. 
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  Pretende-se mostrar que a comédia A Mandrágora mantém uma relação com os 

outros escritos políticos de Nicolau Maquiavel, principalmente com sua obra mais 

conhecida: O Príncipe. A partir deste entrelaçamento, o recurso à fraude se destaca na 

obra, à medida que é usada como expediente a serviço do ator político, já que através 

dela se constroem as ilusões que devem substituir a realidade por uma encenação 

montada pelo ator que procura conquistar a aquiescência coletiva para legitimar a 

busca de sua glória.  

A mandrágora é uma peça em cinco atos, que a primeira vista parece girar em 

torno do desejo concupiscente de Calímaco pela bela e fiel esposa de Messer Nícia, 

Lucrêcia. A despeito da união estável e tranquila, o casal sofre por desejar uma criança, 

mas, mesmo tendo o apoio dos médicos florentinos, ela não consegue engravidar. A 

par desse desejo do casal, o embusteiro Ligúrio vê no ardor sexual de Calímaco pela 

intocável Lucrêcia o meio para continuar desfrutando das benesses geradas pelo 

convívio com os ricos e influentes personagens.  

Colocando-se a serviço do Messer Nícia e também de Calímaco, o industrioso 

Ligúrio consegue contar com a colaboração do marido, da mãe da esposa, do frei 

Timóteo, de um “falso médico”, (o próprio Calímaco) e do servo deste Siro, para a 

realização do “adultério consentido”, que consistiria na ingestão de uma raiz de 

mandrágora antes do coito. Esta planta, devido as suas propriedades naturais, 

engravidava a possuída e, ao mesmo tempo, ceifava a vida do macho possuidor. 

As diversas interpretações suscitadas vão além do simples mote do “desejo”, 

dando possibilidades a outras narrativas de viés trágico. Não obstante, entre os seus 

caminhos possíveis, observa-se no desenvolvimento da encenação teatral, a função que 

compete à fraude como um expediente de conquista dos desejos cobiçados pelos atores 

políticos, que são considerados publicamente proibidos. Tal situação anuncia a 

perspectiva do realismo político do Florentino: a existência humana é marcada por 
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uma luta conflituosa em busca da autossatisfação, mas não há óbices para tal 

consecução quando se utiliza da fraude com virtù. 

A perspectiva do conflito ocorre na ficção do Florentino, sendo também 

necessário utilizar os mesmos meios da vida real para encontrar uma solução: ora a 

força, ora a astúcia; ferramentas indispensáveis para ação política. Aliás, Maquiavel já 

havia identificado tais instrumentos quando discorre sobre a natureza do leão e da 

raposa. Em “O Príncipe”, Maquiavel aduz que o ator político deve ter a virtù necessária 

para o exercício do mando, à medida que as circunstâncias assim exigirem. Nas duas 

obras em lide, ele sublinha a questão do conflito e da aparência, mas em A mandragóra, 

a fraude torna-se instrumento de excelência para a consecução de um fim. Essa 

perspectiva, como bem se sabe, era uma marca do Florentino, o que, por sua vez, era 

inevitável que dedicando tanto tempo a reflexão política, esse traço não se imiscuísse 

em sua produção teatral.  

Tanto em A mandrágora como em O Príncipe já não existem, de antemão, valores 

dominantes que refreiem a conduta dos atores. Ao que tudo mostra, esconde-se uma 

derradeira intenção, o que não deixa de ser uma visão pedagógica do pensamento 

político de Maquiavel. Por conta disso, transborda na comédia uma série de referências 

opacas às suas principais obras do Florentino, tornando esta peça literária uma ocasião 

decisiva para expressar suas ideias com as devidas reticências que se faziam 

necessárias a um teórico político amargurado com sua exclusão dos assuntos públicos.  

Nos tempos atuais, a ideia de democracia se ligou à perspectiva de que a 

convivência social exige a aquiescência popular tanto na questão da legitimidade como 

no recurso à força ou na elaboração das regras políticas. Acrescente-se que, graças aos 

aspectos formais da democracia, são formadas as instituições que estabelecem os 

valores que devem ser perseguidos, bem como os que devem ser evitados. A questão 

dos valores democráticos, como se vê, está adstrita ao discurso político, à proporção 

que é constituinte para justificar a real dimensão de um Estado, principalmente 

quando vigora a ideia de que o Estado é formado por cidadãos que têm direitos 

fundamentais e deveres para com seus pares. 

A questão da democracia não está em discussão nestas duas obras, mas no 

tempo presente, como se sabe, ela é a fórmula político-jurídica que o Estado assume 
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para cumprir o seu fim funcional: promover a justiça social e o equilíbrio político, 

geradores da paz. A questão democrática, conforme se observa, domina o imaginário: 

os atores políticos tentam passar a imagem de que são governos eficientes e 

promotores do bem-estar social, exercendo suas atribuições com legalidade, nunca 

agindo em prol de seus interesses particulares. E até mesmo quando recorrem a força 

“legítima”, tentam mostrar que estavam subordinados à lei. Afinal de contas, em uma 

democracia, como se vê, a aquiescência popular é o que garante um bom governo. 

As grandes revoluções políticas que ocorreram na história tentaram passar a 

imagem de que os homens têm um valor em si, cabendo a razão política elaborar uma 

forma em que este princípio poderia ser atingido. Duas tradições, com suas respectivas 

especificidades, ganharam proeminência na afirmação de que o ser humano tem 

direitos naturais que serão atingidos no decurso da história. Não obstante as 

divergências quanto as atribuições do Estado neste processo político, ambas se 

estreitam com a concepção de que cabe a democracia conduzir os homens a um ideal 

de sociedade. Conforme se vê, embora os indivíduos vivam em sociedade, eles 

possuem interesses particulares que, na maioria das vezes, são conflitantes entre si. No 

caso dos atores políticos que assumem um protagonismo na condução sócio-política, 

percebem que as convenções sociais limitam suas ações à medida que devem perseguir 

seus próprios interesses e, ao mesmo tempo, encobrir suas ações devido as exigências 

impostas pelo contexto político.   

Em a mandrágora, percebe-se que a ordenação pública combate aos corruptores 

da moral vigente, motivo que os obriga a encobrirem suas ações a magistratura 

responsável pela administração da justiça. Não obstante, as normas não são um óbice 

a consecução dos desejos considerados impróprios, desde que envolto em justificativas 

louváveis, ainda que em si, não tenham tal intenção. A peça mostra como as pessoas 

tem bases motivacionais para suas ações, mas somente aqueles que sabem usar a virtù 

podem criar as condições para satisfação pessoal em detrimento dos prejuízos 

coletivos. 

Nesse sentido, como se disse, a questão dos interesses particulares dos atores 

políticos, que existem a todo tempo e não podem conflitar com as regras de 

convivência social, deve ser obtida através de fórmulas pouco transparentes, 



Caderno de resumos – IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política da UFS – ISBN 978-85-7822-606-0 

160 

 

encobertas em discursos e encenações teatrais a fim de que à luz não descortine os reais 

objetos de interesses em lide e, igualmente, que eles não sejam vistos com nitidez pelas 

retinas dos observadores. Nesse sentido, o discurso político serve, às vezes, como um 

expediente ilusório, uma ferramenta, construída para um fim específico: afastar as 

verdadeiras motivações ao mesmo tempo em que exalta virtudes que agregadas ao fim 

da ação justificam os expedientes utilizados. Afinal de contas, em um regime 

democrático, as motivações das ações dos atores políticos devem seguir os ditames da 

lei e o respeito às instituições, portanto, quando as convenções impedem estes de 

obterem seus interesses particulares, devem eles desviarem o foco de seu propósito 

para outra direção, dando ares de ações virtuosas aos seus desideratos e impedindo 

que seus concidadãos tenham uma visão clara do que se pretende alcançar. Por meio 

da fraude o ator político simula seus interesses como se fossem interesses do bem 

coletivo e nesse caso, simularia uma democracia, mas que se vista sem as ilusões, não 

poderia ser democracia. A democracia atual talvez seja, na verdade, uma encenação 

ilusória do interesse coletivo, uma fraude que esconde o objetivo real, que é o interesse 

particular. 

A peça de Maquiavel mostra como à fraude é utilizada para conquistar um fim 

e, ao mesmo tempo, sem ferir os valores dominantes. A peça surge a pretexto de causar 

o cômico, mas mostra o trágico da política, sendo, talvez, um instrumento de reflexão 

para entender o modo como os interesses particulares bem ocultos podem ser 

perseguidos sem ofender os interesses coletivos. 

Desse modo, ler a mandrágora é mais uma forma de conhecer a reflexão política 

do Florentino e, em tempos contemporâneos, perceber como o caminho à democracia 

pode ser apenas mais um expediente da fraude já anunciada por Maquiavel. 

Palavras-chave: Democracia, fraude, Mandrágora, Maquiavel, política. 
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Na democracia, o homem busca o seu bem-estar material e a satisfação das 

necessidades de sua vida privada. Ocupado em adquirir a própria fortuna, não dispõe 

de tempo nem energia para participar da vida política. Entretanto, esse homem não 

vive sozinho, mas em uma sociedade onde, afirma Alexis de Tocqueville, os interesses 

unem os homens27. 

Em A Democracia na América – Livro I28 Tocqueville desenvolve uma concepção 

original: a de que a grande novidade da democracia era a igualdade de condições. Essa 

igualdade não impede que existam ricos e pobres, mas dá aos homens a ideia de que 

são semelhantes e que podem possuir as mesmas coisas materiais. A tendência dessa 

sociedade fundada na igualdade de condições é cada homem viver isolado, 

independentemente do outro, preocupado apenas com seu espaço privado e com o 

acúmulo de sua fortuna.  

Entretanto, Tocqueville apresenta em DA1 um modelo de sociedade 

democrática onde não há essa desarticulação do corpo social: o estado social 

democrático norte-americano. A partir desse modelo, que será analisado neste 

capítulo, diz Tocqueville: “o que serve de laço entre os elementos diversos? O que faz de tudo 

aquilo um povo? O interesse é o segredo” (Oeuvres I, p. 29). Os homens, na democracia 

americana, não vivem separados pois há algo que os unem.  

Ao observar os Eua, Tocqueville compreende que a composição dos homens 

para a formação de um corpo político se deve à formação de um vínculo político 

baseado no interesse. O interesse impulsiona o homem a participar da vida política e 

a agir no espaço público. Por manter ativo o espaço público, o interesse se torna uma 

categoria política fundamental para o funcionamento e a conservação de uma 

                                                           

27 TOCQUEVILLE, 2005, p. 310. 
28 Neste resumo, a obra A Democracia na América – Livro 1 será representada pela abreviatura “DA1”. 
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sociedade democrática. 

O interesse como um princípio da democracia é uma tese construída por 

Tocqueville a partir de um modelo epistemológico, qual seja, os Eua de 1831. As 

práticas políticas norte-americanas descritas pelo autor permitem inferir significados 

ao termo interesse e demonstram esse termo como uma categoria fundamental para o 

contexto democrático. 

Tocqueville, afirma Manent, busca na experiência política norte-americana uma 

essência, uma natureza da democracia29. Ele quer descobrir nos Eua o que se deve 

temer e o que é permitido esperar de uma sociedade democrática. E, nesta 

comunicação, prestende-se apresentar de forma breve o percurso indutivo proposto 

por Tocqueville ao definir e analisar o experimento americano, a fim de compreender 

a relação entre o interesse e a sociedade democrática moderna. 

A democracia americana é, em alguma medida, o caso de todo o genero humano 

e, em DA1, Tocqueville apresenta o interesse como uma categoria política fundamental 

capaz de dar alicerce a uma sociedade que não se sustenta mais sob os dogmas da 

virtude ou da fé. Os Estados Unidos oferece uma resposta concreta à questão colocada 

neste capítulo: o que une os homens democráticos que estão cada vez mais 

preocupados com a sua vida privada? O que faz o homem democrático agir no espaço 

público se estão preocupados apenas com o seu espaço privado? 

A resposta dada por Tocqueville é que é o interesse o principio da ação e da 

razão na democracia. O interesse é uma teoria social que estabelece que o homem deve 

agir visando o que lhe é útil e é uma teoria da ação, pois move o homem em direção 

ao seu interesse particular, ao interesse comum e ao interesse geral que dão alicerce 

para o funcionamento da organização política e social do estado social democrático 

norte americano. 

A base da constituição moral do homem democrático é a satisfação do seu 

interesse particular, considerando-o como as necessidades e desejos mais imediatos. A 

principal necessidade desse homem é o seu bem-estar material e ele se move 

conscientemente na direção de sua satisfação. E disso resulta duas consequências 

                                                           

29 MANENT, 1993, p. 9. 
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importantes que contribuem para o funcionamento da democracia: o homem 

democrático entende que é útil para assegurar o seu interesse particular  a obediência 

à lei e o patriotismo. Ele obedece a legislação e ama a pátria por entender sua utilidade 

no âmbito da sua esfera privada. 

Além disso, o homem democrático compreende a importância da sua 

participação na esfera pública para fins de satisfazer os seus interesses. É 

imprescindível que ele se apresente nas discussões e na construção dos interesses 

comuns da comunidade que está inserido, pois só assim irá garantir que seus interesses 

sejam defendidos e que prevaleçam nas decisões políticas. A participação política do 

cidadão é um instrumento político de grande utilidade para o cidadão garantir a 

satisfação dos seus interesses no âmbito político.  

E, também, a defesa do interesse geral da nação se faz útil para o homem 

democrático e para o regular funcionamento da democracia. Esse interesse refere-se à 

constituição de um espaço político nacional capaz de unir as pequenas comunas, 

transformando o país em um corpo político forte, unido e capaz de manter a ordem e 

a tranquilidade indispensáveis para a manutenção do bem-estar material do homem. 

Na perspetiva apresentada, parece que tudo é feito por interesse no estado 

social democrático norte-americano. Ou melhor, tudo é feito considerando o que é útil 

ao homem democrático. A utilidade marca a busca do homem, sendo uma dimensão 

transversal que impregna todas as esferas de sua vida. 

Por isso, propõe-se aqui, pensar a relação entre o interesse e a democracia 

utilitária. Considera-se o termo democracia utilitária a partir do pensamento do 

sociólogo Christian Laval. No Capítulo III da sua obra L’Ambition Sociologique, ele 

escreve sobre Tocqueville e a democracia utilitária. Para ele, Tocqueville apresenta 

uma democracia que se funda no dogma utilitarista, que ignora todo sacrifício 

autêntico, puro e desinteressado do homem democrático em prol do corpo político. O 

utilitarismo é posto pelo sociólogo como algo que está na linguagem de Tocqueville, 

nas suas descrições das práticas sociais e como uma categoria teórico-política. 

Alexis de Tocqueville, em DA1, parece realmente aceitar o dogma do interesse 

e da utilidade como razão social última e fundamental da democracia. Pois, como 

acertadamente apresenta Laval, “o interesse é o único princípio da ação projetado para 
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funcionar e é o que melhor atende o autoregulamento do comportamento individual”30 Ou seja, 

numa sociedade em que o homem só aceita obedecer a si mesmo e a sua razão 

individual, o interesse é uma categoria política indispensável para a normatização 

social, para a manutenção da ordem e para o regular funcionamento institucional.  

Apesar de discordar do sociólogo Christian Laval, que apresenta a democracia 

de Alexis de Tocqueville como uma democracia utilitária, tendo a aceitar que, 

considerando as categorias trabalhadas aqui, estamos afirmando uma democracia 

utilitária. A partir disso, temos ainda algumas perguntas essenciais a serem 

investigadas, como: qual o problema de uma democracia utilitária que não busca ter 

como alicerce nenhum aspecto moral? Ela se sustenta no tempo? Ou seja, resta 

compreender os efeitos políticos de se estabelecer uma democracia sob o alicerce do 

interesse, e isso ainda requer um longo caminho a ser percorrido durante a pesquisa 

que se pretende realizar no doutorado. 

Palavras-chave: Democracia, interesse, utilidade, utilitarismo. 
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De diferentes maneiras, teses e argumentos kantianos reverberam no debate 

político contemporâneo. Arendt, Habemas, Foucault, Rawls, Lefort são alguns 

personagens do século XX, que apesar de possuírem teses, métodos e interesses bem 

díspares, dedicaram-se em algum momento à reinterpretação de importantes textos 

kantianos. Para situarmos talvez o menos conhecido entre eles, Lefort, por exemplo, 

caracteriza a modernidade a partir do processo de separação das esferas do Poder, do 

Direito e do Saber, indicando com isso a emergência de um espaço público (em que se 

dá a luta pela afirmação e o exercício de liberdades civis e políticas) sobre o qual o 

Poder não mais teria legitimidade para determinar seus modos de expressão ou 

produção. Sem pretender fazer de Lefort um herdeiro de Kant, essa ideia de separação 

das esferas do Poder e do Saber permeia toda argumentação de Kant sobre o espaço 

de um uso público da razão no mundo letrado e também nas dinâmicas das 

instituições superiores de ensino. Em alguma medida na modernidade, a liberdade da 

razão se constrói sobre o pressuposto de um lugar fora dos limites do Poder ou do 

governante. É em especial sobre tal ponto que se desenvolve esta apresentação a partir 

de um recorte de textos de Kant. É mais comum considerar o pensamento político 

kantiano, a partir da “Doutrina do direito” – livro que compõe a Metafísica dos costumes 

–, uma vez que nela encontramos a defesa de um Estado enquanto república baseado 

na noção de direito, defesa que privilegia o que podemos chamar hoje de Estado 

Democrático de Direito. Mas em outros textos (principalmente os que foram 

publicados em revistas), podemos também notar o grande esforço de Kant para 

legitimar a liberdade de pensamento e/ou da crítica, uma pauta sempre atual e 

privilegiada quando se trata do ajuizamento sobre o caráter democrático de uma 

sociedade. Esse segundo aspecto é o que pretendemos privilegiar nessa na 

apresentação, ressaltando talvez uma das suas maiores dificuldades na concepção 
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kantiana de pensamento livre, a saber, a postulação da obediência.  Com tal objetivo, 

propomos a elaboração de um recorte bibliográfico que tem como ponto inicial o 

paradigmático texto sobre a Aufklärung e a distinção entre uso da razão público e 

privado. Em seguida, nosso recorte contempla uma significativa situação vivida por 

Kant – a advertência e a censura impostas a Kant pelo rei Frederico Guilherme II, 

decorridas da publicação de Religião nos limites da simples razão –, recorrendo a tal 

circunstância histórica é possível problematizar os significados da célebre frase de 

Frederico II, grandemente enaltecida no texto Resposta à pergunta: o que é 

Esclarecimento?, a saber, “Pensai o que quiserdes e o quanto quiserdes, mas obedecei”. 

Considerada de maneira isolada e sob a perspectiva do presente, essa frase pode 

indicar uma limitação extremamente inconveniente e, no entanto, ela traz consigo uma 

referência necessariamente histórica sobre as difíceis condições do livre pensamento 

na Prússia de Kant e as possibilidades de um professor preservar as suas posições 

diante de um regime submetido à arbitrariedade de um ou outro rei. Em outras 

palavras, a atitude de Kant oscila entre a obediência ao governante, no que diz respeito 

aos atos, e o compromisso do seu espírito com a liberdade do pensamento e da razão, 

situada dentro de condições qualificadas como públicas. Oscilação que consiste em 

construir uma defesa do livre pensamento, ressaltando a impossibilidade de tal 

liberdade, própria ao mundo dos letrados, desencadear uma disposição, nos súditos 

em geral, para a desobediência ao governante. Dessa maneira, o livre pensamento em 

Kant, à primeira vista, se negaria a um papel engajado diante de uma disputa política 

ou social. Porém, é digno de nota como a relação entre essa liberdade de pensamento 

e a obediência, que podemos atribuir ao indivíduo Immanuel Kant, se torna ocasião 

para um livro que discorre precisamente sobre o lugar institucional do professor e da 

faculdade de Filosofia diante das outras faculdades e também diante do poder 

governamental de utilizar determinados saberes para a condução dos seus súditos. É 

o próprio Kant que sugere essas inferências na medida em que publica, junto de O 

conflito das Faculdades, um prefácio contendo tanto os termos daquela censura quanto 

a sua resposta ao rei. Nossa apresentação buscará como a relação à primeira vista 

paradoxal (ou até contraditória) entre liberdade de pensamento e obediência, em Kant, 

tem um peso histórico no desenvolvimento cultural contextualizado nos regimes 
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despóticos e, para além disso, pretendemos também mostrar como tal relação 

encontra-se na base de um projeto que visa instituir, para a filosofia, o exercício de um 

papel conflituoso que, mesmo abdicando do poder de se dirigir diretamente contra um 

governo, conseguiria ter um impacto indireto sobre as ações deste último, na medida 

em que preservava a ideia de um lugar público para a livre expressão do saber. Em 

suma, o recorte da nossa apresentação, ao tratar dos mencionados textos e da censura 

imposta à Kant, acaba por explicitar como a estranha relação entre liberdade de 

pensamento e obediência resulta na qualidade conflituosa permanente do saber 

filosófico, conflito que nasce no pequeno mundo letrado, mas que talvez contenha a 

força de legitimar a construção de novos espaços públicos para uma expressão de um 

livre pensamento além dos limites da universidade. 

Palavras-chave: Kant, liberdade, obediência, pensamento, poder. 
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O presente trabalho trata do resultado final da pesquisa que possui como base 

a contribuição de John Milton para o Republicanismo. Nesse sentido, o presente artigo 

se propõe a apresentar e discutir os temas trabalhados durante o projeto de 

pesquisa intitulado Governo, Sociedade Civil e Soberania Popular: A emergência da 

filosofia liberal na Inglaterra do século XVII pelo Departamento de Filosofia da 

Universidade Federal de Sergipe. Dessa maneira, o presente trabalho se propõe a fazer 

um estudo acerca da contribuição de John Milton ao Republicanismo inglês, tomando 

como referência a sua obra A tenência de reis e magistrados. Além disso, se procura 

discutir os princípios republicanos, discutir a influência das questões religiosas na 

esfera política no século XVII e relacionar os temas presentes em A tenência de reis e 

magistrados com os demais objetivos traçados. A metodologia utilizada para a chegada 

do presente resultado se concentrou em dados qualitativos. 

 O método de procedimento empregado foi a pesquisa bibliográfica, à medida 

que a bibliografia, indicada previamente pelo orientador, levou à construção das 

ideias que serão apresentadas. O método de abordagem utilizado é 

o histórico, pois esse compreende que “as instituições alcançaram sua forma atual 

através de alterações de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas 

pelo contexto cultural particular de cada época.” (LAKATOS E MARCONI 2007, pág. 

107 apud PRODANOV, 2013, pág. 37). Nesse sentido, estudar a República e a 

contribuição de John Milton à essa forma de governo traz à tona questões atuais que, 

trabalhando com o método tradicional da Filosofia Política de relacionar a linguagem 

dos textos, os conceitos utilizados pelos autores com os acontecimentos da época, 

levará à compreensão de como o texto reflete o contexto. Finalmente, a metodologia 

dialógica foi utilizada durante a execução do projeto de pesquisa à medida que as 
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reuniões, que aconteciam quinzenalmente, eram pautadas em apresentações de 

seminários sobre trechos das obras e, após a apresentação, dúvidas, questionamentos 

e novas colocações eram explorados.     

Isto posto, a obra A Tenência de Reis e Magistrados de John Milton, publicada em 

1649, está inserida em um contexto de transformações na Inglaterra do século XVII, 

que, dentre outros acontecimentos, pela primeira vez testemunhou um soberano ser 

julgado e morto. Nesse cenário, as monarquias europeias temiam o avanço das ideias 

republicanas após a execução de Carlos I. Em sua narração publicada poucos dias após 

a execução do rei, John Milton desenvolve argumentos que buscam legitimar o 

assassinato dos tiranos, conhecido como tiranicídio. Além disso, Milton traz no cerne 

da sua argumentação os princípios republicanos, dos quais o autor é um grande 

defensor. Nesse sentido, a República é a “forma de governo na qual o povo, em corpo, 

ou somente uma parte dele, detém o poder soberano”, podendo se dividir em duas 

formas, “quando o povo, em corpo, detém o poder soberano, trata-se de uma 

democracia. Quando o poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, trata-se 

de uma aristocracia” (DIDEROT, D’ALEMBERT, 2015, pg. 275 e pg. 279).   

 Além desses pontos, Milton, direciona em sua obra diversas críticas aos 

presbiterianos, os quais demonstraram apoio à execução do rei e depois passaram a 

condená-la. Nesse sentido, tratar das divisões dentro da Igreja Católica do 

século XVI não é o tema central do presente trabalho, no entanto, é relevante traçar 

aqui um breve panorama dada a importância dessas mudanças e visto as críticas que 

John Milton faz aos presbiterianos em A tenência de reis e magistrados. Desse modo, a já 

presente insatisfação de muitos cristãos com a Igreja Católica Romana se consolida em 

função da Reforma Protestante na Europa no século XVI. Assim, ideias 

revolucionárias lideradas por Martinho Lutero contestavam diversas práticas da Igreja 

Católica e desencadeou novas maneiras de pensar a religião, a política e a 

sociedade, conquistando adeptos como John Calvino para o qual, “a Bíblia foi escrita 

para a compreensão de seus leitores.” (HILL, 2003, pág. 43) que espalhou o 

movimento pela Europa.  

 Dessa maneira, o estudo acerca das ideias republicanas e da contribuição de 

John Milton a essa forma de governo requer um olhar bastante atento às questões 
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religiosas, uma vez que na Inglaterra do século XVII a Bíblia pautou as ações dos 

indivíduos pois, “foi aceita como autoridade suprema sobre economia e política, tanto 

quanto sobre religião e questões morais” (HILL, 2003, pg. 52). Dessa maneira, a obra 

de John Milton está inserida em um contexto de transformações na Inglaterra do século 

XVII ao qual a esfera política estava diretamente relacionada com as 

questões religiosas. Assim, aqueles que desejavam participar das discussões políticas 

deveriam ter conhecimento das Escrituras e, isto posto, é fácil compreender o 

porquê da obra de John Milton ser uma das diversas do período fundamentadas na 

Bíblia a fim de dar sustentação lógica aos argumentos apresentados no texto.  

Palavras-chave: Bíblia, John Milton, protestantismo, república, tiranicídio.  
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 A atuação internacional da China pode ser descrita utilizando-se as lentes 

teóricas de perspectivas ocidentais? Estamos diante de mais uma grande potência que 

vai projetar seu poder pelas vias militares? O enfrentamento militar é mesmo a 

estratégia dominante no rol de ações à disposição das elites tomadoras de decisão do 

Partido Comunista? Perguntas como essas têm balizado muito da literatura que vem 

sendo produzida sobre a China no campo das Ciências Sociais em geral, e em 

particular na disciplina das Relações Internacionais. É na esteira destes acontecimentos 

que a academia chinesa na área de Política Internacional tem ganhado força. 

 Cada vez mais, especialistas chineses apregoam a necessidade de se reformar o 

atual aparato teórico utilizado nos estudos sobre a China e a atuação internacional do 

país. Nesse contexto, pensadores locais têm se debruçado sobre as ricas contribuições 

oriundas da herança intelectual ancestral da filosofia chinesa. Entre esses pensadores, 

pode-se destacar Yan Xuetong, professor da Universidade de Tsinghua, onde também 

é diretor do Instituto de Estudos Internacionais. A principal proposta teórica de 

Xuetong (2011) passa por repensar a tradicional teoria realista das Relações 

Internacionais por meio das contribuições da filosofia chinesa. 

 As origens dessa empreitada remontam ao período que antecede a dinastia Qin, 

que governou a China entre 221 e 206 a.C. Mais especificamente, dois momentos da 

história chinesa estão em foco: o Período da Primavera e Outono (770-476 a.C.) e o 

Período dos Estados Guerreiros (475-221 a.C.). O cenário que se observava na China 

durante a época em questão remonta, em alguma escala, ao que a Europa vivenciou 

por séculos: uma competição implacável entre diversos pequenos Estados por 

vantagem territorial. Os chamados Mestres da era pré-Qin, como defende Xu (2011), 
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representavam uma nova categoria que acabara de emergir dentro da política chinesa: 

os intelectuais oficiais. A maior parte nasceu em famílias com poucas posses, mas 

desenvolveram uma capacidade única de aprendizado. Entre os representantes desta 

safra de intelectuais, podemos citar: Confúcio, Lao-Tsé (ou Laozi), Mêncio, Mozi, 

Xunzi, Xu Xing e Zhang Yi. Entre as escolas de pensamento, quatro podem ser 

destacadas: Confucionismo, Taoísmo (ou Daoísmo), Moísmo e Legalismo. 

 De acordo com Xuetong, o estudo do pensamento político na era pré-Qin lançou 

luz sobre um importante período da história chinesa, propiciando contribuições para 

o enriquecimento do corpus teórico das Relações Internacionais. Nas palavras dele, 

todavia, a criação de uma Escola Chinesa das RI é improvável e, de longe, não se 

constitui um objetivo para os pesquisadores da Universidade de Tsinghua. Para Yan, 

a filosofia política dos Mestres da era pré-Qin é, sim, diferente do pensamento 

desenvolvido no ocidente por autores como Hobbes e Maquiavel. No entanto, essa 

distinção desperta uma reflexão mais aprofundada não sobre as diferenças entre Leste 

e Oeste, mas sobre as diferentes formas de se enxergar as relações internacionais. 

 Apesar da repercussão da pesquisa encabeçada por Yan Xuetong, ele não foi o 

primeiro a estudar mais a fundo o pensamento político da era pré-Qin. Já em 1922, 

Liang Qichao publicou um livro chamado History of Pre-Qin Political Thought. Nele, já 

era discutido questões como o militarismo dos legalistas e o pacifismo de outros 

pensadores. Um impasse, contudo, ficava claro na obra de Qichao: não havia diferença 

clara entre política doméstica e questões internacionais. 

 Ao todo, há quatro tipos de literatura nas quais o pensamento da era pré-Qin 

foi trabalhado de alguma forma: 1) nos estudos da história antiga da China; 2) nos 

estudos da história do pensamento chinês; 3) nos trabalhos sobre a história das relações 

externas chinesas; e 4) nas pesquisas no campo das Relações Internacionais. Este 

quarto nicho de pesquisa, no qual Xuetong se encaixa, só ganha corpo de fato no século 

XXI. Trata-se de uma agenda comum de pesquisa que integra as teorias 

contemporâneas das RI com o pensamento político interestatal dos Mestres da China 

antiga. 

 O trabalho de Yan Xuetong limita-se a sete pensadores em particular: Guanzi, 

Lao-Tsé (Laozi), Confúcio, Mêncio, Mozi, Xunzi e Hanfeizi. Muitos dos insights, 
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contudo, são oriundos exclusivamente da escola confucionista e seus três principais 

representantes: Confúcio, Mêncio e Xunzi. Os escritos dos sete pensadores 

supracitados são analisados pelo professor Yan segundo quatro diferentes ângulos: 

forma de pensar, visões sobre a ordem interestatal, visões sobre liderança e a questão 

da transferência de poder hegemônico. Dois eixos classificatórios são empregados para 

enquadrar os sete filósofos em questão: o nível de análise e as ideias epistemológicas. 

Essas informações podem ser visualizadas com mais clareza na tabela abaixo. 

Tabela 1. Níveis de análise e ideias epistemológicas 

Nível de análise 

Ideias 
epistemológicas 

Sistema Estado Indivíduo 

Determinismo 
conceitual 

Lao-Tsé, Mozi  Confúcio, Mêncio 

Dualismo  Guanzi Xunzi 

Determinismo 
material 

 Hanfeizi  

 

FONTE: Yan (2011), com tradução e elaboração do próprio autor 

 Os níveis de análise seguem a clássica tipologia proposta por Waltz no seu 

clássico “O Homem, o Estado e a Guerra”, de 1959. Note que os três pensadores 

confucionistas compartilham da mesma perspectiva analítica no âmbito do indivíduo. 

Mozi e Lao-tsé, por outro lado, analisam as relações interestatais por uma perspectiva 

mais ampla, focada em todo o mundo e não somente nas vantagens de cada Estado. 

Guanzi e Hanfeizi mencionam o Estado e o poder relativo como principais elementos 

de suas análises. 

 Na visão de Yan Xuetong, a noção de construção das ideias oriunda dos 

pensadores da era pré-Qin vem de uma lógica hierárquica, de cima para baixo, do forte 

para o fraco. Isso traz duas implicações para o crescimento da China na 

contemporaneidade. Em primeiro lugar, há uma pressão para que as ideias que a 

China promove mundo afora sejam também adotadas internamente. Em segundo 

lugar, essas ideias requerem que a China possua uma posição de poder no tema em 

questão, ou elas não prevalecerão diante da comunidade internacional. Vejamos, por 
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exemplo, o conceito de segurança que a China propôs e conseguiu implementar no 

Sudeste asiático, algo que só foi possível porque Pequim não estava envolvida em 

alianças militares com terceiros. Seguindo essa mesma lógica, podemos citar as críticas 

que a China sofre pelo seu discurso de “democratizar” as relações internacionais, 

abrindo mais espaço para as potências emergentes – caso dos BRICS. Tal postura não 

tem sido bem recebida, já que os chineses não abrem mão do seu poder de veto no 

Conselho de Segurança. 

 Opostamente, o ideal chinês de que as reformas econômicas devem preceder as 

reformas políticas tem sido aceito quase que universalmente entre os países em 

desenvolvimento. Esse ideal desafia frontalmente a noção ocidental de que a 

democracia é uma pré-condição para um desenvolvimento bem-sucedido. Utilizando, 

em tradução livre, as palavras escritas pelo professor Daniel Bell no prefácio de Ancient 

Chinese Thought, Modern Chinese Power: “Se os realistas norte-americanos mais 

influentes podem sonhar com um mundo sem armas nucleares, então Yan Xuetong 

pode sonhar com um país que inspira o resto do mundo com seus valores humanos”. 

Palavras-chave: China, Filosofia política, Relações Internacionais, Yan Xuetong. 
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O presente trabalho objetiva analisar o fenômeno das multidões psicológicas, 

segundo a interpretação de Sigmund Freud (1856-1939) acerca da discussão iniciada 

pela psicologia social de Gustave Le Bon (1841- 1931), na obra Psicologia das Massas e 

Analise do Eu. Uma vez exposta esta interpretação, abordaremos a teoria adorniana 

sobre a existência de um padrão de propaganda fascista, segundo o qual, de acordo 

com Theodor Adorno (1903-1969), é um trabalho estritamente pensado para forjar para 

o líder ou instituição características que expressem um teor libidinal na dimensão 

simbólica da vida política, capaz de angariar seguidores por via do inconsciente. Em 

outras palavras, a partir do postulado freudiano que indica onde reside o fundamento 

do fenômeno das multidões psicológica, a saber: na libido, Adorno apropria-se dessa 

interpretação para observar na propaganda fascista um padrão de comportamento ou 

ações que coadunam com os conteúdos expostos pela psicologia social emergente. 

Pois, a vista disso, não é apenas acidental o fato de podermos destacar um padrão nas 

falas e trejeitos dos propagandistas, que empreendem suas ações para catalisar 

emoções e dessa forma ganhar ampla aderência. 

Nessa perspectiva, o trabalho será dividido em dois momentos: O primeiro 

inicia-se na diferença fundamental entre Gustave Le Bon e Sigmund Freud, o que nos 

permitirá explicar os principais conceitos da teoria freudiana acerca do fenômeno das 

multidões psicológicas, sendo que instituições como a Igreja e o Exército são exemplos 

de uma multidão psicológica sintética, ou seja, formada intencionalmente e de acordo 

com técnicas que serão largamente expostas por Adorno. Assim, no segundo 

momento, será trabalhado o artigo de Adorno intitulado A Teoria Freudiana e o Padrão 

da Propaganda Fascista, onde será possível encontrar, de forma expressa, as técnicas de 

manipulação que compreendem a propaganda fascista. 
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Há uma distinção entre Freud e Le Bon, no que diz respeito a explicação do que 

impulsiona o fenômeno das multidões e seu funcionamento. Le Bon especula sobre a 

disposição à sugestionabilidade que está impressa na raça, explicado sob um ponto de 

vista biológico, que comporta características de transferência da personalidade 

consciente, de modo que o indivíduo aventura-se na credulidade, sentimento, força e 

subserviência. Dessa forma, o líder é aquela figura de prestígio que surge em um 

momento político determinante, cujos valores religiosos, morais e socioeconômicos 

encontram-se em declínio ou tornam-se pusilânimes. O líder carismático, com suas 

palavras mágicas, catalisaria o comportamento de multidão em diversos indivíduos, 

transformando um grupo de pessoas, que outrora se encontrava com seus paradigmas 

em ruínas, ou seja, em multidão una e psicologicamente inconsciente. Conclui-se disso 

que o indivíduo, por ser biologicamente propenso a ser sugestionável, perde 

facilmente sua personalidade consciente, quando seus valores estão enfraquecidos e 

um líder carismático apresenta uma sugestão que pareça de grande impacto ou 

solução. Por outro lado, Freud, ao problematizar a insuficiência da teoria leboniana da 

multidão, postula a libido como fundamento da vida mental do indivíduo, de modo 

que este apresenta comportamento de multidão devido ao Eros que o líder desperta. 

Contudo, trata-se de um erotismo que será sublimado para a subserviência. Em Le Bon 

os indivíduos recebem heteronomamente as sugestões do líder como se fossem 

“cabeças vazias”, em Freud, por sua vez, a situação se revela muito mais complexa, 

pois o indivíduo projeta no líder seus desejos e demandas inconscientemente. 

A figura do grande líder, ou o líder carismático, capaz de atrair pessoas para si, 

devido as suas palavras de força, sua fisionomia que, de certa forma denota sua 

sexualidade, despertando assim o Eros, faz com que os indivíduos afetados por esse 

líder, que ao mesmo tempo é paternal e sexual, liberem suas pulsões e se submetam 

aos desejos dele. Nesse estado, não há mais diferenciação do que é desejo do indivíduo 

e o que é do grupo com um todo. Basta dizer que a figura do líder passa a ser o Ideal 

de Eu dos membros do grupo, pois como já foi abordado no texto, o indivíduo isolado 

ao adentrar no grupo, passa por um processo sutil de inconsciência e 

desindividualização.  
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É notável a eficácia do estudo da multidão, postulado por diversos psicólogos 

sociais, pois os laços que unem os indivíduos ao grupo por essa energia que chamamos 

de Eros exerce uma força irresistível a todos os membros do grupo. Com isso, qualquer 

um que forje para si determinadas características e um modus operandi já descrito pelos 

psicólogos sociais, assim o faz se desejar liderar um grupo de pessoas 

desindividualizadas, as quais serão capazes de empreender os atos mais incompatíveis 

com sua personalidade consciente, por meio da força, coragem e lealdade cega. Ora, o 

que mantém os laços firmados e gera o comportamento de multidão, faz parte do que 

fundamenta a vida mental do indivíduo, além das suas salvaguardas expressarem 

uma ideia que é maior que todo o grupo.  

Com isso, Adorno vê na teoria freudiana um importante e palpável estudo 

acerca das técnicas de manipulação trabalhadas e aprimoradas pelos líderes fascistas, 

que para atingir o objetivo de direcionar as massas inconscientes, os agitadores se 

utilizam de duas estratégias que são facilmente notadas nas descrições dos psicólogos 

sociais, sobretudo Le Bon, a saber: 1) Os discursos que pouco tangem o real, ou seja, 

que não se atem a fatos, provas e raciocínios, mas sim teses fantasiosas que atingem o 

imaginário do indivíduo em multidão; 2) discursos repetitivos, reiterando apenas 

frases curtas, com palavras de amplo significado e poder afetivo. Estas são, de modo 

geral, as características formais e de conteúdo da propaganda fascista. 

A formação das massas é feita de forma racional pelo líder. Ele constrói 

sinteticamente uma imagem que pretende ser um modelo, um ideal para os demais. 

Esse processo se dá segundo a descrição freudiana de identificação, segundo a qual os 

indivíduos admiram a figura que o líder montou como um ideal para si, esse ideal se 

assemelha ao sentimento de paixão em que o outro se mostra perfeito ou o melhor que 

alguém possa parecer, sendo improvável que esse vínculo amoroso se desfaça por via 

de argumentos e fatos. Desta forma, nota-se que as descrições dos psicólogos sociais e 

a explicação freudiana mais aprofundada, o qual deu um passo muito grande aos 

estudos da psicologia de grupo, são uma ferramenta bastante efetiva a quem deseja 

transformar pessoas individualizadas em apenas um membro do coletivo, de modo 

que estes indivíduos manipulados irão a qualquer lugar que o líder determinará 

intencionalmente. É possível concluir que o estudo aprofundado da psicologia de 
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grupo, nesses termos, é necessário para que o líder firme uma espécie de “contrato 

unilateral e inconsciente com os indivíduos”, resultando em revoluções históricas, 

políticas -como é o caso do fenômeno do nazismo- formação de religiões, seitas, 

grupos, partidos políticos, entre outros. Essa observação torna a questão ainda mais 

pertinente, pois nos faz questionar tanto sobre a intersubjetividade que perpassa o 

imaginário do coletivo, e sobre a alteridade no que diz respeito à relação do indivíduo 

com o outro e também do coletivo ou grupo na relação com os que não fazem parte do 

mesmo. 

Palavras-chave: Adorno, fascismo, Freud, libido, propaganda. 
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MARX E A CRÍTICA DA FILOSOFIA POLÍTICA MODERNA  

 

Dr. Romero Venâncio 
Departamento de Filosofia (UFS) 

romerov@uol.com.br 
   

 

A “obra política” de Marx representa uma crítica a uma tradição da filosofia 

política moderna que vai de Maquiavel a Hegel. Marx desloca os estudos sobre o 

Estado moderno – de uma posição jusnaturalista ou justificadora da existência do 

Estado – para uma crítica a própria noção de Estado e o situa no tempo e no espaço. 

Tomaremos como referências as obras que vão de: A questão judaica ao Dezoito 

Brumário. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO POLÍTICO E PEDAGÓGICO DE 

ROUSSEAU PARA A COMPREENSÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL 
 

Ronney Costa de Morais 
Grupo de Ética e Filosofia Política (UFS) 

moraisronney@yahoo.com 

 
 

Por meio da política e da educação segundo Rousseau conseguimos destacar 

alguns pontos para contribuir para a diminuição dos assombramentos dos males da 

sua época, como para os dias hodiernos. Talvez nunca se acabe a grande desigualdade 

que afeta a humanidade, nem a fome, nem a falta de moradia. Possa ser que mesmo 

depois de tanta tecnologia e recursos testemunhemos gente como nós na miséria, no 

entanto, seria mais grave se não procurássemos melhorar esta situação. Seria até 

ridículo se esvaziássemos o raciocínio a realidade.  

Objetivamos realizar através deste esboço o desejo de verificar alguma 

possibilidade de atenuar o sofrimento causado pela desigualdade social. E como o 

pensamento político e pedagógico em Rousseau apontam esclarecimentos a esta 

ardilosa problemática. Quando o mesmo pensa no estado de natureza, procura 

verificar a origem do distanciamento que levou certos homens a ficarem de outros. 

Perante a noção da propriedade privada como o sentimento de riqueza, foi-se 

alimentando gradativamente a inveja e competição. Fortalecendo a ideia de lucro e de 

domínio que se acentua fortemente em meio à sociedade moderna.   

Sendo a origem do mal social um problema político sua regeneração a de ser 

também por meio da política. Não se deve atribuir a solução dos nossos conflitos a 

Deus, ou deuses, a natureza, como se as relações fossem joguetes na mão de um 

destino. São os próprios homens os edificadores da sua vida ou os colaboradores da 

sua queda. “Ao invés de fazer o bem, de colocar-se à disposição da pátria e de socorre 

os que são infelizes, os homens disputam punhos de renda” (SOUZA 2006, p. 36). O 

sujeito social é responsável pela sociedade que tem; as escolhas plasmam a construção 

do mundo.  

 Defendendo ideias semelhantes do contexto acima Rousseau se manifesta 

contrariamente a um pensamento cristão importante, a saber, o do pecado original.   A 
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ideia de rever erros, excessos, nos elevar por meio da moral, impede que qualquer 

força que não a do homem decida por ele. Já não prevalece mais a ideia que a 

divindade seja causadora do bem e do mal. Direcionando desta forma para os seres 

humanos a totalidade das consequências daquilo que produziram. De tal modo que se 

alguém é portadores de ruinas, também o contrário pode ser estabelecido. Basta saber 

de que maneira se estar conduzindo.  

 Através da instrução podemos transformar contextos que não foram benéficos. 

Pois, estamos em constante transformação e aperfeiçoamento. “Moldam-se as plantas 

pela cultura, e os homens pela educação” (ROUSSEAU 2004, p. 8).  Recordemos Emilio 

personagem governado pelo seu preceptor para que pudesse governar a si, conduzido 

a fim de poder si conduzir como cidadão. Perante o tempo, enquanto tivermos fôlego 

em nossas narinas teremos igualmente oportunidade de apreender. Nunca estaremos 

suficientemente acabados. 

 Da mesma forma que é necessário o estabelecimento social é concomitante a 

valorização do indivíduo. Suas colocações, anseios e perspectivas. De tal modo que 

fomentar a democracia direta equivale a almejar que todos adquiram 

responsabilidades pela cidade e sejam autores e não expectadores. Alcançando 

maiores motivações para argumentar suas ideias, expressão do raciocínio. Podendo 

alcançar contribuição mais salutar para o surgimento do bem comum. Ora, o cuidado 

em prol de todos passa por meio desse interesse individual e atuante.   

No entanto, perante grupos de pessoas que em diversos momentos tomam 

decisões melindrosas, acabam transformando o seu semelhante em eternos 

adversários. ”De tal modo acredita-se o senhor dos outros, que não deixa de ser mais 

escravos que eles” (ROUSSEAU 2003, p. 11). Entusiasmados somente por seus lucros 

ou pelo fortalecimento de suas posses, de sua glória. Dispostos a sacrificarem a ordem 

em detrimento da sua ganância. Distanciam-se estes dos valores humanos e do 

comprometimento que a cidadania implica. Pelo que notamos tais condutas não são 

tão raras de acontecerem. 

 Contudo, é preciso salientar que este excessivo fechamento para a relação 

comunitária, este amor narcisista, não é a medida comum.  Pois, quando o autor do 

contrato social teoriza sobre o bom selvagem tenta nos indicar que o homem não é de 
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forma alguma o lobo do seu semelhante como considera Hobbes, ou seja, não é um ser 

que se alimenta exclusivamente de sentimentos egoístas.   

 Entre as possibilidades de diminuir a desigualdade social por meio do 

pensamento de Rousseau encontramos a manifestação de uma vontade geral que não 

adota um governante ou ditador como soberano, mas todos os cidadãos. Na medida 

em que cada pessoa torna-se soberano forçosamente a soberania não tem possibilidade 

de ser representada. Devendo, portanto, fazer predominar o interesse público sobre o 

privado.  

Na tentativa de estabelecer este sistema temos ainda à possibilidade de 

exercitarmos de forma mais digna a justiça, diminuindo a tirania. Pois, já se foi 

comprovado pela história que o poder na observação de uma pessoa pode gerar uma 

tentação enlouquecedora. Ora, a desigualdade social é de responsabilidade dos 

homens, que devem não só apontar suas mazelas, e sim construir possibilidades para 

vencê-las pedagogicamente e politicamente.   

Palavras-chave: Desigualdade, individuo, sociedade. 
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A NOVA BARBÁRIE OU UMA ÉTICA DA POBREZA 

 

MSc. Rosângela Sousa de Almeida 
SEED/SE 

rosagape.1988@hotmail.com 
 

Para Benjamim uma nova forma de pobreza surgiu com o desenvolvimento da 

técnica e do capitalismo na modernidade, nesse novo rearranjo, quem saiu perdendo 

foram os homens e a humanidade em geral. No presente trabalho buscaremos 

explicitar as preocupações destes com as transformações e o vazio de experiência, 

sustentáculo da formação de um povo, que também envolve a sua ética. No entanto, o 

que resta ao homem além de lamenta o que foi perdido, responde o autor, resta a este 

como única postura ética o reconhecimento da sua pobreza. Aqui o conceito de nova 

barbárie adquire um caráter positivo e ético, no sentido que também do pouco 

podemos construir o novo e o grandioso. No “Experiência e pobreza”, Benjamin não 

só desenvolve uma concepção crítica do fim de uma experiência presente nas 

comunidades tradicionais, como também irá evidenciar no seu pensamento aquilo que 

os vanguardistas fizeram na arte e na literatura.  Benjamin conta uma parábola que 

explicita bem que tipo de experiência se refere, resumidamente consiste na história de 

um homem que no leito da morte revela a seus filhos uma suposta existência de um 

tesouro enterrado nos seus vinhedos. Os filhos então cavam pleiteando encontra o 

tesouro, mas nada é encontrado, chegando à época da colheita, a produção do vinhedo 

foi a maior da região.  Assim, diz Benjamin podemos compreender a experiência 

daquele que sabe que o trabalho é o tesouro da felicidade, sabedoria transmitida pelo 

potencial presente na experiência herdada, transmitidas de pai para filho. No entanto, 

essas experiências aos poucos foram perdidas, desfazendo o elo que ligava uma 

geração a outra. Para Benjamin foi à autoridade da velhice e a loquacidade própria de 

quem sabe narrar histórias, provérbios e parábolas vindas, quer seja, de terras ou 

tempo longínquos, é o que se perde na modernidade; pois não encontramos pessoas 

que saibam conta histórias dignas de serem transmitidas, nem quem possa ajudar os 

outros invocando suas experiências. Outra constatação dessa profunda mudança está 

na experiência da guerra, ter vivido uma das experiências mais terríveis da história 
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tornou os combatentes emudecidos diante da barbárie, provocada pela Primeira 

Guerra Mundial, “Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos.” As guerras, 

que na antiguidade tinham sido palco de muitos feitos e da construção da história de 

vários heróis, não mais continham experiências que pudessem ser transmitidas. Para 

Benjamin, o que muda na modernidade? É o uso indevido da técnica tendo como único 

objetivo os interesses dos burgueses e a apropria dos capitalistas dos recursos em 

seus benefícios próprios, o lucro.  Entender essas transformações provocadas pelo 

vazio de experiência, base da formação e da ética, foi uma das grandes preocupações 

do berlinense. No entanto o que resta ao homem além de lamenta o que foi 

perdido, responde Benjamin resta a este como única postura ética o reconhecimento 

da sua pobreza. O conceito de nova barbárie adquire um caráter otimista, na esperança 

de que do pouco possamos construir coisas incríveis. Como o exemplo que temos dos 

grandes (Descartes, Einstein, Klee) que construíram suas teorias a partir de uma tábua 

rasa e dos que assumiram a pobreza como transformadora do cenário e da vida dos 

homens, ao abandonar a figura do homem tradicional e voltam-se os olhos com paixão 

ao “recém-nascido nas fraldas sujas da nossa época”, como Bert Brecht, Adolf Loos10, 

Paul Klee11 e Paul Scheerbart12, estes cada um na sua especificidade, possuem uma 

fidelidade e ao mesmo tempo demostram uma completa desilusão com o século.  Nas 

histórias criadas por Scheerbart, seus personagens se acomodam em casas criadas 

por Loos e Le Corbusier, em construções de vidros, “Não é por acaso que o vidro é um 

material tão duro e tão liso, no qual não se fixa nada.” Ao comparar as acomodações de um 

quarto ou de um salão burguês encontraremos os vestígios e os hábitos dos seus 

ocupantes, sendo a pelúcia seu estereótipo. Já as novas construções de vidro e aço não 

deixam espaço para rastros, como afirma Brecht nesse jogo é preciso que: “Apaguem os 

rastros!” Isso significa que proclama a pobreza de experiência o que queremos é a 

eliminação de todos os vestígios e hábitos burgueses. E acrescenta que não se trata de 

ignorância ou de inexperiência, mas pelo contrário, muitas vezes esses homens são 

ávidos por devorar tudo, homens e cultura, e, por aspirar projetos tão grandiosos se 

encontram cansados.  Mas ressalta Benjamin em uma atitude otimista, que do cansaço 

segue-se o sonho, que vem com a promessa de realização da “existência inteiramente 

simples e absolutamente grandiosa”, o que não se realiza durante o dia por lhe faltar 
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forças, se realiza no sonho, tão como é apresentado pelo Mickey Mouse13, o homem 

pode enfrentar e brincar com a técnica, como em um milagre. No conjunto, ele observa 

que a proeza dos modernos é em abandonar tudo rindo, a humanidade prepara suas 

narrativas, edifícios e quadros para sobreviver à cultura, a tenacidade é um privilégio 

de um pequeno grupo de poderosos, bárbaros no sentido ruim do termo.  

Palavras-chave: Ética e pobreza, experiência, nova barbárie. 
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PÚBLICO X PRIVADO? REPENSANDO DICOTOMIAS A PARTIR DA 
PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EVANGÉLICAS NA POLÍTICA BRASILEIRA 

 

Dra. Sandra Duarte de Souza 
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 

 

A baixa representatividade feminina no Congresso Nacional brasileiro tem sido 

recorrentemente criticada pelos movimentos feministas, por agências internacionais e 

pelas próprias parlamentares. Dos 513 parlamentares eleitos para a 55ª legislatura, 51 

são mulheres, e destas, doze se declaram evangélicas. A atuação de mulheres 

evangélicas na política não tem sido objeto de interesse da academia, seja no âmbito 

dos estudos de religião ou dos estudos feministas. A presente palestra aborda a 

atuação das parlamentares evangélicas na política brasileira atual, considerando-se a 

tímida participação feminina na política partidária, o processo de inserção dos 

evangélicos na política, e o lugar invisível das deputadas evangélicas no fazer político 

de suas legendas, inclusive em pautas diretamente relacionadas com os direitos das 

mulheres. Tal abordagem tem sua base teórica na discussão da dicotomia 

público/privado, partindo do pressuposto de que existe uma interdependência entre 

ambos, e de que o incômodo social com a presença das mulheres na esfera pública tem 

a ver com a generificação e consequente hierarquização de tais esferas. Como recurso 

metodológico, procedeu-se ao levantamento das proposições das doze deputadas nos 

anos de 2015, 2016 e 2017. 
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A CRISE DA DEMOCRACIA E O AVANÇO DO AUTORITARISMO NO BRASIL 

 

Dr. Saulo H. S. Silva 
Colégio de Aplicação (UFS) 

saulohenrique01@hotmail.com 
 

Tempos sombrios têm sacudido o processo de redemocratização no Brasil. 

Fruto de um acordo que estabeleceu a transição entre o autoritarismo dos militares e a 

volta ao estado de direito, os contornos desse processo foram sempre delineados em 

vista de sustentar uma sociedade civil cujos princípios de sua existência são a 

naturalização da desigualdade social e uma espécie de contradição performativa que 

exclui da vida democrática a maioria da população. A esperança de que a justiça se 

estabelecesse no Brasil com o advento da redemocratização foi uma ilusão a priori e 

precisa ser desconstruída por uma simples questão de imposição dos fatos que 

denotam a quem efetivamente tem interessado o modelo atual das eleições. Sobretudo, 

na sociedade brasileira que cada vez mais submerge no pântano do conservadorismo 

pueril as eleições têm tem conduzido boa parte da população à atitude masoquista de 

procurar a justiça nas mãos de governos que têm atentado contra direitos democráticos 

fundamentais. Mesmo assim, a defesa do aprofundamento da consciência democrática 

e crítica deve sempre permanecer como um valor social e uma ideia reguladora 

indiscutível pelo simples fato de permitir o emergir da dissidência. Com efeito, o 

objetivo desta comunicação é refletir sobre o cenário no qual a frágil experiência 

democrática no Brasil é corroída por gritos de ordem e promessas de progresso 

propagandeadas pelas vozes autoritárias dos arautos da moralidade em sua ânsia pelo 

controle do poder, econômico, político e das consciências.      

Palavras-chave: Autoritarismo, corrupção, democracia, representação.  
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O ESTABELECIMENTO DA DEMOCRACIA E DO LIBERALISMO NO 

ESPECTRO ESQUERDA-DIREITA 

 

Sheylla Karollynne Costa Lima 
Graduanda em Relações Internacionais (UFS) 

sheyllakarol@hotmail.com  
 

Ao se tentar posicionar a democracia e liberalismo no espectro esquerda/direita 

é perceptível que eles não pertencem à apenas uma parte do espectro, ambos transitam 

através desses polos ao longo do tempo. Entretanto, antes de formular 

posicionamentos à respeito disso é importante traçar as características da esquerda-

direita e o que esses termos significam, logo, são antitéticos, pois apresentam 

interpretações divergentes à respeito da sociedade em que estão inseridos, além de 

levar uma carga de valores, métodos e programas contrastantes entre as duas visões 

com eles,  sendo assim, excludentes e exaustivos,  já que não existe a possibilidade de 

um posicionamento ser de esquerda e direita simultaneamente, ou seja, estando ele 

limitado à se estabelecer em apenas um lado do espectro (BOBBIO, 1995). Além disso, 

elas são partes interdependentes, o desaparecimento da esquerda ou da direita esvazia 

o significado da outra imediatamente, dessa forma, uma maneira de deslegitimar a 

outra posição é alegando o seu próprio desaparecimento (BOBBIO, 2000). 

Também vale ressaltar que posicionamentos de direita e esquerda não são 

conceitos absolutos, mas historicamente contrastante e relativos, o espaço e tempo em 

que determinado programa estiver inserido determinará o seu lugar no espectro 

(BOBBIO, 2000). Um exemplo disso, se dá em relação ao liberalismo que em seu 

surgimento foi um ideal de esquerda ao se contrastar em relação a ordem em que 

estava estabelecida, possibilitando a emancipação dos indivíduos a caminho de uma 

maior igualdade civil em relação à sociedade que os antecedeu. 

 Depois de traçar essas prerrogativas, é possível abordar a forma de se 

estabelecer uma diferenciação entre esquerda e direita através da ideia da igualdade, 

e como esses posicionamentos se portam em relação a ela (BOBBIO, 1995). A esquerda 

mantém programas através de uma doutrina igualitária, que busca diminuir as 

desigualdades existentes na sociedade, já a direita mantém uma postura de 
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naturalização da desigualdade, mantendo a ideia de que ela faz parte do ordenamento 

para que a sociedade funcione, essas posturas podem ser vistas nos programas de 

Thomas Paine e Edmund Burke, que representam as bases de cada polo 

respectivamente (LEVIN, 2017).  

Dessa forma, Paine e Burke protagonizam um dos primeiros debates da relação 

esquerda/direita, sendo que as contribuições desses autores influenciaram as posturas 

de esquerda e direita ao longo do tempo. Logo, Thomas Paine simboliza a postura 

revolucionária da esquerda e seu aspecto utópico, no qual, se estabelece a crença que 

se é possível “reiniciar o mundo” através da revolução e retornar a sociedade natural, 

a qual, o homem já é indivíduo e que antecede o governo. Para Paine, a natureza é 

sinônimo de justiça e com o surgimento do governo a sociedade acabou se 

corrompendo e afastando desse ideal, assim, a desigualdade social surge e a revolução 

se torna necessária para possibilitar uma maior emancipação do poder político, 

fazendo com que a desigualdade possa ser reduzida e para tentar se aproximar da 

sociedade natural, nivelando com isso a autoridade (LEVIN, 2017). Esse 

posicionamento de Paine aproxima-se do que para Anthony Giddens (1996) identifica 

como uma característica da esquerda, acreditar na emancipação. 

Já para Burke, a natureza simboliza ordem e essa ordem seria alcançada através 

da trajetória política, assim, a tradição política deveria ser mantida por caminhar em 

sentido a essa ordem, não de maneira imediatista como na revolução de Paine, mas 

gradualmente e, nesse processo, boas leis e tipos de governo seriam testados e sua 

validade seria percebida através da sua permanência ao longo do tempo. Além disso, 

para ele não havia a possibilidade do estabelecimento da igualdade social, pois, alguns 

devem governar e, por isso, deveriam aprender a fazê-lo através de estudos sobre a 

arte de governar e das instituições que administrariam, sendo que o tempo livre e a 

propriedade seriam formas de possibilitar esse acesso aos indivíduos adequados para 

o poder (LEVIN, 2017). Assim, como a sociedade se mantém por meio de herança, a 

desigualdade social se naturaliza (LEVIN, 2017), logo, essa visão se aproxima da 

direita. 

Pode-se notar que a argumentação de Paine é estabelecida através de uma 

postura a favor da revolução para recuperar as liberdades naturais, que foram 
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destruídas pelo governo, e Burke apresenta uma postura contrarrevolucionária, que 

defende a ordem natural das coisas, a qual não é estática, mas, reformista com 

prioridade de manter as instituições políticas evoluindo ao longo do tempo (LEVIN, 

2017).  

Ao traçar uma diferenciação de esquerda e direita, também é importante 

desenvolver a ideia do liberalismo e da democracia. Esses dois conceitos não 

caminham juntos, uma democracia não é necessariamente liberal e nem vice-versa 

(BOBBIO, 2000) e nem são intrinsecamente de esquerda ou de direita (BOBBIO,1995), 

mas transitam por ambos os lados do espectro em relação ao tempo e espaço que estão 

inseridos. As ideias liberais podem estar vinculadas à direita e a esquerda em relação 

à liberdade positiva e a liberdade negativa ou até mesmo as concepções de liberdades 

que sociedades como Inglaterra e França tiveram para si (MERQUIOR, 2014). 

Além disso, é importante aplicar a ideia do liberalismo em relação ao Estado, no qual, 

o Estado Liberal existe no sentido de limitar os seus próprios poderes e funções 

(BOBBIO, 2000), o que se contrapõe ao Estado de bem-estar social, que logo será 

agregado pela esquerda. Nesse sentido, a democracia e liberalismo encontram a sua 

zona de convergência na democracia formal implantada em um Estado Liberal, que 

aplica a ideia de igualdade da democracia em relação a igualdade na liberdade que é 

enunciada em normas constitucionais como: a igualdade perante a lei e a igualdade de 

direitos. Assim, essa igualdade na liberdade limita a ação do Estado, princípio básico 

do Estado Liberal, quando existe a possibilidade, graças à democracia, que os cidadãos 

possam se defender contra eventuais abusos (BOBBIO, 2000). 

 Entretanto, o liberalismo democrático apenas estabeleceu uma igualdade 

formal, a desigualdade social, intensificada principalmente pelo capitalismo, persistia 

na sociedade, dessa forma, o socialismo surgiu como uma contestação e crítica ao 

liberalismo e à sociedade capitalista (GIDDENS, 1996). Logo, a democracia liberal foi 

questionada sobre como poderia ser democrática quando a distribuição de recursos se 

dava de uma forma tão desigual, essa crítica foi traçada principalmente por Marx, 

mostrando o viés de esquerda desse pensamento (GIDDENS, 1996). 

 Logo, a democracia e o socialismo entraram em conflito, pois, a realização da 

revolução e ditatura do proletariado acabaria por dar fim a democracia, já que seria 



Caderno de resumos – IV Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política da UFS – ISBN 978-85-7822-606-0 

194 

 

estabelecida uma igualdade máxima, o que impossibilita o desenvolvimento de 

liberdades individuais (BOBBIO, 2000). Tal abordagem, possibilitou que retóricas 

reacionárias como a da tese ameaça, na qual a mudança proposta ameaça às conquistas 

efetuadas anteriormente, fosse usada em relação ao socialismo, pois ele se apresentaria 

como uma ameaça à democracia e as suas conquistas (HIRSCHMAN, 1992). O próprio 

Marx não acreditava que a democracia liberal e o socialismo pudessem andar juntos, 

já que ela só possibilitava que uma parte da população tivesse os seus direitos 

assegurados (GIDDENS, 1996).  

Mesmo assim, teóricas como Rosa Luxemburgo (1991) abordaram a necessidade 

da democracia como forma de aperfeiçoamento e questionamentos das mudanças 

sociais realizadas durante a revolução, tal análise foi feita embasada na Revolução 

Russa. Luxemburgo postulava que a liberdade de ser contra deveria sem mantida na 

democracia socialista como uma maneira de evitar que o sistema sucumbisse devido à 

uma postura estática, além disso, ela lembrava que a revolução socialista era algo novo 

sendo e estava sendo realizada pela primeira vez, o que claramente traria defeitos e 

cometeria erros (LUXEMBURGO, 1991). 

Palavras-chave: Democracia, direita, esquerda, liberalismo. 
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A concepção de deliberação se tornou dominante na teoria democrática do 

século XX. Desde os anos 70 tem surgido uma tendência a avaliar o peso do elemento 

argumentativo no interior do processo deliberativo. 

Jürgen Habermas foi um dos autores que mais se destacaram no conceito de 

esfera pública na contemporaneidade. Para o filósofo alemão, a esfera pública é a 

esfera da liberdade, a qual uma opinião pública pode ser formada. Para Habermas, os 

cidadãos agem como público quando lidam com matérias de interesse geral sem ser 

objeto de coerção, ou seja, têm a garantia de que podem associar-se e reunir-se 

livremente e de que podem também expressar e publicizar as suas opiniões livremente 

em uma perspectiva emancipatória quando se garante aqueles procedimentos 

racionais, discursivos, participativos e pluralistas que permitem atores da sociedade 

civil forjar um consenso comunicativo e uma autorregulação, fonte da legitimidade 

das leis (HABERMAS, 1997). São estes procedimentos que o autor chama de 

democracia radical. E para que isso seja possível, o acesso à esfera pública tem de ser, 

em princípio aberto a todos os cidadãos. 

Na sua definição de esfera pública Habermas apresenta esta como um 

fenômeno social tão elementar para a descrição da ordem social quanto ação, ator, 

associação ou coletividade. A esfera pública não pode ser entendida como uma 

instituição, organização ou uma estrutura normativa. Tampouco ela constitui um 

sistema, embora permita que se delineiem seus limites internos. Externamente ela se 

caracteriza por ter horizontes abertos, permeáveis e móveis (HABERMAS, 1997, p. 92). 

E nesse sentido caracteriza-se como um espaço para interação face-a-face diferenciado 

do Estado. Neste espaço, os indivíduos interagem uns com os outros, debatem as 
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decisões tomadas pela autoridade política, debatem o conteúdo moral das diferentes 

relações existentes ao nível da sociedade e apresentam demandas ao Estado. 

A partir da publicação da obra “Teoria da ação comunicativa”, uma teoria 

habermasiana do discurso que Habermas sustenta a concepção de que a política 

deliberativa deve ser concebida como uma síndrome que depende de uma rede de 

processos de barganha regulados de forma justa e de várias formas de argumentação, 

incluindo discursos pragmáticos, éticos e morais, cada um deles apoiado em 

pressupostos e procedimentos comunicativos (AVRITZER, 2000, p. 39-40). 

  De acordo com essa concepção a deliberação democrática envolveria uma 

soberania popular procedimentalizada e um sistema político ligados a redes 

periféricas de uma esfera pública (HABERMAS 1995). É na obra “Direito e 

Democracia” que Habermas produz esse modelo procedimental da política, 

fundamentado e estruturado no poder comunicativo, no qual tenta conciliar esse 

poder comunicativo com um modelo ou conceito normativo de política centrada no 

Estado. 

O modelo desenvolvido por Habermas se orienta para o peso empírico do fluxo 

oficial do poder no Estado de Direito. Na circulação do poder regulado pelo Estado de 

direito os processos de comunicação e de decisão do sistema político constitucional são 

orientados no eixo centro-periferia (ou seja, do sistema político oficial ao mundo da 

vida). O núcleo central do sistema político é formado pelos já conhecidos complexos 

institucionais: a administração executiva, o judiciário, o complexo parlamentar sendo este o 

mais aberto para a percepção dos problemas sociais. 

A influência da esfera pública na concepção habermaisana é transformada em 

poder administrativo somente depois que ela passa pelos filtros dos procedimentos 

institucionalizados da formação democrática da opinião e da vontade política e se 

transforma, por meio dos debates parlamentares, em uma forma legítima de legislação 

(AVRITZER, 2000). 
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Para Habermas, existe uma dimensão argumentativa no interior da relação 

Estado-sociedade que está além do processo de formação da vontade geral31, pensada 

por Rousseau. Tal dimensão significa uma ruptura de Habermas com as formulações 

de Rousseau acerca da deliberação (AVRITZER, 2000, p. 36). 

  A ideia de deliberação proposta por Habermas vincula-se na teoria democrática 

como processo resultante da discussão e avaliação, ou seja, na centralidade do 

momento argumentativo – Trata-se de um conceito argumentativo de deliberação 

(AVRITZER, 2000, p. 26 e 27). 

No entanto, Habermas não dar o formato institucional à democracia que ele 

defende. A formulação habermasiana exclui a possibilidade de arranjos deliberativos 

no nível público. Para Habermas a opinião pública é informal e deve permanecer 

informal. De acordo com Avritzer, Habermas funda todo seu processo de legitimação 

dos sistemas políticos contemporâneos, na medida em que o poder das estruturas 

administrativas não é capaz de gerar legitimidade. Na sua teoria, Habermas não 

propõe arranjos institucionais, porque sua formulação não supõe nada mais que a 

influência do público em relação ao sistema político. 

Joshua Cohen transforma o processo de discussão argumentativa proposto por 

Habermas em um processo de deliberação institucional. No entanto, diferente de 

Habermas, Cohen supõe que pode haver decisões que não ocorram por consenso e 

que, ainda assim são legítimas e nisso se aproxima da visão de John Rawls. 

James Bohman faz uma tentativa de integrar os elementos dialógicos com uma 

concepção de razão pública e, ao mesmo tempo, de integrar os públicos informais com 

algum elemento capaz de institucionalizar a deliberação pública. 

Para Leonardo Avritzer o local da democracia deliberativa deve ser os fóruns 

entre Estado e sociedade que tem surgido em países como o Brasil e Estados Unidos. 

Para o sociólogo brasileiro, a teoria democrática precisa procurar incentivar formas de 

socialização e experimentação que permitam o acomodamento da diferença em novos 

                                                           

31 De acordo com Avritzer para autores como Rousseau deliberar significa decidir mediante o processo 
de formação da vontade geral, como processo de vontade da maioria –, trata-se de um conceito 
decisionístico de deliberação. Essa foi uma posição hegemônica por quase 200 anos (AVRITZER, 2000). 
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arranjos administrativos. Esses arranjos precisam ocorrer em um espaço cedido capaz 

de dar aos processos argumentativos a flexibilidade que eles requerem. No entanto, 

seus resultados têm de ser capazes de vincular atores de forma tal que os resultados 

das suas discussões gerem instituições capazes de acomodar o novo pluralismo 

próprio das sociedades democráticas do século XXI (AVRITZER 2000). 

Deve-se ressaltar que, a rigor, uma esfera pública não poderia ser 

interpenetrada pelo poder de um Estado, visto que a autonomia, segundo Habermas 

é sua principal característica. Nesse sentido, espaços públicos cedidos pelo Estado, a 

exemplo de comitês, fóruns, dentre outros deveriam ser compostos apenas pela esfera 

pública e não também por órgãos governamentais. 

Entretanto, corroboramos com as idéias de Avritzer no que se refere ao fato de 

uma democracia deliberativa ocorrer em espaços de interação entre Estado e sociedade 

e, entendemos que uma visão um pouco diferenciada daquela defendida por 

Habermas de esfera pública não é apenas viável, mas necessária. Para defender tal 

proposta, fundamentamos o nosso argumento no próprio pensamento de Habermas, 

que reconhece que a esfera pública se estrutura no procedimento. Ora, se ele defende 

que o procedimento, que nada mais é do que regras pré-formatadas orientando ações 

de domínio público, e que dá as diretrizes para a participação pública na democracia 

deliberativa, porque excluir agentes públicos na participação na esfera pública? Pois, 

quem define os procedimentos? Por isso, nada mais coerente com o processo de 

composição da esfera pública do que a participação de membros do Estado, porque 

além de permitir o debate entre as representações de Estado e sociedade também há a 

possibilidade das decisões oriundas da deliberação poder entrar diretamente nas 

agendas governamentais. 

Palavras-chave: Avritzer, deliberação, Habermas, teoria democrática.  
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Em princípio, parece-nos inconciliável ou mesmo impossível pensar alguma 

relação entre Democracia e Anarquismo. Sempre vista de forma pejorativa, associada 

à desordem e ações violentas, a teoria anarquista dos autores clássicos nos traz uma 

outra perspectiva: é, antes de tudo, uma ideia política em que palavras como 

Democracia e Liberdade parecem fazer enorme sentido. Sentido que busca, na ação e 

organização popular direta, através das Comunas, restabelecer uma ordem social 

pautada na solidariedade e no respeito à individualidade, que rompe com 

autoritarismo centralizador do Estado e a desigualdade social. Assim, observamos nas 

teorias clássicas dos anarquistas, sobretudo em Proudhon e Bakunin, esse princípio 

teórico como a principal ideia de revolução social. 

A teoria da Democracia de Bakunin está exposta em algumas obras, mas com 

mais ênfase na inacabada Federalismo, Socialismo e Antiteologismo (1867-68). Nela, 

encontramos a base do seu conceito de Democracia: um governo feito pelo povo e para 

o povo. Para o filósofo russo, o governo popular direto é Democrático “por natureza” 

e republicano, cuja finalidade é a Liberdade e a Justiça Social. Essa “Democracia 

Natural” contrapõe-se aquela instituída pelo Estado: uma falsa ideia de participação 

popular, através do Sufrágio Universal e da escolha de representantes, mas que apenas 

convém ao capital e a classe dominante. Grosso modo, a Democracia estatal não é feita 

para o povo. 

A este organismo social alia-se a instituição religiosa (aqui, no caso, o 

Cristianismo, mas sabendo que essa crítica pode ser feita a qualquer outra religião). 

Em Deus e o Estado (1871), retoma a crítica ao Estado e da sua aliada, à Igreja. A figura 

divina, metafísica e totalmente aparte do plano material, serve como dominação as 

mentes e corações: é a negação da liberdade humana, que resulta necessariamente em 

sua escravidão. Deus é a figura do autoritarismo e da subserviência. 
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Além da religião, Bakunin demonstrará nos seus escritos que um outro fator é 

preponderante para dominação da classe rica e o triunfo do Capitalismo: para o 

filósofo russo, é a educação desigual que proporciona ao Estado capitalista à 

possiblidade de manter as massas subjugadas. De um lado, uma educação intelectual 

voltada para a elite; do outro, uma educação braçal, voltada à produção de mão-de-

obra para o capital. Defensor de uma educação plural, libertária, para Bakunin, a 

liberdade e igualdade social só será possível através da instituição de uma educação 

igualitária para todos o povo.  

Portanto, observamos na filosofia anarquista de Bakunin diversos elementos 

que assemelham-se aos debates atuais quanto a uma legítima forma de governo 

democrático: a crítica ao Estado despótico, que visa a perpetuação da pobreza da 

maioria da sua população, principalmente nas retiradas dos benefícios sociais e a 

manutenção da subserviência, através da religião e da precária educação, fomentando 

à desigualdade e a miséria. 

Palavras-chave: Anarquismo, democracia, educação, religião. 
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Essa pesquisa tem como objetivo analisar como a relação interdisciplinar entre 

Ética e Arqueologia é necessária para que se possa proteger o meio ambiente, mais 

especificamente, o patrimônio cultural. 

Segundo Santos (2012) a “ética diz respeito, justamente, à razão de agir e ao 

modo de agir. Ela está ligada aos valores que cada um estabelece para si mesmo e para 

o outro, numa relação entre meios e fins”. Reforça Vásquez (2002) que “a ética é a teoria 

ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade”.  

A relação ética com o patrimônio cultural será tratada da perspectiva do campo 

da chamada Ética Ambiental, um ramo da Ética aplicada que examina questões sobre 

o valor do meio ambiente e de seus constituintes, a relação entre o meio ambiente e os 

homens e as obrigações morais dos humanos face ao meio ambiente. 

Para esse estudo será utilizado o termo “meio ambiente” significando o 

conjunto dos seres vivos e inanimados que compõem o planeta Terra ou o habitam. 

Inclui o homem – que é objeto, mas também o sujeito desta reflexão – bem como suas 

produções culturais. As discussões sobre os problemas ambientais envolvem não 

apenas considerações morais e filosóficas, mas também aspectos científicos, 

tecnológicos, políticos, econômicos, sociais, culturais e muitos outros (VIDAL, 2010). 

De uma maneira geral a Ética Ambiental enquadra o conjunto das abordagens 

éticas que enfatizam a responsabilidade humana diante do meio ambiente e estende a 

outras espécies, organismos, paisagem e cultura os padrões e valores morais criados e 

atribuídos para os humanos (HEYWOOD, 2010; FARIAS, 2014). 

A Ética Ambiental é um ramo da Ética aplicada que busca responder a tais 
tipos de questões através de um exame crítico das problemáticas envolvidas, 
auxiliada pela análise lógica dos argumentos, pelas elucidações semânticas 
dos termos utilizados, segundo a postura pragmática de levar em 
consideração o contexto das discussões, cuja análise permite revelar as 
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ideologias subjacentes às diversas posturas defendidas nestas querelas. 
Evidencia-se assim, assim, que este conjunto de questões e metodologias de 
análise caracterizam um trabalho tipicamente filosófico de grande 
importância para as decisões políticas, econômicas, de cunho social, que 
precisam ser tomadas em face de nossas relações com o meio ambiente 
(VIDAL, 2010). 

 

A partir da década de 1970 e início da década de 1980, a grande demanda por 

arqueólogos no contexto da inclusão da arqueologia nas avaliações de impacto 

ambiental gerou questionamentos sobre a atuação de profissionais sem a formação 

adequada, assim como, aspectos ligados ao próprio exercício da profissão por 

arqueólogos qualificados, tais como uso de métodos e avaliações inadequadas e 

propriedade intelectual. Partindo de uma reflexão e análise ética de proteção ao 

patrimônio. Coloca-se assim em pauta uma questão pública, a ética ambiental. Os 

debates fortaleceram o papel das sociedades arqueológicas profissionais e 

proporcionaram assim a inserção das responsabilidades profissional e ambiental em 

nome dos interesses públicos da disciplina, da coletividade e da proteção ao meio 

ambiente (FERNANDES, 2007). 

As questões éticas vêm sendo discutidas pela Sociedade de Arqueologia 

Brasileira (SAB) desde a década de 1980, e foram retomadas no encontro realizado em 

Porto Alegre em 1995, a comissão montada neste evento, para tratar da questão, 

aprovou o Código de Ética da sociedade em 1997 no encontro do Rio de Janeiro. 

Observa-se que o Código de Conduta Ética da SAB não é específico em seus 

termos para tratar sobre a ética com o patrimônio cultural, apenas tratando de forma 

direta os aspectos éticos relacionados com as comunidades tradicionais, com os 

próprios arqueólogos e com seus pares na ciência. O patrimônio cultural deve ser 

tratado de igual forma ética como as comunidades e profissionais, pois o mal uso de 

métodos e técnicas desde sua análise em campo até o tratamento em laboratório e 

museus pode acarretar perdas irreversíveis ao bem patrimonial. 

Dentro da Ética Ambiental destacam-se o Antropocentrismo, o Zoocentrismo, o 

Biocentrismo e o Ecocentrismo. Na perspectiva de proteção ao patrimônio cultural 

através dos conceitos da ética ambiental, optou-se nesta pesquisa, pelo conceito de 

ecocentrismo por enquadrar a cultura em seus pressupostos de defesa ética. Nesta 

perspectiva Vidal (2010, p. 137) comenta que:  
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O homem não é o conquistador da terra, mas seu cidadão biótico. O conceito 
de moralmente correto se aplica ao que preserva a integridade, estabilidade, 
beleza da terra e o errado seria contrário. A Ética da terra resulta de uma 
expansão natural da ética geral, de uma evolução ecológica que se inicia com 
a atribuição de valores morais aos humanos considerados individualmente, 
que podemos exemplificar na constituição dos 10 mandamentos da tradição 
judaica-cristã, evolui para as relações entre indivíduo e sociedade e chega à 
relação moral com a terra, abrangendo toda a realidade contida, a que 
Leopold chama de comunidade biótica: água, plantas, animais, seres 
humanos e seus produtos culturais. Os homens não devem ser vistos como os 
conquistadores e proprietários desta comunidade, mas cidadãos dela. 
 

Leopold (apud SANTOS, 2012, p. 44) diz que: “todas as éticas elaboradas até 

aqui repousam sobre um único pressuposto: que o indivíduo é membro de uma 

comunidade de partes interdependentes: [...] A ética da terra amplia simplesmente as 

fronteiras da comunidade de tal maneira a incluir nela o sol, a água, as plantas e os 

animais ou, coletivamente, a terra [...]”. Desta forma Santos (2012) resume “uma ética 

da terra faz passar o Homo sapiens da tarefa de conquistador da comunidade-terra ao 

de membro e cidadão entre outros desta mesma comunidade”. 

No ecocentrismo o indivíduo não vale tanto quanto a sua comunidade, na 

verdade, vale na medida de sua relação com a comunidade, o valor moral é coletivo. 

O foco volta para o coletivo, não o indivíduo, mas a sociedade; e não só a comunidade 

biótica, mas a paisagem física, os rios, as montanhas, o patrimônio cultural. Reforça 

Farias (2014): 

Uma cultura não teria sentido se não quisesse se manter, ser transmitido, 
gerar valores que transformamos em bens herdáveis. Toda cultura tende a 
virar tradição, que desejará se perpetuar produzindo inclusive crenças e 
ideologias a favor de sua conservação. Uma ética para o meio ambiente se 
compromete com uma concepção aberta de ecologia, de natureza e de cultura. 
Uma ética para o meio ambiente afirma uma noção de cultura não antagônica, 
mas solidária à noção de natureza, porque parte de uma perspectiva orgânica 
e não mecanicista de natureza, ou seja, uma natureza que gera e abriga o 
conceito de cultura. Não se trata de pregar o retorno mítico a um estado 
inexistente e artificial de natureza, mas de reafirmar o estado criador da 
natureza assumindo a cultura como movimento ético. (FARIAS, 2014, p. 617)  
 

Em contrapartida ao ecocentrismo, existe o antropocentrismo que originado do 

humanismo Renascentista, defende a ideia que o homem é o centro de toda a criação 

e, por isso, tem lugar privilegiado no planeta, razão pela qual é preciso protegê-lo 

como foco central. Kant e a maioria dos eticistas ocidentais defendem que somente os 

seres racionais e autoconscientes são objeto das considerações morais.  Tomaz de 

Aquino, autor de uma das mais conhecidas teorias sobre a lei natural, também defende 
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que as coisas e animais são utensílios a serem utilizados segundo os interesses 

humanos. Ao pensar e agir dessa forma, estar protegendo o meio ambiente como um 

todo, tendo como foco o ser humano. No caso, esse meio ambiente não teria valor 

intrínseco, nem, tampouco, seria sujeito de direito, mas somente o homem, por ser o 

único animal racional, por ter a consciência de sua própria condição e dos perigos de 

destruir seu próprio meio. Logo temos obrigações morais com as pessoas, porque são 

fins em si mesmas, têm valor intrínseco, mas não as temos com o meio ambiente pois 

estes têm valor extrínseco, utilitário (VIDAL, 2010; SANTOS, 2012). 

Outro contraponto ao ecocentrismo é o zoocentrismo. Entre os defensores do 

zoocentrismo destacam-se Peter Singer e Tom Reagan. Eles estendem aos animais o 

estatuto moral porque estes têm a experiência da dor e do prazer como os humanos, 

logo, merecem ter o mesmo nível de respeito moral. Há os que concordam com esta 

posição, mas atribuem aos humanos um nível superior de direitos morais em relação 

aos animais (VIDAL, 2010; SANTOS, 2012). 

O biocentrismo é o que mais se aproxima do ecocentrismo, mas ainda não 

engloba todos os aspectos de importância para o ecossistema do planeta. Assim, o 

biocentrismo expande a esfera do estatuto moral para abranger todas as entidades 

vivas. Reivindica tanto os direitos da fauna quanto os da flora, da natureza, como tal, 

incluindo os vegetais. Seu estatuto moral decorre do fato de serem vivos, mesmo que 

não tenham um sistema nervoso. O argumento dos defensores do biocentrismo se 

apoia no fato de que os seres vivos obedecem à uma teleologia, evoluem segundo uma 

certa finalidade natural, consiste ou não, que os dirige a algum bem, o qual merece 

respeito. Teóricos diferem, porém, quanto ao fato de hierarquizarem ou não o estatuto 

moral dos seres vivos. O biocentrismo implica que, em nossas deliberações morais, não 

podemos ignorar como nossas ações irão afetar os seres vivos ao nosso redor, 

interferindo em seu processo teleológico natural. (VIDAL, 2010; SANTOS, 2012). 

A Ética é um importante aspecto presente na arqueologia, pois vai nortear a 

maneira de agir dos profissionais envolvidos nos licenciamentos ambientais, não 

somente o arqueólogo, mas todo e qualquer profissional que se depare diante do 

patrimônio cultural arqueológico, pertencente ao meio ambiente. Então, ela procura 

na ética, aspectos da ética ambiental para tratar o patrimônio cultural arqueológico. 
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Pensando nessa perspectiva, para a ética aplicada ao patrimônio cultural, 

podemos, futuramente, propor uma “Ética Patrimonial”, ou a ética ambiental focada 

no ecocentrismo já é suficiente para tal abordagem? 

Palavras-chave: Arqueologia, ética ambiental, patrimônio cultural. 
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A grande quantidade de teorias da democracia torna explícita as dificuldades e 

possibilidades que residem na noção de “governo do povo”. Contudo, saber em que 

consistiria o poder ou domínio (kratos) do povo pressupõe uma questão que lhe é 

subjacente, e por isso, talvez ainda mais fundamental, porque ontologicamente 

anterior. Esta questão se pergunta pelo sentido do demos. Afinal, quem seria o povo? 

Quem é o sujeito no qual reside (ou deveria residir), do qual emana ou que exerce (ou 

deveria exercer) o poder político em uma comunidade? A tentativa de compreender a 

fundamentação, a legitimação e o exercício de uma certa forma de poder sobre a qual 

assenta a vida coletiva não poderia prescindir de alguma clareza acerca do povo 

enquanto seu sujeito e, ao mesmo tempo, seu objeto.  

Em Hobbes, é o estabelecimento do Estado que institui o povo. Antes do Estado, 

só haveria um agregado desordenado de indivíduos, sem qualquer unidade, mesmo 

que contingente, que os reunisse de alguma forma. Logo, o povo é um construto 

artificial, cuja unidade é tributária da própria unidade do soberano representante. O 

povo não é sujeito político, porque é incapaz de ação. Em Rousseau, o povo também é 

uma instituição artificial, mas que resulta do assentimento voluntário dos próprios 

indivíduos para que estabeleçam uma comunidade política no interior da qual eles 

sejam tão livres quanto o seriam em sua essência, fora da vida social, originariamente. 

A partir do uso político que Rousseau faz da noção de autonomia, pode-se começar a 

aproximar, modernamente, povo e democracia. Pois para o pensador genebrino, a 

obediência à norma que o povo dá a si mesmo constitui não simplesmente uma 

sujeição, mas sim, a maior expressão da liberdade. Pela primeira vez, estão reunidas 

no povo simultaneamente as figuras de legislador soberano e de súdito, de tal modo 

que no povo encontrar-se-iam condensadas as duas dimensões fundamentais da 

cidadania moderna. Mas a grande contribuição de Rousseau para as discussões 
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contemporâneas sobre povo diz respeito à não-separação entre a titularidade da 

soberania e o seu exercício. Logo, o povo não é apenas a fonte da qual emana o poder 

último de decisão, mas a totalidade mesma a quem cabe exercê-lo diretamente. 

Sieyès introduz uma inovação na concepção de povo que, conquanto fosse 

revolucionária à época, hoje mostra suas limitações e até, talvez, uma certa 

perversidade. A noção de poder constituinte invoca o povo como instância de 

atribuição de legitimidade a toda norma comum, muito embora o próprio povo não 

participe mais diretamente das decisões públicas, que passam a ser tomadas pelos que 

compõem o poder constituído, os representantes. A concepção de Sieyès é marcada, 

então, pela defesa da representação como forma de atuação mediada dos cidadãos. 

Além disso, aqui, o povo não só é compreendido de maneira seletiva, já que apenas o 

terceiro estamento seria incluído nessa designação, como também de maneira passiva, 

como meros destinatários das decisões tomadas em seu nome.  

Hegel concebe o povo a partir de uma recusa crítica às noções modernas 

mencionadas acima. O povo não consistiria em uma coletividade fruto da 

intencionalidade, de uma subjetividade autointeressada de seus integrantes. Se o povo 

não é uma abstração conceitual a partir da qual se funda a vida política, tampouco ele 

opera como artifício teórico em nome do qual a própria vida política é justificada ou 

em nome da qual o direito adquire sua legitimidade primeira.  

A contribuição que Hegel pode nos dar às discussões contemporâneas sobre 

democracia reside precisamente na ambiguidade que a noção de povo assume em seu 

pensamento, ou, ao menos, em sua principal obra política, a Filosofia do Direito. 

Primeiramente resumirei em que consiste esta ambiguidade e, em seguida, 

mencionarei em que ela pode ser fecunda para o debate atual acerca da democracia. 

A consideração da história como objeto da ciência e da filosofia a partir do final 

do séc. XVIII (na Alemanha sobretudo com Kant e Herder) é decisiva para que Hegel 

não atribua ao povo o estatuto de categoria fundadora da política (nem do Estado, 

enquanto instituição suprema que a encarna e conduz), porque, se ele assim o fosse, o 

que haveria antes dele seria apenas uma suposta multidão atomizada de indivíduos 

(PhR §273). Com efeito, para o pensamento especulativo (aquele que não se fixa nas 

abstrações e que não toma isoladamente as diferentes determinações do pensamento), 
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não há o que pré-exista ao próprio povo. Porque falta realidade histórica a essa 

concepção de multidão, porque ela não está inscrita no tempo, mas consiste apenas em 

pressuposto teórico com a finalidade instrumental de justificar a autoridade política 

como proveniente dos arbítrios individuais, a própria menção a ela não faz sentido em 

uma narrativa política. 

Hegel, porém, retoma as noções de multidão (Menge) e bando (Haufen), e é 

justamente aqui que reside a ambiguidade de sua noção de povo. Multidão e bando 

não são o que hipoteticamente antecederia ao Estado, mas sim, o que sucederia a ele, 

no caso, por exemplo, de seu colapso por meio de uma revolução. Em um Estado em 

que inexistem ou desapareceram as instituições, estruturas e organizações de 

mediação entre o poder do governante e os cidadãos, não se pode mais falar que haja 

um povo, pois este pressupõe que a vida em comunidade seja uma totalidade 

internamente organizada e articulada em suas partes e funções. A multidão consiste 

na soma aritmética de indivíduos, dissolvidos, desvinculados; ela é a massa sem 

forma, indiferenciada (PhR §279). Já o povo é um organismo, que só subsiste se ele for 

capaz de se diferenciar segundo uma divisão em larga medida voluntária do trabalho, 

em seus ramos produtivo, administrativo e militar, nos quais cada indivíduo 

encontraria as condições para o provimento de seu bem-estar material, para a 

formação de parte importante de sua subjetividade (como o engendramento de parte 

de seus valores, interesses, crenças e convicções), bem como para os seus sentimentos 

de honra, valor e estima.  

Assim, só faz sentido falar em povo para Hegel se o compreendermos como a 

totalidade integrada dos diferentes segmentos profissionais, articulados segundo a 

moderna divisão do trabalho, e unificados sob um poder político comum e soberano. 

Talvez não seja equivocado afirmar que Hegel desenvolve a primeira concepção 

funcionalista de povo na história do pensamento político moderno. Inexistente na 

multidão, o povo exige e implica exatamente essa vinculação dos indivíduos às suas 

organizações profissionais, enquanto “círculos nos quais interesses particulares e 

universais podem convergir” (PhR §290). 

A ambiguidade da noção de povo encontra-se precisamente nesta necessidade 

de pertencimento profissional e de mediação social e político-institucional entre os 
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indivíduos, inseridos em grupos de interesse corporativos, de um lado, e o Estado, de 

outro (PhR §302). Sem esta forma de vinculação, o povo agiria, para Hegel, “de modo 

selvagem”, como “massa destruidora” (idem) contra todas as formas de organização. 

A maior dificuldade aqui é pensar a integração, ou melhor, a inclusão, na condição de 

povo, daqueles que não têm um ofício ou ocupação laboral. Em suma, a ambiguidade 

do povo em Hegel é que este conceito só adquire concretude quando o Estado se 

enraíza na vida da sociedade, tal como ela se articula segundo os pertencimentos sócio-

profissionais voluntariamente adotados pelos indivíduos. O povo, portanto, não parte 

da noção de indivíduos, mas sim, dos corpos coletivos nos quais aqueles existem como 

membros, nos quais identidades e interesses são forjados e partilhados. A noção 

hegeliana de povo é pensada a partir do enraizamento concreto dos cidadãos em seus 

setores profissionais, os quais ganham existência e influência política a partir da 

concepção muito peculiar do autor de representação estamental, da qual não 

trataremos aqui. 

O interesse que esta concepção hegeliana de povo pode ter para o debate 

contemporâneo sobre democracia reside em que ela oferece uma alternativa a três 

grandes dificuldades próprias de um modelo competitivo, baseado em eleições livres. 

São elas: i) a parcela expressiva de influência que a acidentalidade ou o acaso 

desempenham na escolha do candidato (PhR §§ 303 e 311), escolha esta que, em 

momentos diferentes ao longo de um determinado período, poderia muito bem recair 

sobre candidatos distintos; ii) o caráter episódico da participação política dos cidadãos, 

limitando-a apenas ao instante do voto, o qual dista no tempo do pleito seguinte (PhR 

§308); e iii) em decorrência das objeções acima, segue-se a indiferença dos cidadãos 

ante as eleições, bem como o sentimento de que a influência que seu voto pode 

desempenhar é insignificante (PhR §311).  

No lugar de eleições gerais ou do voto um-a-um, Hegel defende a presença dos 

segmentos profissionais no Parlamento, cada um deles com uma destinação específica. 

Uma combinação de participação e representação poria fim à aleatoriedade na 

composição do poder legislativo, e, mais ainda, à exclusão de determinados setores da 

vida política. O potencial democrático da concepção hegeliana de povo está presente 

em seu enraizamento nos corpos coletivos sociais nos quais os indivíduos existem 
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objetiva e concretamente como membros. Assim, a sociedade se faria presente no 

poder consultivo e deliberativo do Estado de modo funcional e articulado, e não como 

multidão “dissolvida atomisticamente” (PhR §308), como agregado de indivíduos 

isolados. 

Palavras-chave: Abstração conceitual, membro, pertencimento profissional, povo.  
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