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GT ÉTICA E CIDADANIA: UMA 

CAMINHADA DE LONGOS ANOS 

Cecília Pires 
Jovino Pizzi 

Glaudenir Brasil 

O GT Ética e Cidadania, desde seu início, reuniu 
pesquisadores, estudiosos, professores e alunos interessados em 
debater assuntos do âmbito cultural latino-americano. No 
Congresso da ANPOF em que o GT foi criado, a intenção 
manifesta era produzir um espaço de saberes, em que não apenas 
as ortodoxias do pensamento filosófico e os clássicos estivessem 
presentes, mas havia o entendimento de que outras abordagens 
filosóficas pudessem se fazer ouvir, de parte de outros 
continentes e não restrito ao Continente Europeu.  

A motivação evidenciava as questões do Brasil, da 
América Latina e de problemas relacionados com a África e a 
Ásia. Após diversos encontros, eventos e a criação de grupos de 
estudos sobre o tema da Filosofa Política, cria-se o GT (em 
1988). Entre os objetivos, destacam-se a) a criação, o fomento e o 
apoio a grupos integrados de pesquisadores aglutinados em torno 
do núcleo temático de ética e cidadania; b) a releitura crítica, e 
socialmente comprometida, da tradição filosófica, visando 
contribuir para a universalidade do debate filosófico; c) o 
fomento do diálogo em torno da emancipação humana e 
ecológica.  

A partir dos anos 90, além da participação no Congresso 
Nacional da ANPOF, o grupo realiza eventos do próprio GT. Os 
encontros bianuais ocorrem no ano subsequente ao encontro 
nacional. A cada encontro (na ANPOF e específico), há uma 
publicação. Na verdade, o GT está organizado de tal modo que 
os resultados das pesquisas e dos relatos dos participantes sejam 
publicados como livro. Em alguns casos, os textos foram 
publicados em revistas da área.  
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As produções do GT são o resultado dos encontros 
ocorridos nos eventos da ANPOF e nos Encontros específicos 
do GT, que acontecem no interstício do Encontro Nacional da 
ANPOF. Tem-se, pois números especiais de Revistas e 
Coletâneas que ora um ou outro membro do GT organiza, para 
divulgar a produção coletiva. Na maioria das vezes, essa 
organização fica a cargo do Coordenador do Grupo.  

Inicialmente, as publicações denotavam a temática 
latinoamericana como predominante. À medida em que novos 
membros foram integrando o GT, novos olhares foram se 
expressando e assim ampliou-se o arco teórico-epistemológico, 
que se traduz em diferentes pesquisas e contribuições teóricas dos 
integrantes do Grupo.  

Desse modo, o rol de publicações se apresenta ao público 
acadêmico com a intenção de estabelecer diálogos cognitivos e 
políticos, na medida em que a Filosofa pensada pelo grupo não 
sofre de síndrome insular, de isolamento de qualquer tipo. Não há 
um selo ideológico no grupo, de modo a impedir a manifestação 
teórica dos pesquisadores que buscam referenciais outros, que 
não só a abordagem da Filosofa Latino-Americana. Enseja-se 
sempre que o tema originário não seja abandonado, o pensar da 
Latino-América, como foi o desejo do inspirador, Professor José 
Sotero Caio. Assim, ao longo dos anos, os encontros realizados 
pelo Gt resultaram, na sua maioria, em publicações coletivas com 
a participação direta de seus membros e de convidados 
conferencistas dos cenários nacional e internacional.  

No rol das publicações do GT, destacam-se: 
- Olhares da Filosofa Latino-Americana, foi o primeiro livro, 
organizado por Cecília Pires, publicado em 1999; 
 
- Vozes Silenciadas. Ensaios de Ética e Filosofa Política, também 
organizado por Cecília Pires, publicado em 2003; 
 
- Desafios éticos e políticos da cidadania. Ensaios de Ética e Filosofa 
Política II, organizado por Cecília Pires e Jovino Pizzi, publicado 
em 2006; 
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- ETHICA. Cadernos Acadêmicos com trabalhos do III Encontro 
Nacional do GT, organizado por Maria da Penha Carvalho dos 
Santos, publicado em 2007; 
 
- Violência e perspectivas éticas da sociedade, organizado por Fernando 
Jader Magalhães, publicado em 2009; 
 
- Temas do Capitalismo Tardio. Ensaios de Ética e Filosofa Política, 
organizado por Maria da Penha Carvalho dos Santos e Jovino 
Pizzi, publicado em 2011; 
 
- Ética e Filosofa Crítica na construção do Socialismo do Século XXI, 
organizado por Antonio Rufino Vieira, publicado em 2012; 
  
- Filosofa latino-americana: suas potencialidades, seus desafios, livro 
organizado por Daniel Pansarelli, publicado em 2013; 
 
- Diálogo Crítico-Educativo. Desafios éticos e os descompassos da democracia 
na América Latina, livro organizado por Jovino Pizzi, publicado 
em 2015; 
 
- A dialética entre valores e a forma jurídica, livro organizado por 
Marcos Miné Vanzella, publicado em 2015; 
  
- Anais do VII Encontro Nacional do Gt Ética e Cidadania, organizado 
por Antonio Glaudenir Brasil Maia, publicado em 2015 
(https://encontrogtecanpof.wordpress.com/); 
 
- Na Coleção do XVI Encontro ANPOF, o GT também contou 
com publicações on line, com organização de Marcelo Carvalho, 
Jovino Pizzi, Maria Constança Peres Pissarra e Ricardo Bins di 
Napoli 
(http://anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/ANPO

F_Etica_e_Filosofa_Politica.pdf), publicado no ano 2015; 
 

https://encontrogtecanpof.wordpress.com/
http://anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/ANPOF_Etica_e_Filosofa_Politica.pdf
http://anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/ANPOF_Etica_e_Filosofa_Politica.pdf
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- Democracia, tolerância e direitos culturais na América Latina, 
organizado por Daniel Pansarelli e Neuro Zambam, publicado 
em 2017. 
 
- Filosofia, cidadania e emancipação, organizado por Antonio 
Glaudenir Brasil Maia e Marcos Fábio Alexandre Nicolau, 
publicado em 2017. 
 
Com a realização da VII edição do Encontro do Gt Ética e 
Cidadania, no ano de 2015, na cidade de Sobral/Ceará, o Gt 
mantém a regularidade dos eventos e que todas as publicações 
serão classificadas como Coletânea Gt Ética e Cidadania. 

 



APRESENTAÇÃO 

 
Os textos do presente livro são frutos da realização do 

VII Encontro Nacional e IV Encontro Internacional do Gt Ética 
e Cidadania da Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Filosofia (ANPOF), realizado em 2015, na cidade de 
Sobral/Ceará, com a temática Filosofia, Educação e Emancipação 
Humana: a ética e a cidadania no contexto da América Latina.  

Com a organização desta obra, o Gt Ética e 
Cidadania/ANPOF mantém a tradição de contribuir com a 
comunidade acadêmica e o público em geral através da publicação 
das reflexões e dos debates ocorridos no seu encontro anual, cuja 
ressonância é impossível mensurar, mas, sem dúvida, será objeto 
de intensas leituras e servirá como fonte de pesquisa, não apenas 
no âmbito da academia pela importância da temática abordada. 

A proposta da temática teve como um dos principais 
objetivos, além de reunir professores, pesquisadores e 
debatedores de diferentes instituições, apresentar reflexões sobre 
as questões pertinentes a situação da ética, da cidadania, da 
democracia, da justiça, dos direitos humanos, da política, da 
educação, dentre outros, que contribuam para a efetiva 
emancipação humana. A categoria da emancipação, de forma 
direita e indireta, constituiu o eixo articulador das reflexões, dos 
mais diversos pontos de vistas dos colaboradores, dentro e fora 
do contexto da América Latina, por considerá-la valor irrevogável 
e precípuo para a existência humana.   

Aos autores, nosso agradecimento pela contribuição 
valorosa para a viabilização do livro. Os temas tratados por eles 
evidenciam a importância do diálogo com diferentes correntes e 
sistemas de pensamento, cuja interlocução presume a abertura 
para o discurso plural, a atitude dialógica que consegue agregar 
diferentes pensadores e pesquisadores, sem olvidar em discutir, de 
forma crítica, as questões filosóficas que permitam fazer justiça à 
emancipação e no reconhecimento de todos. Eis a marca 
inconfundível do Gt Ética e Cidadania.  

É importante aqui ressaltar o significativo apoio que a 
CAPES, o CNPq, UVA, UECE e da Faculdade Luciano Feijão 
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para a realização do evento e para a publicação de mais um livro 
do Gt.  

À todos, uma excelente leitura.  
 
 

Os organizadores. 
 

 



A FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO 

LATINO-AMERICANA COMO 

“CRÍTICA DA OPRESSÃO E 

ESCLARECIMENTO DA PRÁXIS DA 

LIBERTAÇÃO” 

Alberto Vivar Flores 

1. A FILOSOFIA LATINO-AMERICANA COMO FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO 

 
De um certo ponto de vista, e de maneira imediata, pode-

se dizer que foi consequência do radical questionamento feito à 
História da Filosofia na América Latina, no sentido de sua 
carência de originalidade, que surgiu a tentativa de um filosofar 
latino-americano, de início, entendido como a decisão de assumir 
“a realidade latino-americana como problema para o pensar 
filosófico” (PICOTTI DE CÁMARA, 1979, p. 189). 

Tal realidade decifrada, em palavras de Hegel (1986, p. 
173), como “uma contínua revolução” ou, segundo Orlando Fals 
Borda (1981), como uma série de “revoluções interrompidas”, 
demandou uma peculiar atividade filosófica que articulou “a 
filosofia aos processos reais que vive o povo latino-americano, às 
suas lutas de libertação” (MARQUÍNEZ ARGOTE, 1984, p. 15). 

Daí que se entendesse a “filosofia latino-americana como 
filosofia da libertação” (ZEA, 1974, p. 32-47) e, inclusive, se 
radicalizasse dizendo que “a filosofia da libertação entre nós é a 
única filosofia latino-americana possível, o que é o mesmo que 
dizer que é a única filosofia possível entre nós” (ARDILES, 1974, 
contracapa). 

Demandada, portanto, pela certeira crítica dirigida a uma 
História da Filosofia Latino-americana descoberta como carente 
de originalidade e, ao mesmo tempo, surgindo opcionalmente 
comprometida com um processo de transformação real e 
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objetivo, a filosofia da libertação, de saída, propõe-se duas tarefas 
fundamentais: “uma desconstrutiva, da filosofia imperante que 
oculta nossos povos como oprimidos […]. A outra, construtiva, 
pretende, a partir de uma práxis libertadora, fazer um esforço de 
esclarecimento das categorias reais que permitam ao povo gestar 
uma sociedade mais humana e participada” (BOFF, 1988, p. 268). 

Todo este esforço filosófico, é claro, ao pretender ser “um 
pensar que parte do oprimido, do marginalizado, do pobre” 
(ARDILES, 1974, contracapa), caracteriza a filosofia da 
libertação, segundo Enrique Domingo Dussel (s/d, p. 247-248), 
como “um saber teórico articulado à práxis da libertação dos 
oprimidos, fato que pensa em primeiro lugar e como condição de 
possibilidade de todo outro tema”, e define a filosofia, em geral, 
como “crítica da opressão e esclarecimento da práxis de 
libertação”. 

 

2. O PROBLEMA DA PRÁXIS ENQUANTO “PRÁXIS HUMANA” 

 
Certamente, conscientes de nossa época, não somos tão 

ingênuos como para deixar-nos arrastar por um otimismo 
acrítico, imaginando que toda práxis histórica do homem conduz 
irremediavelmente à sua hominização e humanização. Em uma 
história aberta, como o é a história humana, pelo menos, cabem 
duas possibilidades: a de humanização e a de desumanização. Ou 
como diz Paulo Freire: “Humanização e desumanização, dentro 
da história, em um contexto real, concreto, objetivo, são 
possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes 
de sua inconclusão” (FREIRE, 1977, p. 30). Mas, se isto é certo, 
também é certo o outro, quer dizer,  

se ambas são possibilidades, só a primeira parece ser o que 
chamamos ‘vocação dos homens’. Vocação negada, mas 
também afirmada na própria negação. Vocação negada na 
injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos 
opressores. Mas afirmada na ânsia de liberdade, de justiça, 
da luta dos oprimidos pela recuperação de sua 
humanidade roubada (Ibidem). 
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Neste contexto, a desumanização do homem se nos 

apresenta como uma distorção de sua vocação histórica, mas 
nunca como sua própria vocação. 

Para que esta vocação se manifeste como verdadeira, é 
necessário que a práxis do homem possa ser qualificada de 
“práxis humana”, isto é, que não careça de sentido, de objetivos e 
de finalidades, pois “a ação só é humana quando, mais que um 
puro fazer, é um quefazer, quer dizer, quando não se dicotomiza 
da reflexão” (Ibidem, p. 42) e é capaz de produzir maior 
dignidade, liberdade e felicidade humanas. 

Portanto, o homem realiza-se na medida em que é capaz 
de articular “respostas humanas” aos diversos desafios planteados 
pela realidade que o circunda. Ora, estes desafios exigem do 
homem uma atitude fundamental de cara com a realidade: uma 
atitude crítica como fruto de uma consciência crítica. “A atitude 
crítica consiste, em um primeiro passo, em tomar consciência 
simplesmente desta situação: descobrir que ela não é absoluta, 
ainda que o pareça. Descobrir em seguida que ela pode mudar. E 
finalmente, que pode mudar pelo poder do próprio homem” 
(CAVALCANTE, 1975, p. 90). Assim, esta atitude-consciência 
crítica é fruto de um ininterrupto processo de conscientização, o 
qual não termina com a “tomada de consciência crítica” senão 
que inclui e desencadeia o processo da ação: “A conscientização 
leva inevitavelmente a criticar o tipo de ação que desenvolvemos 
no presente; e a propor um novo tipo de ação para o futuro. Daí 
o caráter revolucionário de toda conscientização” (Ibidem). 

Em nossos dias, e em nível universal, o primeiro sinal de 
vida que esta conscientização dá, manifesta-se no levantamento 
que, uma vez mais, se faz do clássico problema da Humanidade: o 
da humanização do homem. “Uma vez mais, os homens, 
desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem, a si 
mesmos, como problema” (FREIRE, 1977, p. 29). Os diversos 
movimentos contestatórios, surgidos nas últimas décadas como 
portadores desta consciência, não fazem mais do que certificar a 
importância e gravidade do problema.  
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Os movimentos de rebeldia, sobretudo de jovens, no 
mundo atual, que necessariamente revelam peculiaridades 
dos espaços onde se dão, manifestam, em sua 
profundidade, esta preocupação em torno do homem e 
dos homens, como seres no mundo e com o mundo. Em 
torno do que e de como está sendo. (Ibidem) 

 
Para estes grupos inconformes não existe melhor critério 

de discernimento, respeito a uma “práxis humana” e ante uma 
formalidade declarativa de princípios abstratos, que a própria 
práxis vital do homem, pois “na práxis existe unidade de fazer e 
saber. A vida já é práxis e, por isso, na práxis se dá, como em 
forma condensada, toda a realidade” (BOFF, 1990, p. 43). 

É claro que estes diversos grupos entendem que a práxis, 
sem mais, não basta como critério de discernimento para adjetivar 
de “humana” à toda práxis produzida pelo homem. É necessário 
que ela esteja inundada por uma axiologia, isto é, que contenha 
algum critério fundamental e objetivo de valor. Assim, “o 
conceito de práxis é definido em função de um ideal de 
humanidade, a liberdade, em sentido ético e econômico, o qual é 
o verdadeiro critério último de valor e de verdade” (GIRARDI, 
1968, p. 24). Este “critério último de valor e de verdade”, todavia, 
reflete uma “opção prévia”, uma pré-visão: a confiante certeza 
intuitiva de que “o ideal” não é pura elaboração abstrata criada no 
vazio, mas que tem possibilidades de realização, de satisfazer a 
finalidade e o impulso que lhe dá origem. “Ele implica, em efeito, 
uma confiança no êxito final da história, na possibilidade de 
realização do ideal, que a experiência poderá confirmar, averiguar, 
mas que é posto anteriormente à ela” (Ibidem). Esta confiança 
“cega” no final feliz da história, do homem e da realidade 
enquanto tal na sua totalidade, constitui a alma da práxis 
revolucionária. 

 

3. O POBRE, SUJEITO HISTÓRICO DA LIBERTAÇÃO 

 
Em nível mundial e, em nosso caso, da América Latina, a 

conscientização apareceu, sobretudo, encarnada na surpreendente 
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e contundente irrupção dos pobres como “força histórica de 
libertação” (GUTIÉRREZ apud QUEIROZ, 1980, p. 131-181). 
E este complexo fenômeno, de riqueza abundante, sucedido em 
um Continente cristão e oprimido, foi interpretado pelos teólogos 
latino-americanos como uma irrupção da graça de Deus: 

A fé contempla como irrupção da graça a tomada de 
consciência continental acerca do regime de dependência 
e opressão que caracteriza nossas sociedades. Vê como 
graça a conscientização, isto é, a ação que tenta traduzir a 
tomada de consciência em práxis transformadora, visando 
o encaminhamento de um processo de libertação, onde o 
oprimido e o opressor são superados por um homem 
novo mais capaz de amor, de comunhão e de justiça 
social. É graça de Deus que, um pouco por todas as partes 
no Continente, haja uma efervescência contestatória ao 
modo de viver implantado há séculos; é graça de Deus 
que despertou nos jovens, nas inteligências o sentido da 
justiça social e da urgência de uma transformação 
libertadora; é graça de Deus que surgiu uma reflexão 
sociológica desmascaradora das ideologias imperiais e 
animadora de um ideal libertário; é graça de Deus que 
emergiu uma pedagogia do oprimido para que se possa 
libertar a si mesmo, não para, revanchisticamente, também 
oprimir, senão para ser mais homem, mais livre, mais 
sujeito da história e mais responsável pelo destino 
coletivo; é graça de Deus o sentimento de solidariedade 
para com os humilhados da terra, os marginalizados, 
vistos como pessoas humanas com as quais há de se lutar 
para que seja menos difícil o amor entre os homens; [...]; é 
graça de Deus a descoberta dos valores do povo, de sua 
cultura popular, do cerne de seu etos não contaminado 
pela ideologia oficial imperante, de sua religiosidade, pela 
qual deu sentido à sua existência e alimentou a esperança 
contra todas as desesperanças terrestres; é graça de Deus a 
emergência de tantos profetas, apaixonados pela justiça, 
que se tornaram mártires porque foram silenciados, 
perseguidos, torturados e até mortos por uma causa maior 
do que a vida, em favor dos sem voz nem vez; é graça de 
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Deus o caminho da teologia e da Igreja que procuram ser 
fiéis aos clamores que vêm do povo, buscam uma nova 
encarnação do Evangelho dentro da cultura que aqui se 
vai plasmando e ensaiam uma nova práxis da fé engajada 
na construção do mundo, para que possa preparar e 
antecipar o mundo novo que Deus trará para todos os 
homens. [...]. É, por fim, graça de Deus a invencível 
certeza de que estamos gestando um novo tipo de 
sociedade mais digna dos homens e de Deus que nascerá 
das contradições do presente, onde haverá maior 
participação de todos com todos e onde florescerá mais 
liberdade e justiça (BOFF, 1977, p. 110-111). 

 
E é a incorporação de alguns membros das “minorias 

privilegiadas” (professores, políticos, intelectuais, profissionais, 
estudantes universitários, sacerdotes, etc.) a esta irrupção  

forte, enérgica [...] violenta, do pobre no processo 
histórico latino-americano, onde, por muito tempo, os 
pobres e oprimidos foram os grandes ausentes da 
História, ausentes da História escrita, ausentes da memória 
de um povo, mas certamente presentes em sua História 
concreta e diária (GUTIERREZ apud QUEIROZ, 1980, 
p. 146). 

 
O que lhe imprime, mediante uma prévia “opção 

preferencial pelos pobres”, seu verdadeiro caráter subversivo e 
revolucionário a esta luta travada em favor da “imensa maioria da 
população”.  

Uma vez que se estudam as evidências e se analisam os 
fatos, aparece aquela dimensão da subversão que os 
maiores e os mestres ignoram, que os dicionários da 
língua omitem, é a que faz emudecer os governantes: 
descobre-se, assim, como muitos subversivos não 
pretendem, simplesmente, ‘destruir a sociedade’, como um 
ato cego e soberbo, mas, isto sim, reconstruí-la segundo 
inovadoras ideias e seguindo determinados ideais, ou 
‘utopias’, que a tradição não acolhe. Como observava 
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Camus, o rebelde é um homem que diz ‘não’, mas que não 
renuncia a seu mundo e lhe diz ‘sim', porquanto nisto vai 
o sentido da consciência de sua luta (FALS BORDA, 
1981, p. 11). 

 
E este processo subversivo e revolucionário vai criando 

seus heróis e seus santos, seus mártires (cf. V.V., 1980), sua 
própria vanguarda e seus próprios intelectuais, chamados por 
Antonio Gramsci (1891-1937), “intelectuais orgânicos”. Estes 
intelectuais, comprometidos com a causa dos pobres, passam a 
analisar a realidade a partir da ótica dos pobres e a elaborar a 
estratégia subversiva em favor dos pobres. 

É neste momento que se descobre que “ser pobre” não é 
só carecer dos bens necessários para viver. “Ser pobre é, 
igualmente, uma maneira de sentir, ‘de conhecer’, de raciocinar, 
de fazer amigos, de amar, de crer, de sofrer, de festejar, de orar. 
Os pobres constituem um mundo” (GUTIERRÉZ apud 
QUEIROZ, 1980, p. 139). E é para conseguir “ver a realidade”, 
“julgar a realidade” e “transformar a realidade” desde o ponto de 
vista dos pobres, que se precisa entrar no “mundo dos pobres”, 
comprometer-se com suas vidas e seu destino, solidarizar-se com 
o esforço de sua luta, viver ao mesmo ritmo do pulso dos pobres. 
Por isso, “comprometer-se com eles significa entrar – em alguns 
casos, permanecer neste universo, habitar nele; considerá-lo, não 
como um local de trabalho, mas como de residência” (Ibidem). 

Este intelectual dos pobres produz sua ciência e se realiza 
como tal, enlaçando-se 

ativamente na vida prática como construtor, organizador e 
persuasor constante – mas não por orador – e, contudo, 
remontando-se por cima do espírito abstrato matemático; 
da técnica-trabalho se chega à técnica-ciência e à 
concepção humanística-histórica, sem a qual se é 
‘especialista’, mas não se é ‘dirigente’ (especialista + 
político”). (GRAMSCI, 1967, p. 27) 
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4. CONSCIENTIZAÇÃO E PRÁXIS REVOLUCIONÁRIA. 

 
Chegados a este ponto, porém, precisamos, não perder de 

vista e, sim, realçar que “o convencimento dos oprimidos, de que 
devem lutar por sua libertação, não é uma doação que lhes faz a 
liderança revolucionária é o resultado de sua conscientização” 
(FREIRE, 1977, p. 58). Quer dizer, o oprimido “chegou a este 
saber, o qual não é algo estático ou possível de ser transformado 
em conteúdo a ser depositado nos outros, por um ato total de 
reflexão e ação” (Ibidem). O pobre, o oprimido, o marginalizado 
e, em geral, o tratado e considerado como “não homem” chegou 
a descobrir a necessidade de uma práxis de libertação, a partir e 
desde dentro de seu peculiar estilo de vida. 

E é este “fato maior” da história latino-americana, o que 
desafia de maneira radical toda a organização social, econômica, 
política, cultural e religiosa da forma de vida na América Latina. 
“Este ‘não homem’ é o que questiona o mundo econômico, 
social, político e cultural daqueles ‘que se chamam cristãos’, tal 
como ironicamente Bartolomé de las Casas, já na época da 
conquista, apostrofou” (MANZANERA, 1978, p. 249). E foi este 
“fato maior” da irrupção da realidade dos pobres, da existência de 
uns homens concretos que vivem em condições infrahumanas, o 
que, não só desafiou e questionou a “situação estabelecida” na 
América Latina, mas o que desmascarou e revelou o iníquo, o 
cruel e o escandaloso da realidade latino-americana.  

A realidade latino-americana está marcada pela pobreza 
que Puebla qualifica como ‘inumana’ (N. 29) e 
‘antievangélica’ (N. 1159). Ela constitui, segundo a célebre 
expressão de Medellín, uma situação de ‘violência 
institucionalizada’ (PAZ N. 16). (GUTIÉRREZ, 1984, p. 
20) 

 
Mas este desafio dos pobres, não se limita apenas a 

questionar o “status quo” e a denunciar um sistema de 
exploração, de miséria e de opressão; ele propõe um novo estilo 
de vida e anuncia uma forma diferente de organizar a sociedade. 
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“Este esforço, de reconstruir a fundo a sociedade, é penoso, 
contraditório, violento e revolucionário; assim mesmo vai 
contornando e forjando em seu eixo o novo povo e o novo 
homem” (FALS BORDA, 1981, p. 11). 

 

5. FORMAS DE LUTA REVOLUCIONÁRIA 

 
Ao longo de toda a História da América Latina, desde a 

heroica resistência à invasão, conquista e colonização europeia 
feita pelos diversos povos ameríndios que aqui se encontravam, 
passando pela rebeldia negra-afro-americana ante a escravidão, até 
as lutas dos “sem-terra” e a famosa “guerra de guerrilhas” 
contemporâneas, as formas de luta revolucionária são múltiplas. 
Mas uma coisa está clara: para assumir essas formas de luta, os 
oprimidos se viram, primeiro, na imperiosa necessidade de 
decidir-se a “transformar o sofrimento de ‘não ser’, no 
sofrimento que a luta ‘por ser’ lhes impõe. Enquanto que o 
primeiro constitui uma forma de aniquilamento, o segundo se 
converte na esperança que os move” (FREIRE, 1978, p. 129-
130). Em outras palavras,  

é como homens que os oprimidos têm que lutar e não 
como ‘coisas’. É precisamente porque estão reduzidos a 
quase ‘coisas’, pela relação de opressão em que estão, que 
se encontram destruídos. Para reconstruir-se é importante 
que ultrapassem o estado de quase ‘coisas’. Não podem 
comparecer à luta como quase ‘coisas’ para depois ser 
homens. É radical esta exigência. A ultrapassagem deste 
estado – no qual se destroem – para o do homem – no 
qual se reconstroem – não é ‘a posteriori’. A luta por esta 
reconstrução começa no autorreconhecimento de homens 
destruídos (FREIRE, 1977, p. 60) 

 
Portanto, se, “através da luta contra a miséria, a injustiça e 

a exploração o que se pretende é a criação de um homem novo” 
(GUTIÉRREZ, 1986, p. 123); ou seja, para dizê-lo com as 
palavras de Aníbal Ponce, a passagem de um “humanismo 
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burguês” para um “humanismo proletário” – uma vez que “A 
história contemporânea nos ensina que, em mãos da burguesia, o 
humanismo está em transe para a morte” (PONCE, 1981, p. 13) 
–; então, esse “humanismo mágico e heroico”, “de difícil 
desenlace e que só vemos e do qual só participamos, em estágio 
toscamente inicial” (CORTÁZAR, 1998, p. 101), ao mesmo 
tempo que vitalmente constitui o conteúdo extraordinário das 
“crônicas do real maravilhoso” (CARPENTIER, 1969, p. 78) 
americano, também manifesta a rebeldia em favor de uma nova 
sociedade e, consequentemente, do exercício de uma nova 
Cidadania, pois 

Em nossas sociedades subdesenvolvidas e, por isso 
mesmo, descontentes consigo mesmas, tudo deve estar em 
causa. Cumpre a todos indagar dos fundamentos de tudo, 
perguntando a cada instituição, a cada forma de luta e até 
a cada pessoa, se contribui para manter e perpetuar a 
ordem vigente, ou se atua no sentido de transformá-la e 
instituir uma ordem social melhor. Esta ordem melhor 
não representa qualquer enteléquia que possa confundir 
quem quer que seja. Representa, tão somente, aquilo que 
permitirá ao maior número de pessoas comer mais, morar 
decentemente e educar-se (RIBEIRO, 1983, p. 10). 

 

6. A GUERRA DE GUERRILHAS 

 
De todas as variadas formas de luta que se tem 

organizado na América Latina, exporemos apenas, brevemente, a 
chamada “Guerra de Guerrilhas” por nos parecer que nela 
confluem e atingem seu ápice todas as outras. 

Assim, pelo que se refere à Guerra de Guerrilhas, 
podemos dizer que é tão antiga como a luta do homem por 
sobreviver sobre a terra; todavia, é em nosso tempo que se tem 
revelado como a técnica mais completa da luta armada para 
libertar os povos do imperialismo  e da opressão, tanto externa 
como interna (Cuba, 1956-1959; Vietnã, 1965-1972; Nicarágua, 
19 de julho de 1979), e se define como a estratégia e tática da luta 
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armada pela libertação do povo (CHATELET, 1978, p. 271-296). 
É claro que para que apareça um movimento guerrilheiro, 

dado que nada surge por geração espontânea, devem dar-se 
determinadas circunstâncias e condições.  

Há que se considerar sempre que existe um mínimo de 
necessidades que tornem factível o estabelecimento e 
consolidação do primeiro foco. Quer dizer, é necessário 
demonstrar claramente ao povo a impossibilidade de 
manter a luta por reivindicações sociais dentro do plano 
da luta cívica. Precisamente, a paz é destruída pelas forças 
opressoras que se mantêm no poder contra o direito 
estabelecido (GUEVARA DE LA SERNA, 1980, p. 14).  

 
São estas condições infra-humanas de opressão, de 

miséria e de violência do status quo as que provocam a 
necessidade de lutar para mudar dita situação, primeiro por vias 
legais e pacíficas, depois, uma vez que estas últimas foram 
esgotadas e se revelaram ineficazes, pela luta armada. 

Aqui é importante realçar que a violência não é 
inaugurada pela “violência dos explorados”. Olhando bem, eles 
são contra-violentos. Ou, como diz Paulo Freire em uma página 
antológica: 

Basta [...] que os homens estejam sendo proibidos de ser 
mais para que a situação objetiva em que tal proibição se 
verifica seja, em si mesma, uma violência [...] porque fere a 
ontológica e histórica vocação dos homens – a de SER 
MAIS. Como poderiam os oprimidos dar início à 
violência, se eles são o resultado de uma violência? Como 
poderiam ser os promotores de algo que, ao instaurar-se 
objetivamente os constitui? Não haveria oprimidos se não 
houvesse uma relação de violência que os conforme como 
violentados em uma situação objetiva de opressão. 
Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, 
os que não se reconhecem nos outros; não os que são 
oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos 
pelos que os oprimem como outro. Inauguram o desamor, 
não os desamados, senão os que não amam, porque só se 
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amam. Os que inauguram o terror não são os débeis, que 
a ele são submetidos, senão os violentos que, com seu 
poder, criam a situação concreta em que se geram os 
‘demitidos da vida’, os esfarrapados do mundo. Quem 
inaugura a tirania não são os tiranizados, senão os tiranos. 
Quem inaugura o ódio não são os odiados, senão os que 
primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens 
não são os que tiveram sua humanidade negada, senão os 
que a negaram, negando também a sua (FREIRE, 1977, p. 
45) 

 
É dentro desta situação objetiva, injusta e cruel para a 

maioria da população, que se concebe ao guerrilheiro como “um 
reformador social que empunha as armas respondendo ao 
protesto irado do povo contra seus opressores, e que luta para 
mudar o regime social que mantém a todos seus irmãos 
desarmados na ignomínia e na miséria” (GUEVARA DE LA 
SERNA, 1980, p. 16). É esta resposta dos oprimidos, por 
paradoxal que pareça, a que se revela como um gesto de amor 
pelo homem, como um gesto à procura da paz que tem seu 
assento na justiça. “O importante, por isso mesmo, é que a luta 
dos oprimidos se faça para superar a contradição em que se 
encontra. Que esta superação seja o surgimento do homem novo 
– não mais opressor, não mais oprimido, senão homem 
libertando-se” (FREIRE, 1977, p. 46). E é também nesta 
“violência”, nesta luta, nesta “práxis de libertação”, que o 
oprimido vai descobrindo e conquistando sua humanidade. 
“Enquanto que a violência dos opressores faz dos oprimidos 
homens proibidos de ser a resposta destes à violência, daqueles se 
encontra infundida da ânsia da busca do direito de ser” (Ibidem). 

Os princípios fundamentais da guerra de guerrilhas, entre 
outros são: a) A guerra deve ser levada até o interior do país. b) 
Uma única catástrofe não sela a sorte da guerrilha. b) O teatro da 
guerrilha deve abarcar uma extensão considerável de território. d) 
As medidas que se tomam devem corresponder ao caráter 
nacional. e) A região onde se estabeleça a guerrilha deve ser de 
estilo entrecortado ou inacessível, já seja montanhosa, selvática 
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ou pantanosa, em razão do modo particular do cultivo. f) Nada 
de apresentar uma frente definida; a frente está em todas e em 
nenhuma parte. g) O guerrilheiro, tanto militante como soldado, 
está a serviço de uma causa política. h) O exército guerrilheiro faz 
a guerra, mas também distribui propaganda, arma e organiza as 
massas. i) No caso de guerra civil, os soldados inimigos 
pertencem ao mesmo povo, portanto são vítimas e não 
responsáveis; daí que, caindo prisioneiros, há que tratá-los bem. j) 
Na guerrilha existe unidade entre guerra e política, pois sua 
finalidade é a tomada do poder pelo povo armado. 

As diversas etapas em que nasce, cresce e se desenvolve 
uma guerrilha são difíceis de precisar, pois em seu processo de 
formação e de organização influem aspectos econômicos, 
políticos, culturais, históricos, geográficos, psicológicos, 
antropológicos, etc. Todavia, poderíamos indicar, como 
sobressalentes, as seguintes (ESCOLA SUPERIOR DE 
GUERRA, 1975, p. 301-302): 

 
Primeira etapa:  “Início da organização revolucionária – é 

caracterizada pela ação clandestina. Nela são 
formados quadros que agitam, fazem 
propaganda, divulgam a ideologia [...] e 
exploram a fundo as contradições internas do 
meio. A opinião pública toma conhecimento 
do movimento”. 

 
Segunda etapa:  “Criação do clima revolucionário. A 

organização revolucionária se amplia por 
infiltração em todos os setores. São 
estabelecidas redes de vigilância, de 
informação e de resistência. A subversão 
aumenta; o descontentamento se acentua; têm 
lugar as greves, manifestações públicas, 
protestos, sabotagens, desordens, tumultos, 
motins. O ambiente se deteriora”. 

 
Terceira etapa:  “Passo para a ação. A subversão é franca e 

aberta. Criam-se bases para o movimento, 
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esboçando a nova administração. Bandos 
armados desenvolvem, sistematicamente, 
todas as formas de violência. As atividades 
revolucionárias se diversificam”. 

 
Quarta etapa:  “Rebelião plena. A multiplicação de bases 

culmina com a criação de zonas liberadas. 
Forma-se o embrião do futuro Estado, 
estabelecendo-se um governo revolucionário, 
com vistas a seu reconhecimento pelos 
governos amigos. A ação psicológica alcança o 
auge. As atividades revolucionárias 
multiplicam-se por todas as partes. As forças 
da ordem sentem-se isoladas. Começa a 
organização da Força Regular Revolucionária”. 

 
Quinta etapa:  “Contraofensiva geral. São combinadas as 

ações de guerrilha com as operações militares 
clássicas da força Regular. Acentuam-se 
avassaladoramente as ações políticas, inclusive 
as da política externa, e psicológicas, 
procurando desmoronar o suporte do regime 
e, com ele, o de suas forças armadas”. 

 
A experiência guerrilheira latino-americana, todavia, nos 

diz que nem todas as guerrilhas que apareceram no Continente 
foram capazes de alcançar seus objetivos e, também, que algumas 
nem sequer chegaram à metade do caminho. Apesar disso, nós 
cremos – como o colombiano Orlando Fals Borda – que as 
guerrilhas desempenham uma inegável função:  

a de servir como consciência da sociedade. Elas são como 
mutucas recorrentes que recordam ao governo 
estabelecido, à Igreja estabelecida e aos grupos 
econômicos e sociais do ‘sistema’, o grande fracasso 
destes em dar ao homem moderno guias claras para sua 
habilitação frutuosa, dentro da sempiterna busca da 
dignidade e da justiça. (FALS BORDA, 1981, p. 57) 
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E tendo como fundo o desafio da descomunal realidade 
da América Latina, nos atrevemos a dizer as palavras que, em 
outro tempo e em distintas circunstâncias, já dirigira o “Che” a 
seus companheiros na Bolívia: “Este tipo de luta nos dá a 
oportunidade de converter-nos em revolucionários, o estágio 
mais alto da espécie humana, mas também nos permite graduar-
nos de homens; os que não possam alcançar nenhum destes dois 
estágios devem dizê-lo e deixar de lutar” (GUEVARA DE LA 
SERNA apud BLAZQUES, 1976, p. 248). 

Porque, como afirmaram em um outro tempo Fidel 
Castro e Salvador Allende, “Nós consideramos que este 
Continente leva em seu ventre uma criança cujo nome é 
Revolução, ainda está a caminho, mas que inexoravelmente 
nascerá por lei biológica, por lei social, por lei da História” 
(CASTRO; ALLENDE, 2003, p. 35). 

 

7. FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO OU METAFÍSICA DA ALTERIDADE 

 
O fato de ser a Filosofia da Libertação um filosofar que se 

elabora a partir dos que padecem a dominação do sistema 
vigente, dos maltratados, dos que estão fora dos privilégios do 
sistema socioeconômico e político, ou, para melhor dizer, “a 
partir da exterioridade do Outro, do que se situa além do sistema 
opressor” (BOFF, 1988, p. 268), constitui-se em uma filosofia 
cuja coluna vertebral se entende como Metafísica da Alteridade, 
toda vez que declara que a totalidade do sistema de dominação 
não é tudo, que “além da totalidade está o outro” (DUSSEL, 
1988, p. 85). 

O Outro, considerado pelo ser hegemônico da totalidade 
como Não Ser, como Nada, ergue-se como Alteridade rebelde, 
desobediente e desafiante como interpelação de justiça, de 
dignidade, de liberdade e de direito ante a lógica da totalidade 
vigente, pois “é outra maneira de viver o ser” (Ibidem, p. 99). 

Assim sendo, a Metafísica da Alteridade ou da 
Exterioridade torna-se concretamente uma Metafísica 
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Antropológica e/ou Histórica, uma vez que, em primeiro lugar, 
antropologicamente falando, “o Outro é exterioridade de toda 
totalidade porque é livre” (DUSSEL, s/d, p. 50-51), isto é, não é 
meramente algo, mas alguém; e, em segundo lugar, historicamente 
falando, é a secular interpelação provinda da exterioridade (meta-) 
para o interior do horizonte ontológico da totalidade (-fysis) o 
que faz constitutivamente da Alteridade uma história metafísica. 

Antropologia e História que, além do mais, ao alicerçar o 
conteúdo da Filosofia da Libertação, identificam seu núcleo com 
uma Metafísica da Libertação entendida como rebeldia da 
alteridade. 

 

8. FILOSOFAR DESDE A PRÁXIS HISTÓRICA DA REBELDIA DA ALTERIDADE 

 
Assim sendo, filosofar desde a práxis histórica da rebeldia 

da Alteridade, entre outras coisas, significa: 
 
a) que nosso filosofar não pode ser apenas motivado 

pela admiração ante a realidade, como queria 
Aristóteles (1990, p. 15), mas também pelo sofrimento 
causado tanto pela opressão, como pela luta de 
libertação. Nesse sentido, poder-se-ia dizer 
tranquilamente que “é o sofrimento, muito mais que a 
admiração, o que nos faz pensar e criar” (BOFF, 1984, 
p. 62); 
 

b) que tal consciência de nossa realidade não apenas 
exige o concurso da racionalidade, secularmente 
conhecida como de caráter analítico e frio, mas 
também de uma grande dose de ternura e compaixão. 
Ou, como dizia o Che Guevara (1989, p. 36): “de 
grandes sentimentos de amor”. Pois a articulação do 
discurso com a práxis da libertação dos oprimidos, e o 
compromisso com eles, enquanto que brota de uma 
opção ético-política e se traduz numa solidariedade 
militante e combativa, comporta – afirma o Che 
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(Ibidem) – “uma grande dose de humanidade, [...] de 
sentido da justiça e da verdade”. Nesse sentido, nosso 
filósofo latino-americano, “filósofo pobre de um país 
subdesenvolvido” – como, dizem, gostava de 
autodefinir-se Álvaro Vieira Pinto –, caracteriza-se 
por um esforço permanente de unidade entre 
sentimento e razão, cérebro e coração. Por outras 
palavras, por ser um sentipensador (cf. GALEANO, 
2011, p. 119); 

 
c) que a dialética que se estabelece entre Alteridade e 

Totalidade ou entre Exterioridade e Mesmidade não é só 
apenas no interior de um discurso filosófico, mas 
também de forma prática e material, quer dizer, 
historicamente, numa práxis de afirmação e de 
libertação. De afirmação e de libertação porque, se, 
por um lado, é uma Alteridade “negada na injustiça, 
na exploração, na opressão, na violência dos 
opressores”, por outro, é “afirmada no anelo de 
liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos por sua 
humanidade roubada” (FREIRE, 1977, p. 30). Daí 
que o discurso da Filosofia da Libertação que exige o 
compromisso com a Alteridade não se aplique ou 
instale na práxis da libertação dos oprimidos, mas se 
nutra e brote do coração mesmo da práxis daqueles 
que “proibidos de ser”, finalmente, decidiram-se a 
“transformar o sofrimento de ‘não ser’ no sofrimento 
que a luta ‘por ser’ lhes impõe. Enquanto o primeiro 
constitui uma forma de aniquilamento, o segundo se 
converte na esperança que os move” (FREIRE, 1978, 
p. 129-130); 

 
d) que desde esse contexto particular, perfila-se a oferta 

de universalidade de um novo humanismo, “o 
humanismo do Outro homem” – usando as palavras 
de Emmanuel Lévinas –, ou o humanismo do “Nós-
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Outros”, o qual demonstra que ao oprimido, 
marginalizado e pobre “a opressão não conseguiu 
desumanizar” (BOFF, 1977, p. 111); 

 
e) finalmente, que o filosofar da libertação ao entender a 

Filosofia como “crítica da opressão e esclarecimento 
da práxis de libertação”, implicitamente, estaria 
superando o clássico símbolo da filosofia europeia e 
demandando um novo. Porque, se é verdade que a 
Filosofia da Libertação, enquanto “crítica da 
opressão”, estaria de acordo com Hegel, pois ele disse 
“quando a Filosofia chega com sua luz crepuscular ao 
anoitecer, uma manifestação de vida acaba de fenecer. 
Não se pode renovar, mas apenas conhecer. Ao 
caírem as sombras da noite é que levanta voo o 
pássaro de Minerva” (HEGEL, 1997, p. 37); também, 
por outro lado, enquanto “esclarecimento da práxis de 
libertação”, estaria superando-o, toda vez que, se a 
coruja de Minerva, simbolicamente, dá à Filosofia a 
missão de esclarecer os fatos já consumados, “nós 
pensamos – nos disse Augusto Salazar Bondy (1976, 
p. 125) – que a Filosofia pode ser, e em mais de uma 
ocasião histórica o tem sido, a mensageira do 
amanhecer, e princípio de uma mutação histórica por 
uma forma de consciência radical da existência 
projetada ao futuro [...]. A crítica se faz, assim, 
construtiva de mundos novos, depois de ter cancelado 
todos os fantasmas da ilusão histórica”. 
Assim sendo, pensamos que o esforço 
contemporâneo do cancelamento de um modo de 
filosofar inautêntico e, ao mesmo tempo, da criação 
filosófica original em Latino-América – o qual, sem 
dúvidas, deita raízes em Nezahualcóyotl, Bartolomé 
de las Casas, Simón Bolívar, José Martí, etc. –, mais 
que continuar adotando como símbolo do filosofar a 
tradicional coruja de Minerva, deveria assumir 
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galhardamente o galo (se se quer, simbolicamente, 
tanto aquele que cantou a São Pedro ou, se preferir, o 
anônimo e polifônico “Galo da Madrugada”) , cujo 
canto não pode ser confundido nem com o das 
sereias nem com o dos cisnes, pois “o mistério do 
galo – nos disse Carlos Diegues (1993, p. 55) – não 
está na ilusão de que ele seja capaz de fazer nascer o 
sol, mas em que seu canto anuncia a existência do sol, 
mesmo ainda por nascer”. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO BEM VIVER 

PARA A EMANCIPAÇÃO HUMANA 

Arivaldo Sezyshta 

As reflexões mais recentes da Filosofia da Libertação, 
ainda que mantenham as preocupações com o trabalhador, 
porque ele segue sendo explorado, se ocupam mais em ajudar a 
pensar em como vamos sobreviver como espécie humana, em 
como vamos salvar o planeta. Preocupados com as mudanças 
rápidas e bruscas pelas quais a humanidade está passando, o que 
tem levantado questões para as quais ainda não temos categorias 
de análise, damos voz à reflexão que gira em torno do tema do 
Bem Viver, originário dos povos indígenas, que compreende a 
natureza como um sujeito de direitos e está incorporado 
politicamente nas constituições de países como Equador, Bolívia 
e Venezuela, que têm conseguido ouvir as lições recebidas dos 
povos originários e a elas dar visibilidades: lições de vida 
comunitária, de conservação da natureza e de sabedoria humana.  

 Nas pegadas de Dussel, em diálogo com a sociedade civil 
organizada e o movimento social, indígena e popular, afirmamos 
que a luta é por outro tipo de civilização, com outra economia e 
com outras maneiras de fazer política.  

O poder obediencial, de mandar obedecendo, 
originariamente indígena, permite repensar a política, o Estado, as 
relações sociais, apontando caminhos para uma sociedade do 
Bem Viver, entendida a partir da mudança no modo de pensar e 
de agir, colocando o bem comum acima dos interesses 
individuais. Isso exige outro modo de organizar a economia, pois 
os recursos da Terra são limitados, o que impõe a imperiosa 
necessidade de convivência harmônica com a natureza, na 
minimização dos impactos, na produção não mais do que do 
suficiente para todos. Construir esse outro mundo, possível porque 
já presente em muitos povos e comunidades, sobretudo entre os 
indígenas, exige a adesão a princípios como solidariedade 
humana, equidade econômica e harmonia com a natureza. Trata-
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se do novo paradigma civilizatório de que fala Dussel (2007, p. 
162): produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana; 
ou do “decrescimento sereno” e do “decrescimento sustentável” 
de que fala Latouche (2011, p. 1). 

Em resposta à opressão, as vítimas se mobilizam e se 
organizam. No caso dos povos originários, a partir da luta pelo 
sagrado direito à viver dignamente na e da própria terra, onde, 
como diz o comunicado do Conselho Indiginista Missionário na 
crítica à sanha do capitalismo verde:  

O meio ambiente e as culturas que vivem em harmonia 
com ela devem ser as bases para o desenvolvimento 
humano e das sociedades; não um item da economia de 
mercado. Para os povos indígenas a terra é mãe. As 
árvores são os cabelos, os rios são o sangue que corre em 
suas veias. Para o "capitalismo verde", os rios são 
considerados infraestrutura natural e a natureza uma força 
que precisa ser domada em benefício de um dito 
progresso, profundamente autofágico, perverso e 
totalitário (CIMI, 2012, p. 1). 

 
A Filosofia da Libertação, nessa mesma trilha, dá sua 

contribuição à libertação dos oprimidos ao proceder sua crítica ao 
atual sistema político-econômico, construindo, por meio de sua 
Política da Libertação, alternativas que, a partir de um 
planejamento político sério, pensado a partir da qualidade de vida 
das pessoas, dos mais empobrecidos, das vítimas, efetivem, 
institucionalmente, o poder cidadão. Dessa política obediencial ao 
povo, dessa sã política capaz de criar hegemonia e garantir a 
governabilidade, sem perder os princípios, deriva uma Economia 
da Libertação, imbuída em mudar os critérios do 
desenvolvimento quantitativo para um desenvolvimento 
qualitativo, ou seja, do lucro para a vida humana. 

Mergulhamos, com isso, no desafio da questão ecológica 
para a Filosofia da Libertação a partir da ideia difundida pelo 
capitalismo de que a realização humana está no consumo, o que 
acaba subordinando o humano ao crescimento econômico.  
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Nesse sentido, uma pergunta importante a ser feita pela 
Filosofia Política é: para onde caminha a humanidade? A tomada 
de consciência da questão ecológica impõe essa pergunta, da 
mesma forma que obriga a se perguntar sobre o sentido da vida, 
da existência, possibilitando a abertura a um novo paradigma 
civilizatório, recuperado dos próprios povos originários pelo 
conceito e pela práxis do Bem Viver. Assim, a questão ecológica 
revela muito mais do que aparenta: traz como imperativo repor o 
sentido da vida humana, o lugar que ocupamos no mundo, que é 
a crise do referencial último da existência. A encruzilhada na qual 
nos encontramos já representa um limite absoluto, com 
exigências de redução da produção e igualmente do consumo. 

A Teoria da Dependência colabora com essa busca pela 
emancipação dos oprimidos ao definir e estudar a transferência 
de mais valia dos capitais globais nacionais, subdesenvolvidos, 
periféricos - originalmente coloniais - aos capitais globais 
nacionais desenvolvidos centrais, o que ainda se constitui, como 
mostra Dussel, em chave “do processo de libertação econômica, 
política e cultural das periferias (mundial e nacional) em 
referência aos antigos e emergentes novos centros do 
capitalismo” (DUSSEL, 2013, 11.01).  

A fim de ilustrar e exemplificar essa questão da 
dependência a que foram submetidos os países do Sul, as ex-
colônias europeias, fazemos aqui referência à exposição feita pelo 
Presidente da Bolívia, Evo Morales, na reunião de Chefes de 
Estado da Comunidade Europeia, ocorrida em 30 de junho de 
2013. Achamos esse fato exemplar, por considerar o exemplo 
boliviano como colaborador privilegiado na construção da 
alternativa ao capitalismo, sobretudo pela tematização da questão 
do Bem Viver. Disse Evo Morales na referida reunião, ante os 
olhos incrédulos da comunidade europeia: “Consta no Arquivo 
das Índias, papel sobre papel, recibo sobre recibo e assinatura 
sobre assinatura, que somente entre os anos 1503 e 1660 
chegaram a San Lucas de Barrameda 185 mil quilos de ouro e 16 
milhões de quilos de prata provenientes da América” 
(MORALES, 2013, p. 1). E, depois de perguntar se isso foi saque, 
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espoliação ou genocídio, responde:  

Não! Esses 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos 
de prata devem ser considerados como o primeiro de 
muitos outros empréstimos amigáveis da América, 
destinado ao desenvolvimento da Europa. O contrário 
seria presumir a existência de crimes de guerra, o que daria 
direito não só de exigir a devolução imediata, mas também 
a indenização pelas destruições e prejuízos (Ibidem). 

 
Ao calcular o pagamento desse “empréstimo”, depois de 

500 anos de moratória, a juros de 10% ao ano, contabilizados 
somente nos últimos 300 anos, com 200 anos de perdão, diz o 
presidente boliviano:   

Sobre esta base, e aplicando a fórmula europeia de juros 
compostos, informamos aos descobridores que nos 
devem, como primeiro pagamento de sua dívida, uma 
massa de 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de 
prata, ambos valores elevados à potência de 300. Isto é um 
número para cuja expressão total, seriam necessários mais 
de 300 algarismos e que supera amplamente o peso total 
do planeta Terra (Ibidem). 

 
Qual a resposta da Europa a essa análise crítica e tão bem 

fundamentada? Parece ser difícil de intuir, mas alguma reação 
aconteceu dias depois, em 02 de julho de 2013, de uma só vez, 
por um conjunto de países como Itália, Espanha, França e 
Portugal, sob as ordens do governo dos EUA. Nesse dia Evo 
Morales retornava de Moscou, onde participara de uma reunião 
também de chefes de estado e foi impedido de pousar seu avião 
oficial, para reabastecimento de combustível, para poder seguir 
viajem à Bolívia1.  

                                                 
1 Sobre esse episódio, o próprio presidente boliviano escreveu um artigo 
intitulado “Eu, sequestrado na Europa”, disponível em 
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Evo-Morales-Eu-
sequestrado-na-Europa-/6/28244 - acesso em 04/11/2013. 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Evo-Morales-Eu-sequestrado-na-Europa-/6/28244
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Evo-Morales-Eu-sequestrado-na-Europa-/6/28244
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O europeu Boaventura de Sousa Santos, no texto 
“Desculpe, presidente Evo”2, comenta o incidente dizendo: 

O senhor Presidente sabe melhor do que qualquer de nós 
que se tratou de mais um ato de arrogância colonial no 
seguimento de uma longa e dolorosa história de opressão, 
violência e supremacia racial. Para a Europa, um 
Presidente índio é sempre mais índio do que Presidente e, 
por isso, é de esperar que transporte droga ou terroristas 
no seu avião presidencial. Uma suspeita de um branco 
contra um índio é mil vezes mais credível que a suspeita 
de um índio contra um branco (SANTOS, 2013, p. 1)3. 

 
Outra forma de transferência de riqueza aos países 

centrais se dá através de dívidas desnecessárias, que têm se 
transformado em um verdadeiro mecanismo de ‘vender dinheiro’ 
às oligarquias corruptas da periferia, por parte dos países centrais, 
que cobram com seus respectivos juros exorbitantes, do conjunto 
da população.  

A iniquidade dessa lógica pode ainda ser percebida pelo 
fato de que o capital financeiro, o mercado e suas mercadorias 
são globalizados, mas os corpos dos trabalhadores ficam bem 
situados em espaços políticos com passaportes e muros, a 
exemplo do muro que separa México (e toda América do Sul e 
Central) dos EUA ou o que separa a África da Europa, no 
Mediterrâneo.  

                                                 
2 Disponível em http://outraspalavras.net/mundo/america-latina/desculpe-
presidente-evo-morales - acesso em 07/10/2013. 

3 No mesmo texto Boaventura de Sousa Santos lembra outro “incidente” 
ocorrido recentemente, envolvendo governantes europeus e latino-americanos. 
Foi em 10 de novembro de 2007, durante a XVII Cúpula Iberoamericana, 
realizada no Chile, quando o rei da Espanha, insatisfeito com o que ouvia da 
boca do Presidente da Venezuela, Hugo Chaves, dirigiu-se-lhe 
intempestivamente e mandou-o calar. A frase 'Por qué no te callas' ficará na 
história das relações internacionais como um símbolo cruelmente revelador 
das contas por saldar entre as potências ex-colonizadoras e as suas ex-
colônias” (SANTOS, 2013, p. 1). 

http://outraspalavras.net/mundo/america-latina/desculpe-presidente-evo-morales
http://outraspalavras.net/mundo/america-latina/desculpe-presidente-evo-morales
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Nas crises globais do capital, o salvamento dos bancos 
falidos ou a privatização dos bancos em países periféricos nas 
mãos de capitais centrais também são mecanismos de 
transferência de mais valia, da mesma forma que a guerra, vista 
como negócio, corrompendo todo o sistema político, 
transformando-o em um sistema econômico guerreiro, graças ao 
qual o capital cresce ao aumentar a violência no mundo.  

Como paralelo e contraponto à perversa lógica capitalista, 
o tema do Bem Viver ganha força e espaço. Diz Dussel: 

Nossos povos originários o denominavam em aymara 
suma qamaña, que significa na língua originária boliviana o 
pleno, perfeito, o mais querido (suma) modo de viver em 
comunidade, viver no comum (qamaña). É um estado de 
equilíbrio com os seres humanos, com todos os seres 
vivos, com a natureza, com o universo. Na língua quéchua 
sumak kaway tem o mesmo significado. É um ato de 
convivência comunitária com o cosmos (DUSSEL, 2013, 
13.21).  

 
Essa referência aos povos originários e sua sabedoria 

milenar, sintetizada a partir do conceito de Bem Viver, é 
fundamental diante do limite absoluto material ecológico do 
capital, que é a existência limitada de recursos e de meios de 
produção não renovados no planeta Terra. 

A outra lógica possibilitada pelo Bem Viver, permite 
aprofundar a crítica ao capitalismo que, embora produza bens 
com valor de uso, como ensina Marx, sua finalidade primordial 
não está em satisfazer as necessidades humanas, mas no lucro 
gerado pela venda das mercadorias. Mesmo que as mercadorias 
sempre tenham algum valor de uso, sua produção visa obter o 
valor de troca. Além disso, faz isso roubando o trabalhador, pela 
mais valia, e tomando gratuitamente da natureza toda energia 
disponível, de forma irresponsável porque predatória. 

Para que aconteça, portanto, a mudança ou a 
transformação exige, por um lado, a destruição do antigo 
superado, que se tornou inconveniente e opressor. E, por outro 
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lado, essa construção positiva do futuro sistema econômico é 
uma tarefa difícil, que leva tempo e que exige o acúmulo de 
experiências, imaginação e paciência histórica, pois  

As estruturas eficazes, justas, válidas, históricas, não 
nascem em um dia da cabeça de alguns teóricos. Nascem 
da lenta experiência das comunidades históricas que 
provam de mil maneiras poder sobreviver, e que 
lentamente vão descobrindo a maneira institucional de 
fazê-lo (DUSSEL, 2013, 12.82).  

 
Essa necessária mudança, inclusive dos conceitos centrais 

da economia política, se torna, então, uma exigência quando se 
adota o ponto de vista do que é comum4.  

Há exemplo do que precisa ser mudado pela ação da 
política, pode ser visto nas experiências, em agricultura extensiva, 
dos chamados monocultivos, que, para sua implementação em 
grandes áreas agricultáveis, exigem a destruição da biodiversidade. 
Assim, a implementação de um (monocultivo) exige a destruição 
do múltiplo presente na diversidade da vida, na diversidade das 
espécies, além de provocar cada vez mais a concentração da terra 
e dos recursos naturais, a expulsão de famílias camponesas, a 
contaminação do meio ambiente pelo uso intensivo de veneno, a 
utilização, em não raros casos, de mão de obra análoga à escrava e 
do trabalho degradante. Que lógica é essa (ou que ética é essa, 
que política é essa, que economia é essa?) que é capaz de 
sacrificar a vida, humana e do planeta, em nome do lucro de 
algumas empresas e do crescimento das exportações?  

                                                 
4 Para referendar a necessidade de mudanças profundas no sistema econômico 
capitalista, ilustramos com alguns dados da conjuntura atual, a partir de um 
exemplo de concentração de riqueza à qual está submetida a humanidade. 
Trata-se do caso da rede Wall Mart, que se configurou como a maior rede de 
varejo do mundo, maior inclusive que o PIB de 79 países. Em 2012, o 
faturamento dessa rede, que possui aproximadamente, 19 milhões de 
funcionários, foi de aproximadamente 469 bilhões de dólares, maior, inclusive, 
que a soma do PIB nominal dos últimos 79 países do ranking mundial de 183 
países, que é de 406 bi de dólares, publicada pelo FMI. 
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Diante disso, torna-se necessária outra exigência 
normativa que pode ser viabilizada pelo princípio do Bem Viver, 
bem como por outras economias, a exemplo do Movimento da 
Economia Solidária, como é entendida por MANCE (1999) e 
como não é entendida por Dussel, para quem a Economia 
Solidária não assume uma perspectiva estratégica de 
enfrentamento do capitalismo, buscando apenas sobreviver em 
sua margem. 

No texto “A Colaboração Solidária: compreendendo, 
transformando e conectando o que já existe”5 Mance fala que, se 
as práticas de produção, de comercialização e de financiamento 
solidário que já existem no mundo forem conectadas sob os 
princípios de uma rede de colaboração solidária, isso se 
constituiria em uma alternativa ao capitalismo atual. Diz ele:  

Neste caso, tratam-se de novas relações de propriedade e 
de trabalho que podem se expandir, uma vez que o que 
seria considerado lucro passível de acumulação privada 
sob o modelo capitalista é compreendido como um 
excedente a ser reinvestido para o crescimento da rede, 
diversificação de sua produção e aprimoramento dos 
produtos, de modo a promover o bem viver de todos os 
que praticam o consumo solidário (MANCE, 1999, p. 1).   

 
Isso porque na proposta do modelo da colaboração 

solidária não há acúmulo de lucro privado, pois o excedente é 
reinvestido na promoção do bem viver dos participantes dessa 
rede. Assim, “a estratégia das redes reafirma o trabalho vivo 
como fonte de riqueza e disponibiliza as mediações necessárias 
para que este trabalho possa produzir a riqueza que satisfaça as 
necessidades dos próprios trabalhadores, de suas famílias e de 
suas comunidades” (MANCE, 1999, p. 1).  

Nessa perspectiva a Economia Solidária diz respeito a um 
Movimento que é mobilizador e que atende a uma demanda 
imediata de uma população excluída, permitindo enfrentar a 

                                                 
5 Disponível em www.ifil.org/rcs/biblioteca/mance3.htm - acesso em 10/09/2013. 
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estrutura capitalista e possibilitando a construção do novo, por 
meio das redes e cadeias. A economia solidária constrói o novo 
experimentando na prática o que é a sustentabilidade enquanto 
habilidade na busca do sustento. O produto da festa não é a 
mercadoria, pois é incorporado na subjetividade a partir da 
compreensão de que há outros valores em jogo, como a própria 
solidariedade e a sustentabilidade das ações e do próprio planeta. 

A afirmação da vida da humanidade, condição absoluta e 
bem comum originário e final, exige outro sistema econômico 
alternativo ao capitalismo, que já está sendo construído durante a 
marcha dos povos na conquista dos direitos historicamente 
negados e nos processos de libertação (assim como o capitalismo 
foi se construindo lentamente sobre o feudalismo).  

Falar, portanto, em alternativas econômicas exige falar da 
política, pois para que essas alternativas sejam justas com a 
maioria dos seres humanos excluídos do sistema capitalista 
mundial, exige-se um planejamento político sério, pensado a 
partir da qualidade de vida das pessoas, dos mais empobrecidos, 
das vítimas, mudando os critérios do desenvolvimento 
quantitativo para um desenvolvimento qualitativo, ou seja, do 
lucro para a vida humana. Trata-se de outra racionalidade, 
diferente da racionalidade reinante na conjuntura atual. Trata-se 
de uma racionalidade que seja capaz de compreender que a vida é 
mais importante que o lucro e igualmente seja capaz de 
compreender que o sistema capitalista de produção, enquanto 
mediação do projeto da chamada civilização universal, procedeu 
uma imposição de uma visão econômica restritiva, pautada 
unicamente pela racionalidade do fazer produtivo, obediente a 
uma única norma: o lucro! Nesse caso o poder econômico tem 
assumido o comando da vida em todas as suas dimensões, 
legitimando a práxis de dominação por meio de uma 
racionalidade instrumental, seu fio condutor. 

Como pensar esta nova concepção de desenvolvimento, 
que seja capaz de inverter essa lógica, privilegiando a vida ao 
invés do lucro?  

Uma das possíveis respostas, aponta para o chamado 
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desenvolvimento sustentável, que busca articular uma alternativa 
para a humanidade sem a autodestruição do planeta. No entanto, 
essa aposta pode revelar-se falaciosa pela incompatibilidade, pois 
desenvolvimento já implica em destruição. De saída, ela está no 
rompimento desse dogma do crescimento, como revela o texto 
coletivo de parte das organizações que compõem a Associação 
Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG: 

A saída da crise mundial não pode ser a retomada do 
crescimento econômico anterior, apoiado na lógica 
produtivista-consumista: a saída é romper com o modelo 
econômico voltado para exploração e para o lucro, e o 
estabelecimento de um modelo de sociedade baseado em 
uma economia solidária e ecológica, na relação respeitosa 
com a natureza, na busca do bem viver, produzindo aquilo 
que é necessário, evitando o esgotamento dos recursos 
naturais (ABONG, 2010, p. 1).  

 
No Bem Viver o valor de uso da mercadoria está acima do 

valor de troca, o dinheiro não é o mais importante. Além disso, o 
Bem Viver é importante como categoria filosófica: ajudar a pensar 
a articulação das intuições que advêm das comunidades. O 
problema é que o capitalismo apregoa o viver bem, o viver 
melhor, prometendo o céu através do consumo.  

A práxis de libertação está presente nas lutas por 
libertação em todo o mundo. Prova disso se dá com a presença 
desde sempre das utopias na América Latina: indígena, da Terra 
Sem Males, dos imigrantes pobres, da libertação da escravidão. 

Há, portanto, que seguir perguntando, sempre: de que 
somos prisioneiros para que precisemos nos libertar?  

Responder a essa questão exige, primeiramente, 
compreender que o processo de dominação econômica, via de 
regra, se faz acompanhar da dominação cultural, com a alienação 
que é imposta, por proceder da negação da história do dominado, 
incluindo a imposição também de um pensamento colonizador. 

Em continuidade à luta utópica recupera-se o Bem Viver, a 
um só tempo, ancestral e contemporâneo, enquanto cultura do 
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cuidado e esforço contínuo por libertar-se das condições que têm 
historicamente transformado os sujeitos em objetos, em coisas, 
ou, em linguagem marxiana, das condições que operam a 
subsunção do outro.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Nesse trabalho, fruto das discussões e estudos realizados 

durante a disciplina “Filosofia e Educação”, no Programa de Pós-
graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade 
Federal de Alagoas, ministrada pelo professor Dr. Anderson 
Alencar Menezes, durante o primeiro semestre de 2015, 
objetivamos apresentar algumas ideias sobre a relação entre 
Filosofia e Educação no pensamento de Theodor W. Adorno 
(1903-1969) –  filósofo alemão que viveu durante a 2ª Grande 
Guerra Mundial –, tendo como referências principais dois artigos 
do livro Educação e Emancipação (2010), denominados: “Educação 
– para quê?” e “Educação e emancipação”.  

É importante ressaltar que esses dois artigos em que nos 
baseamos são o resultado, segundo Gerd Kadelbach no 
“Prefácio” do livro, dos diálogos entre Adorno e Hellmut Becker, 
na Rádio de Hessen entre 1959-1969. Nesses diálogos, esses 
pensadores buscavam mostrar a relevância e a inseparabilidade 
entre educação, política e ética no processo de emancipação 
humana, ou seja, que há uma relação intrínseca entre teoria e 
prática. Dessa forma, eles pretendiam, através dos diálogos na 
rádio, apresentar suas ideias de forma simples e clara para os 
ouvintes, de forma prático-teórica, ou seja, tornando o discurso 
acadêmico-filosófico mais acessível (cf. KADELBACH, 2010, p. 
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8-9).  
Nesse sentido, Wolfgang Leo Maar (2010) também afirma 

que é perceptível a postura política engajada de Adorno nas 
entrevistas que deu na rádio, pois sua filosofia está 
intrinsecamente relacionada com a sua postura política e ética em 
relação ao que ele propõe para a educação – educar para a 
emancipação. Entretanto, Maar lembra que para Adorno a 
educação não é um fator de emancipação por si mesma; pelo 
contrário, é necessário que os indivíduos educacionais assumam 
uma postura política em prol de uma educação que possibilite a 
transformação social, principalmente se opondo à educação 
tradicional, buscando a construção de um indivíduo emancipado 
e de uma sociedade mais justa e fraterna.  

Assim, nesse construto, tentaremos apresentar a 
atualidade das ideias de Adorno para a educação no século XXI, 
buscando refletir sobre o que esse filósofo mais temia – a 
barbárie.  

Adorno foi um filósofo da Escola de Frankfurt, portanto, 
se preocupava com a educação e o seu papel no processo de 
formação do homem. Nesse sentido, ele se coloca contra a 
educação tradicional que anula a experiência formativa – que se 
constitui em um conceito chave nos dois textos em destaque.  

É importante frisar que sua luta política, filosófica e social 
é contra a barbárie, ou seja, contra o que aconteceu durante a 2ª 
Guerra Mundial. É nesse contexto que ele ressalta o papel 
possível formativo e emancipador da educação – porém, não 
garantido – que é fazer com que Auschwitz não aconteça jamais!  

Assim, pretendemos contextualizar Adorno no seu 
momento histórico-filosófico enquanto um pensador da sua 
época, mas que construiu um pensamento que possui uma 
atualidade que pode nos auxiliar a pensar o tempo presente. Nele, 
tentaremos mostrar também a utilização da música do 
compositor Wagner, na construção política da figura de Hitler 
como o grande líder alemão-ariano-fascista.  
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2. “EDUCAÇÃO – PARA QUÊ?” 

 
 O pensamento de Adorno está intrinsecamente 
relacionado com o seu contexto histórico, pois ele viveu o 
período da 2ª Grande Guerra Mundial, assim, defendia uma 
educação voltada para a emancipação do indivíduo. 

“Educação – para quê?” é um dos oito textos que 
compõem o livro Educação e Emancipação (ADORNO, 2010). Nele, 
Adorno e Becker dialogam sobre a forma como a escola 
tradicional está organizada, destacando aspectos do planejamento 
educacional, a seleção de conteúdos e como isso afeta a formação 
cultural dos sujeitos. 

Segundo Hellmut Becker, o planejamento educacional 
alemão dessa época restringia-se a um planejamento de conteúdo, 
ou seja, apenas uma seleção de conteúdos que o aluno deve 
adquirir, sem contestação; nesse contexto, a preocupação com o 
processo de ensino-aprendizagem é apenas com o 
desenvolvimento cognitivo, e não com a formação cultural dos 
sujeitos educacionais. 

Becker ressalta que não existe uma ampliação quantitativa 
sem consequências qualitativas, ou seja, “Na verdade não existe 
um planejamento quantitativo sem aspectos de conteúdo. Toda 
ampliação quantitativa de nossa estrutura escolar, implica 
imediatamente consequências qualitativas” (ADORNO, 2010, p. 
139).  

Concordando com Becker, Adorno destaca que para se 
chegar a um resultado quantitativo em relação a alguma área ou 
assunto em estudo, é necessário antes atingir os objetivos 
qualitativos, ou seja, “que uma tal discussão geral acerca do 
objetivo da educação tivesse preponderância frente a discussão 
dos diversos campos e veículos da educação” (ADORNO, 2010, 
p. 140). 

Por isso, esses dois intelectuais que dialogam na rádio 
frisam a necessidade de se refletir sobre algumas questões 
relevantes para a educação (em sentido amplo), como por 
exemplos: Formação para quê? Educação para quê?  
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Esses questionamentos visam descobrir o papel da 
educação na sociedade e para onde ela estaria levando as pessoas, 
ou seja, que tipo de homem (concepção de homem) estava se 
formando e para que tipo de sociedade (concepção de mundo).  

Em outros termos, podemos dizer que tanto Adorno 
quanto Becker concordavam que, na sua época, a educação para a 
sociedade já era concebida como um tema central. Por isso, 
ambos consideravam importante e essencial indagar sobre a 
seguinte questão: Educação para quê?  

Criticando a educação tradicional de sua época, o filósofo 
destaca que, na verdade, não era isso que realmente acontecia. A 
educação, enquanto um processo social longo e complexo, requer 
e pressupõe reflexões sobre os caminhos (o como?) e os objetivos 
(os fins?), não apenas sobre os conteúdos (o que?).  

Questionar “Educação – para quê?” pressupõe uma 
quebra de paradigmas, uma nova atitude e uma nova concepção 
sobre o ser homem e a sociedade. 

Becker afirma que “a Educação tem muito mais a declarar 
acerca do comportamento no mundo do que intermediar para 
nós alguns modelos ideais preestabelecidos” (ADORNO, 2010, p. 
140), tamanha é a sua importância na constituição de uma 
sociedade. E nesse sentido, lembramos que ele estava se referindo 
às consequências da educação alemã no período da 2ª Guerra 
Mundial, na qual a barbárie parece ter sido institucionalizada. 

Becker ressalta, ainda, que o ser humano não deveria 
perder a sua individualidade, mesmo tendo um sistema 
educacional a ser cumprido. Segundo ele, “[...] quem desejar 
educar para a democracia precisa esclarecer com muita precisão 
as debilidades da mesma” (ADORNO, 2010, p. 144), ou seja, “[...] 
só podemos viver a democracia e só podemos viver na 
democracia, quando nos damos conta igualmente de seus 
defeitos. 

É importante destacar que Becker e Adorno discutiam 
sobre o tema da educação partindo desde a infância. Para eles, a 
educação deveria ser trabalhada desde o jardim de infância; as 
teorias e as práticas deveriam andar sempre juntas, ou seja, eles 
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consideram que não deve haver separação entre a teoria e a 
prática.  

Eles chamam atenção que, na época em que viviam, as 
crianças estavam aprendendo de forma “pobre” ou pouco 
significativa os conteúdos das disciplinas, sem ensinar/aprender a 
fazer a correlação entre as diversas disciplinas, ou seja, o 
conhecimento era trabalhado de forma fragmentada e sem 
interligação entre a vida e o mundo. 

Nessa perspectiva, Adorno questionava sobre a educação 
tradicional de sua época, pois o ser humano não estava mais apto 
para refletir e levantar questionamentos, mas apenas preparado 
para adquirir aprendizado pronto. Nesse contexto, ele denuncia 
que não há espaço e tempo para uma educação emancipada.  

Becker completa afirmando que o aprendizado do 
conteúdo sem historicização fica incompleto. Essa questão da 
inaptidão da escola tradicional para a experiência formativa do 
indivíduo tem relação intrínseca com a separação entre a teoria e 
a prática. 

Mas, o que é experiência formativa? 
Este é um conceito chave no pensamento de Adorno 

sobre educação. Podemos dizer que a experiência formativa, 
defendida por Adorno, leva em consideração as diferentes 
dimensões do ser humano enquanto um ser cultural, político, 
social, histórico, ou seja, para além da formação cognitiva que 
termina desenvolvendo apenas a racionalidade técnica.  

Diante da crítica à educação tradicional, ele critica 
também o desenvolvimento científico e tecnológico que 
embruteceu o homem no processo civilizatório, ao invés de ter 
proporcionado um efeito contrário. 

A educação separada da experiência torna-se solta à 
consciência e segue apenas modelos ideais. Assim, é necessária 
uma educação que leve em consideração a experiência para que, 
dessa forma, o sujeito possa adquirir um nível qualificado de 
reflexão. 

Nessa perspectiva, indagamos: Depois de várias décadas 
dessa obra de Adorno, a educação da atualidade já colocou em 
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prática o questionamento “Educar – para quê?”. 
Consideramos que os textos e as preocupações de 

Adorno ainda continuam atuais, pois a educação contemporânea 
ainda tem muitos resquícios da educação tradicional e no nosso 
contexto social ainda há diferentes tipos de barbáries, como por 
exemplo: a violência contra a mulher; pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza; crianças abandonadas nas ruas; a homofobia; a 
xenofobia; a destruição da natureza pelo homem; o 
individualismo exagerado; a falta de respeito pelo próximo; ainda 
persistem as guerras em vários países; etc. Em outras palavras, 
ainda vivemos numa época de barbárie. Nesse contexto, a obra de 
Adorno continua atualíssima para refletirmos o papel da 
educação para a emancipação do homem.  
 

3. A NECESSIDADE DE UM INDIVÍDUO EMANCIPADO E O PAPEL DA 

EDUCAÇÃO 

 
Como meio de propor uma formação de indivíduos 

emancipados e autônomos, Adorno e outros pensadores da 
Escola de Frankfurt buscaram refletir acerca de uma educação 
contra as insensibilidades, os constrangimentos, o individualismo 
e as manipulações, ou seja, pensar uma educação contra toda e 
qualquer forma de violência e crueldade que provoque a barbárie. 

Auschwitz produziu, claramente, a intolerância humana 
frente ao respeito, às diferenças e ao amor. Diante disso, e 
buscando evitar a dessensibilização, Adorno vai afirmar que é 
preciso uma sociedade que seja formada por indivíduos 
autônomos, que busquem pensar de forma crítica. 

Maar ressalta sobre a necessidade de uma sociedade “[...] 
que esclareça a luta contra os irracionalismos presentes na 
barbárie, na violência, na injustiça social, no autoritarismo, no 
fetiche, no mito etc.” (MAAR, 2007, p. 52). 

Neste sentido, é preciso que haja uma educação que seja 
livre de toda e qualquer forma de segregação. E, nesse contexto, a 
educação escolarizada precisa, impreterivelmente, fugir dos 
moldes tradicionais. A sociedade necessita de uma escola que 
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contribua para a reconstrução de um individuo emancipado. Aqui 
se encontra o objetivo fundamental da educação escolar, segundo 
Adorno, que é educar para a emancipação e para que Auschwitz 
não aconteça jamais!  

Segundo Muhl (2003), a educação deve ser um dos 
recursos necessários e importantes para a emancipação do 
indivíduo. Nessa perspectiva, Adorno deixará claro que: “De um 
certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, 
racionalidade” (ADORNO, 1995, p. 143). Este é um conceito 
importante para entender o pensamento educacional desse 
filósofo. 

Tendo como base o texto aqui analisado, fica clara a 
preocupação de Adorno e Becker em relação à questão do talento 
como critério de divisão de grupos na escola tradicional. 

Adorno, em meio ao seu debate com Becker na rádio, 
deixa evidente a necessidade da formação de um indivíduo 
emancipado, ou seja, consciente e racionalmente crítico e 
autocrítico, capaz de uma autorreflexão sobre o passado e a uma 
re-elaboração do mesmo, de forma que a barbárie não venha 
acontecer jamais, principalmente da forma que aconteceu com o 
nazismo na Alemanha, durante a 2ª Guerra Mundial. 

Segundo Adorno, a educação não deveria seguir um 
modelo que perpetue a desigualdade e o individualismo, 
característicos da escola tradicional. Nesse sentido, Becker, 
concordando com o filósofo frankfurtiano, afirma que é preciso 
fugir dos pré-moldes da educação tradicional que estrutura o 
sistema educacional, separando os aprendizes pelos níveis de 
talentos, ou seja, separam os alunos-aprendizes em três níveis: a) 
alunos talentosos; b) alunos medianamente talentosos; c) alunos 
desprovidos de talentos. Essa divisão dos educandos, a partir dos 
talentos, representa um mecanismo de menoridade para Adorno. 
Nesse sentido, afirma que é preciso “superar, por meio do 
esclarecimento, o falso conceito de talento, determinante em 
nossa educação” (ADORNO, 1995, p. 170). 

Para Adorno, todo indivíduo que busca o esclarecimento 
é, potencialmente, dotado de talento. Nesse sentido, ele se reporta 
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às ideias de Kant, que defende que o indivíduo é resultado da 
educação que recebe, ou seja, “Ele é aquilo que a educação dele 
faz” (KANT, 1996, p. 15). 

Fora do trâmite da concepção tradicional de educação, 
isso pode tornar-se um processo longo, uma construção 
identitária lenta, histórica e pessoal, mas possível. Para Becker, em 
meio à educação tradicional “[...] não somos educados para a 
emancipação” (ADORNO, 2010, p. 169-170). 

Separar é constranger. Dividir em classes é manipular. 
Dito desta maneira, questionamos: Por que deve haver grupos 
aptos para esse conhecimento e não aquele? Como identificar ou 
caracterizar os alunos merecedores de estarem em um grupo “A” 
e não em um grupo “B” ou em um grupo “C”? Pelos talentos 
individuais? Quem os define? 

Criticando veementemente essa concepção de talentos da 
escola tradicional, Adorno afirma que “o talento não se encontra 
previamente configurado nos homens, mas que, em seu 
desenvolvimento, ele depende do desafio a que cada um é 
submetido” (ADORNO, 2010, p. 170). 

No entendimento dos dois interlocutores, a motivação 
ajuda no processo de desenvolvimento de cada indivíduo 
(ADORNO, 2010). Noutras palavras, o indivíduo pode ser 
motivado para a busca do conhecimento e, consequentemente, 
para o devir, como um vir-a-ser, concepção defendida por Kant, ou 
seja, o indivíduo pode fazer parte de um processo de 
emancipação e de renovação da própria identidade, como uma 
ação constante de mudança, de reflexão e de crítica de si mesmo. 

Para Kant (1983, p. 31 apud HERMANN, 2007, p. 96): 
“Unicamente pela educação o homem pode chegar a ser 
homem”. 
 

4. MAS, O QUE É EDUCAR PARA A EMANCIPAÇÃO E PARA A 

AUTORREFLEXÃO? 

 
Adorno afirma que é preciso educar para a emancipação. 

Mas o que significa educar para emancipação? Educar para a 



ÉTICA, EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 57 

 

emancipação pressupõe educar para a experiência formativa. O 
indivíduo que é educado para a experiência passa a obter uma 
produção de sentidos e a desenvolver uma produção de 
autorreflexão. Nessa concepção, teoria e prática tornam-se 
inseparáveis. Educação, política e ética passam a fazer parte do 
processo de formação cultural do sujeito de forma inalienável. 

Na percepção de Maar: 

A autorreflexão crítica para os frankfurtianos representa 
um elemento fundamental na luta pela emancipação. Por 
ela, os dominados podem ser esclarecidos a respeito de 
sua situação enquanto classe, no contexto de exploração e 
subordinação capitalista (MAAR, 2007, p. 48). 

 
A educação crítica se faz necessária para uma 

autorreflexão do indivíduo diante das estruturas sociais. Educar 
para a autorreflexão é viver num processo de auto-avaliação-
identitária e histórica, na qual o indivíduo busca perceber, resistir 
e pensar de forma crítica acerca de todo tipo de alienação e 
manipulação.  

Para isso, é necessário uma reelaboração crítica acerca das 
coisas, para uma autonomia de pensamento, assim como vai 
afirmar Menezes: 

O papel da educação está em formar sujeitos críticos, 
capazes de re-elaboração histórica, capazes de resistirem a 
todo tipo de dominação de forma meramente resignada. A 
educação, neste sentido, passa a ter um caráter único, ou 
seja, uma educação dirigida para a autorreflexão crítica 
(MENEZES, 2014, p. 48). 

 
Nesta perspectiva, Maar se utilizará de Adorno e Kant 

para afirmar também que: 

Educação/formação cultural pela autorreflexão crítica 
significa para Adorno a busca da autonomia, da 
autodeterminação kantiana, do homem enquanto sábio 
fazendo uso público da sua razão, superando os limites da 
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liberdade trazidos pela barbárie, pela semicultura (MAAR, 
2007, p. 47). 

 
Partindo desse horizonte de percepção, educar para a 

emancipação significa buscar, constantemente, uma ascensão da 
subjetividade, uma ascensão da identidade crítica, contra a 
insensibilidade e preconceito, contra a repressão e mutilações 
psicológicas, que aprisionam e manipulam o indivíduo não 
autônomo, não determinado, não emancipado. 

A decadência da subjetividade reflete uma crise identitária 
do indivíduo. Neste sentido, isso reflete uma crise da capacidade 
de percepção das coisas, ou seja, o estado de dessensibilização 
por que passa o homem moderno. 

Neste campo de compreensão, é preciso educar para a 
sensibilidade, que significa uma educação para a não manipulação, 
para o não constrangimento e o individualismo. Na educação 
voltada para preceitos manipuladores não existe espaço para a 
liberdade.  

Essa liberdade pode ser entendida como uma atitude de 
ousadia do indivíduo que busca o esclarecimento. Desta forma, 
“O papel central da educação deva ser o de conduzir a 
humanidade, ao modo kantiano, ao seu mais pleno 
esclarecimento” (MENEZES, 2014, p. 51). 

Nesta perspectiva do esclarecimento, Kant (1996) vai 
afirmar que educar é admitir o princípio da não manipulação, da 
não coação e do não constrangimento. Deste modo, a partir de 
uma perspectiva dos pensadores frankfurtianos, o objetivo 
principal da educação deve ser educar contra a alienação e a 
barbárie. 

Diante disso, o que significa educar para que Auschwitz 
não aconteça jamais? 

Na concepção dos pensadores frankfurtianos, Auschwitz 
nos remete a uma educação alienante, preconceituosa, 
segregadora e egoísta, que busca por meio da insensibilidade, das 
mutilações psicológicas, do constrangimento, do individualismo, 
dos preceitos e da manipulação, educar para a menoridade. 
Assim, “a barbárie não se restringe ao âmbito social e econômico, 
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tem o seu lugar, também, no âmbito educacional” (MENEZES, 
2014, p. 51).  

A partir dessa compreensão, educar para que Auschwitz 
não aconteça jamais significa educar para a contradição e para a 
resistência. Em outros termos, significa educar para um processo 
de desbarbarização e para a emancipação.  

Entretanto, há algo que deve ser observado, segundo 
Becker: mesmo um indivíduo emancipado, ele permanece, 
totalmente, sujeito a não emancipação, tendo em vista que 
vivemos numa sociedade repleta de indivíduos não emancipados. 

Aqui vale lembrar o estudo de Nadja Hermann, que se 
utilizará do filósofo Max Horkheimer para afirmar que: “a 
racionalidade é submetida à crítica, mostrando que as distorções 
penetram todas as esferas da vida e, obviamente, a educação e a 
escola” (HERMANN, 2007, p. 97). Este é um alerta importante 
que devemos levar em consideração na atualidade, pois a 
racionalidade crítica pressupõe um constante processo de 
autocrítica e de re-elaboração do passado, buscando tornar a 
autorreflexão em uma experiência formativa da construção do 
indivíduo.  

Assim, é necessário superar os obstáculos sociais e resistir 
à pressão de uma sociedade não emancipada. Aquele que quer 
transformar o mundo deve, primeiramente, transformar a si 
próprio. 

Segundo Adorno: 

Quando é grande a ânsia de transformar, a repressão se 
torna muito fácil [...] Aquele que quer transformar 
provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que 
converte esta impotência, ela mesma, justamente com a 
sua própria impotência, em um momento daquilo que ele 
pensa e talvez também daquilo que ele faz (ADORNO, 
2010, p. 185). 

 
A transformação do indivíduo se deve ao seu anseio de 

buscar o esclarecimento. Querer transformar significa não ceder 
ao homem não emancipado e perseverar frente à barbárie. 
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5. INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO SISTEMA EDUCACIONAL ALEMÃO  

 
A música tem um papel fundamental na formação do ser 

humano e da sociedade. Nesse sentido, vários autores, dentre eles 
Dalcroze (apud RODRIGUES, 2008), Barcellos (1992) e Nzewi 
(2007), são unânimes em dizer que ela é indispensável desde a 
vida intrauterina, do nascimento até a velhice, participando na 
formação do caráter e da personalidade do indivíduo. Quando 
aprendida, permite que os sujeitos tenham acesso a uma educação 
da sensibilidade, desenvolvendo competências como o raciocínio 
lógico, matemático, linguístico, histórico, geográfico. Além disso, 
pode haver o desenvolvimento da autoconsciência da identidade 
individual ou grupal, corporal, espacial, temporal; da percepção 
de si e do outro, enfim, do meio em que está inserido. 

Segundo Loureiro (2003), a música é um elemento 
fundamental para o desenvolvimento do sujeito, sendo 
indispensável no seu sistema de formação, atribuindo a ela um 
grande valor artístico, estético, cognitivo e emocional.  

Nessa perspectiva, vários países – com destaque para a 
Alemanha nazista – valeram-se dela para educar seu povo, com o 
objetivo de gerar/proporcionar uma educação voltada para uma 
sensibilidade patriótica.  

No caso da Alemanha nazista, particularmente, pretendia-
se educar visando à superioridade ariana e ao orgulho alemão, que 
é visível, por exemplo, nas composições wagnerianas que foram 
utilizadas pelo nazismo alemão durante a Segunda Guerra 
Mundial (cf. GHEDINI, 2012). 

Wilhelm Richard Wagner (1813-1883), compositor, poeta, 
ensaísta e teórico musical alemão, que viveu num contexto 
histórico em que países como a França e a Inglaterra estavam 
estabilizados como Estados Nacionais. Nesse período, entretanto, 
a Alemanha passava por uma fase de amontoamento de 
princípios educacionais sem uma coesão administrativa (cf. 
Ibidem). 

As obras de Wagner, embora oriundo do século XIX, 
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foram utilizadas pelos nazistas na 2ª Guerra Mundial para a 
construção da formação do orgulho nacional alemão. É 
importante frisar que a matéria prima para suas composições (de 
Wagner) foram os contos míticos da Alemanha, nos quais a 
glória, o triunfo e a superioridade de sua raça eram a peça 
fundamental para um sistema educativo patriótico (cf. Ibidem).  

Esse sentimento de orgulho patriótico pode ser 
observado no processo de unificação alemã por volta de 1871. É 
importante destacar que, mesmo depois da perseguição de suas 
obras, ele se tornaria o símbolo da dinastia Hohenzllern (casa que 
morava uma das mais importantes famílias nobres da Europa, 
chegando ao auge com a criação do império alemão) e da Kultur 
(cultura).  

A influência das músicas de Wagner pode ser percebida 
durante a Segunda Guerra Mundial. O termo Fuhrer (líder), por 
exemplo, utilizado por Adolfo Hitler, foi retirado de uma 
passagem da ópera “Lohengin”, na parte do diálogo que diz: Zum 
Fuhrer sei er euch ernamnnt, ou seja, aceitem-no como líder (cf. Ibidem). 

Durante a segunda metade do século XIX e a primeira 
metade do século XX, a Alemanha tinha como objetivo a 
formação de uma Kultur puramente alemã, que a diferenciasse da 
cultura universal proposta pela França, capaz de devolver às 
nações o orgulho nacional de cada povo. 

Essa cultural alemã não somente verificar-se-ia através do 
som dos exércitos prussianos marchando em direção à batalha, 
mas também através da arte, com destaque para as óperas 
wagnerianas que têm como característica forte a dramaticidade, 
semelhante às obras de Ludwig Van (1770-1827), entre outros 
compositores da época (cf. Ibidem). 

Segundo Allan (2012), com a força de sua orquestra, 
Wagner soube explorar temas relacionados à miticidade alemã, 
em particular de deuses como Wotan (o deus das tormentas e o 
mais poderoso dentre os deuses germânicos, um dos personagens 
principais das composições wagnerianas) e Odin  (que é 
considerado o deus principal da mitologia nórdica), assim como 
as “Valquirias” e “Lohengrin” e “O Cavaleiro do Graal”  
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Wagner, visto como um ídolo para os nacionalistas 
alemães e ironicamente recebido com aplausos pela França, país 
que ele detestava, foi mal visto pelos intelectuais que não estavam 
a favor de suas obras, chegando a ser perseguido pelos que faziam 
parte do círculo de Brahms e, sem dúvida, pelos judeus. Ele 
apresentou outro viés de formação do orgulho nacional que 
passasse antes de tudo, pela formação fundada na identidade 
racial e cultural, visível na máquina da propaganda nazista sentida 
na música a “Cavalgada da Valquírias” (cf. GHEDINI, 2012). 

Portanto, podemos afirmar que no contexto nazista do 
século XX, as obras de Wagner foram utilizadas com a finalidade 
de incentivar o orgulho nacional alemão, que se constitui em uma 
educação para a barbárie e não para a emancipação. Esta é uma 
prova daquilo que Adorno defende, ou seja, que a educação por si 
só não transforma nada, pois ela pode ser utilizada para a 
conservação ou para a transformação, dependendo da ação 
política e ética dos sujeitos envolvidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Intentamos aqui apresentar as críticas que Adorno faz em 

relação ao modelo de educação tradicional, que se baseia na 
divisão dos indivíduos de acordo com o talento de cada um. 
Diante dessa crítica, ele propõe uma educação para a 
emancipação e para a autorreflexão, ou seja, uma educação que se 
torne em um processo de desbarbarização do indivíduo; em que 
o indivíduo possa desenvolver sua autonomia crítica. Nessa 
perspectiva, Adorno propõe uma educação na qual o indivíduo 
experiencie a liberdade, sem estar acorrentado aos estigmas 
sociais que o embrutece. 

Nesse contexto, educar para a emancipação significa lutar 
para que “Auschwitz não aconteça jamais”; significa lutar por uma 
educação sem barbárie, não apenas física, mas, também, 
psicológica. Significa lutar por uma educação que possa 
proporcionar saberes que valorizem a autonomia reflexiva do 
educando: reflexão sobre si, sobre o meio que o circunda e sobre 
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o que lhe é bombardeado de forma consciente, ou não, pelas 
mídias mundiais. É lutar por uma educação na qual os sujeitos 
educativos sejam atores principais do processo de ensino-
aprendizagem; por uma educação que seja um instrumento de 
crítica e de conquista por uma sociedade mais justa e mais 
humana, emancipada, formando sujeitos autônomos e 
democráticos. 

A educação deve ser um processo de desbarbarização do 
indivíduo. É através da educação que o indivíduo pode 
desenvolver uma condição de autonomia crítica. A educação pode 
remeter o indivíduo à liberdade; e estar livre é poder viver sem 
estar acorrentado aos estigmas sociais.  

Reconstruir-se como indivíduo ou reconstruir-se como 
sociedade deve passar pelo crivo da educação, que não deve só 
ensinar ou aprender conteúdos disciplinares e fragmentados na 
superespecialização a partir da ciência moderna, mas sim, que 
deve formar e educar os sujeitos sociais.  

É preciso ensinar a pensar as coisas. É necessário 
demorar-se no pensar e, nesse processo, se humanizar.  

A necessidade de se ensinar a pensar é, primordialmente, 
mais importante que ensinar ideias. É preciso fugir do modelo de 
educação tradicional para que o sujeito possa ser capaz de se 
reinventar, de se reconstruir.  

É importante que exista a “autorreflexão” do indivíduo 
para uma postura autônoma frente às relações que se estabelecem 
na e pela sociedade. É imprescindível que a escola e o professor, 
em meio ao esclarecimento, busquem educar, criticamente, o 
homem para uma “desalienação” do indivíduo diante das 
ideologias políticas e sociais.  

Neste construto, a disciplina filosofia no ensino médio 
pode ser importante, pois, como afirma Aranha: 

Ela é mais a atitude de colocar em questão o que parece 
para muitos indiscutível, seja porque eles têm “certezas”, 
seja porque estão acostumados com aquilo que lhes parece 
“banal”.  Por aí podemos ver que o filósofo desestabiliza 
certezas e questiona o que é convencional (ARANHA, 
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2006, p. 20). 

 
O professor, juntamente com a escola, deve colaborar no 

projeto transformador de formar indivíduos de consciência 
crítica, para que assim eles possam compreender a estrutura social 
em que estão inseridos, buscando intervir contra a desumanização 
do homem.  

Edson Henrique Muhl se utilizará de Habermas para 
afirmar que: 

A escola deve ser, efetivamente, uma esfera pública de 
acesso ao saber, em que haja espaço para que o aluno, na 
interação com seus colegas e com o professor, possa agir e 
reagir em relação aos dados culturais a que passa a ter 
acesso, tendo direito a apropriar-se com rigor dos 
conhecimentos existentes, de expressar sua compreensão 
e, caso sinta a necessidade, de contradizer as “verdades 
reveladas”, evitando ser mero consumidor ou receptor dos 
mesmos (MUHL, 2003, p. 279-280). 

 
É indispensável pensar numa educação na qual a escola 

possa formar e educar os indivíduos, tornando-os autores deste 
processo identitário.   

Em suma, o que ainda se torna indispensável nos dias 
atuais é não permitir que “Auschwitz” aconteça jamais. Não 
podemos permitir mais a barbárie. É essencial pensar numa 
educação que busque desenvolver o esclarecimento do indivíduo, 
diante de uma realidade social não emancipada. Aqui se encontra 
a atualidade das ideias de Adorno em relação à educação. 
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BARBÁRIE E SEMIFORMAÇÃO: 

REFLEXÕES ACERCA DE THEODOR 

ADORNO 

Emanuelle Beserra de Oliveira 

1. PROGRESSO OU BARBÁRIE? 

 
Adorno, principalmente em sua obra Dialética do 

esclarecimento (1944), deixa claro que o desenvolvimento cultural e 
tecnológico também proporcionou a máxima barbárie alemã, em 
especial a II Guerra e o extermínio dos judeus. Para Adorno, 
liberdade depende do esclarecimento (Aufklärung), mas o que 
pode ser constatado com a leitura da obra citada acima é que o 
próprio esclarecimento recai em mito. O autor, ao pensar numa 
reelaboração do passado, busca não ficar preso a ele, mas sim 
resgatar uma esperança soterrada, a esperança de que o homem 
se reconcilie com a natureza, pois “o momento do 
esclarecimento, na medida em que se consuma na reconciliação 
com a natureza ao acalmar os sustos desta, está irmanado ao 
momento de domínio da mesma” (ADORNO, 1995b, p. 44)  

O progresso, portanto, significaria: 

sair do encantamento à medida em que a humanidade 
toma consciência de sua própria naturalidade, e pôr fim à 
dominação que exerce sobre a natureza e, através da qual, 
a da natureza se prolonga. Neste sentido, poder-se-ia dizer 
que o progresso acontece ali onde ele termina. (Ibidem, p. 
47) 

 
Diante do avanço da tecnologia e das falsas promessas da 

indústria cultural, o que se percebe é que o conceito de progresso 
está vinculado ao de decadência. Decadência na medida em que, 
em nome desse “progresso”, as relações sociais se tornam cada 
vez mais vazias, a individualidade impera, inflamada pelo 
superego e a felicidade é obtida com o saciar das falsas 
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necessidades, um saciar que mascara uma relação de proximidade 
e contato com o outro através dos produtos que o mercado lança 
com o propósito de unir e criar uma falsa aproximação, quando 
na verdade não passa do  

substitutivo para uma imediatidade social que é vedada às 
pessoas. Elas confundem aquilo que é totalmente 
mediatizado, ilusoriamente planejado com a solidariedade 
da qual carecem. Isso fortalece a regressão: a situação 
emburrece, mesmo que o conteúdo não seja mais obtuso 
do que aquele com o qual os consumidores compulsórios 
são alimentados. (DUARTE, 2003, p. 124 apud 
ADORNO) 

 
Através de seus produtos a Kulturindustrie cumpre seu 

papel de falsificadora das relações entre os homens e destes com 
a natureza. A ideologia presente na indústria cultural substitui a 
realização de valores humanos pela adaptação à realidade 
estabelecida, negando ao indivíduo uma consciência social, 
reduzindo-o à consciência particular e alienada, expropriada de si.  

A sociedade, ao desenvolver as forças de produção, 
modernizou os meios técnicos, criando um “véu tecnológico”1 
sobre a sociedade e a ilusão de que uma sociedade emancipada já 
estaria realizada. Contudo, o cerne da questão é que o 
desenvolvimento das forças produtivas não se fez acompanhar do 
desenvolvimento das relações humanas de trabalho; 
contrariamente, as relações sociais se coisificaram2 numa 
progressiva desumanização, fazendo com que a reificação alcance 
até as emoções íntimas do homem, onde a existência das 
dimensões morais, éticas, políticas sejam subordinadas aos 
interesses do capital, condicionando a sociedade a uma barbárie.  

Partiremos do entendimento de que a barbárie seja o 

                                                 
1 Expressão utilizada por Adorno para designar o modo como os meios 
tecnológicos cegam ou deturpam nossa visão. 

2 Diante do mundo danificado perdemos a noção do humano. Nos tornamos 
coisas e tratamos os outros como coisas. 
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impulso de destruição que o homem traz consigo. Esse impulso 
se desenvolve nas mais diversas formas de agressividade que 
percebemos hoje no nosso cotidiano e pode chegar a situações 
extremas, como nas duas grandes guerras mundiais, em povos 
ditos desenvolvidos culturalmente e tecnologicamente. Adorno 
problematiza o fato de sociedades terem provocado o horror 
quando poderiam promover a paz da seguinte forma: 

Como pode um mundo tão desenvolvido cientificamente 
apresentar tanta miséria? Este é o problema central: o 
confronto com as formas sociais que se sobrepõem às 
soluções ‘racionais’(...). Assim como o desenvolvimento 
científico não conduz necessariamente à emancipação, por 
encontrar-se vinculado a uma determinada formação 
social, também acontece com o desenvolvimento no plano 
educacional. Como pôde um país tão culto e educado 
como a Alemanha de Goethe desembocar na barbárie 
nazista de Hitler? Caminho tradicional para a autonomia, a 
formação cultural pode conduzir ao contrário da 
emancipação, à barbárie. (ADORNO, 1995a, p. 15) 

 
Adorno parte de estudos dessa barbárie no campo de sua 

própria experiência, a Alemanha nazista de Hitler. A todo 
momento buscou formas de neutralizar e despertar os homens, a 
fim de impedir que outras situações extremistas como essa 
voltassem a surgir na humanidade. 

Para Adorno a barbárie pode ser entendida como: 

Algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do 
mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 
encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme 
em relação a sua própria civilização – e não apenas por 
não termos em sua arrasadora maioria experimentado a 
formação nos termos correspondentes os conceitos de 
civilização, mas também por se encontrarem tomadas por 
uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na 
terminologia culta, um impulso de destruição, que 
contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda 
civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente 
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que a caracteriza. (Ibidem, p. 155) 

 
Adorno compreende que “a tentativa de superar a 

barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade” (Ibidem, 
p. 156). Pensa que a barbárie não é uma concepção que se mostra 
às pessoas pela sua obviedade, mas algo realizado em um 
conjunto de imposições, compromissos e valores 
dogmaticamente impostos. O combate à barbárie através de uma 
educação formadora é um combate feito através da reflexão de 
seus objetos que se encontram no sistema social. Esses objetos 
são os condicionamentos políticos, religiosos, culturais, 
dogmáticos que, independentemente de cada homem, propiciam 
situação de barbárie.  

Na sociedade totalmente administrada, a barbárie eclode com 
ou sem uma razão de ser. Como lembra Adorno em seu texto 
Educação após Auschwitz (1971), o mundo sempre está falando de 
uma ameaça de regressão à barbárie, mas não se trata mais só de 
uma ameaça, o extermínio já ocorreu em Auschwitz e ocorre todo 
o dia no mundo inteiro. A barbárie continuará existindo enquanto 
existirem os fatores que condicionam esta regressão. 

A barbárie existe em toda parte em que há uma regressão 
à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação 
transparente com objetivos racionais na sociedade, onde 
exista portanto a identificação com a erupção da violência 
física. Por outro lado, em circunstâncias em que a 
violência conduz inclusive a situações bem 
constrangedoras em contextos transparentes para a 
geração de condições humanas mais dignas, a violência 
não pode sem mais nem menos ser condenada como 
barbárie. (Ibidem, p. 159-160) 

 
E ainda: 

Apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão 
social continua se impondo. Ela impele as pessoas em 
direção ao que é indescritível e que, nos termos da história 
mundial, culminaria em Auschiwitz. Dentre os 
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conhecimentos proporcionados por Freud, efetivamente 
relacionados inclusive à cultura e à sociologia, um dos 
mais perspicazes parece-me aquele de que a civilização, 
por seu turno, origina e fortalece progressivamente o que 
é anticivilizatório. (Ibidem, p. 119) 

 
A indústria cultural colabora para o desenvolvimento da 

barbárie a partir do momento em que ela se fortalece através da 
produção e interfere na cultura, ocasionando a falência desta. Para 
Adorno, os culpados por tais barbáries “são aqueles que 
desprovidos de consciência, voltaram contra aqueles, seu ódio e 
sua fúria agressiva” (Ibidem, p. 121). Por isso há no autor a 
preocupação constante na formação do indivíduo e na busca de 
retomar a autonomia de sua consciência. 

Fica evidente que a ciência oriunda da razão 
instrumentalizada se mostra como um agente de desumanização, 
mais do que propriamente de um aperfeiçoamento do homem, a 
barbárie se confunde com as modernas técnicas da ciência, 
portanto, vemos que o processo civilizatório se inverteu. O que 
antes era para ser o agente esclarecedor e emancipador, torna-se o 
controle e domínio do indivíduo. A barbárie no mundo 
danificado é ao mesmo tempo produto e fator condicionante de 
uma semiformação3 (Halbbildung).  
 

2.  FORMAÇÃO OU SEMIFORMAÇÃO? 

 
Se o ideal do Esclarecimento foi, pela luz da razão, atingir 

uma sociedade mais igualitária e justa, tendo como instrumento a 
Formação (Bildung4), este ideal ficou longe de se cumprir.  Adorno, 

                                                 
3 Semiformação ou Halbbildung é a determinação social da formação na 
sociedade contemporânea capitalista, formação esta que se apresenta de forma 
incompleta. 

4 Tomaremos por base o conceito de Bildung entendido genericamente como 
cultura , é uma forma análoga à palavra Kultur, de origem latina, porém, 
enquanto Kultur tende a se aproximar das relações humanas objetivas, Bildung 
aproxima-se mais das transformações na esfera subjetiva, referindo-se a um 
processo de Formação. Com uma forte conotação pedagógica, designando 
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ao elaborar o texto Teoria da Semiformação (1959), tenta refletir 
acerca do fracasso formativo que se apresentava na sociedade 
regida pela lógica do capital, dando lugar a uma semiformação 
generalizada. Entendendo formação como a cultura tomada pelo 
lado de sua apropriação subjetiva, Adorno percebe que a arte-
cultura tanto se adapta à vida real como busca a autonomia do 
indivíduo: “a formação tem como condições a autonomia e a 
liberdade, no entanto, remete sempre a estruturas previamente 
colocadas a cada indivíduo em sentido heteronômico e em 
relação às quais deve submeter-se para formar-se” (ADORNO, 
2003, p. 11).  

Diante do mundo administrado, a desumanização nega ao 
indivíduo os pressupostos para a sua formação. Como já visto, até 
mesmo seu tempo livre que deveria ser destinado a sua formação 
hoje é preenchido pelo “lixo” dos produtos da Kulturindustrie. A 
formação se baseia numa educação que, submetida à ordem 
vigente, se configura numa educação autoritária, uma educação da 
competitividade o que não evita as possibilidades destrutivas que 
o homem traz consigo. 

A indústria cultural impede a capacidade humana de agir 
com autonomia. Vulgarizou a arte e atingiu os indivíduos 
diminuindo sua capacidade de autorreflexão. Tendo sua 
consciência dominada pela comercialização e banalização dos 
bens culturais, o indivíduo não consegue se libertar desse sistema 
que dita regras e determina o que cada um deva fazer.  

No final da década de 50, a razão instrumental 
mercantilizada que dominava ideologicamente a sociedade e a 
escola, instalando um esquema de adaptação progressista, fez 
Adorno afirmar que “as condições da própria produção material 
dificilmente toleram o tipo de experiência sobre a qual se 
assentavam os conteúdos formativos da época” (Ibidem, p. 18). 
Hoje essa aceleração tecnológica aumenta desenfreadamente com 
a presença da razão instrumentalizada no seio da sociedade e da 

                                                                                                        
uma maneira humana de aperfeiçoamento de potencialidades, o termo Bildung 
tem um caráter bastante dinâmico e define-se essencialmente enquanto prática. 
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escola. Mostrando que os pressupostos para a formação, tais 
como: o uso de tempo livre para se dedicar a si, o respeito ao 
mestre em sala de aula, o uso de disciplinas que incentive 
especulações criticas, estão desaparecendo no mundo 
administrado. Para Adorno, 

A vida modelada até suas últimas ramificações pelo 
princípio de equivalência, se esgota na reprodução de si 
mesma, na reiteração do sistema e suas exigências se 
descarregam sobre os indivíduos tão dura e 
despoticamente, que cada um deles não pode se manter 
firme contra elas como condutor de sua própria vida, nem 
incorporá-las como algo específico da condição humana. 
(Ibidem, p. 14) 

 
A arte, por sua vez, para tentar atuar como libertadora 

desse sistema deve recuperar sua autorreflexão, mas para que esse 
processo ocorra os indivíduos terão que recuperar sua autonomia. 
Através de um educar formativo é que surgiria uma força capaz 
de modificar as relações sociais e devolver a autonomia ao 
indivíduo.  

Tenho a impressão de que, por mais que isto seja 
almejável, tudo ainda se dá excessivamente no âmbito 
institucional, sobretudo da escola. Mesmo correndo o 
risco de ser taxado de filósofo, o que, afinal, sou, diria que 
a figura em que a emancipação se concretiza hoje em dia, 
e que não pode ser pressuposta sem mais nem menos, 
uma vez que ainda precisa ser elaborada em todos, mas 
realmente em todos os planos de nossa vida, e que, 
aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção 
orientem toda a sua energia para que a educação seja uma 
educação para a contradição e para a resistência. 
(ADORNO, 1995a, p. 183) 

 

Mesmo com esse pensamento, Adorno mostra que não é 
tão fácil utilizar-se do sistema educacional existente e promover a 
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emancipação do indivíduo, porque a formação foi substituída pela 
educação arbitrária que se afasta de seu objetivo essencial: 
promover o domínio pleno do conhecimento e a capacidade de 
questionar diante da realidade. A escola se transformou em 
simples instrumento a serviço da indústria do capital, que trata o 
ensino como uma mera mercadoria pedagógica em prol da 
semiformação. Essa perda dos valores que anula o despertar 
crítico e a autonomia humana permite à escola apenas uma 
função operacional, quando na verdade o necessário é:  

contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso 
evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a 
respeito de si próprias. A educação tem sentido 
unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão 
crítica. (Ibidem, p. 121) 

 

Tendo em vista o pensamento do autor, nos resta a 
autorreflexão como única possibilidade de obter autonomia, 
autorreflexão que deverá ser iniciada por um pensar crítico sobre 
a semiformação generalizada, na qual a sociedade se encontra. 
Defender um projeto de libertação do homem por meio do 
incentivo a uma formação é pensá-la com uma amplitude 
humanística. Para Adorno, o ensino deve ser uma arma de 
resistência à indústria cultural, na medida em que contribui para a 
formação da consciência crítica e permite que o indivíduo 
desvende as contradições da coletividade.  
 

3. UM EDUCAR EMANCIPATÓRIO E FORMADOR CRÍTICO 

 
Defender um processo educacional capaz de criar e 

manter uma sociedade baseada na dignidade e no respeito às 
diferenças é um dos princípios da teoria crítica adorniana. Para 
Adorno, o mundo se encontra danificado pela falta de capacidade 
dos indivíduos de resistir ao processo de alienação. Mesmo 
quando a educação considerada ideal estiver limitada e 
condicionada a uma realidade nada promissora, Adorno prega um 
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projeto pedagógico que consiga libertar os indivíduos da opressão 
e da massificação, já que, segundo ele, a escola instala e cultua esta 
massificação, resultando na deformação da consciência. 

Adorno, ao propor uma educação emancipatória, pensa uma 
formação educacional que evita a repressão, se distancia da 
reprodução tecnicista e focaliza o aspecto produtivo da vida 
humana. Em outras palavras, a educação emancipatória pensa a 
sociedade e a educação distanciando-as do caráter industrial a que 
é submetida a cultura. A partir dessa perspectiva, o processo 
formador educacional pode favorecer o surgimento de indivíduos 
críticos e emancipados; capazes de “domesticar” o impulso 
destrutivo que lhes é inerente. Desse modo, a educação forma 
pessoas autônomas e contribui para que não se repitam barbáries, 
ou as que hoje se mostram na sociedade não cheguem a atitudes 
extremistas. 

Percebe-se que qualquer tentativa de emancipar a 
sociedade: 

é submetida a resistências enormes, e porque tudo o que 
há de ruim no mundo imediatamente encontra seus 
advogados loquazes, que procurarão  demonstrar que, 
justamente o que pretendemos encontra-se de há muito 
superado ou então está desatualizado ou é utópico. 
(Ibidem, p. 185) 

 

A educação há tempos perdeu seu caráter emancipatório. 
Ao fixar e reproduzir internamente os pilares do capitalismo, 
sobretudo, a competição, o culto ao mérito e a premiação pelo 
desempenho, a escola se tornou um ambiente de exclusão e de 
preparação de futuros autoritários. A Educação emancipatória 
não é somente um método, ela implica em romper com a visão 
tecnicista e positivista que estabelece hierarquias no 
conhecimento e privilegia a concorrência sem compaixão. 

Diante do exposto, percebe-se que para recuperar o 
indivíduo dotado de reflexão crítica e independente para que 
sejam evitadas novas barbáries como a de Auschwitz, precisamos 



76 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

modificar nosso sistema educacional para um educar 
emancipatório. Parece difícil devido à impotência que a sociedade 
hoje manipulada possui, mas “aquele que quer transformar 
provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter 
esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua própria 
impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez 
também daquilo que ele faz” (Ibidem, p. 185). 

A emancipação é a formação para a autonomia5, mas ela 
só pode ser bem sucedida se for um processo coletivo, já que na 
nossa sociedade a mudança individual não provoca 
necessariamente a mudança social, mas esta é precondição 
daquela. Somente um educar que desperte a livre consciência é 
capaz de formar, pois o poder da reflexão é capaz de impedir os 
homens de participarem de atos extremos por se deixarem levar 
pela corrente do poder autoritário. 

A busca pela autonomia deve ser feita em todos os meios 
de expressão da sociedade, em especial na arte autêntica, a qual 
Adorno atribui uma potencialidade crítica frente à barbárie do 
mundo administrado. Tentar promover uma emancipação do 
indivíduo é fazer frente aos ditames impostos pelos defensores 
do falso progresso e resistir, mesmo estando inserido na 
sociedade totalmente administrada. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como foi visto, o esclarecimento, promessa do 

iluminismo, se converteu em um nova forma de dominação, 
através da mitificação da ciência, uma vez que o conceito de 
consciência esclarecida foi frustrado, condicionando a reflexão de 
Adorno a deduzir dessa frustração a Dialética Negativa (1966), que 
através do seu princípio da não identidade faz  resistência aos 
males causados pela Indústria Cultural. A semiformação é um 

                                                 
5 Para Adorno, “o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz (e 
demais barbáries) seria autonomia, para usar a expressão kantiana; o poder 
para a reflexão, a autodeterminação, a não participação” (ADORNO, 1995a, p. 
125). 
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sintoma desse mal causado pela Kulturindustrie, gerando indivíduos 
dependentes e incapazes de julgar conscientemente.  O indivíduo, 
constituído por um processo empobrecido de socialização, numa 
cultura administrada pelos interesses mercantis, se apega à ilusão 
de satisfação imediata e vive relações humanas individualistas, 
tornando as relações sociais mediatizadas e sempre propícias à 
eclosão de barbáries. 

A indústria cultural não apenas forma indivíduos 
dependentes, mas também atua precisamente na manutenção 
deles. Utiliza-se dos meios culturais (mass media) para garantir o 
controle e manusear o indivíduo a seu favor e obter, dessa forma, 
o lucro de que o mercado necessita. Vulgarizando a arte, 
reduzindo a educação a uma semiformação e diminuindo os 
indivíduos à mercadoria, a indústria cultural manipula, domina, 
consegue modificar até mesmo as reações mais íntimas do 
indivíduo, alterando seu comportamento e o deixando inclinado a 
viver numa sociedade da competição e do egoísmo. Deixa sempre 
um permanente estado de hostilidade entre os indivíduos e a 
eclosão de terríveis barbáries. Pois, como diz Adorno, não se trata 
de uma ameaça de regressão à barbárie, pois os campos de 
concentração foram essa regressão, a barbárie continuará 
existindo enquanto existir as condições que geram essa regressão. 
E, sem dúvida, a semiformação é uma dessas condições. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ADORNO, Theodor W. Mínima Moralia: reflexões sobre a vida 

danificada. Tradução de Luiz Eduardo Bicca. São Paulo: Ática, 
1992. 

 
_______. Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995a. 
 
_______. Palavras e Sinais: modelos críticos 2. Tradução de Maria 

Helena Ruschel; supervisão de Álvaro Valls. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1995b. 

 



78 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

_______.  Teoria da Semiformação. Tradução de Newton Ramos de 
Oliveira. São Carlos: Grupo de Estudos e Pesquisa Teoria Crítica 
e Educação. 2003. 

 
_______. Dialética Negativa. Tradução Marco Antônio Casanova; 

revisão técnica Eduardo Soares neves Silva. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar ed., 2009. 

 
_______.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. 

Tradução de Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1985. 

 
DUARTE, Rodrigo. Esquematismo e Semiformação. In: Educação e 

Sociedade. Dossiê Adorno e a Educação. São Paulo. V. 24. N. 83. 
2003:441-476. 

 
GOMES, Luiz Roberto. Indústria Cultural, Barbárie Estética e Educação. In: 

Revista Impulso. Vol. 22. Jan/abr. 2012. 
 
MAAR, W. L. Semiformação e educação. In: Educação e Sociedade. Dossiê 

Adorno e a Educação. São Paulo. V. 24. N. 83. 2003:459-476. 
 
MATOS, Olgária C. F. Filosofia a polifonia da razão: filosofia e 

educação. São Paulo: Scipione, 1997. 
 
PUCCI, B. Teoria Crítica e Educação: A questão da formação 

cultural na Escola de Frankfurt. Petrópolis: Vozes & Editora 
UFScar, 1994. 

 
_______.; RAMOS DE OLIVEIRA, N.; ZUIN, A. A. S. Adorno: o 

poder educativo do pensamento crítico. Petrópolis: Vozes, 
2001, 3ª edição.  

 
RAMOS DE OLIVEIRA, N. O ato de ensinar numa sociedade administrada. 

In: Cadernos CEDES. Especial Indústria Cultural e Educação, 
2002. nº 54, p. 19-27. 

 
VILELA, Rita Amélia T. Para uma sociologia crítica da educação em Adorno e 

Horkheimer: apontamentos. In: MAFRA, Leila e TURA, Maria de 
Lourdes R. Sociologia para Educadores 2: o debate 



ÉTICA, EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 79 

 

sociológico no século XX e as perspectivas atuais. Rio de 
Janeiro: Quartet, 2005. 





 

TRAJETÓRIAS PARA UMA EDUCAÇÃO 

ÉTICA E CIDADÃ NO BRASIL 

Érika Ribeiro de Albuquerque 
Germana Elisa Santos Rocha 

1. INTRODUÇÃO 

 
A sociedade brasileira contemporânea tem passado por 

um intenso processo político, econômico, social e cultural, que 
tem ocorrido de maneira mais acelerada a partir do crescente 
desenvolvimento tecnológico global das últimas décadas. 

Ao mesmo tempo que é publicizado, sem limite de tempo 
e em um alcance de espaço, ampliado nos últimos tempos, em 
escala geométrica; as atualidades da sociedade global, a 
“sociedade em rede”, é alvo passivo e ativo dos fatos que se 
mostram, de mais a mais, incidentes e reincidentes de conteúdos 
desprovidos de Educação. 

Nesse contexto, há uma demanda reprimida da sociedade 
ao estado que remete a educação como uma das respostas à 
melhoria da sua qualidade de vida. Ideologicamente, a educação 
tem o potencial de convergir para: a inclusão social, o diálogo 
produtivo, dissolução de conflitos, respeito à diversidade e 
igualdade de oportunidades. 

A educação, desde as bases lançadas pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), promulgada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 até o que 
preconiza a legislação brasileira, em seus Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano 
Nacional de Educação (PNE), é fundamentada por valores éticos 
e morais como meio para a construção da cidadania. 

Marco de extrema relevância por inserir direitos e 
liberdades individuais, assim como  deveres coletivos para 
equilibrá-los, a Declaração serve como referência para o 
planejamento  educacional. Seus princípios fundamentam o 
estado democrático de diretos. 
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No entanto, os direitos e liberdades declaradas ainda não 
são de acesso a toda sociedade e ainda pouco proporcionados via 
educação, circunstância que não retira possibilidades e concreções 
de ações voltadas à ampliação da eficácia e eficiência da educação.  

Passos consideráveis têm sido dados para que o modelo 
potencial de educação se efetive no Brasil. Dentre eles, políticas 
públicas têm se mostrado um dos instrumentos imprescindíveis 
para a mudança acontecer. O que faz que Estado e sociedade civil 
dividam o palco para desempenhar programas educacionais nas 
mais distintas áreas da educação.   

Exemplo de iniciativa desafiadora é o movimento Todos 
pela Educação (TPE), voltado à Educação Básica, fundado em 
2006 e qualificado como OSCIP- Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público desde 2014, que congrega diferentes setores 
representativos da sociedade dentre gestores públicos, 
educadores, pais, alunos, pesquisadores, empresários, em um 
programa que formulou, dentre seus objetivos, cinco metas, 
traçadas até o ano 2022 (bicentenário da Independência do 
Brasil), em benefício de crianças e jovens entre 4 e 19 anos. 

Para atingir as 5 metas, foram estabelecidas 5 bandeiras e 
5 atitudes, que auxiliam no cumprimento do objetivo de, 
sobretudo, facilitar as condições de alfabetização e sucesso 
escolar, de promoção de monitoramento de políticas públicas 
educacionais, de sensibilização e mobilização dos atores 
envolvidos em torno das demandas da Educação Básica no país, 
com as atenções voltadas também à gestão mais eficiente de 
recursos destinados a esse fim. 

Do exposto, com esta abordagem do movimento Todos 
pela Educação, pretende-se relacionar a categoria educação com a 
categoria ética, frente à dimensão que as envolve como valores 
formadores de cidadania, como valores que, em prática, 
possibilitam o desenvolvimento de ações de enfrentamento às 
exclusões, aos preconceitos e discriminações, que permeiam 
nossa sociedade. 

Sabe-se que, no cerne dessa questão, o papel da educação 
inclusiva e dialógica é de fundamental importância para ancorar a 
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subjetividade que rege o indivíduo, movida por interesses pouco 
voltados aos demais como um todo social constitutivo, na busca 
de uma consciência da alteridade. 

Reconhecimento imaturo em relação a uma sociedade de 
base escravista, que ainda está no preâmbulo de efetivar a 
conquista do exercício dos direitos à cidadania, dentre eles a 
educação, que se mantém mergulhada, como outros inúmeros 
direitos, nos efeitos de uma sociedade que, economicamente, 
prescinde da desigualdade para se estruturar. 

Em meio a antagonismos que caracterizam o direito à 
educação, políticas públicas desenvolvem ações voltadas à 
construção de sentido e significações afirmativas. Reiterando o 
que foi dito acima, uma espécie de retomada de consciência em 
um momento político no qual é a democracia no Brasil um 
grande paradoxo, momento  inclusivo e de exclusão como jamais 
visto. 

Vigoram valores como a relatividade das verdades, a 
ponderação da justiça, a identificação das diferenças e o respeito 
ao outro; violência, medo, suscetibilidade impõem-se com toda 
sua força. A implementação de políticas públicas de acesso à 
educação e de seu aprimoramento passa a ser “atribuição 
subjetiva de valor com alcance em realidades concretas”. 

O TPE, com suas 5 metas de inclusão, adequação, 
delimitação, ampliação e boa gestão, captadas como  5 bandeiras 
ou “melhoras impactantes na qualidade da educação”, começa 
por hastear a “melhoria da  formação e carreira do professor” 
considerando o percentual de licenciados na área de atuação e a 
baixa remuneração; a “definição do alcance dos direitos de 
aprendizagem”, que, juntamente com o “uso pedagógico das 
avaliações", destaca a importância da “fixação de objetivos 
pedagógicos” e “rotas de garantia do direito à educação de 
qualidade”; além da “ampliação da oferta do tempo integral” 
como condição de “melhoria de aprendizagem” como meio de 
“equalizar as oportunidades de educação”; apresentando como 
quinta e última bandeira o “aperfeiçoamento da governança e 
gestão”. 
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Em relação à governança, o entendimento é de que o país 
precisa investir na efetivação da principal diretriz voltada às 
políticas educacionais – o PNE, agregando “mobilização e 
articulação para que se aprove em nível nacional uma Lei de 
Responsabilidade Educacional”, como instrumento de 
“comprometimento dos governantes com o resultado do 
desempenho dos alunos”. Metas e bandeiras que partem de 5 
atitudes apoiadas nos seguintes pressupostos: “vínculos afetivos, 
frequência, reconhecimento de avanços, diálogo e bons 
exemplos”. 

O que nos faz concluir que, quando o indivíduo encontra 
o cidadão, sobretudo através da educação, as políticas adquirem 
natureza pública e as condições de ideação social preparam o solo 
para o cultivo. A partir daí, a ética encontra seu terreno propício 
para a boa colheita. 

 

2. EDUCAÇÃO POTENCIAL 

 
Vislumbrar a construção de um processo educativo, 

inclusivo e dialógico, no Brasil, pode parecer um tanto utópico, 
diante das desigualdades socioeconômicas que assolam o país. 
Concernente a isto, destacam-se alguns autores, citados por 
Mazukyevicz, na edição 257 do Boletim Jurídico de 2011, que 
percebem a categoria educação. 

Teixeira (1978, p. 91) entende a educação como o 
processo individual e pessoal de contínua reorganização e 
reconstrução da experiência, e complementa: “Dos primeiros 
anos aos últimos é o homem assim, o animal que se educa, 
adaptando-se e readaptando-se sem cessar, alargando, dia a dia, a 
sua compreensão, tornando-se enfim, um instrumento de 
progresso e mudança da própria natureza.” 

Para Freire (1983, p. 27), não é possível refletir sobre o 
conceito de educação sem ajuizar sobre o próprio homem, assim, 
o núcleo humano é sua inconclusão, e, tendo o homem 
consciência desse inacabamento, se educa. E afirma: “Não 
haveria educação se o homem fosse um ser acabado [...] Eis aqui 
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a raiz da educação [...] A educação é uma resposta da finitude da 
infinitude”. 

Ainda, ensinam Cotrim e Parisi (1988, p. 32): a educação 
não nasce daquilo que o homem sabe, mas daquilo que o homem 
desconhece; não nasce sobre aquilo que o homem possui, mas 
sobre aquilo que ele ainda deseja conseguir. 

Complementando as citações sobre as percepções da 
categoria educação, transcreve-se sua condição de direito 
sociopolítico, nos termos preceituados pela Constituição Federal 
do Brasil: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”. 

Retomando Mazukyevics (2011), que diz que : “a partir 
daí, considerando a íntima relação existente entre educação e 
cidadania [...] há atualmente um esforço no sentido de se 
compreender a politização da educação como uma de suas 
finalidades”, de que  

a educação não pode ser compreendida como uma ação 
neutra, mas comprometida com a promoção, a proteção e 
a defesa dos direitos individuais e coletivos da 
humanidade. Espera-se uma educação crítica, 
transformadora de valores, atitudes, relações, práticas 
sociais e institucionais [...] capaz de fortalecer os valores 
éticos. 

 
Isto demonstra que o vínculo entre educação, cidadania e 

ética, potencializa a educação, materializa a cidadania e fortalece a 
ética. Para tal, se faz imprescindível que o processo educativo seja 
inclusivo e dialógico; que a cidadania, de acordo com o conceito 
hegeliano, apresente-se como “condição necessária de toda 
liberdade e eticidade efetivas”; e que a ética apresente-se como 
“uma exigência de apropriação de si mesma e não como um 
conjunto de normas impostas exteriormente”, sem deixar de 
“incluir sua dimensão social, sob pena de gerar uma situação de 
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alienação e falsa consciência”. 
Esta potencialidade demanda a coparticipação da 

pluralidade de atores que compõem a sociedade, para que a 
realidade possa ser expressada, alterada, constituída, ajustada, 
dinamizada, etc., sentido que Paulo Freire imprime ao dizer que  
“o ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. 
Implica na relação que eu tenho com esse mundo” (FREIRE, 
1981). 

Para tanto, o desenvolvimento da gestão democrática no 
Brasil, com o fim de estabelecer uma relação em que a postura 
horizontalizada de administrar a educação favorece o interesse de 
participação no processo de ensino-aprendizagem, vai muito além 
da transmissão de conteúdos em sala de aula. Coaduna-se com 
princípios fundamentais dispostos desde a Declaração dos 
Direitos Humanos, passando por garantias constitucionalmente e 
seguindo um caminho mais eficaz à intercessão entre educação, 
cidadania e ética. 

 

3. O LIMITE DA ÉTICA NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Um dos fatores preponderantes para a violência 

disseminada em nossa sociedade é uma espécie de alienação que 
retira a percepção do contexto e fomenta índices de transgressões 
de toda ordem.  

Em linhas gerais, não se deve desconsiderar tal 
comportamento como um mero desvio moral, de caráter ou traço 
de ordem psicológica. Bem mais elementos o constituem, 
apoiados pela exclusão socioeconômica. 

Dos muitos pontos que podem contrapor à essa realidade, 
um deles, indubitavelmente, está ligado à peculiaridade da 
educação, meio em que se espera serem dirimidos problemas que 
geralmente não se resolvem em outros setores da vida. Sendo 
assim, a expectativa recai sobre o ensino, a aquisição de 
conhecimento de maneira regular, progressiva e articulada. Têm-
se as instituições de ensino como lugar que se coloca a educação 
a serviço do combate aos diversos problemas sociais como o 
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preconceito, o uso de drogas, a marginalização, a dificuldade de 
acesso ao mercado de trabalho, entre outros. 

Sem deixar de considerar que a educação não pode ser 
vista como transferência de   responsabilidade delegada 
exclusivamente ao estado, afinal educação se recebe também em 
família, a instituição que precede a escola, que convive com a 
incapacidade de alcançar melhores índices de educação. Porém o 
compromisso de educar pode e deve ser compartilhado, mas 
nunca transferido. A relação família-escola é complementar, de 
parceria e não de substituição.  

A intervenção da escola se fez de forma proativa no 
sentindo de prevenir a violência. Não se pode perder de vista, no 
entanto, outras dificuldades que se somam ao assunto, como as 
lacunas legais, a carência de políticas públicas aplicadas ao 
incentivo de maior democratização do ensino. 
 

4. ASPECTOS CONTRÁRIOS À EDUCAÇÃO  

 
A Lei Federal Nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, inova positivamente na defesa dos diretos 
fundamentais dos jovens. Uma das principais contribuições desse 
dispositivo legal diz respeito ao combate do trabalho infantil. É 
inegável a importância dessa medida, em contrapartida, o ócio 
não é a opção mais favorável como solução para a exploração da 
mão de obra dos jovens. É preciso preencher o tempo deles com 
alternativas adequadas à fase da vida em que se encontram. Nessa 
perspectiva, a gestão escolar tem fundamental papel para propor 
dinamismo à aproximação dos alunos como sujeitos ativos no 
processo de mudança. Mas como? 

Uma queixa recorrente entre os estudantes na atualidade 
se encaixa na contradição entre a valorização do estudo como 
ferramenta que promete um futuro mais digno e o padrão 
adotado há décadas, que não está mais satisfazendo a demanda 
em dias de fácil acesso à tecnologia, redes sociais, jogos de 
videogame, entre outros atrativos que podem desviar o foco dos 
jovens para aspectos diferentes dos pretendidos pela educação 



88 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

ideal. 
As deficiências vão desde o modelo adotado para as 

avaliações – que tende a não valorizar as habilidades individuais, 
senso crítico, não instiga a curiosidade criativa – até a falta de 
atividades extracurriculares, que associem a teoria à prática. É 
necessário que a escola proponha mudanças, estimule, motive 
seus alunos, desperte neles a vontade de interagir, de participar e, 
consequentemente, aprender. 
 

5. O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DE 

UM MODELO ESCOLAR ÉTICO 

 
O modo como a educação tem lidado com problemas que 

afligem a humanidade tem sido um tanto omisso diante da 
postura compatível com os acontecimentos que demandam ações 
efetivas à mudança através de um processo democrático. Trata-se 
de um objetivo bastante complexo que requer empreender uma 
boa administração, além de funções meramente pedagógicas. 
Juntos, precisam definir as coordenadas a serem seguidas para seu 
plano de gestão. Isto se faz ouvindo alunos, pais, funcionários, 
sociedade em geral, estudiosos da área, colegas de outras 
instituições, enfim, vale o máximo de colaboração possível na 
elaboração dos objetivos a serem alcançados. Mas é a realidade 
específica daquela escola que prevalece. Não adianta ostentar no 
papel um belo esquema de ação, mas sem conexão com a própria 
realidade. 

A interdependência entre todos os atores envolvidos na 
tomada de decisões evita focos de resistência desnecessários. A 
determinação unilateral por parte do diretor costuma gerar mais 
problemas quando tenta solucionar uma questão. 

Além disso, para Borges (2004, p. 2), a escola envolve três 
componentes interligados: 

1. Parte física — instalações, materiais, equipamentos que 
constituem a infraestrutura do sistema.  

2. Tecnologia, o “como fazer” — conjunto de 
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procedimentos operacionais (especificação de tarefas, 
atividades, rotinas), próprio de cada sistema.  

3. Elemento humano — pessoas que operam o sistema.  

 

Agregando estes elementos, torna-se mais fácil planejar 
investimentos, verificar déficit, suprir as necessidades básicas e 
aprimorar a gestão. Pretende-se aqui chamar a atenção para o 
terceiro deles, ou seja, para a humanização do processo. A partir 
daí é possível a construção conjunta de um ambiente saudável 
por pessoas realizadas, engajadas, comprometidas com o bem-
estar coletivo.  

A educação, por si só, não garante a formação de uma 
sociedade mais justa ou igualitária. O simples acesso à educação 
não torna as pessoas melhores. O que faz a diferença é a 
transmissão de valores éticos. Educar é mais que do instruir; é dar 
um sentido ao conhecimento, é formar cidadãos, e para isso, é 
preciso direcionar esforços, apresentar lucidez em relação à 
finalidade e aos meios necessários para atingi-la. 

Segundo Borges (2004, p. 11), para iniciar o planejamento, 
“uma escola minimamente organizada” deve apresentar alguns 
elementos básicos: calendário escolar; calendário de eventos; 
orçamento anual; programa anual de educação e de treinamento; 
planejamento estratégico; e planos operacionais. De acordo com 
seu ponto de vista, celebrar algumas datas comemorativas 
faria parte essencial da socialização e da aproximação entre a 
comunidade e a escola, o que possibilitaria: 

1. Desenvolver projetos, oferecendo às pessoas espaços 
para participação e exercício da criatividade.  

2. Dar significado aos conhecimentos adquiridos e 
construídos em sala de aula.  

3. Educar alunos, funcionários, professores para a 
participação em manifestações públicas.  
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4. Educar alunos, funcionários, professores para a 
valorização dos símbolos, datas e valores da cultura 
brasileira.  

5. Desenvolver o respeito e o apreço pelas manifestações 
artísticas e culturais do indivíduo ou do grupo.  

6. Formar cidadãos conscientes de seus direitos e também 
de seus deveres. 

7. Criar laços de fraternidade entre as pessoas e de 
lealdade e respeito entre estas e as instituições. (BORGES, 
2004, p. 17) 

 

Quanto à avaliação, caberia realizar após cada celebração 
um questionário com o seguinte roteiro, a fim de se obter 
aprimoramento e inclusão de novas estratégias. Um esquema 
sugerido por Borges (2004, p. 19) seria: 

1. Qual o universo atingido?  

2. Qual o nível de envolvimento das pessoas?  

3. Quais os objetivos atingidos?  

4. Quais as mudanças provocadas pelo processo de 
elaboração e execução do projeto?  

5. O que não deu certo?  

6. Quais os ganhos no relacionamento entre as pessoas?  

7. Qual o resultado da relação gasto de energia versus 
benefícios para as pessoas?  

 

O autor não considera esta como uma fórmula a ser 
aplicada de maneira estanque, porém acredita que ajuda a nortear 
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as atividades segundo o seu propósito fundamental para a gestão: 
“Essas perguntas, substituídas ou acrescidas por outras, ajudarão 
a evitar que os eventos se tornem um amontoado de festas que, 
com muita frequência, só trazem custos, preocupações e trabalho 
para a escola, com pouquíssimos ganhos para o processo 
educacional” (Ibidem). 

Vale ressaltar que a avaliação de resultados, acima de tudo, 
serve para uma revisão contínua do planejamento. Não seria 
eficaz estabelecer um conjunto de estratégias de ação 
permanente, inflexível, absoluto. Periodicamente, é imprescindível 
rever o que está posto e redefinir os passos. Isto se faz pelo 
método de discussão incansável em equipe. 

A partir dos resultados constatados com a avaliação, faz 
parte de um modelo de gestão democrática a prática de 
treinamentos frequentes, específicos, direcionados para a 
capacitação de funcionários e professores, com vistas a atualizar 
os procedimentos adequados à realidade da escola e otimizar o 
processo de mudanças. 

Ainda na visão de Borges (2004, p. 29), um bom 
programa de treinamento deve estar voltado para: 

• Criar possibilidades de aprimoramento contínuo nos 
níveis pessoal e profissional.  

• Propiciar às pessoas satisfação no trabalho e contribuir 
para o enriquecimento de suas vidas.  

• Permitir delegação e universalizar o autocontrole e a 
autoinspeção.  

• Contribuir para a unidade da equipe, criando sinergia e 
melhorando os resultados,  

• Dar sustentação ao trabalho de realização dos objetivos 
da escola.  

• Propiciar embasamento teórico para as mudanças 
necessárias nos processos de aprendizagem e de ensino.  
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• Sistematizar o processo de educação e treinamento na 
escola, tornando-o relevante e efetivo para as pessoas e 
para a instituição.  

 

Sob esta perspectiva, alguns pressupostos devem ser 
considerados: 

• As pessoas são diferentes umas das outras; aprendem de 
maneiras diferentes, em ritmos diferentes.  

• As pessoas nascem com uma inclinação natural para 
aprender e inovar; não precisam de recomendações para 
crescer, o crescimento é natural e orgânico.  

• O mundo do trabalho não deve ser fonte de 
esgotamento, mas lugar privilegiado de realização e 
criatividade.  

• O papel das lideranças é criar condições para que as 
pessoas tenham uma vida o mais enriquecedora possível.  

• Uma instituição tem o dever social de implementar ações 
que deem às pessoas oportunidades de externarem e 
desenvolverem as suas potencialidades.  

• Os gastos com educação e treinamento não são custos, 
mas investimentos; nada muda, se as pessoas não se 
modificam.  

• Atualmente, as decisões importantes são, quase sempre, 
tomadas em grupo; pessoas que dependem umas das 
outras para decidir e agir precisam aprender em grupo; o 
aprendizado individual não é suficiente para a instituição. 
(Ibidem) 

 
Nota-se que todas essas iniciativas convergem para uma 

mudança de critérios. O autoritarismo exacerbado, por parte do 
diretor, cede espaço à atuação compartilhada de toda a equipe. 
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Neste sentido, não há mais lugar para ditar como deve ser a 
relação professor-aluno, sem vislumbrar a multiplicidade que nela 
existe. Não se trata mais de uma via de mão única, na qual o 
professor transmitia o conteúdo programático para o aluno, a 
quem cabia assimilá-lo passivamente. A máxima “professor nunca 
erra, apenas se engana” evoluiu para “o professor não está em 
sala de aula apenas para ensinar, mas também para aprender com 
o aluno”. Ele é um facilitador, um multiplicador de 
conhecimento, que ouve seus alunos e procura entender sua 
realidade. 

Os ambientes democráticos favorecem a unidade, a 
harmonia, pois partem das habilidades individuais, respeitando as 
diferenças e possíveis conflitos, incentivando a participação de 
todos. O exercício da democracia exige, no entanto, muito mais 
das lideranças e requer maturidade, integridade, comunicação, 
credibilidade, ética e clareza para alcançar êxito. 

Na democracia, de uma forma geral, as relações parecem 
mais tensas, os problemas mais notáveis, os conflitos apontam 
para razões relativas. O que ocorre, na realidade, é que as relações 
se tornam mais verdadeiras, mais intensas, os problemas vêm à 
tona e não se camuflam, o ambiente se torna mais descontraído, 
menos formal. 

Quando se trata de parceria, a relação é entre iguais, entre 
pares. Portanto, é incompatível com posturas de subordinação e 
submissão. A imagem do diretor confunde-se com a dos demais 
envolvidos, com a participação efetiva dos pais cobrando 
melhorias e apoiando os acertos. 

As típicas reuniões de “pais e mestres”, ocasiões 
geralmente de contatos formais da direção com os pais para 
comunicar o desempenho dos alunos e declarar as notas do 
boletim, se tornaram ultrapassados para a gestão democrática. O 
dia a dia é de interesse real e contínuo, devendo ser acompanhado 
com a convivência, em conversas informais, seja ao buscar o filho 
no final da aula, seja pelo livre acesso à sala do diretor. 

As famílias, no modelo tradicional de gestão, costumam 
saber sobre a escola pelos filhos, que mencionam seu ponto de 
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vista sobre o que os professores lhes “passam” em sala de aula, 
ficando de fora detalhes sobre a visão, a missão a que se 
propõem, as diretrizes, enfim, todo o campo administrativo. Por 
sua vez, a situação socioeconômica, as dificuldades familiares, a 
história de vida dos alunos são desconhecidas pela escola. 

Sabe-se que a juventude de hoje está nos dois polos da 
violência: enquanto há meninos e meninas morrendo e matando 
pelo vício de drogas e pelos conflitos com a lei, quase sempre em 
decorrência disso, há jovens também reféns dessa mesma 
realidade, perdendo a vida por roubo seguido de morte, entre 
outras razões. Em ambos os casos, é preciso compreender a 
amplitude da vulnerabilidade social a que estão submetidos. Pois, 
como afirma Sorj (2000, p. 26): 

Sem dúvida, a cidadania no Brasil continuará a ser mais 
uma utopia que um conceito descritivo se não se 
cumprirem certas condições de igualdade social, 
especialmente em termos de acesso a bens coletivos, 
como educação, emprego e previdência. São condições 
para participação ativa no mundo moderno, de inserção 
produtiva na vida social e do sentimento de pertencimento 
a uma comunidade com um destino compartilhado. 

 
A melhor maneira de prevenir a indisciplina juvenil, então, 

é a reafirmação da democracia, pelo acesso à educação. Inseridos, 
os jovens terão oportunidade de exercer sua cidadania de modo 
mais amplo para o alcance de seus ideais. Acredita-se, com isso, 
que respondam ao país com menos violência, mais produtividade 
e mais esperança. Nessa esteira, a gestão escolar democrática deve 
reunir o seu conjunto de estratégias compartilhadas entre todos 
os atores envolvidos com o sistema educacional, de forma ética, 
dinâmica e proativa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o compromisso mútuo na relação escola-

comunidade, é possível  estabelecer um modelo de gestão 
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democrática de fato, e cumprir o que versa a Lei de Diretrizes e 
Bases, bem como o direito à educação de qualidade, assegurado 
pela Constituição Brasileira. 

Caminhando nesse sentido, aproxima-se da construção de 
uma cidadania plena, na qual alunos são tidos como sujeitos no 
processo ensino-aprendizagem e contam com o convívio 
saudável, enriquecedor e produtivo no ambiente da escola. 

Tudo isto tende a convergir para a diminuição do 
comportamento rebelde, indisciplinar, alheio, agressivo, evasivo, 
que muitas vezes tem sido registrado pela juventude em idade 
escolar, decorrente, sobretudo, do desamparo e da falta de 
perspectiva experimentados durante sua vida estudantil. 

As metas da escola, a sua situação específica no momento 
e a disponibilidade de recursos são os parâmetros para a definição 
de prioridades dentro da visão de uma gestão democrática. Os 
primeiros passos no rumo de uma escola voltada para a ética e 
para a cidadania já foram dados. Resta agora aos responsáveis 
continuar percorrendo o trajeto com afinco esforço para a 
construção de um futuro mais digno. 
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LEIBNIZ, RAZÃO E AÇÃO ÉTICA 

Evandro Pereira da Silva 

Ao tema razão e ação ética, podemos fazer uma 
articulação com o filósofo alemão Leibniz. Para essa articulação, 
empreendemos o princípio de razão1 suficiente em que o filósofo 
toma como uma de suas bases para dá segmento ao seu sistema 
filosófico. O princípio de razão suficiente empregado por Leibniz 
nos diz que em tudo aquilo que ocorre no mundo há uma razão 
para ser e não de outro modo. Mas, nesse particular, tal princípio 
deve estar em acordo com o que é perfeito. 

O estatuto da perfeição, para Leibniz, torna-se um viés 
para o desenvolvimento e conexão para uma ação ética. Pois, em 
Leibniz, o que é perfeito é tudo aquilo que existe. Se algo existe é 
porque, dentro de todas as possibilidades de algo existir, existe 
aquilo que é o mais perfeito. E isto é posto desde a criação do 
mundo, – um agregado de coisas finitas, assim, pensado por 
Leibniz. Uma vez que o mundo pensado pelo filósofo foi criado a 
partir do mais perfeito, e mais perfeito é, segundo Leibniz, a 
substância primeira, ou seja, Deus, constitui a causa livre do 
Universo. E no que segue ao argumento ontológico, existe um Ser 
maximamente perfeito, pois a sua existência está entre o número 
das perfeições. Nos escritos em De rerum originatione radicali (23 
nov. 1697), [Da Origem Radical das Coisas], podemos identificar que 
no Universo pensado pelo filósofo alemão há ordem, e Deus é o 
princípio de tudo, a razão da nossa existência. 

Conforme Leibniz, tudo ocorre por razões 
determinantes que, em uma relação de conhecimento (de causa e 
dos efeitos), se o tivéssemos, deteríamos o conhecer numa 
mesma relação e, ao mesmo tempo, a motivação no sentido em 
que a coisa acontece e porque ela não ocorre de um outro modo. 
Com efeito, o mundo se constitui segundo as leis das verdades 

                                                 
1 O princípio de razão aparece pela primeira vez nos escritos Profesión de la 
naturaleza contra los actos (1668). 
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eternas, e não apenas geométricas, mas também metafísicas.2, o 
que enseja ser não apenas constituído por necessidades materiais, 
porém, também constituído por razões formais. Assim, a 
existência do mundo segue o princípio: é melhor existir algo em 
vez do nada; não obstante, é melhor existir um mundo do que 
não existir, e sendo este mundo existente o melhor. O que não 
exclui aqui a tendência dos possíveis à existência. Acontece que a 
razão aqui implica que as leis metafísicas de causa, de ação e de 
potência, são constituídas em uma ordem (razão ou mesmo 
unidade) na natureza. Prossegue que esta ordem, além de ser a do 
melhor possível, predomina sobre as leis puramente geométricas 
da matéria. 

A unidade não só rege o mundo como também o 
constrói, nos diz Leibniz (2003, p. 700), em consequência na 
própria Monadologia:  

también es verdad que en Dios está no sólo la fuente de 
las existencias, sino incluso de las esencias en tanto reales, 
o de lo que hay de real en la posibilidad. Porque el 
entendimiento de Dios es la región de las verdades eternas 
o de las ideas que dependen de ellas y sin él no habría 
nada real en las posibilidades y no sólo nada existente, 
sino tampoco nada posible (§ 20) [M: § 43]. 

 

Assume-se aqui então uma identidade – Deus é a 
própria existência. Devemos lembrar a identidade A = A, o que 
inclui que toda proposição verdadeira é analítica, idêntica; o que 
nos evidencia uma proposição onde o predicado é idêntico ao 
sujeito, ou que está incluído no sujeito. Assim, a identidade 
descrita acima nos conduz a uma correlação entre a 
autossuficiência ontológica e a realidade/perfeição/infinito. O 
que abstraímos dessa correlação é que tudo tenha uma razão, 
mais uma vez atentamos ao princípio de razão suficiente; veja que 

                                                 
2 Há uma mudança na concepção da filosofia leibniziana de um materialismo 
para uma acepção metafísica.  
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este princípio nos conduz para a afirmação de que o podemos 
dizer com verdade sobre algo é inerente para a noção desse algo.  
Temos aqui o conceito de inerência e, como diz Deleuze (2013, p. 
163): C’est le premier aspect ou le développement de la raison suffisante (“é o 
primeiro aspecto ou o desenvolvimento da razão suficiente”). 

Leibniz, no texto Demostración de las Proposiciones Primarias 
(1671-1672), infere por demonstração da preposição Nada es sin 
razón os seguintes termos: 

 
Definición I. Razón suficiente es aquello que, una vez dado, 
la cosa existe. 
Definición II. Requisito es aquello que, si no es dado, la 
cosa no existe. 

Demostración 
 
Todo lo que existe tiene todos los requisitos. 
Pues si uno no es dado, no existe, por def. 2. 
Dados todos los requisitos, la cosa existe. 
Pues si no existiera, faltaría algo por lo cual sería menos, a 
saber, un requisito. 
Por tanto, todos los requisitos son la razón suficiente, por 
def. 1. 
Por consiguiente, todo lo que existe tiene razón suficiente, 
que es lo que había que demostrar. (LEIBNIZ, 2003, p. 
111) 

 

Requisito é um termo utilizado por Leibniz que significa 
aquilo sem o qual a coisa não pode ser; o agregado de todos os 
requisitos é a causa plena da coisa (cf. LEIBNIZ, 1978).  

É em particular necessário entendermos que sempre se 
pode demonstrar a totalidade dos requisitos e as noções 
primitivas que intervêm e mesmo as definições ou valores que, 
por conseguinte, também se podem demonstrar as propriedades a 
partir das definições. 

Mas retornamos para a Unidade. 
Então, é a partir de Deus que Leibniz vai derivar todas 

as coisas postas no mundo e o próprio mundo. Nesse sentido, o 
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filósofo aborda a sua teoria dos mundos possíveis e, em 
particular, menciona que Deus cria apenas o melhor dos mundos. 
E, nesse entendimento, ver a obra Discurso de Metafísica onde o 
filósofo almeja explicar a Criação como ato de Deus. 

E nesse mundo tudo concorre para o melhor. Nesse 
sentido, podemos ver que há uma razão, e mesmo uma razão 
suficiente para uma ação ética no mundo. Porque, ao criar o 
melhor dos mundos, Leibniz constitui como ação um modo de 
busca pelo melhor. Agora, é preciso diferenciar perfeição e busca 
pela perfeição. Dito isto, temos que somente o que é perfeito, em 
termos de alto grau, constitui a substância primeira; as demais 
substâncias buscam a perfeição. Devemos aqui ressaltar as 
palavras de Leibniz (2003, p. 111) em a Monadología: 

Así sólo Dios es la unidad primitiva o sustancia simple 
originaria que produce todas las mónadas creadas o 
derivativas; y a cada instante ellas nace, por así decirlo, 
mediante fulguraciones continuas de la divinidad, y están 
limitadas por la receptividad de la criatura, a la que es 
esencial el ser limitada (LEIBNIZ, 2003, p. 701-702). 

 

Então, Leibniz vai de encontro a uma hierarquia no 
mundo dotado por substâncias diferenciadas, sobretudo, pela 
qualidade e grau. As substâncias pensadas por Leibniz são 
infinitas.3 No entanto, uma se destaca, aquela dotada de 
percepção e memória, a alma, em harmonia com o corpo. 
Podemos dizer aqui o homem como substância pensante, ou 
mesmo o homem dotado de razão. A esta substância Leibniz 

                                                 
3 Frank Burbage e Nathalie Chouchan no livro Leibniz y el infinito (2002, p. 5), 
mencionam que: “En eso, él pretenece a una época singular, y quizás efímera, de la 
filosofía: Pascal, Spinoza, y algunos otros menos conocidos hoy, tambíen colocaron este ‘objeto’ 
en el centro de sus preocupaciones, como si hubiese ahí una de las cuestiones más vivas y más 
necesarias para la filosofía, pero sobre todo, como si el conocimento del infinito permitiese 
organizar y fundar una filosofía nueva.” Em particular, o termo infinito nos é de 
grande importância para a compreensão no decorrer do texto de uma 
diferenciação e mesmo de uma hierarquia entre as substâncias. 
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empreende que é semelhante à substância primeira. Semelhante e 
não igual, pois a substância primeira é infinita e perfeita; mas ao 
homem é efetivada a condição de substância [in] finita (em sua 
dupla oposição), uma vez que concorre para a perfeição.  

Uma vez dito que a substância se diferencia pela 
qualidade e por graus desse modo, os homens como substâncias 
estariam sempre na busca de efetuar a sua natureza que é a 
semelhança com a substância primeira. E nisso, os homens na sua 
finitude buscariam sempre o melhor, o mais perfeito. Nesse 
sentido, temos a possibilidade de o homem dotado de razão 
sempre buscar o melhor. E essa busca do melhor empreende-se a 
ação como princípio último de ir ao encontro de uma perfeição. 
E a ação de busca do perfeito se torna uma ação ética no mundo. 

O homem dotado de semelhança com a substância 
primeira é livre. E é livre para efetuar a sua natureza de 
substância. E, nesse particular, toda busca do homem gera uma 
ação ao encontro com o infinito. No sentido toda substância é 
dotada de atividade. A busca pelo o infinito do homem é 
motivada por graus. 

Em resumo, temos a substância primeira em mais alto 
grau, o perfeito, o infinito; e, temos as derivações ao alcance do 
mais perfeito. Então, podemos mencionar que para Leibniz a 
ação ética estaria entre o infinito e o finito. Ou seja, o homem, 
dotado de razão, estaria sob a ação de busca pelo o melhor, sendo 
o melhor, o mais perfeito, como já mencionado, a substância 
primeira. Mas essa busca é infinita, pois ao homem é dado apenas 
o encontro com a ação ética, porque a perfeição infinita estaria 
apenas na substância primeira – onisciente e onipotente, ou seja, 
segundo Leibniz, Deus.  

Então, a ação ética seria uma aproximação ao princípio 
de essência. Assim como o bem, a felicidade, a ação ética se 
enquadraria como essência derivada da substância primeira. 

O homem dotado de razão empreende-se em uma razão 
suficiente da busca pelo melhor, e esse melhor permite ir ao 
encontro do infinito, alcançando em sua plenitude uma ação ética. 
A ação ética, como uma essência derivada da substância primeira, se 
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constitui a busca, a geração do melhor, o alcance da felicidade no 
mundo. O bem maior que o homem dotado de razão estaria em 
uma relação entre o infinito e o finito, a constituir sob uma ação 
ética a liberdade no agir no mundo. Mas temos uma ordem de 
finalidade do mundo com o fim último em Deus, onde se inclui o 
progresso do gênero humano para uma evolução infinita.  

Já nos é notório que o universo para Leibniz resulta a 
expressão da infinita perfeição do Ser divino. Quanto aos homens 
e, em reflexo de pensamento em pleno século XVII, temos a 
busca em desenvolver a ação indo de encontro ao maior bem 
universal e, neste sentido, Wilhelm Dilthey (1945, p. 30) nos diz 
que:  

Pues únicamente su fe en que en este universo todo es 
vida y desarrollo, y el grado más alto la ilustración  del 
espíritu y la feliz compenetración del espíritu con el 
universo mismo, libró a los capaces de entender de todos 
los oscuros dogmas que traían encogidas y angustiadas las 
almas de los hombres. El fué el primero que señaló a éstos 
en el progreso de la humanidad al servicio de la cultura del 
género humano una nueva y más alta meta de éste. En 
aquella gran vida se unieron la más honda concentración 
de espíritu y el espíritu más abierto para los intereses 
temporales, y ambas prendas con una jubilosa energía para 
la acción.  

 
O ético é encaminhar nossas ações para o melhor, para 

o mais harmônico no mundo. O nosso agir no mundo deve ser 
pautado pela felicidade, assim, − toda felicidad es armonía. Conexão 
aqui que fazemos com os escritos em La profesión de fe del filósofo 
(1673), onde Leibniz apresenta a felicidade como um estado 
espiritual máximamente armónico. 

Podemos agora, minimamente, concluir a diferença 
entre perfeição e busca pela perfeição. A máxima harmonia já é 
derivada da substância − onisciente e onipotente, pois esta 
substância é a causa primeira – causa eficiente na ordem 
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progressiva da criação; e ultima razão – causa final na ordem 
regressiva da explicação4.  

Nesse percurso expositivo, podemos perceber que a 
busca pela perfeição se insere ao homem no mundo indo de 
encontro à felicidade. Ver Discurso de Metafísica, § XXXVI (Deus é 
o Monarca da mais perfeita república composta de todos os 
espíritos, e a felicidade desta Cidade de Deus é o seu principal 
desígnio), pois nos permite indagar que há uma harmonia 
universal que permite com o máximo de perfeição aspirar a ser 
feliz. Neste aspecto, o que ocorre é uma certa tendência a ser 
(feliz) ou inclinação; percorrendo outros escritos de Leibniz, 
podemos observar que nunca podemos ser plenamente felizes, no 
entanto, podemos ser mais felizes. Assim, ver Princípio da Natureza 
e da Graça, § XVIII, e nesse particular:  

es verdad que la suprema felicidad (cualquiera sea la visíon 
beatífica o conocimiento de Dios de que esté acompanãda) 
jamás podría ser plena, porque como Dios es infinito no 
puede ser conocido totalmente. Así nuestra felicidad 
nunca há de consistir, y no debe consistir, en un goce 
pleno en el que no haya nada que desear y que vuelva 
estúpido a nuestro espírito, sino en un progreso perpetuo 
hacia nuevos placeres y nuevas perfecciones. (LEIBNIZ, 
2003, p. 690)  

 

Essa consideração, além de implicar que toda felicidade 
é harmônica, também se produz pela hierarquia, à qual podemos 
estabelecer um nexo com razão/ação/ética dentro de uma relação 
entre o infinito e o finito. A ação ética do homem é o progresso 
para o infinito, pois Deus é infinito e ao homem semelhante, 
portanto não igual, cabe às suas ações o progresso para o bem – 
o melhor. (O que devemos olhar atentamente nos Essais de 
Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal.) 
Nessa acepção, a máxima harmonia espiritual é a felicidade, que 

                                                 
4 Leibniz chama o princípio de razão suficiente – o grande princípio do por que, 
carta a Hartsoecker (1712). 
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segundo Leibniz em La profesión de fe del filósofo, “consiste en la 
concentración de la armonía universal, es decir, de Dios, en el 
espíritu.” (LEIBNIZ, 2003, p. 117) 

A ação virtuosa consiste no alcance da felicidade, esta 
consiste em um fim em si mesma. A felicidade não se exaure no 
prazer, ela deve ser entendida como o maior bem do homem e, 
na sua forma prática, habituar-se ao viver bem e ao fazer o bem. 
Temos que a felicidade é estritamente o fim completo da vida 
humana, isto é, no sentido em que se constitui no único fim que 
não tende a originar um outro fim. E aqui a ação humana é 
produzida em vista de um fim. Sendo bem certo que as ações 
tendem para o alcance de um Bem Soberano, podemos dizer, 
portanto, que o fim último das ações é o bem. Destarte, o 
individuo se encontra na busca da felicidade, neste aspecto, se 
encontram as melhores ações do próprio individuo. Deste modo, 
podemos afirmar que a felicidade é o Bem Soberano, sendo assim 
um bem em si. Mas o que se afirma a outros bens segue como 
finalidade para alcançar o bem maior, ou seja, a felicidade. 

É visto, desse modo, que a felicidade para o individuo 
funciona como uma finalidade de vida, pois é a ação objetiva do 
ser humano; ou que podemos dizer tratar-se de uma forma 
natural que o individuo procure uma vida feliz. Para o encontro 
com o melhor dos bens, devemos indagar sobre um aspecto 
importante que nos detém a atingi-lo como finalidade, a saber, a 
razão. Queremos com isso conduzir a compreensão de que a 
racionalidade consiste em uma faculdade extremamente essencial 
na abrangência da busca da felicidade. Consiste em afirmar, 
portanto, que a atividade racional compõe a natureza própria do 
alcance da felicidade.  

Tratamos agora de uma característica particular do 
homem, a saber, o pensamento e a razão que o constitui como ser 
diferente na natureza. Sob este aspecto se conduz a atividade 
intelectual do ser humano para o alcance da felicidade, ou seja, a 
razão objetiva localizar no âmbito do mundo5 desde o que 

                                                 
5 Do mundo que contém a perfeição metafísica, ou seja, a máxima quantidade 
de essência ou magnitude de realidade positiva.  



ÉTICA, EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 105 

 

preconiza a fonte básica das alegrias do homem até o essencial, a 
finalidade de que provém a verdadeira felicidade. Validamente, a 
felicidade do homem incide no aprimoramento da atividade que 
lhe é adequada. E, nesta adequação, o uso da razão é efetivo na 
atividade como meio justificável para o alcance da felicidade no 
mundo. O homem nesse entendimento domina o sensível em 
consonância com a capacidade racional. 

No domínio da atividade sensível a atividade racional 
produz a potencialidade para que o indivíduo se torne virtuoso. 
Por tanto, cabe ressaltar que a virtude significa uma atividade da 
alma conduzida pelo agir do homem, nos termos em que é, 
adquirindo pelo hábito, isto é, no agir virtuosamente que o 
homem se torna mais virtuoso. 

O ser humano compartilha da felicidade por meio do 
uso da razão. Portanto, ao indivíduo dotado de razão poderá (no 
seu uso, na sua busca) ser feliz. Por conseguinte, a virtude 
adquirida pelo hábito e aperfeiçoada pela razão é a excelência 
moral do homem e por ela se alcança a felicidade. Assim, 
podemos dizer que para Leibniz há uma perfeição moral que se 
conduz a uma qualidade de perfeição metafísica. O que significa 
dizer que a felicidade é alcançada pelo indivíduo no mundo, 
quando as suas ações estão em conformidade com a atividade 
racional. Na atividade racional do homem, na sua participação 
efetiva do mundo, segue como finalidade (em qualidade e grau) o 
alcance da felicidade. E é justamente para alcançarmos a 
felicidade que precisamos fazer uso da razão, e viver 
racionalmente denota conviver segundo a virtude. 

Destarte, a virtude é localizada no meio termo entre 
ações opostas, assim, no que configura entre o excesso e a 
deficiência. Nesses termos, a virtude está sujeita de uma 
apreciação, seja por eficácia da norma da sabedoria prática, seja 
mesmo pela a reta razão. Em conformidade, a virtude moral deve 
aproximar-se para um justo meio, tanto em sentimento quanto 
em ação conduzindo-o por isso para determinar como uma 
disposição para escolher o que é relativo a nós, sob o desígnio 
racionalmente que efetiva o homem prudente. E, deste modo, o 
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indivíduo pode se conduzir para rejeitar o excesso e alcançar a 
verdadeira felicidade. 

Podemos dizer que temos virtude porque agimos 
corretamente em um progresso contínuo em direção ao novo. E 
sempre devemos ter a finalidade de encontrar a felicidade 
(Glückseligkeit). Como já dito, para que o indivíduo obtenha a 
felicidade é cogente que viva racionalmente. Sendo a virtude 
localizada no meio termo entre ações opostas, sobretudo, entre o 
excesso e a insuficiência, ela frequentemente dependerá de um 
julgamento por eficácia da reta razão. 

A virtude exige repelir o excesso e alcançar o meio 
termo. Assim, é um meio termo entre duas maneiras de 
deficiência moral, a saber, a que pressupõe o excesso e a outra 
que pressupõe a falta, pois sua característica fundamental é visar 
às situações intermediárias nas emoções e nas ações. E desta 
forma, o indivíduo no seu agir racionalmente se conduz a viver 
segundo a virtude (Tugend). Sendo nós os responsáveis por nossas 
ações, e mesmo a causa de nossas disposições morais no mundo, 
podemos dizer que é próprio do sujeito escolher o meio de agir.  
E nesta posição é prudente o indivíduo se conduzir pela melhor 
forma de agir. As virtudes éticas procedem do costume sem 
excesso ou vício, isto é, na justa proporção. 

As conjecturas da ética e mesmo da política que são de 
ordem prática podem impetrar o seu fim (Zweck) nos indivíduos 
em ação. A ética e a política situam-se sob a disposição 
fundamental do homem, que é o conhecimento. Isto no 
andamento em que o homem se compreende no seu agir efetivo, 
deste modo, sob a interação entre o campo teórico e prático. E, 
assim, o saber prático localizado no espaço da contingência é 
obtido através da experiência. 

Outrossim, o bem encontra-se concretizado no mundo, 
isto nos costumes e nas leis construídas pelos indivíduos; por isso 
a ação nos conduz à efetivação das possibilidades reais. Neste 
aspecto, a ética para o encontro com o bem tem que efetivar no 
indivíduo e nas suas relações a que envolve a justiça. E deve ser 
consolidado, no seu envolvimento que só é possível sob a direção 
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do melhor na justa medida. Podemos, então, situar como 
elemento da ética ou mesmo a unidade entre o que ocorre com o 
indivíduo e sua prática com a exigência moral. Assim, a eticidade 
do homem localiza-se na racionalidade de sua práxis; desse modo, 
podemos inferir que a razão organiza a grandeza essencial do ser 
humano nas suas virtudes éticas.  

Então, significa dizer que o individuo ao exercitar a 
virtude vai se tornando cada vez mais virtuoso. A ética pode 
perfeitamente situar-se no sentido do estudo do comportamento 
das ações e dos valores humanos. De modo que o indivíduo no 
exercício da virtude, no que envolve a ação ética, demanda um 
equilíbrio. Nesses termos, é cogente fazer uso do meio-termo 
para que o ser humano possa desviar-se do excesso ou da 
ausência. O que significa que, sem o uso do meio-termo, assinala-
se um vício, ou seja, na ação ética o individuo deve sempre agir de 
maneira equilibrada. 

O homem feliz é aquele que conduz seu agir de maneira 
sábia, no sentido que busca ir sempre além da simples ação, 
portanto, busca como resultado final da ação um bem, que é a 
felicidade. Nossa consideração parcial implica em dizer que a 
felicidade constitui como um Bem Supremo. Um bem que deve 
ser constantemente produzido na natureza do ser humano, de 
modo a provocar a justiça efetiva nas relações humanas, 
provocando os meios que buscam o fim através do modo prático, 
da ação, do agir, na concepção do Eu como ser finito que efetiva 
o bem comum.  

Leibniz, em De la verdadeira teología mística (1697-1698), 
nos diz que “cada perfección emana inmediatamente de Dios 
(por ejemplo, esencia, fuerza, actualidade, espíritu, saber, querer)” 
(LEIBNIZ, 2003, p. 449), no entanto, as insuficiências 
decorrentes dos exemplos acima citados advêm da própria 
limitação das criaturas, mas também não podemos suprimir aqui 
o caráter do  mal metafísico visto na Teodiceia, uma vez que o 
mal tem suas limitações.  

Conforme Leibniz há na estrutura de sua visão filosófica 
o que é da ordem da perfeição e derivação. Assim, o saber, a 
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essência e outros exemplos citados e não citados ilustram uma 
derivação do que é perfeito.   

Em conclusão preliminar, cabe assinalar a importância 
de justificar o mal no mundo. No que segue nessa busca a 
descrição do conhecimento sensível, ademais, a efetivação de uma 
ordem, a perfeição – uma harmonia universal. É precisamente na 
obra Teodiceia que Leibniz buscará justificar o mal no mundo. 
Trata-se, portanto, de compatibilizar o mal existente no mundo 
com a bondade divina. Nesta obra Leibniz (1969) nos diz que a 
pintura, a música, ou qualquer coisa bela que podemos encontrar 
no mundo, é apenas um reflexo da beleza e bondade divina. 
Então, a justificação do mal no mundo já preconiza a existência 
de um bem maior, de uma superioridade. A bondade como tal é 
infinita enquanto divina, portanto, sem limites. Mas, ainda no 
tocante ao mal, este é limitado devido a um bem maior, ou seja, 
diante de um bem geral superior − um bem universal. O conceito 
de perfeição está diretamente ligado à noção de existência dentro 
da metafísica leibniziana. Assim, tomada a existência como 
perfeição, temos uma vinculação ao argumento ontológico, ou 
seja, o conceito de perfeição identificado como Deus, como ser 
necessário. Para Leibniz, o bem metafísico e o perfeito são o 
mesmo; neste aspecto, cabe então entendermos como Leibniz 
justifica a relação do mal há um bem maior. Nesse processo, 
incumbe nossa interpretação que ao homem dotado de razão, sob 
sua perfeição/imperfeição no mundo se detém a uma ação ética. 
E essa ação ética emana da perfeição para o qual o indivíduo 
concorre (constituindo a própria razão suficiente); isto é, 
enquanto agir no mundo deve buscar a ordem da perfeição, 
enquanto estado de perfeição, constitui em um grau maior em 
decorrência de outro, ou ao fim sob a derivação da perfeição 
universal. 
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EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO: 

REPENSANDO A RELAÇÃO 

EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM 

TERMOS DE SOLIDARIEDADE 

HUMANA E SOCIAL  

Francisco Alencar Mota 
Antonia Zeneide Rodrigues 

O presente trabalho se propõe a uma reflexão acerca da 
relação educação e cidadania, sob um determinado enfoque – o 
da solidariedade humana e social. Pretendemos igualmente que a 
relação educação e emancipação, sob essa perspectiva, esteja 
intrinsecamente atrelada ao processo de desenvolvimento do 
próprio homem em sociedade, não se constituindo estas esferas 
(educação e desenvolvimento humano social), como bem 
ressaltou Durkheim (2004), em esfera autônomas, mas 
imbricadas, de forma a se concluir que toda educação diz respeito 
à construção social do homem.  

Segundo esse autor, o processo educacional confunde-se 
com o processo de socialização do homem, em que este se forma 
e se desenvolve em meio a crenças e valores sociais. No entanto, 
argumentamos que a cidadania, conforme conquistada em termos 
de direito na sociedade moderna, sob a qual a educação se 
constituíra uma de suas dimensões, inclusive enquanto direito 
assegurado constitucionalmente, incorreu em limites profundos 
que impossibilitam a sua realização conforme o que estamos 
chamando aqui de uma solidariedade humana e social. Sendo 
mais contundente, argumentamos que nosso modelo atual de 
educação, atrelada à cidadania que se configurou na sociedade 
moderna, tem se evidenciado deveras contraditório, reproduzindo 



112 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

de forma latente e paradoxalmente a violência concreta, da qual 
somos há um tempo vítimas, mas que também ajudamos a 
reproduzir. 
 A maior evidência de que a educação, cuja abordagem 
nesse trabalho se circunscreve à educação escolar, se constitui em 
nossa atual sociedade em um direito, pode ser vista nos próprios 
termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/96), já em seu artigo 2º, que assegura: “a educação, 
DEVER da família e do Estado”. Antes disso, na própria 
Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho etc” (art. 6º), não se tornando mais 
matéria de disponibilidade, daí porque o Estado não pode deixar 
de ofertar vagas nas escolas públicas (mais do que isso, tal direito 
estende-se a que o aluno tenha escolas perto da sua casa para que 
lhe seja garantido o direito de acesso), somando-se ao direito do 
acesso o direito a uma educação de qualidade e condizente com a 
realidade e as condições dos seus sujeitos. 1 

Destaque-se que nem sempre a educação se constituiu em 
um direito, o mesmo se referindo a outras dimensões, tais como a 
saúde, a segurança, a previdência, não se consistindo, porém, em 
matéria de interesse público tão somente tratada no âmbito da 
esfera privada-individual, objeto de disponibilidade. Da educação 
pode-se dizer que ela já se consistira em matéria de obra 
missionária, formação meramente moral, mera ocupação do 
tempo, dentre outros exemplos, limitando-se quase que 
exclusivamente ao âmbito doméstico-familiar ou privado. A 
escola, como a conhecemos hoje, ou seja, constituindo-se em 

                                                 
1 Recentemente, mais precisamente em 6 de julho de 2015, foi aprovada a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, doravante denominada de 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que torna direito da pessoa com 
deficiência, em qualquer tipo de estabelecimento educacional – público ou 
privado, o ensino conforme sua própria condição, sem qualquer forma de 
discriminação em relação aos demais, independentemente se para isso, tais 
estabelecimentos tenham para isso os custos dessa oferta aumentados em 
função de sua realização, não podendo tais custos ser repassados ao educando. 
O direito à educação deve ser entendido de forma ampla, não se consistindo 
no mero acesso ao ensino, mas às condições efetivas de seu aprendizado.   
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esfera autônoma, ofertada em lugares próprios, doravante 
denominados de estabelecimentos educacionais ou simplesmente 
escolas, inexistia antes da era moderna. Ironicamente, Foucault 
afirma que tal assertiva se aplicava também aos hospitais, asilos, 
prisões, fábricas, podendo-se inferir que todas essas instituições 
surgiram em uma mesma época histórica, sucumbindo as 
principais instituições da época clássica – templos, teatros e 
circos, servindo cada uma a uma função voltada para o controle 
dos indivíduos a partir de uma determinada categorização que 
lhes fora atribuída na modernidade – o doente, o louco, o 
delinquente, o preguiçoso, somando-se a isso o desprovido de 
cultura (cf. FOUCAULT, 2007).  Daí quando pensamos em 
“direitos”, estamos diante de uma “invenção” (ou, como queiram, 
uma conquista histórica) que envolve séculos de lutas sociais em 
prol dos direitos, de uma maneira geral, incluído valores como 
democracia, igualdade, a própria cidadania, constituindo-se um 
marco histórico, em nível internacional, nesse sentido, a 
Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos Humanos.  

A transformação da educação em direito, portanto, fora 
um desenvolvimento histórico, e assim deve ser analisada. Mas 
também, em assim sendo, percebemos o quanto se transformara 
igualmente em matéria de poder, servindo aos interesses de 
determinadas classes políticas e econômicas dominantes, 
sobretudo à medida que os estados modernos iam se 
configurando e tomando para si as responsabilidades sociais, via 
políticas públicas, o que não deixou de ser uma forma de intervir 
na sociedade, na vida das pessoas, a fim de conduzir os seus 
destinos, justificar os impostos, intervir no mercado de trabalho e 
controlá-lo, sobretudo como forma de  legitimar-se social e 
ideologicamente para bem exercer o controle social e político. Se 
nós observarmos, por exemplo, a história das reivindicações 
sociais em prol da educação gratuita no Brasil ao longo de sua 
história, podemos ver as lutas sociais populares e de educadores 
em prol desse objetivo; mas também os interesses dos grandes 
empresários que, a partir dos anos 1930, sobretudo a partir da 
segunda metade da década de 1950, precisavam de trabalhadores 
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escolarizados, embora que sem arcar com o ônus da educação, já 
que a educação, inclusive a pública, representa um custo 
financeiro, sendo custeada, hoje,  por uma parte dos impostos 
arrecadados da sociedade. Eis, portanto, o sentido da instituição 
do antigo “salário-educação”, uma quantia paga ao Estado pelos 
empresários em lugar da necessidade de ter que eles mesmos 
bancarem a educação de seus trabalhadores, o que lhe sairia bem 
mais caro.  

Nesse ínterim, o projeto de se bancar a educação por 
intermédio de entidades criadas pelos próprios segmentos 
industriais e comerciais, como por exemplo, o SENAI e o 
SENAC, cujo intuito era oferecer uma capacitação mais 
apropriada aos interesses da indústria e do comércio, 
respectivamente, acabou sendo substituído, em parte, obviamente, 
pela oferta de escolas públicas pelo Estado que, ao longo das 
décadas seguintes, vinha ensaiando e desenvolvendo políticas 
públicas educacionais, a ponto de hoje podermos dizer que nossa 
educação no Brasil é pública até quando ela é privada. Ou seja, 
pública no sentido de que é ofertada pelo Estado, no caso das 
escolas públicas propriamente ditas; mas também pública – lato 
sensu – no sentido de que é o Estado quem controla as rédeas do 
processo educacional no país, ao estabelecer os conteúdos 
escolares para a educação pública e privada, bem como as 
diretrizes educacionais, e ao definir os critérios para a autorização 
e reconhecimento do ensino por parte dos estabelecimentos 
educacionais privados.  

Por muito tempo se achou – os ideólogos do 
funcionalismo educacional – que, em o Estado conduzir o 
processo educacional, se obteria, com mais segurança, a 
cidadania, tendo em vista que só um órgão supostamente “acima” 
dos interesses particulares (como o Estado se pressupunha) teria 
condições para que a educação fosse propiciada de forma 
igualitária (ou seja, para todos de uma mesma forma, com os 
mesmos conteúdos e conduzindo para o mesmo destino), além 
de eficiente, ou seja, capacitando os educandos para atuarem 
socialmente. No entanto, sob perspectiva histórica, tal desiderato 
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não se concretizara, ou pelo menos, não da forma como 
planejado, principalmente no Brasil mas também em países 
europeus, a exemplo da França, conforme pesquisas e estudos 
sobre o sistema educacional francês, levados a cabo pelo filósofo 
Pierre Bourdieu (2008)2. O Estado que se configurou no nosso 
país foi sobretudo um estado classista, protetor do Capital mais 
do que do trabalho, e a educação brasileira sofreu essa 
determinação. Ficara frustrada a reivindicação social de que 
teríamos no país uma educação “una”, “democrática”, como 
queriam os principais líderes do Movimento Renovador em 
Educação na década de 1930 e seguintes, liderados por Anísio 
Teixeira, Lourenço Filho, Florestan Fernandes, Inágio Rangel, 
dentre outros (cf. ROMANELLI, 2010).  

Por educação una entendia-se uma mesma educação para 
todas as classes e segmentos sociais. Anísio Teixeira apregoara tal 
ideia, assim como que através dessa educação instalaríamos um 
processo de democratização no país – uma democratização via 
educação. O fato é que, contrariamente à ideologia do 
Movimento, prevaleceu em nossa história educacional uma 
educação “dual”, de bases classistas, ou seja: uma educação 
diferenciada para diferentes segmentos e classes sociais, 
prevalecendo praticamente uma dualidade entre trabalhadores e 
elites sociais, em que se distinguiam diferentes destinos 
econômico-sociais. A escola que chegara a ser pensada como 
instrumento da democracia, passou a ser instrumento da 
reprodução de desigualdades sociais. Nesse sentido, a partir da 
experiência histórica brasileira, destacamos os seguintes dois 
momentos históricos: primeiro, quando tínhamos somente 
educação pública, ao lado da educação confessional, modelos que 
rivalizaram em termos de interesses até meados da década de 
1950, em que prevalecia a educação pública, tida por muitos 

                                                 
2 Segundo Bourdieu, a forma como o sistema educacional francês estava posto 
não favorecia à democratização das oportunidades igualmente para todos; 
antes, reproduzia uma sociedade de classe, impossibilitando, dessa forma, que 
os indivíduos, em sendo o caso, alcançassem os mesmos objetivos em 
igualdade de condições.    



116 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

como de melhor qualidade, posto que era a educação das próprias 
elites, em número e conteúdos adaptados à consecução de um 
destino promissor, com voltas às carreiras liberais, em nível 
superior, de que servia como preparatória. Fora isso, o modelo 
confessional (educação pertencentes às igrejas – sobretudo a 
católica, embora houvesse também colégios protestantes) em 
progressivo declínio, tendo em vista o divórcio havido entre a 
Igreja e o Estado ao longo de nossa história republicana e, ainda, 
o surgimento de estabelecimentos educacionais profissionais, 
voltados para os filhos das classes trabalhadoras e visando à 
reprodução de uma mão de obra em função das demandas 
sobretudo econômicas, comandadas pelo processo de 
industrialização no país.  

A partir da segunda metade da década de 50, e após a 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando 
surge no país, de forma mais progressiva, o ensino privado 
secular (empresarial), para onde se dirigiram as classes médias 
brasileiras, e a escola pública passou a ser exclusivamente das 
classes trabalhadoras, fato esse que acontecera em meio a dois 
processos interligados: a universalização do ensino e a 
consequente diminuição de recursos públicos para a educação, 
sobretudo a partir da década de 1960, o que gerou uma realidade 
de desigualdade no âmbito da educação no país, como a que se 
tem hoje, bem como o agravamento da dualidade educacional, 
com uma escola privada entendida como de “boa qualidade” para 
as elites, e uma escola pública de qualidade controversa e 
duvidosa para as classes trabalhadoras. Pode-se somar a isso ainda 
um terceiro processo – as escolas públicas passaram também a se 
preocupar com a capacitação profissional, tendo em vários 
momentos, mais especificamente quanto à etapa final da 
educação básica, caráter profissionalizante, distanciando-se mais 
ainda o gap entre a educação básica e a educação superior, dada a 
falta de condições efetivas dispensadas a esse desiderato. Em 
síntese, o que aconteceu foi: as elites sociais abandonam a escola 
pública, preferindo arcar com a educação que queriam, ao invés 
de permanecer na escola pública, misturadas com os filhos dos 
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trabalhadores. A escola, dessa forma, corroborara a divisão social 
do trabalho, na forma como se convencionou designar de 
“carreiras liberais” para os filhos das elites, e uma educação 
profissionalizante, direcionada para o trabalho e tendo como alvo 
principal os filhos das classes trabalhadoras, em meio ao processo 
de industrialização.  

Nas décadas de 1970 e 1980 presenciamos o resultado de 
um processo educacional contraditório, a ponto de chegarmos no 
início da década de 1990 com a consciência de que esse estado de 
coisas não poderia mais existir, fato esse que passou a ser sentido 
por todos – trabalhadores, empresários, segmentos 
governamentais. Os empresários sentiam o drama da 
escolarização de seus trabalhadores, sobretudo quando o Brasil se 
abria para o mercado internacional, em meio ao processo de 
abertura econômica nesse período; as classes trabalhadoras, por 
outro lado, se viam impossibilitadas de uma mobilidade social, 
reduzidas à condição de pária social, vítimas da reprodução das 
desigualdades sociais, sem qualquer acesso aos postos sociais mais 
elevados, e sem qualquer competitividade em relação às elites 
nacionais, relegadas a uma escola pública sem recursos e 
falsamente universalizada. 

Foi necessário reinventar a cidadania, o que aconteceu sob 
uma perspectiva mais dos interesses das classes economicamente 
hegemônicas do que mesmo das classes populares – diminuir as 
desigualdades sociais, propiciar mais espaços para as classes 
populares, sobretudo por meio da educação, sob o risco de uma 
implosão social. A consciência nacional já desmistificara as 
promessas trazidas com o “milagre econômico”, o regime 
ditatorial, e o desenvolvimento econômico emergia como uma 
necessidade premente, não mais de forma demagógica. No 
âmbito do Direito, a Constituição Federal de 1988 marca uma 
nova etapa, que foi influenciada pelo movimento 
neoconstitucionalista que apregoara que os direitos sociais 
saíssem do papel e ganhassem efetividade, alterando inclusive 
institutos consagrados ao longo dos séculos como o direito de 
propriedade, cujo status deixou de se constituir como um direito 
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absoluto para se subordinar a valores sociais e econômicos, do 
que serve de exemplo a “função social da propriedade”. 

Parecia surgir uma nova tomada de consciência no Brasil e 
no mundo. Em termos educacionais, que nos interessa mais de 
perto, vivenciamos uma série de políticas educacionais nacionais, 
consequência também dos pactos que o Brasil assinara com os 
países desenvolvidos, sob o lema “Educação para Todos” a partir 
da década de 1990. Faz-se necessário dizer que ou o Brasil realiza 
tal máxima, ou fica sem os empréstimos das agências e bancos 
internacionais para o financiamento do desenvolvimento 
econômico. Aliás, o desenvolvimento econômico está na base das 
reformas educacionais por todo o século XX, o mesmo 
aplicando-se, de certa forma, à atualidade. As últimas décadas, 
como se pode observar, foram de um boom educacional. A 
educação, pelo menos nos discursos, tornara-se a principal esfera 
social a ser desenvolvida (ironicamente, hoje é a segurança). A 
meta inicial era ter a criança na escola – universalizar a educação 
onde era o seu maior gargalo – o ensino fundamental. Para isso, 
alterou-se a forma de financiamento educacional no Brasil (criara-
se o Fundef  e, em seguida, o Fundeb); passou-se a falar mais em 
planejamento escolar e avaliação escolar; a integrar os diversos 
níveis e modalidades educacionais a fim de se conferir mais 
continuidade; falou-se com mais veemência em qualidade da 
educação, embora que, sob determinados patamares, ainda 
contraditórios.  

Não se mitiga aqui o fato de que tem havido esforços dos 
poderes públicos e de segmentos da sociedade civil no sentido de 
mudar a educação e sobretudo a escola pública. No entanto, os 
resultados e os próprios conteúdos parecem não satisfazer o 
estado de carência efetiva da população – principais usuários da 
educação –, como se pode depreender das constantes 
reivindicações e lutas sociais em prol de sua qualidade e 
democratização. Em termos de financiamento, por exemplo, por 
mais que se tenha aumentado os recursos para a educação, tais 
gastos, no Brasil, continuam ainda longe de equiparar-se aos dos 
países mais desenvolvidos, quando comparados em termos de 
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percentuais do PIB.  
Mas não é contrastando o sentimento popular de 

intelectuais e segmentos sociais comprometidos com uma 
educação democrática, aos discursos oficiais, que nos baseamos 
para uma análise da relação entre educação e cidadania sob bases 
humanistas e emancipatórias. Queremos nos reportar ao modelo 
de humanidade inerente à proposta educacional do país, o que diz 
respeito também aos seus conteúdos e valores. A educação não é, 
como já se sabe, um processo neutro, desinteressado. Realiza-se 
impregnado de valores, princípios e pressupostos. 

Atualmente vivemos o agravamento de uma crise social 
que consideramos estar na base de toda a crise – a crise de 
valores, que atinge diretamente nossa própria definição de 
humanidade, e que demanda repensarmos a necessidade de 
reconstrução dessa humanidade e assentarmos isso como 
objetivo maior da educação. Para isso, a educação precisa ser 
reinventada (cf. MORIN, 2004; ASMANN, 1998). Temos, 
infelizmente, construído nossa realização, como pessoa na 
modernidade, de forma predatória com relação ao nosso 
semelhante, imersos em um individualismo exacerbado e 
incompatível com o próprio desenvolvimento humanístico e 
social. O presente tem nos aprisionado de tal forma que não se 
consegue mais enxergar o futuro que se avizinha em termos de 
compromisso com as gerações futuras, com o nosso próprio 
entorno ambiental, apenas as satisfações de um hedonismo 
individualista e a obtenção de um “sucesso” meramente sem 
termos pessoais, que se realiza na sociedade de consumo. 
Internalizamos que nosso sucesso depende do insucesso de nosso 
semelhante, que teremos sempre como um possível inimigo ou 
concorrente. Temos sido incapazes de pensar em um projeto 
educacional (inclusive em termos de educação escolar) que 
ultrapasse o modelo de competitividade e de sucesso meramente 
em termos individuais. Temos sido incapazes de pensar em um 
projeto educacional sob as bases de um desenvolvimento pessoal-
humanístico, de caráter social e solidário. Pergunta-se: por acaso, 
sob esse paradigma educacional não se estar corroborando com 
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toda a sorte de violência – material e simbólica da qual somos 
igualmente as principais vítimas? Acaso a violência que se 
expressa nas relações de gênero no âmbito da família, no trânsito, 
na rua, contra o próprio patrimônio público e o próprio 
ambiente, nas próprias escolas, etc, não é consequência de um 
modelo educacional institucionalizado e cultural que promove, 
antes de tudo, o individualismo competitivo e de sucesso 
meramente concorrencial, insensível à tolerância, sobretudo às 
diferenças, reproduzido nos estabelecimentos oficiais de ensino, 
mas também na sociedade como um todo?  Acaso não estamos 
todos sendo formados, bem como formando as gerações sob 
esse paradigma, no momento em que planejamos a nossa vida e 
existência, não nos apercebendo desse fato porque estamos 
deverasmente ocupados com nossos empreendimentos 
meramente individuais, indiferentes a outros indivíduos, dos quais 
nos lembramos somente quando nos tornamos vítimas deles? 
Vivemos todos hoje amedrontados com a onda de violência que 
nos torna prisioneiros em nossas próprias residências, tendo 
perdido parte de nosso direito de cidadania, no sentido mais 
estrito desse termo – ou seja, de podermos andar pela cidade 
livremente, mas também em sentido lato, de nos emanciparmos 
coletivamente. 

Oportuna a crítica de Marx, em A Questão Judaica (2010), 
quando este autor adentrou a discussão em torno da reivindicação 
dos judeus alemães em prol da “emancipação política”, 
reivindicada pelos judeus alemães, em função da discriminação 
sofrida em um estado acentuadamente cristão, tendo os mesmos 
recebido de Bauer a sugestão de renunciarem ao judaísmo, assim 
como o homem, em geral, deveria abandonar a religião a fim de 
obter tal emancipação e, consequentemente, a cidadania. Marx 
critica duramente a sugestão dada por Bauer, alegando que este 
limitava o critério da emancipação política unicamente à crítica da 
religião, transformando um problema que, no fundo, era de outra 
natureza, em um problema “teológico”, o que seria uma 
contradição, tendo em vista que a emancipação política não 
poderia ser pensada de forma a desconsiderar o que ele 



ÉTICA, EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 121 

 

denominara de “emancipação humana”, a qual seria obtida 
apenas de forma integral, tendo-se o homem como uma 
totalidade, não apenas sua dimensão religiosa, como um 
problema meramente privado, ressaltando, assim, a contradição 
entre a esfera privada e a esfera coletiva, a sociedade civil e o 
Estado, o interesse particular e o geral. Nesse sentido, Marx 
critica a concepção liberal de direitos humanos, conforme 
herdada da Revolução Francesa, alegando que tal conquista não 
superara de vez o “homem egoísta”. Tratava-se, portanto, para 
Marx, de emancipar o homem enquanto ser genérico, 
emancipação do homem enquanto humano, o que implicaria, em 
última instância, a sua sociabilidade – os homens entre si, 
coletivamente. 

Pensando a educação como um direito de cidadania, 
propomos sem qualquer pretensão de originalidade, assim como, 
de certa forma, já o fizera Adorno (1995), referindo-se à 
educação como projeto social para a Alemanha pós-nazista: que 
qualquer educação teria que se opor a toda e qualquer 
manifestação da barbárie, referindo-se à necessidade de 
reconstrução daquele país no pós-guerra em torno de uma nova 
humanidade.  

Não intentamos aqui desprestigiar nenhum dos conteúdos 
hoje ensinados na escola (embora acabemos fazendo); propomos, 
no entanto, perguntar em que sentido o que se vem aprendendo 
na escola tem tornado as pessoas melhores, sob o paradigma do 
desenvolvimento de um modelo de humanidade fundado na 
solidariedade como pessoas humanas? Se o que aprendemos na 
escola hoje não nos torna indivíduos voltados para si mesmos, em 
busca do “sucesso” meramente em termos individualista ou 
egoísta? Trata-se de desafiar a educação a um novo 
direcionamento, desta feita, voltado para a promoção de um novo 
modelo de humanidade, contra qualquer forma de violência e 
ameaça à dignidade humana, tendo-se em conta, conforme nos 
legara Nobert Elias (2000), ao afirmar que, a despeito de a 
violência estar intimamente ligada à natureza humana, a paz é um 
aprendizado social. 
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 A partir da crítica do padrão educacional dominante da 
sociedade moderna, e perpetuado na contemporaneidade, 
propomos uma inversão de prioridades, como as que têm se 
apresentado como assertivas postas ao longo de nossa história 
educacional, e que, em muito, são falsas (falsos problemas/falsas 
questões), como por exemplo, que a escola privada é melhor que 
a pública; que o principal problema da escola é a falta de recursos; 
que é preciso “melhor” ou “mais” política para se melhorar a 
educação, dentre vários outros. Contra cada uma dessas falsas 
questões, encarando-as a partir da perspectiva de um paradigma 
humanístico e emancipatório da educação, argumentamos, 
primeiramente, não haver diferenças substanciais entre a escola 
pública e a privada. Esta última (escola privada) apenas melhor 
aparelhada para a competitividade e o “sucesso”, em termos de 
uma sociedade de classes, com oportunidades somente para 
alguns, enquanto que a escola pública, querendo ser igual à escola 
privada, a tem como referência e modelo.  

Com relação aos recursos, ainda que defendamos, como o 
faz a maioria das pessoas, mais recursos para a educação, não 
basta ampliar recursos se a sua utilização é para se aprimorar o 
atual padrão competitivo e individualista à base do sucesso 
meramente em termos de consumo, sem realizar a crítica do 
modelo. Por último, não é priorizando a educação como direito 
meramente político que se melhorará necessariamente a educação, 
mas fazendo a crítica da própria política que a orienta, sobretudo 
em um modelo de sociedade como a brasileira em que a cultura 
política não é pública, propriamente dita, mas privatizada de 
grupos partidários e lobbys de toda natureza, e que tem controlado 
o Estado e suas instituições com vista aos seus próprios 
interesses. A educação é matéria inerentemente social, e, portanto, 
deveria estar a cargo da sociedade civil, definindo seus conteúdos 
e orientando seus processos, sob perspectivas e bases 
eminentemente sociais.  

Sobre os conteúdos educacionais esses deveriam 
corresponder a valores que, a priori, seriam definidos em torno 
de um projeto de humanidade sob bases solidárias, e não a 
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satisfação de indicadores educacionais meramente formais ou 
quantitativos (como acesso à escola, aprendizado técnico da 
leitura e da escrita, aprovação no Enem, etc, ainda que tudo isso 
possa ser importante), mas rever seus conteúdos, imprimindo 
uma vocação para além da mera competitividade e sucesso em 
termos meramente individuais; rever sua proposta política sob 
novos termos, desta feita sua orientação voltada para a 
construção de uma nova forma de sociabilidade e humanidade, o 
que requer para isso esforços não somente do poder público, mas 
de toda a sociedade, fazendo com que a educação se torne uma 
causa democrática e instrumento da emancipação social.  
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ÉTICA E POLÍTICA MUNDIAL: 

CRÍTICA À FILOSOFIA DO DIREITO 

DE HABERMAS 

Francisco Pereira de Sousa 

A ética do discurso ou comunicativa, postulada pelos 
filósofos alemães Apel e Habermas, tem como critério da verdade 
o consenso dos que argumentam. Para estes filósofos, o ético 
emerge da superação de qualquer particularismo: para eles, só se 
pode falar de norma moral quando se leva em conta pretensão de 
validade universal. Habermas defende a possibilidade de uma 
ética fundamentada racionalmente. Sua ética do discurso, cujo 
fundamento é uma razão dialógica (em contraposição à razão 
monológica e desengajada kantiana), é pautada na ação 
comunicativa, em que as interações cotidianas entre as pessoas é 
mediatizada pela linguagem na busca do entendimento ou 
consenso (cf. HABERMAS, 1999). 

Procuraremos aqui comentar as implicações práticas desta 
ética para a análise do mundo contemporâneo. Trata-se, portanto, 
de uma crítica ao pensamento ético-político e jusfilosófico 
habermasiano.  

 

1. A PERSPECTIVA COSMOPOLITA HABERMASIANA 

 
Para Habermas, a integração social, nas “sociedades 

modernas e complexas”1, é garantida apenas por meio do Direito. 
O Direito é, para ele, uma força que incrementa a mudança social. 
O conceito de Direito tem um papel fundamental na sua teoria 
política devido à possibilidade de interferência nas mudanças 
sociais, podendo ser um agente de transformação que serve para 

                                                 
1 Sociedades “modernas” e complexas porque, para Habermas, a modernidade 
é um projeto inacabado (cf. HABERMAS, 2000).  
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acelerar ou retardar os processos de legitimação por meio da 
positivação das normas. Desde as suas considerações sobre a 
formação do Estado-Nação até a sua ideia de uma 
Constitucionalização do Direito Internacional, o Direito é, para 
ele, o agente capaz de implementar e legitimar toda e qualquer 
medida considerada democrática.  

A teoria política habermasiana faz uma releitura do 
Estado Democrático de Direito, e estabelece uma mediação entre 
representantes políticos e representados por meio de uma esfera 
pública ativa e de uma sociedade civil organizada, através de 
estruturas e redes comunicacionais que buscam ouvir os apelos 
da população: é desse modo que ele pretende “radicalizar” a 
democracia liberal (cf. HABERMAS, 1992). O seu modelo de 
democracia deliberativa e procedimental não é defendido apenas 
em nível nacional, mas também no plano pós-nacional, como 
uma consequência do Estado de Direito (cf. HABERMAS, 1998). 

Pretendemos estabelecer um fio condutor que irá 
retomar a reflexão moderna sobre o Direito e sua função de 
integração social, tal como a releitura habermasiana o 
compreende. Habermas pretende, em nossos dias, recuperar este 
projeto moderno, mesmo na contracorrente de uma crítica 
pertinente e poderosa sobre os princípios do direito político 
moderno. Partimos da concepção de que o enfoque 
habermasiano sobre a política não é tão radical como ele próprio 
afirma. Não há, em Habermas, um rompimento brusco ou radical 
com os conceitos fundamentais do liberalismo político. 

Para tanto, retomamos aqui a teoria da modernidade 
habermasiana (cf. HABERMAS, 1992), na qual é confeccionado 
o conceito de racionalidade comunicativa, fonte dos consensos 
sociais. A confecção do conceito de racionalidade comunicativa é 
fundamental no seu pensamento para a análise do direito e da 
política. O conceito de racionalidade comunicativa é, segundo 
Habermas, capaz de resolver as aporias da modernidade. Com 
seu diagnóstico da modernidade, ele procura explicar a gênese da 
sociedade ocidental moderna, diagnosticar as suas patologias, mas 
também encontrar soluções para a superação dessas patologias. 
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Sua Teoria da Modernidade, alicerçada em um novo conceito de 
racionalidade (a razão comunicativa) e em um novo conceito de 
sociedade (que procura integrar sistema e mundo da vida), é, no 
seu entender, essencial na compreensão do papel que tem o 
Direito como a principal fonte de integração dessas sociedades, e 
o principal veículo capaz de legitimar a ação política moderna. O 
consenso ou entendimento intersubjetivo é, para Habermas, o 
que possibilita a vida democrática em sociedade. Portanto, uma 
política democrática não é possível sem a mediação do Direito 
positivado. O Direito, para Habermas, é o principal possibilitador 
da ordem política democrática: o Direito, para ele, fornece a 
certeza de que o Estado irá respeitar as liberdades fundamentais 
necessárias à vida democrática: o poder político só é legítimo, 
segundo ele, se exercido conforme o direito (cf. HABERMAS, 
1997).  

Mas, para Habermas, o direito e democracia modernos 
ocidentais devem superar o âmbito do Estado nacional. Desse 
modo, os principais problemas de integração social enfrentados 
pelo Estado Democrático de Direito no mundo contemporâneo 
– o multiculturalismo e a globalização – seriam mais bem 
enfrentados (cf. HABERMAS, 1996). Atualmente, a soberania 
popular é afetada, de um lado, pelas múltiplas culturas ou 
diferentes éticas de grupamentos humanos no interior dos 
Estados Nacionais, que podem resultar em desintegração social: o 
multiculturalismo modifica internamente o Estado 
(heterogeneidade ou pluralismo em vez de homogeneidade). Em 
sociedade complexas como as nossas, a soberania popular, a 
integração social e a legitimidade democrática são alcançadas 
como resultantes do pluralismo social, do respeito às diferenças e 
do “dissenso” da esfera pública (e não do “consenso” como quer 
Habermas). Essa discussão perpassa o âmbito do Direito: os 
direitos coletivos dos diferentes grupos e culturas que convivem 
no interior de um Estado Nacional devem ser positivados ou 
bastam os direitos individuais liberais? Em sua análise sobre esta 
questão, Habermas é muito mais liberal do que republicano ao 
fazer a defesa dos direitos individuais liberais em detrimento dos 
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direitos comunitários de minorias.  
A globalização também causa problemas de integração 

social, fazendo com que interesses não nacionais (ou externos) 
sejam impostos sobre a vontade soberana (interna) e legítima. O 
Estado Nacional fica abalado ou seduzido diante do poder 
econômico internacional. Habermas defende que o Estado não 
pode ficar isolado face ao jogo político internacional apregoado 
pelo neoliberalismo, ele não pode fechar as portas ao capital 
internacional. Para obter benefícios ou vantagens sociais, o 
Estado tem que fazer parte do jogo das grandes potências, senão 
poderá ser penalizado. 

Para Habermas, a possibilidade de uma democracia e 
direito legítimos em nível mundial só seria possível se os 
diferentes Estados nacionais conseguissem efetivar o respeito aos 
direitos individuais fundamentais (direitos humanos) e à soberania 
política. Para ele, a afirmação e conquista da democracia e dos 
direitos humanos, no plano internacional, só é possível com a 
efetivação ou reatualização do projeto cosmopolita kantiano de 
constitucionalização do direito internacional.  

A tentativa habermasiana de juridicização ou 
constitucionalização das relações internacionais (cf. 
HABERMAS, 2004) mostra o caráter utópico da sua teoria: em 
vez de dominação e instrumento da classe dominante, o Direito 
é, visto por Habermas, como o principal agente de transformação 
social e de libertação da humanidade; em vez de uma ordem 
mundial sustentada pelo poder do dinheiro e das armas, 
Habermas apregoa o formalismo do Direito como a principal 
fonte de solidariedade e de integração.  

Para Habermas, foi o Direito quem possibilitou a 
formação da consciência democrática e a defesa dos direitos 
fundamentais no plano nacional, e também poderá fazê-lo no 
plano pós-nacional. Mas será que a criação de uma ordem política 
mundial democrática, cujo fundamento é o direito ocidental 
moderno, como pretende Habermas, seria capaz de resistir às 
disparidades e desigualdades tão profundas entre as diferentes 
unidades nacionais do planeta? Apesar da afirmativa 



ÉTICA, EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 129 

 

habermasiana, o Direito é insuficiente para possibilitar a 
integração social e a legitimidade democrática no plano pós-
nacional. Sua teoria política – baseada em uma Ética ou Teoria do 
Discurso, que coloca no centro do processo político a ideia de 
consenso ou entendimento entre as partes – não se aplica à 
realidade política mundial atual, onde o poder (e não o direito) é 
que impõe ou estabelece as normas, interesses e valores 
preponderantes.  

O discurso eurocêntrico habermasiano não é tão diferente 
do discurso dos Estados-nação ocidentais, hegemônicos na 
política mundial; e, por isso, torna-se conivente com aquela 
ideologia hegemônica que se expande mundialmente invadindo as 
diferentes soberanias nacionais e escravizando os diferentes 
povos. Esse discurso carrega consigo interesses econômicos e 
políticos particularistas, homogeneíza e massacra o outro ou 
diferente em nome do individualismo moderno, travestido de 
universalismo, e apregoado em nome de uma democracia mundial 
fraterna. O fundamentalismo neoliberal (que mata e destrói todas 
as formas de vida e todos os que se contrapõem ao seu discurso, 
poder hegemônico e interesses materiais) é o neo-iluminismo do 
tempo presente para os povos “bárbaros, intolerantes e 
ignorantes”: “os outros” (os não ocidentais, que precisam ser 
colonizados para que a “iluminação” ocidental os transforme em 
melhores do que são). O discurso habermasiano, apesar de crítico 
do modelo neoliberal, não é tão radical como afirma ser (cf. 
SOUSA, 2011).   

Habermas parece acreditar que, com a criação do seu 
modelo político cosmopolita, o capital passará a ser totalmente 
disciplinado por políticas públicas e instrumentalizado para os 
interesses universais da humanidade; para isso, basta a boa 
vontade dos governos nacionais, especialmente da colaboração 
dos nacionalistas “intolerantes e fundamentalistas” (que não 
estariam dispostos a colaborar com a efetivação do seu projeto). 
Ele sabe, porém, que quem controla a maioria dos governos é o 
capital e que este não quer ser controlado.  

Kant já advertia para o fato de que, em um governo 
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mundial, os povos – sob as pressões de uma normalização 
externa ao Estado e de um despotismo mundial “desalmado” – 
perderiam sua identidade e características culturais próprias. Uma 
constituição mundial que impusesse normas obrigatórias à revelia 
de determinados Estados teria o mesmo efeito opressivo.  

Habermas toma o “projeto” de reforma da ONU (cf. 
HABERMAS, 2007), um projeto deficiente de uma associação de 
Estados fantoches, e o entende como uma proposta concreta e 
capaz de ser efetivada: segundo ele, este projeto faz jus à sua ideia 
de uma constituição de cidadãos do mundo na sociedade mundial 
atual. A discrepância entre dever ser e facticidade, explícita em seu 
projeto, não condiz com a postura covarde e submissa da própria 
organização mundial das Nações Unidas que alberga em si 
mesma todo tipo de Estado (desde os mais criminosos e 
autoritários aos mais violentos exploradores a serviço do capital), 
e que deixa que aconteçam as maiores atrocidades com/nos 
países mais fracos; enquanto serve como instrumento de 
justificação a posteriori das invasões (denominadas de intervenções) 
e atrocidades cometidas pelos países mais fortes contra os mais 
fracos. 

A leitura habermasiana também não questiona a qualidade 
do exercício da cidadania burguesa moderna. Leitura esta que se 
opõe à interpretação marxista, que afirma ser a cidadania 
burguesa a expressão de uma democracia limitada que se resume 
à participação dos indivíduos na esfera política e não nas relações 
estruturais da esfera econômica, e não ser o direito uma forma 
neutra universalmente válida para a democracia, já que a própria 
forma jurídica tem seu correspondente da forma mercantil e, 
portanto, tem uma funcionalidade específica e essencial para o 
modo de produção capitalista e não para qualquer contexto 
histórico e econômico.  

O reformismo habermasiano não é capaz de apregoar 
uma profunda reformulação das relações sociais como premissa 
necessária para a construção da democracia no seu sentido 
verdadeiramente legítimo, porque Habermas confina a cidadania 
ao aspecto da formalidade. Seu pensamento isola a cidadania no 
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âmbito da esfera pública política, separando-a do âmbito 
econômico, ou seja, da decisão e gestão das relações mais 
determinantes para sua existência ou da possibilidade de 
intervenção e participação ativa dos indivíduos nas relações 
econômicas. Sua concepção democrática é incapaz de estabelecer 
uma democracia que tenha um sentido material e não puramente 
formal, já que mantém intocado o cerne das relações econômicas.  

O déficit de legitimidade democrática no nível pós-nacional 
não pode, portanto, ser concretamente resolvido por meio da 
democracia deliberativa habermasiana. Seu procedimentalismo 
jurídico acabaria por dar maior peso aos procedimentos formais 
do liberalismo que à participação republicana, já que a democracia 
deliberativa propõe um constitucionalismo abstrato ou 
patriotismo constitucional cosmopolita em detrimento de um 
patriotismo que expressa o real e particular espírito dos diferentes 
povos. Esse procedimentalismo abstrato também privilegiaria o 
igualitarismo, formalismo e individualismo liberal, imposto pela 
cultura e civilização ocidental, em detrimento dos direitos de 
minorias nacionais, étnicas ou religiosas. Também não é possível 
mediar na prática política – como propõe a teoria do discurso 
habermasiana – discursos pragmáticos (interesses dos diferentes 
partidos), discursos éticos (de diferentes comunidades no interior 
dos Estados) e discursos morais (que leva em conta a ideia de 
uma justiça universal ou de humanidade) já que, em Habermas, a 
moralidade está em primeiro plano. Acreditamos que esta ânsia de 
tudo querer mediar – à moda hegeliana – nem sempre será 
possível. 

Habermas propõe uma moralização (“mediatizada”) das 
sociedades nacionais e de toda “humanidade” por meio do 
direito, ao sugerir a ideia de “constitucionalização do direito 
internacional”. O direito positivo, com ele, passa a ser este novo 
habitat da moral: de uma moral que se manifesta como a própria 
universalidade ou justiça universal; e não como uma moral 
particularista (etnocêntrica ou eurocêntrica), que se mascara e se 
impõe como universal a todos os povos da terra por meio do 
direito e que, de mãos dadas com o liberalismo econômico e 
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político, escraviza e destrói tudo que toca. As diferentes morais 
ou éticas, assim como os diferentes ordenamentos jurídicos 
nacionais, não possuem força ou direito algum diante dessa 
moralidade positivada que a tudo abarca. Com essa sua excessiva 
confiança no Direito em que o povo se confunde com a própria 
comunidade jurídica, Habermas não se dá conta de que o Direito 
é insuficiente para resolver os conflitos de uma ordem política 
global antidemocrática, como a que vivemos.  

A posição habermasina oculta, em nome de uma visão 
idealizada da justiça internacional, a estreita conexão que une 
entre si o direito internacional, a política internacional e a força 
militar, subestimando a complexa interação entre as estruturas 
normativas e os processos culturais e econômicos (cf. ZOLO, 
2008). Ela atribui ao direito uma eficácia regulativa dos 
fenômenos sociais que a experiência histórica desmente. Apesar 
da afirmativa habermasiana, o direito é insuficiente para 
possibilitar a integração social e a legitimidade democrática no 
plano pós-nacional. Em um mundo totalmente administrado pelo 
direito ocidental moderno e pelo poder político (como propõe 
Habermas), os consensos forjados pelos poderes dominantes não 
tolerarão qualquer alteridade. Tudo fará parte dele, do idêntico 
(uma mesma política interna mundial, um mesmo governo, um 
mesmo poder, um mesmo discurso). Quem não se submeter aos 
“consensos” oficiais, institucionalizados (os “intolerantes, 
fundamentalistas, terroristas” que não sejam adequados ao 
sistema; diferentemente dos intolerantes, fundamentalistas, 
terroristas que fazem parte do sistema e são legitimados pelo seu 
discurso oficial), será dizimado por um poder destruidor jamais 
visto: o aglutinante poder de um governo interno mundial. E 
tudo será feito dentro da ordem e da lei – e legitimado, post factum, 
por ela.  

 
2. A ALTERNATIVA LATINO-AMERICANA DE UMA 
ÉTICA DA LIBERTAÇÃO 

 
Diante deste quadro panorâmico, apontamos como norte 
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a ideia dusseliana de uma ética substancial do dissenso que dê voz 
aos oprimidos (cf. DUSSEL, 2000) em vez de uma ética formal 
que prime por consensos hegemônicos.  

Em oposição ao modelo hegemônico do “poder 
constituído”, e à sua ética do discurso, é mister apelar para o 
“poder constituinte” em ação, o poder permanente das massas 
oprimidas que também se querem fazer ouvir. Hoje, o poder das 
multidões não pode mais ser considerado o poder anárquico das 
massas ou o delírio báquico do populacho, como afirmavam 
alguns filósofos no passado: ele é a manifestação do “poder 
constituinte” ou da rebeldia e insatisfação popular, organizada 
comunicativamente, contra o “poder constituído” do sistema 
imperial, tirânico e opressor. Ele é a expressão verdadeira da 
democracia. É mister ir, portanto, “além da justiça” do presente e 
ousar mudar o mundo, transformando também a forma como o 
poder se encontra estruturado.  

A teoria política habermasiana se atrela, porém, ao status 
quo e à injustiça do tempo presente, pretendendo apenas reformar 
o poder de maneira “branda e criativa”. Habermas pretende 
construir uma democracia limitada que se resume à participação 
dos indivíduos na esfera política e não nas relações estruturais da 
esfera econômica. Sua concepção de justiça se atrela ao status quo 
sem querer mudá-lo radicalmente. Seu reformismo não é capaz 
de reformular as relações sociais para que se construa a 
democracia no seu sentido verdadeiramente pleno. O pensamento 
habermasiano isola a cidadania no âmbito da esfera pública 
política, separando-a do âmbito econômico: a concepção 
democrática habermasiana é incapaz de estabelecer uma 
democracia que tenha um sentido material e não puramente 
formal, já que mantém intocado o cerne das relações econômicas.  

Esse discurso hegemônico ocidental não é capaz de 
perceber que é impossível uma ética universal onde a injustiça é 
um conceito aceito hegemonicamente, e que uma ética 
verdadeiramente universal só poderá existir em um tipo de 
sociedade onde a grande maioria das injustiças sociais sejam 
superadas. Apenas uma ética que desafie o regime dominante 



134 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

seria capaz de ultrapassar o atual sistema capitalista. É impossível 
a viabilidade de uma ética universal em uma sociedade tão divida 
em classes como a nossa, onde predominam a miséria e 
exploração de muitos em prol da riqueza, esbanjamento e 
requinte de poucos. Da mesma forma, é uma aporia falar em uma 
ética que humanize o processo de globalização do capital e ponha 
o mercado a serviço dos expropriados e oprimidos. Somente uma 
ética que não seja adequada, mas que seja capaz de oferecer 
resistência a tal sistema, será capaz de apontar para a revolução 
do momento presente (cf. MAGALHÃES, 2007).  

A contribuição de Dussel, ao analisar o papel do dissenso 
na responsabilidade ética, é importante à este respeito. Para sua 
ética da alteridade, é preciso que se parta da produção e 
reprodução do mundo da vida, do diálogo com o Outro ausente 
dos diálogos hegemônicos (o outro silenciado e excluído e que 
está além da comunidade de comunicação), e se questione a 
situação originária de injustiça em que se encontra (dependência, 
subdesenvolvimento e dominação dos países periféricos latino-
americanos, asiáticos e africanos). É mister libertar-se da situação 
de dependência e de dominação em que se encontram estes 
países e das ideologias de dominação. Uma ética da libertação 
deve mover-se no sentido de uma libertação ética. Para tanto, a 
filosofia deve se libertar da comunidade filosófica hegemônica, e 
pensar outras realidades distintas do centro (cf. DUSSEL, 1992). 
A periferia mundial deve andar com os próprios pés, procurando 
pensar sua própria realidade, sem repetir o pensamento 
hegemônico dos países centrais. A libertação da situação de 
dependência e dominação em que se encontram os povos da 
periferia mundial implica a libertação da própria filosofia 
(libertação do etnocentrismo filosófico europeu): uma libertação 
tanto do sujeito que produz filosofia, como do discurso 
produzido por este sujeito. Essa libertação é necessária para um 
pensar a partir da afirmação da racionalidade negada. A libertação 
da filosofia só será possível com o reconhecimento da 
racionalidade discursiva de outras comunidades filosóficas como 
realidades distintas e para além da realidade das comunidades 
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filosóficas hegemônicas.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A proposta de uma ética do discurso é, portanto, 

insuficiente para a realidade e para a filosofia latino-americana, já 
que a realidade concreta de argumentação sempre apresenta não 
participantes que são ou serão afetados pelos resultados dos 
consensos obtidos. Na comunidade real há sempre vítimas – 
mesmo que não intencionais. Tais vítimas são o Outro que sofre 
os efeitos de um consenso do qual não fez parte. A inclusão do 
excluído, antes de ele ser afetado pelos consensos oficiais, é uma 
condição a priori de possibilidade de toda a argumentação e de 
todo novo argumento. A ética deve levar em conta as condições 
reais de participação desse outro, o seu poder efetivo de 
participação. A incomunicabilidade ou não ser do Outro (o pobre, 
o excluído, o dominado ou a vítima não intencional do sistema) 
deve ser, portanto, o seu ponto de partida, já que ele, embora 
pressuposto na comunidade de comunicação, está sempre 
excluído da comunidade real porque não argumenta efetivamente 
quando da produção dos consensos.  

O que determina o ponto de partida da crítica dusseliana 
é o juízo empírico da existência real das vítimas, sua situação 
eticamente injusta, ou seja, a vida em sua negatividade. É a partir 
desse momento negativo que se dá o reconhecimento do outro 
como o outro do sistema ou o outro da comunidade de 
comunicação. Surge, ao mesmo tempo, a partir desse momento 
negativo (desse não ser), a responsabilidade por tal vítima. A 
tomada de consciência da situação concreta de negação originária 
(negação da vida afirmada) leva à exigência ética de negação da 
negação. A impossibilidade de reprodução da vida em qualquer 
uma das suas dimensões serve de exigência ética para a refutação 
material da verdade do sistema que origina a vítima. A verdade do 
sistema deve ser refutada já que leva à negação da vida e à 
produção de vítimas. A condição material permite questionar e 
refutar a validade formal de consensos produzidos devido à sua 



136 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

ilegitimidade material. A produção e legitimidade do dissenso, 
devido à produção de consensos hegemônicos inválidos, exige 
que a produção da verdade leve em consideração os excluídos ou 
vítimas do sistema. Não basta reconhecer o outro como igual 
(porque falante) no ato crítico-ético: é mister reconhecê-lo 
enquanto diferente ou na condição de vítima e, portanto, situado 
para além da comunidade de comunicação. A intersubjetividade 
discursiva anti-hegemônica deve utilizar-se do dissenso para o 
questionamento e transformação da ordem hegemônica vigente 
para que seja possível uma vida digna dos excluídos.   

Para ser verdadeiramente universal, a ética do discurso 
deveria ser pensada também a partir da validade anti-hegemônica 
das comunidades excluídas assimetricamente da comunidade de 
comunicação hegemônica. Ela parte, porém, de uma comunidade 
de comunicação ideal, uma comunidade hegemônica que enfatiza 
consensos totalizantes, universais e hegemônicos; a ela interessa 
apenas aqueles que são afetados a posteriori pelos consensos 
hegemônicos, e não o outro excluído a priori da comunidade de 
comunicação hegemônica. Não importa a ela os movimentos ou 
forças comunitárias anti-hegemônicas que farão irromper o novo 
a partir dos dissensos produzidos e orientados para a libertação 
da opressão e revolução do status quo. É mister, portanto, partir 
das comunidades de comunicação reais nas quais o outro 
oprimido e excluído dos consensos hegemônicos também tem o 
direito à fala e à participação social. 
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A EDUCAÇÃO LIBERTADORA EM 

ROUSSEAU E PAULO FREIRE 

Goldembergh Souza Brito 

1. INTRODUÇÃO  

 
Para Rousseau, nenhum indivíduo pode pôr-se acima da 

lei, pois, na sociedade, os compromissos assumidos entre os 
cidadãos devem ser recíprocos, ou seja, todos se põem num 
mesmo nível para com os direitos e deveres prescritos pelas leis. 
Quando ocorrem as contravenções e o governo, como forma de 
diminuí-las, aplica castigos para disseminar o medo, obtemos, na 
verdade, uma falsa impressão de justiça. Rousseau ressalta que nas 
nações onde as leis são aplicadas com mais severidade, os crimes 
são recorrentes. “Observa-se com frequência que nos países onde 
os suplícios são mais terríveis sua aplicação é mais constante, de 
maneira que a crueldade das penas nada mais indica do que a 
abundância de infratores” (ROUSSEAU, 1995, p. 30).  

Isto prova que não se trata de formularmos penas 
terríveis para que haja respeito às regras do estado, e sim que 
devemos adequar as normas para que, de fato, elas sejam 
interiorizadas pelos membros do corpo político. A educação é 
uma grande ferramenta neste processo de formação cidadã, é por 
meio do ensino que os jovens aprendem a respeitar sua nação e a 
repassar para seus descendentes os hábitos de civilidade. Não se 
trata, portanto, de torturar o contraventor por meio de castigos 
cruéis, assim como, também não se trata de reduzirmos a 
maioridade penal nos dias de hoje. A demagogia sempre foi e será 
a arma do ignorante, que antes de perceber as verdadeiras causas 
dos problemas sociais, age nas consequências destes, se fazendo 
acreditar por aqueles que não conseguem ver a pequenez de seu 
espírito. O que nos interessa observar é que, se Rousseau utiliza 
no século XVIII a educação para que haja a manutenção de um 
estado legítimo no qual seus cidadãos possam gozar de suas 
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liberdades, na América Latina, Paulo Freire também se ampara na 
educação para criticar a dialética existente entre o opressor e o 
oprimido.  

A educação libertadora é uma ferramenta importante para 
que o homem não só se efetive de forma objetiva, mas de forma 
subjetiva, ou seja, que haja uma mudança não só no que diz 
respeito às leis, às relações entre os homens, mas que haja uma 
mudança também na formação intelectual do indivíduo. Sendo 
assim, começaremos primeiro por Rousseau para depois 
adentrarmos nas ideias de Paulo Freire. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO. 

 
Em Rousseau, não cabe ao governo fazer uso de força 

com o objetivo de se alcançar o respeito por parte do povo, as leis 
tornam-se eficazes quando são bem formuladas e representam, de 
fato, as necessidades da sociedade. O legislador, por sua vez, deve, 
de maneira sábia, adequar as leis às demandas do povo, pois 
muitas vezes o povo quer o melhor para a nação, mas não 
consegue posicionar-se da maneira mais correta. O papel do 
legislador em Rousseau, neste sentido, existe para ajudar o corpo 
político a transformar deste em leis adequadas que respondam às 
exigências da vontade geral. Para que o governo seja bom é 
necessário que o legislador “considere toda a exigência derivada 
das regiões, o clima, o sol, os costumes, a vizinhança e todas as 
circunstâncias próprias do povo que deverá instituir” (Ibidem).   

O chefe de governo deve observar as leis, tornando suas 
ações morais, pois tendo a responsabilidade sobre a formação dos 
indivíduos governados, seu compromisso é com a virtude 
empregada nos seus atos. O exemplo a ser dado pelos chefes é 
lição de conduta para o povo, daí o caráter reto e preciso que este 
cargo impõe, sendo esta posição, mais que um mérito de quem a 
alcança, um fardo pesado por suas exigências.  

Não é suficiente dizer aos cidadãos que sejam bons, é 
necessário ensiná-los a ser; e o próprio exemplo, que neste 
sentido é a primeira lição, não é o único meio que se deve 
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empregar – o amor a pátria é o mais eficaz; porque, como 
já disse, todo homem é virtuoso, quando sua vontade 
particular está em conformidade com a vontade geral, e de 
bom grado quer aquilo que querem as pessoas que amam 
(ROUSSEAU, 1995, p. 34). 

  
A lei só consegue atingir seu verdadeiro objetivo quando 

suas bases estão solidificadas em prol da vontade geral. Do 
contrário, as normas que só correspondem à vontade particular 
caminharão inevitavelmente para sua decadência. Quando há uma 
má formulação da lei e, em seguida, outras são construídas para 
amenizar os danos da primeira, começamos a vulgarizar os éditos. 
Aos poucos, estes éditos entram em descrédito pelos próprios 
cidadãos que não mais respeitam estes regulamentos, sendo o 
governo desacreditado. Com a perda de força do governo 
causada por sua corrupção, a forma que estes chefes encontram 
para dominar seus súditos é a violência, já que as leis corrompidas 
pelo interesse particular não são mais respeitadas. Afastando a 
virtude das ações governamentais, teremos, aos poucos, a 
decadência das instituições políticas e, por consequência, a 
destruição do estado. Daí a importância de se empregar em favor 
da vontade geral as normas que se aplicam a toda sociedade. Do 
contrário, estas leis tornar-se-iam iníquas para a manutenção da 
ordem social. Para alcançarmos o respeito dos cidadãos, o 
governo deve honrar o povo e suas leis. Quando o chefe de 
governo se empenha em prol da coletividade, protegendo a 
liberdade, os homens retribuem com a mesma honra que lhes foi 
dada. Um governo que conta com o prestígio de seus membros 
terá o apoio do povo por admiração e não por imposição, terá 
apoio deste não por intimidação, mas pela genuína vontade de 
seus cidadãos.  

Quando analisarmos o texto da Economia política, 
poderemos ver uma série de políticas públicas alavancadas pelo 
genebrino para que a igualdade entre os cidadãos, perante a lei, 
seja assegurada. Tanto que, uma de suas preocupações é com a 
diferença de riquezas existentes entre os membros do estado, tais 
discrepâncias acabam promovendo formas desiguais de 
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tratamento entre alguns membros. O homem rico está, assim 
como o pobre, à mercê das mesmas leis e, portanto, devem 
responder de forma igual a qualquer tipo de contravenção. As 
desigualdades só comprovam, para Rousseau, as falhas de seus 
governantes que deveriam zelar pelo bem-estar de todo povo, 
sem qualquer distinção ou privilégio. Vejamos as palavras do 
próprio autor: 

A lei da qual se abusa, tanto serve ao poderoso de posse 
de uma arma ofensiva, como de escudo contra o débil, e o 
pretexto público é sempre o mais perigoso flagelo do 
povo. O que há de mais necessário e talvez de mais difícil 
no governo é uma integridade severa, capaz de dar justiça 
a todos e, sobretudo, proteger o pobre contra a tirania do 
rico (Ibidem, p. 38).     

 
Para Rousseau, não podemos nos esquecer das crianças ao 

falarmos de educação, pois é preciso agir nas bases da sociedade a 
fim de se alcançar um resultado sólido no futuro, empregando 
lições aos jovens por meio de exemplos para que possamos 
adquirir respeitáveis e honestos adultos. Destarte, um sábio 
governo deve garantir a educação pública em benefício do povo, 
pois ela possibilita aos homens se desenvolverem como cidadãos 
conscientes de suas responsabilidades e pertencentes de um 
corpo coletivo. Rousseau fala que “Uma das máximas 
fundamentais do governo popular ou legítimo é a educação 
pública, segundo as regras prescritas pelo governo e os 
magistrados estabelecidos pelo soberano.” (Ibidem, p. 40).  
Certamente a educação pública é um dos aspectos mais 
importantes desenvolvidos no texto da Economia política, pois é 
justamente no ensino oferecido às crianças que Rousseau 
encontrará o meio pelo qual as bases do estado poderão ser 
protegidas. A instrução fornecida aos jovens assegura a 
manutenção e aplicabilidade futura das leis pelos cidadãos, sendo 
respeitadas as normas pelas futuras gerações. Portanto, para que 
se preserve a saúde da nação, devemos nos voltar, de forma 
especial, a educação pública, sem ela não há segurança de 
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continuidade do corpo político. Ao ensinar às crianças o 
patriotismo por meio da educação, formaremos adultos honestos 
defensores de seus costumes.   

Antes que as crianças sejam corrompidas pelos vícios da 
sociedade, é necessário educá-las, de maneira tal, que o amor 
próprio não consiga ser o guia de suas ações no estado social, 
dificultando as relações entre seus semelhantes. Os jovens devem 
ser ensinados desde cedo a amar a pátria, pois é papel dos pais e 
do estado, de maneira especial, garantir esta educação. Rousseau 
acredita que, assim como os adultos devem seguir determinadas 
regras, as crianças também devem seguir normas adequadas para 
sua idade. Devemos, portanto, ensinar aos jovens os princípios de 
igualdade com o intuito de esclarecê-los sobre a coletividade da 
qual são pertencentes. Assim, ao reconhecerem a importância da 
nação, reconhecerão também à importância de respeitarem suas 
obrigações com a lei. Para o genebrino, todos os povos que 
aplicaram a educação pública conseguiram galgar importantes 
avanços sociais, pois, mediante este cuidado instrucional, 
conseguiram obter um povo esclarecido e zeloso de sua nação. 
Apesar de não ter sido aplicada a educação pública na Roma 
antiga, para Rousseau cada lar nesta cidade funcionava como uma 
escola, onde eram aplicadas diariamente lições de cidadania. 
Selecionamos uma parte do texto da Economia Política para 
embasarmos nosso raciocínio. 

Só tenho notícia de três povos que outrora praticaram a 
educação pública, a saber: os cretenses, os lacedemônios e 
os antigos persas; entre os três, ela foi muito bem 
sucedida, tendo realizado prodígios entre os dois últimos. 
Quando o mundo se dividiu em grandes nações para 
melhor serem governadas, a educação pública não era 
mais praticada, e outras razões, que o leitor pode 
facilmente imaginar, impediram que fosse tentada entre os 
povos modernos. É surpreendente que os romanos não a 
tenham tido, mas Roma foi durante cinco séculos um 
contínuo milagre que o mundo não pode esperar rever 
jamais. A virtude dos romanos, forjada pelo horror a 
tirania, e aos crimes dos tiranos, e pelo amor inato à pátria, 
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fez de todas as casas outras tantas escolas de cidadãos 
(Ibidem, p. 41).        

 

Rousseau utiliza o exemplo de Roma quando trata da 
educação, aliás, não só na Economia Política, como também em 
outras obras, é algo comum o filósofo usar a Roma antiga como 
modelo para explicar suas teorias. É verdade que nosso autor 
demonstra um grande apresso por esta nação e que muitas vezes 
a descreve de maneira bastante romântica. Há, inclusive, autores 
que criticam a visão de Rousseau sobre Roma por qualificar seus 
exemplos distorcidos da realidade. No entanto, Lourival Gomes 
Machado nos revela que as fontes do genebrino eram seguras, 
afinal se baseavam na obra Direito antigo dos cidadãos romanos, de 
Carolus Sigonius (1524 -1584), sendo esta fonte considerada 
confiável pelos historiadores do século XVIII (cf. ROUSSEAU, 
1987, nota 434). Todavia, não é o aprofundamento desta questão 
nosso verdadeiro intento, pois Roma é apenas um instrumento 
utilizado por Rousseau, para esclarecer o leitor sobre a 
importância de empregarmos em nosso cotidiano a educação 
virtuosa.  

Para Rousseau, um governo legítimo deve assegurar a 
liberdade de seu povo, mas não apenas a liberdade física, como 
também a liberdade intelectual, sem esta nenhuma nação 
consegue aspirar a uma associação virtuosa. O povo não pode ser 
mantido na ignorância, sendo dominado por governos que 
nenhum cuidado lhe credita, não pode ser utilizado 
inocentemente como massa de manobra por interesses 
particulares. A educação deve servir como escudo contra 
armadilhas promovidas pelos corruptos, pelos maus 
intencionados que agem discretamente na destruição dos 
costumes. Um povo instruído de suas obrigações defende, aplica 
e repassa suas leis, que nada mais expressam do que a identidade 
do próprio corpo político. Portanto, aplicar a educação pública 
significa libertar o povo e legitimar os fundamentos que 
sustentam uma nação.  

Temos que ensinar os mais jovens a enxergar como são os 
homens, mostrá-los por meio de suas mazelas, de suas limitações, 
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para que percebam como verdadeiramente o são. No entanto, não 
podemos fazer dos homens criaturas odiosas nas lições 
empregadas aos jovens, temos que lhes ensinar a identificar as 
falhas presentes na sociedade para que se tornem atentos a seus 
perigos. Ao promovermos este aprendizado, o jovem 
compreenderá que há homens cruéis, mas há também aqueles que 
são bons e que não se deixam levar pela depravação social; 
compreender à que, no fundo, os homens não são maus, mas 
muitos se perdem por meio de seus vícios. Tais lições os ajudarão 
a não repetir os mesmos erros cometidos por outros indivíduos e 
a entenderem que se deve ter bem mais o sentimento de pena 
pelos que se depravam do que o ódio que nos envenena. Assim, 
quando as lições nos fazem ver as mazelas alheias, buscamos 
retardar as nossas, de modo que passamos a agir corretamente em 
sociedade. 

 

3. A EDUCAÇÃO LIBERTADORA  

 
Na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, publicado em 

1983, podemos perceber que o autor parte de uma dualidade 
existente na sociedade entre o Opressor e o Oprimido. Assim o 
autor tece uma teia de argumentos demonstrando que grande 
parte dos homens de nossa sociedade são oprimidos por uma 
classe que desumaniza o homem em prol desta própria divisão. 
Os opressores têm sua humanidade roubada por conta de uma 
estruturação mal elaborada das ordens sociais que durante a 
história vem ocorrendo.  Sendo assim, é necessário que o 
oprimido busque sua liberdade e possa atuar na sociedade de 
forma crítica, não se limitando apenas a crítica subjetiva mas a 
objetiva, onde se tem de fato a práxis humana. Mas quem pode 
fazer esta mudança? Bem, para Freire só os oprimidos podem 
fazer esta mudança na sociedade, afinal foram eles quem sofreram 
com a opressão, foram eles que passaram pelas necessidades 
básicas, que não tiveram o acesso à comida, à moradia, à 
educação de qualidade. Se fosse o contrário, o opressor só 
buscaria apenas validar sua superioridade, pois sua condição é 
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bem mais confortável. No entanto, é importante que não haja 
uma simples inversão de papéis. Nessa luta não pode haver uma 
mera inversão de posições, onde oprimidos passam a ser 
opressores e opressores oprimidos, afinal não há nenhuma 
vantagem neste processo. Paulo Freire diz que o homem deve 
buscar o “ser mais”, ou seja, deve buscar sua libertação ao passo 
que se efetiva na sociedade por meio de uma pedagogia da 
libertação, pois o “ser menos” é o ser submisso. Assim é 
pertinente alcançar uma pedagogia que englobe tanto opressores 
como oprimidos, favorecendo desta forma todos os homens. 

A nossa preocupação, neste trabalho, é apenas apresentar 
alguns aspectos do que nos parece construir o que vimos 
chamado Pedagogia do Oprimido: aquela que tem de ser 
forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou 
povos, na luta incessante de recuperação de sua 
humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas 
causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará 
o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, 
em que esta pedagogia se fará e se refará (FREIRE, 1987, 
p. 32). 

 
Para que o oprimido possa se emancipar, deve buscar ele 

mesmo sua liberdade, porém se depara com o medo, este medo 
da liberdade se dá pelo fato de os oprimidos se encontrarem 
mergulhados na figura do opressor. A isso Freire chama de 
prescrição, ou seja, o oprimido tem medo de sua liberdade, tem 
medo de sair de sua atual condição para adquirir a autonomia, 
pois toda fuga desse sistema é vista como insurreição, como 
desobediência. O opressor, por sua vez, fará de tudo para que 
esse dualismo permaneça, tendo em vista sua posição privilegiada, 
e não reconhecerá o oprimido como homem, pois este não 
conquistou ainda sua liberdade. Assim, o oprimido, em muitos 
casos, chega a aceitar tal condição, se conformando e abrindo 
mão de sua redenção, pois quando o oprimido passa a adquirir 
liberdade, ele se encontra perdido sem nenhum norte que o guie, 
já que nunca experimentou sua autonomia, já que passou a vida 
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inteira tendo que se subjugar aos seus senhores. 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, 
exige uma permanente busca. Busca permanente que só 
existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem 
liberdade para ser livre: pelo o contrário, luta por ela 
precisamente porque não a tem. Não é também a 
liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual 
inclusive eles se alienam. Não é ideia que se faça mito. É 
condição indispensável ao movimento de busca em que 
estão inscritos os homens como seres inclusos (Ibidem). 

 
Freire cita Marx para expor justamente a dialética 

permanente entre subjetividade e objetividade, pois é nessa 
dialética que será possível o homem crítico, autônomo na 
sociedade, e o reconhecimento se dará apenas nesta relação, pois 
não haverá reconhecimento se a ação crítica por parte dos 
oprimidos partir apenas de forma subjetiva, ou apenas de forma 
objetiva. Freire também cita Lukács para mostrar que não basta 
somente ao oprimido agir em nível objetivo, é necessário que o 
homem oprimido busque sua autolibertação para que a práxis não 
se torne incompleta. Para Freire devemos buscar o trabalho 
educativo, pois é somente após a implantação de uma pedagogia 
humanista e libertadora que alcançaremos uma educação em prol 
de todos os homens. 

  Os opressores não podem se valer de uma convenção de 
ordem social arrastada por anos para justificar sua opressão, o 
homem é um agente potencial que mudou, muda e mudará seus 
conceitos. Assim sendo, esta relação dual de opressores e 
oprimidos deve mudar para que haja um desenvolvimento 
humano de fato, mas esta mudança se dará apenas quando houver 
um engajamento real dos oprimidos, pois os oprimidos devem 
sair da sombra de seus opressores para garantir sua 
individualidade, sua autonomia de ser consciente. 

Pensar em educação pressupõe a democratização desta, 
tornando-a acessível a todos e permitindo que todos se 
desenvolvam como seres humanos autônomos inseridos na 
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sociedade. A pedagogia do oprimido almeja a possibilidade de 
expandir a educação, oferecendo oportunidades a todos, 
anulando uma divisão entre opressores e oprimidos, para garantir 
um real desenvolvimento do ser humano.  

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e 
libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro em 
que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e 
vão comprometendo-se na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a 
realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do 
oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em 
processo de permanente libertação (Ibidem, p. 23). 

 

CONCLUSÃO 

 
Rousseau, ao buscar legitimar a autoridade do poder, 

busca também na educação a manutenção do estado e de suas 
instituições, pois acredita que são nas lições empregadas aos mais 
jovens que podemos ensinar desde cedo os princípios de 
civilidade. No entanto, seu intento não prevê somente a 
obediência cega às leis instituídas pelo soberano, pelo contrário, 
também possibilita a autonomia do indivíduo o salvaguardando 
dos vícios da sociedade enquanto criança por meio de uma 
educação negativa, para quando adulto saber discernir bem aquilo 
que é bom para si e para o estado ao qual pertence. A 
preocupação de Rousseau é com a manutenção da liberdade 
humana, e, para tanto, o autor acredita que, ao inserir o homem 
numa agregação movida pela vontade geral, adquirimos 
condições para a manutenção dessa liberdade. A preocupação de 
Rousseau é resguardar o homem da submissão promovida por 
governos autoritários, disto decorre a necessidade de uma 
organização social amparada pela vontade geral e na qual seus 
governantes aplicam a educação pública para a legitimidade do 
poder. 

Freire sempre enfrentou dificuldades desde sua infância, 
mas sua experiência de menino pobre lhe possibilitou enxergar 
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mais longe, desnudando as raízes cruéis de uma divisão de classes 
existente em nossa sociedade. Suas conversas com pessoas de 
linguajar rústico lhe fez visualizar homens humildes, todavia, com 
potenciais grandiosos para agir no mundo em que estavam 
inseridos. Esse olhar acerca do homem e de seu aprendizado fez 
de Paulo Freire um grande educador, sendo estudado não só no 
Brasil como em outros países. A sua preocupação com os mais 
pobres lhe redeu uma crítica poderosa sobre as contradições 
existentes em nossa sociedade, afinal foi na educação que o autor 
percebeu uma saída para a libertação dos homens. “Ninguém liberta 
ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em conjunto” 
(FREIRE, 1987, p. 27). 
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POLÍTICA DA LIBERTAÇÃO E 

CIDADANIA EM ENRIQUE DUSSEL 

José Vicente Medeiros da Silva 

1. INTRODUÇÃO 

 
A produção filosófica latino-americana ganhou, nas 

últimas décadas, um impulso importante, que tenta refletir o ethos 
do homem latino-americano de maneira criativa e autônoma. Se a 
América Latina almeja ser protagonista de sua história, cabe 
também no âmbito da produção filosófica, buscar a sua libertação 
da reprodução da filosofia europeia ou estadunidense. 

No contexto de construção de novas propostas filosóficas 
na contemporaneidade, Enrique Dussel, desde a década de 1970, 
elabora uma filosofia da libertação que visa ser uma autentica 
produção relacionada ao ethos e aos problemas do continente 
latino-americano. Filosofia em construção, filosofia rebelde e 
inconclusa. A produção de Dussel remete-nos para a tentativa de 
construção de uma proposta filosófica que visa contribuir com o 
debate contemporâneo. 

Dussel é autor de várias obras sobre Filosofia, História e 
Teologia. Entre 1970 e 1998, Dussel construiu a sua ética da 
libertação. Atualmente a filosofia política é o seu grande desafio1. 
Entre os anos de 1970 e 1990 a ética era o grande tema filosófico. 
Mas dos anos 1990 em diante a política começou a tomar força 
como tema filosófico. 

Em 2007, publica o primeiro volume de sua trilogia sobre 
a política da libertação, com o título de Política da Libertação: 
história mundial e crítica, que tem como objetivo desconstruir a 

                                                 
1 Dussel escreveu inúmeras obras nas últimas décadas. Destacamos as 
seguintes: Filosofia da Libertação na América Latina (s.d), 1492, A ocultação do outro 
(1994), Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão (2002), Hacia una 
filosofia de la Filosofia Política latino-americana (2003),  20 Teses de Política (2007) e 
Política de La Liberación, volumes I e II (2007-2009). 
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história política reducionista ocidental. 
O segundo volume publicado em 2009 tem como título 

Política da Libertação: Arquitetônica. Esta obra tem como objetivo 
demonstrar de maneira abstrata uma descrição fundamental de 
toda ordem política vigente. A última obra dessa trilogia está em 
processo de construção. 

Para Dussel, na história, a filosofia esteve frequentemente 
atada ao carro do poder. Para nosso autor, sempre houve também 
contradiscursos filosóficos de maior ou menor criticidade. A 
filosofia da libertação de Dussel se inscreve nesta linha da 
tradição anti-hegemônica, oposta ao etnocentrismo e ao 
eurocentrismo. 

Neste sentido, a filosofia dusseliana é o desdobramento 
das discussões sobre as possibilidades, limites, originalidade e 
autenticidade da filosofia que se faz na América Latina. A 
questão, portanto, é o próprio caráter da filosofia. Construir uma 
filosofia da práxis que assume os problemas cotidianos, a partir 
de uma reflexão estritamente filosófica, é o desafio da filosofia da 
libertação. A filosofia da libertação é um contradiscurso, é uma 
filosofia crítica, que nasce na periferia (a partir das vítimas, dos 
excluídos) com pretensão de mundialidade (cf. DUSSEL, 2002, p. 
73). 

Dussel chama a atenção para a especificidade da filosofia 
da libertação, pois uma filosofia da libertação deve, antes de tudo, 
partir de uma libertação da própria filosofia. O eurocentrismo 
consiste exatamente em constituir como universalidade abstrata 
humana em geral momentos da particularidade europeia. 

Neste âmbito, a política da libertação se insere no 
contexto latino-americano na luta pela libertação. O problema 
central da política da libertação de Dussel é como restituir o 
poder dos cidadãos, que foi expropriado. Para o autor, “devemos 
criar uma nova teoria, uma interpretação coerente com a 
profunda transformação que nossos povos estão vivendo” 
(DUSSEL, 2007, p. 10). 
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2. A ORDEM POLÍTICA: ENTRE A POTENTIA E A POTESTAS 
 

Dussel utiliza o conceito de campo para expressar 
primeiramente a totalidade da política, pois esta não é uma de 
suas partes, mas uma totalidade que inclui vários níveis de ação. 
Todo campo político é um âmbito atravessado por forças, sujeitos 
singulares e com certo poder. O campo político é esse espaço de 
cooperação, coincidências e conflitos. 

Neste sentido, o poder é uma construção da comunidade 
política, que tem como cerne a vontade de viver. A vontade de 
viver é a essência positiva, o conteúdo como força, como 
potência. “Ela afirma a vontade de viver, de afirmação da vida em 
todos os níveis. A política é uma atividade que organiza e 
promove a produção, reprodução e aumento de vida de seus 
membros” (Ibidem, p. 26). 

Mas não basta a vontade de poder viver apenas, é preciso 
saber usar mediações e estratégias para a afirmação da vida no 
âmbito comunitário. O poder é tido sempre e somente pela 
comunidade política, o povo. Neste sentido, ninguém pode tomar 
o poder, sempre é a comunidade política que tem o poder 
(Ibidem, p. 31). 

Dussel denomina potentia ao poder que tem a comunidade 
como faculdade ou capacidade que é inerente a um povo 
enquanto última instância da soberania, da autoridade, de 
governabilidade, do político. O poder, enquanto potentia se 
desdobra em diversos níveis e esferas, constituindo-se como o 
fundamento, a essência do poder político. 

Neste âmbito, a potentia é o ponto inicial, o ponto de 
partida da política. Mas, como assinalamos, o poder precisa de 
mediações empíricas. “A mera vontade consensual factível, da 
comunidade permanece indeterminada, em si, ou seja, é como a 
semente, que possuindo a árvore futura, ainda não é uma árvore” 
(Ibidem, p. 31). 

O poder da comunidade não possui ainda existência real, 
factível, objetiva, empírica. O poder, como potentia se não for 
mediado, institucionalizado, ficaria como mera potência, como 
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uma possibilidade apenas. 
Dussel define potestas como a necessária 

institucionalização do poder da comunidade, do povo. A cisão 
entre potentia e potestas, isto é entre o poder da comunidade 
política e a dimensão empírica, factível, mediada do poder é o 
grande desafio na atualidade. Todo exercício de poder é 
institucional, na medida em que o poder não é um momento 
empírico inicial no tempo, mas um momento fundamental que 
permanece sempre em ato sob as instituições. 

As instituições são mediações em que o humano se 
organiza para viver. As instituições, uma vez estabelecida, tendem 
a repetir indefinidamente os mesmos atos, que se tornam rituais 
independentes dos resultados. Mas as instituições devem 
favorecer a vida, e não reproduzir o mesmo. 

Como assinalamos, na filosofia da libertação de Dussel, o 
exercício do poder é sempre mediado pelas instituições. A 
mediação é necessária, pois, sem instituições e sistemas; a 
reprodução da vida é impossível, tais como a agricultura e o 
pastoreio; sem acordos intersubjetivos nenhuma legitimidade 
pode ser aceita, e sem estes requisitos não há poder político 
possível (Ibidem, p . 35). A potentia é o poder em si, e a potestas é o 
poder fora de si. A institucionalização do poder da comunidade, 
do povo, concretiza, materializa a efetiva realização do poder. 
Neste sentido, todo serviço político será possível. 

Reconhece, portanto, que o poder político só pode ser 
mediado pelas instituições, mas, por outro lado, percebe nelas as 
suas ambiguidades. A questão é: como manter o poder mediado 
pelas instituições em favor do povo? Como resgatar na América 
Latina, no atual contexto, o poder para a efetivação da justiça dos 
povos? 

Para Dussel, o poder deve ser um serviço obediencial, isto 
é, nos diversos níveis da política, os atores devem lutar para a 
reprodução da vida. A vida passa a ser o critério de todo ato, ação 
e instituição. Aquele que assume o poder deve fazê-lo em função 
das exigências, das reivindicações das comunidades (cf. Ibidem, p. 
39). 
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O poder obediencial é uma vocação e não um mero 
exercício burocrático e profissional. Vocação significa ser 
chamado a servir à comunidade, ao povo. É aquele político que se 
sente convocado, interpelado para assumir a responsabilidade 
ética e política frente a toda comunidade. Neste sentido, 
obediência é a posição subjetiva primordial que deve possuir o 
representante. 

De outro modo o poder, quando não é obediencial, corre 
sempre o risco de cair no fetichismo. É quando a vontade de 
viver da comunidade é usurpada pela vontade de poder. O 
fetichismo da política tem a ver com a absolutização da vontade 
do representante. É o exercício autorreferente da autoridade 
despótica. É a concretização do poder enquanto dominação. É a 
cisão radical entre o poder do povo e o poder mediado 
fetichizado, manipulado que favorece sujeitos, grupos e 
corporações. 

Segundo Dussel, todo campo político é um âmbito 
atravessado por forças, por sujeitos singulares com vontade e 
com certo poder; não é um simples agregado de indivíduos, mas 
de sujeitos intersubjetivos, relacionados, desde o início, com 
estruturas de poder ou instituições de maior ou menor 
permanência. 

Nas palavras do nosso autor a corrupção originária do 
político, que denominaremos fetichismo do poder, consiste em 
que o ator político acredita poder afirmar sua própria 
subjetividade; se os membros acreditam que exercem o poder a 
partir de sua autoridade autorreferente, seu poder foi corrompido 
(cf. Ibidem, p. 16).  

Inverte-se a lógica do poder enquanto obediência. Em vez 
de servir ao povo, passa a servir-se do poder contra o povo. O 
poder passa a ser autorreferente. O povo, em vez de ser servido 
pelo povo, passa a ser seu servidor. O poder se torna dominação 
sobre a comunidade. O poder fetichizado, ao não se apoiar na 
força coletiva da comunidade, do povo, apoia-se sobre grupos 
que submetem a comunidade à submissão, evitando, assim, a todo 
custo o estado de rebelião. Neste âmbito, ocorre a cisão entre a 
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potentia (o poder do povo) e a potestas (o poder delegado, 
mediado). Dussel aponta as consequências da fetichização do 
poder:  

 
a) A fetichização do poder consiste em uma vontade de 

poder, como domínio sobre o povo. 
b) Para se manter no poder, é necessário enfraquecer 

continuamente o poder da comunidade (a potentia). 
c) O poder fetichizado espera recompensas. 
d) Corrompem-se as burocracias políticas dos partidos 

quando usam para seus fins a mediação necessária do 
exercício do poder. 

e) No interior dos diversos partidos as diversas correntes 
lutam por sua “cota de poder”. 

f) Pode haver corrupção entre grupos populares. 
g) Pode haver corrupção de povos inteiros. 
 
Uma vez compreendida a relação entre “potentia” e 

“potestas”, Dussel realiza a passagem de como as instituições 
podem ser pensadas. A dimensão das instituições é articulada por 
Dussel em três dimensões fundamentais: a material, a formal e a da 
factibilidade. 

A dimensão material tem como objetivo central a 
reprodução e a melhoria da vida dos cidadãos. Material não quer 
significar algo físico, mas sim conteúdo, neste sentido, a matéria 
de toda a política (de seus atos e instituições) é em última 
instância a vida humana, a vida concreta de cada um, a vida 
“nua”. “O objetivo de toda atividade política é, portanto, o 
aumento da vida concreta, da satisfação da corporalidade vivente 
de cada um e de toda comunidade” (Ibidem, p. 77). 

Neste âmbito, o campo político é atravessado por 
diversos campos materiais: o ecológico, o econômico e o cultural. 
No campo ecológico, deve-se lutar pela vida geral do planeta e 
com respeito às gerações futuras. No campo econômico, pela 
manutenção, distribuição e intercâmbio de bens materiais, e no 
campo cultural, pela conservação da identidade, crescimento, de 
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conteúdos estéticos, linguísticos, religiosos, teóricos e práticos das 
tradições culturais correspondentes. “A política é, acima de tudo, 
uma ação em vista do crescimento da vida humana, da 
comunidade, do povo, da humanidade” (Ibidem, p. 79). 

A dimensão formal é o lugar onde se constrói a 
legitimidade democrática. Dussel chama de formal por ser a 
forma ou o procedimento que deve ser usado para que a ação ou 
instituição sejam legítimas. Para que as mediações sejam legítimas, 
faz-se necessária a participação efetiva dos cidadãos na 
construção de discursos racionais em busca da formação do 
consenso. Estamos no âmbito da razão prática discursiva, onde 
não deve imperar qualquer tipo de violência, mas práticas 
discursivas intersubjetivas, para além de toda racionalidade cínica 
ou discurso dominante. 

A dimensão da fatibilidade implica em tornar algo factível, 
possível, usando meios apropriados para a sua realização, para 
cumprir determinados fins. Neste sentido, as instituições são 
mediações que tornam possível a realização de suas demandas. 
Para Dussel, são necessárias instituições não só materiais (para 
reproduzir e aumentar a vida do cidadão) ou de legitimidade  
(para operar dentro do consenso mutuamente aceito), mas sim 
igualmente instrumentos administrativos que permitam cumprir 
com os fins das outras esferas, material e formal. Esta é a esfera 
da fatibilidade política (ibidem, p. 71). 
  

3. A TRANSFORMAÇÃO CRÍTICA DO POLÍTICO: RUMO À NOVA ORDEM 

POLÍTICA 

 
Nas palavras preliminares da obra 20 Teses de Política, 

Dussel afirma:  

o que vem por  aí é uma nova civilização transmoderna, 
para além do liberalismo, e do socialismo real, onde o 
poder era um tipo de exercício  da dominação, e na qual a 
política se reduziu a  uma administração burocrática 
(Ibidem, p. 100). 
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Portanto, é possível começar a criar uma nova teoria para 
além do capitalismo, e do chamado socialismo real, uma 
interpretação coerente com as profundas transformações que 
nossos povos estão vivendo na época da globalização e da 
exclusão. 

Na modernidade eurocêntrica, o pensamento político 
entendeu o poder como dominação. Neste sentido, o outro, na 
dimensão política, é apenas parte funcional do sistema, momento 
da totalidade vigente. É urgente construir uma nova teoria e uma 
nova práxis capaz de superar a política enquanto fetiche e 
dominação. É momento da criação do novo, em que os novos 
sujeitos históricos, os movimentos sociais precisam ter uma visão 
política positiva de poder. A vontade de viver deve ser uma força 
impulsionadora na luta pela libertação. 

O outro, oprimido e vítima, passa a ser a exterioridade do 
sistema, a alteridade que se contrapõe ao sistema. A atividade 
política se corrompeu em grande medida, em particular entre os 
países pós-coloniais, porque nossas elites políticas há 500 anos 
têm governado para cumprir os interesses das metrópoles de 
plantão. 

Muitos são os desafios na atualidade. Como promover a 
construção de utopias coletivas capazes de articular diversas 
utopias particulares, de diversos atores sócio-populares que 
emergiram na atualidade? Como provocar processos de 
subjetivação que consigam reverter os agenciamentos efetivados 
através da mídia? Como promover a singularização da práxis de 
lideranças que mantêm intocados o machismo e o autoritarismo? 
Como resgatar a paixão de setores expressivos e atuantes? (cf. 
MANCE, 1993, p. 93). 

Na essência do ethos da dominação imperial, encontra-se a 
certeza disciplinada da burocracia ou do fanático que cumpre, 
diariamente, seus deveres pátrios e religiosos com escrupulosa 
consciência moral de fazer avançar o caminho da civilização, da 
cultura, da democracia, da liberdade, por meio do assassinato, da 
chantagem, da corrupção, da exploração, da fome, do sofrimento 
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da periferia (cf. DUSSEL, s/d, p. 93). 
A emergência de novos sujeitos que lutam contra a morte 

que o sistema lhes designa começa pela práxis de libertação na 
luta pela vida. A novidade não é, em primeiro lugar, filosófica, 
mas histórica, a libertação do oprimido, da vítima. Uma nova 
filosofia surge, consequentemente, como real, concreta, como um 
instrumento estratégico na luta pela libertação.  

Trata-se de perguntar pelo sujeito da práxis de libertação. 
Cada sujeito ético da vida cotidiana, cada indivíduo concreto em 
todo o seu agir, já é um sujeito possível da práxis de libertação, 
enquanto como vítima, ou solidário com a vítima, fundamentar 
normas, realizar ações, organizar instituições ou transformar 
sistemas de eticidade (cf. DUSSEL, 2002, p. 519). 

O novo sujeito em formação nas organizações populares 
não se limita a falar, a argumentar corretamente, a dialogar 
civilizadamente, sem levar em consideração as condições 
materiais de vida, o pertencimento de classe, a história de 
injustiças e a designação de papéis subordinados no sistema. 

Ao contrário, a nova subjetividade e a arte da política que 
os oprimidos aprendem a vivenciar nas suas experiências político-
pedagógicas não visam apenas à “validade” do discurso, mas uma 
práxis que leva ao conhecimento pleno das contradições, a querer 
conhecer as verdades, mesmo as incômodas, a repensar a cultura, 
e a recriar a ciência, a filosofia, a política e a economia (cf. 
SEMERARO, 2009, p. 159).  

A negação do “sujeito moderno” é o horizonte a partir de 
onde se pôde afirmar um novo tipo de subjetividade, 
radicalmente distinto. O sujeito da práxis de libertação é, 
portanto, o sujeito vivo, necessitado, natural e cultural; em último 
termo, é a vítima, a comunidade das vítimas e os 
responsavelmente articulados a ela. 

Segundo Dussel, para se tornar sujeito é necessário 
efetuar uma crítica autoconsciente do sistema que causa a 
vitimação, pois o sujeito sócio-histórico se torna uma 
subjetividade libertadora só no momento em que se eleva a uma 
consciência crítico-explicativa da causa de sua negatividade. 
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Neste âmbito, a práxis possui dois momentos: uma luta 
negativa, desconstrutiva contra o dado, e um momento positivo 
de saída, de construção do novo. Quando é uma atividade crítico- 
prática, esta será denominada práxis de libertação (Befreiungspraxis). 
A práxis de libertação não é solipsista, efetuada por um sujeito 
único e genial; é sempre um ato coletivo de consenso recíproco, é 
sempre um ato intersubjetivo (cf. DUSSEL, 2007, p. 116). 

Para enfrentar estes desafios, não basta um paradigma 
teórico, mas uma responsabilidade original e criativa, isto é, uma 
ética em que o rosto do outro, de cada ser humano vítima, nos 
convida à justiça, à solidariedade, ao serviço na luta em que  outro 
mundo seja possível. 

Neste sentido, é possível afirmar que os movimentos 
sociais cobram autoconsciência teórica da negatividade dos 
sistemas e das instituições que os determinam como vítimas. É a 
partir da consciência intersubjetiva, crítico-prática, que ocorre, 
nos movimentos sociais, um para-si crítico organizado e coletivo 
dos atores históricos, no que se observa a formação de uma 
responsabilidade ética sobre os efeitos negativos sistêmico-
institucionais. Para além da fragmentação da pós-modernidade e 
da redução do ser humano ao mero consumidor do mercado 
globalizado, emerge, ainda de forma incipiente, outra forma de 
ser. 

É possível observar que os novos movimentos sociais 
vêm como uma espécie de resposta à marginalização e exclusão, 
como uma nova forma de entender a vida social, política e 
jurídica latino-americana. As categorias elaboradas por Dussel 
apontam para estes sujeitos que, vítimas do sistema opressor, 
lutam por reconhecimento e dignidade. 

O desafio é como unificar os movimentos sociais 
(feministas, indígenas, camponeses, idosos,) com interesses 
distintos a uma reivindicação hegemônica. Aqui se insere o 
problema das particularidades e da universalidade. Para Dussel, a 
categoria que pode unificar todos os movimentos é a categoria 
povo. O povo é uma categoria política. 

O povo estabelece uma fratura na comunidade política. 
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Pode haver membros de um Estado, mas do bloco do poder se 
distingue do povo. “Chamaremos plebs (em latim) ao povo como 
opostos às elites. Povo é o bloco social dos oprimidos e 
excluídos” (Ibidem, p. 93). 

Quando o povo toma consciência da dominação, toma 
consciência para si, emerge o estado de rebelião. Se a potentia, que 
é uma capacidade da comunidade política dominante, que 
organizou a potestas, contra os interesses do povo, é o momento 
da rebelião, da hiperpotentia da soberania do povo, da sua 
autoridade, onde surgem as revoluções ou as grandes 
transformações. 

Neste contexto, Dussel afirma que o princípio político 
material de libertação é a libertação da vítima. Na obra Ética da 
Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão toma a vítima como 
problema filosófico. Para ele, é no momento histórico da 
globalização e da exclusão que se situa sua reflexão, que vai 
marcar o nascimento da vítima do capital sob a égide do mercado. 

Na vítima, dominada pelo sistema ou excluída, a 
subjetividade humana concreta, empírica, viva, se revela, aparece 
como “interpelação”, em última instância: é o sujeito que já não 
pode viver e grita de dor. É a interpelação daquele que exclama 
“Tenho fome” (DUSSEL, 2002, p. 529). 

No mundo contemporâneo, o processo de produção das 
vítimas em larga escala, como nos séculos iniciais da colonização, 
se globalizou. Tornou-se mais cruel e trágica, excluindo mais da 
metade do planeta. Neste sentido, entender o processo de 
produção da vítima nos diversos níveis se torna fundamental. É 
possível afirmar que a globalização atual acelerou o processo de 
produção das vítimas. 

Só a política vivida como reprodução da vida será capaz 
de estabelecer mediações para uma efetiva transformação do 
campo político. A vítima é vítima porque não pode viver. O 
político de vocação está chamado a trabalhar em favor da 
reprodução e aumento de vida de todos os cidadãos. Por isso, as 
vítimas do sistema político vigente, não podem viver plenamente 
(por isso são vítimas). Sua vontade de viver foi negada pela 
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vontade de poder dos capitalistas. “A vontade de viver contra 
todas as adversidades, a dor e a iminente morte se transforma em 
uma infinita fonte de criação do novo. Aquele que nada tem a 
perder é o único, absolutamente livre, diante do futuro” (Ibidem, 
p. 97). 

Neste âmbito, a política é a responsável pela vida, em 
primeiro lugar, das vítimas, pois esta exigência constitui o 
momento criativo da política como libertação. Não se trata de 
incluir as vítimas no sistema vigente, mas devem participar de um 
novo momento para a construção de uma nova ordem política. 

A libertação se realiza na construção do Estado ético-
político, na socialização da economia e na direção hegemônica de 
um criativo, radical projeto de sociedade. Ante a pós-
modernidade, que em sua crítica do “sujeito moderno” pretende 
negar todo sujeito, afirma-se a necessidade de reconhecer, 
concreta e positivamente, o sujeito ético-vivente e comunitário. 
Reconhecimento histórico e social das vítimas, quando 
descobrem e lutam por seus novos direitos, descobrindo os 
diversos “rostos” do outro em sua natureza alterativa (cf. Ibidem, 
p. 568). 

O princípio democrático permite, por seu cumprimento, 
efetuar ações legítimas e organizar novas instituições de 
legitimação. Dussel anuncia esse princípio da seguinte forma: 
devemos alcançar consenso crítico, em primeiro lugar, pela 
participação real e em condições simétricas dos oprimidos e 
excluídos, das vítimas do sistema político, porque são os mais 
afetados pelas decisões de que se lembraram no passado 
institucionalmente (cf. DUSSEL, 2007, p. 110). 

O princípio de democracia libertadora implica na 
construção ou reconstrução da democracia, sistema sempre 
imperfeito. Neste sentido, os excluídos não devem ser incluídos, o 
que seria introduzir o Outro no Mesmo. Mas, construir 
criativamente um novo momento de participação como iguais em 
um novo momento institucional. Assim, o consenso dos 
dominados é o momento do nascimento crítico da democracia. 

Uma vez afirmada a vida em todos os níveis (ecológica, 
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econômica e cultural) da vítima, e tendo esta se organizado para 
conseguir chegar a um consenso crítico democrático, trata-se de 
levar a prática, à realidade histórica efetiva. Neste âmbito, a 
factibilidade passa a ser o último elo da cadeia. Dussel sabe que a 
construção efetiva da nova realidade política é de maior 
dificuldade e tem um menor grau de factibilidade. 

Segundo Dussel, o princípio político-crítico de 
factibilidade poderia se afirmar da seguinte maneira: devemos 
realizar o máximo possível a libertação das vítimas, do povo. Isto 
implica em afirmar o compromisso, a força e a inteligência dos 
movimentos sociais ou do novo político comprometido com a 
libertação, exercendo a sua capacidade transformadora, lutando 
assim pela superação do antigo regime fetichizado e reificado. 
Portanto, os princípios fundamentais são: a afirmação da vida, o 
consenso e a plena consciência no uso dos melhores 
instrumentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
Como vimos, a questão central enfrentada por Dussel é a 

questão do poder. Diferentemente da modernidade que entende 
o poder como dominação, Dussel desenvolve o poder enquanto 
libertação e serviço. 

Segundo Euclides Mance, a filosofia da libertação não é 
uma filosofia da liberdade, mas da libertação, porque ela pensa 
um movimento concreto histórico de passagens de sujeitos que 
estão dominados e oprimidos, para a condição de pessoas que 
realizam sua própria libertação (cf. MANCE, 1996, p. 98). A 
libertação não é presente do opressor, mas conquista do 
oprimido. O oprimido que liberta consigo o opressor que, 
oprimindo, se autoalienou. Neste sentido, há uma dupla 
libertação, há desalienação mútua de duas alteridades que podem, 
enfim, dentro do projeto de emancipação, assumir a sua 
libertação.  

A libertação é um processo, um compromisso, uma utopia 
e uma esperança. Não é a liberdade centrada no ego, no 
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indivíduo, nos interesses de pequenos grupos e corporações. É 
um processo doloroso a ser construído por aqueles que não ficam 
indiferentes ao sofrimento e a dor do outro.  

Segundo Dussel , o “bem” é fruto da práxis da libertação; 
se a sociedade perfeita é logicamente possível, mas empiricamente 
impossível, o bem supremo é uma ideia regulativa que nos ajuda a 
criticar a dominação atual e descobrir as vítimas  presentes, mas 
não para a realização histórica do bem supremo (cf. DUSSEL, 
2002, p. 571). 

Trata-se de compreender a realidade de dominação e 
efetivar o processo de libertação, assumindo a responsabilidade 
pelo outro/vítima na construção da justiça e de um novo modelo 
de sociabilidade. Como precisa Dussel (2002, p. 574): “só a 
corresponsabilidade solidária com validade intersubjetiva do 
critério de verdade vida/morte talvez possa nos ajudar a sair do 
tortuoso caminho [...] entre os abismos da cínica insensibilidade 
ética para com as vítimas”. 

Neste âmbito, a política da libertação de Dussel coloca no 
coração de seu projeto filosófico uma escolha pela vida. Esta 
tomada de posição implica numa responsabilidade original e 
criadora capaz de transformar e possibilitar o surgimento do 
novum. A política da libertação, nesta perspectiva, é pensada como 
mediação de transformação social, é práxis transformadora em 
busca da construção do homem novo. 

Neste contexto, o objetivo de toda instituição ao ser 
transformada visa, antes de tudo, à libertação dos povos. Só o 
humano que se rebela frente ao poder totalizado é capaz de lutar 
pela realização de uma utopia alterativa. As transformações 
apontam para uma nova práxis, uma práxis de libertação. O 
momento político atual exige a construção de  outra política, uma 
política voltada para o desenvolvimento da vida. 

Como afirma Dussel, as filosofias que sejam capazes de 
responder a seus problemas materiais (ecológicos, econômicos, 
culturais, religiosos etc.), à suas interpelações de legitimidade 
(democrática) e à sua factibilidade estratégica, serão as que 
influenciarão na construção política, cujos atores são os agentes 
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políticos (em primeiro lugar o próprio povo) e os que a história 
irá recordar como pertinentes. 
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DIREITO FUNDAMENTAL AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

UMA EXEGESE DO ARTIGO 225 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E 

DE DECISÕES DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

Marlon André Kamphorst 

1. INTRODUÇÃO 

 
O direito fundamental ao desenvolvimento sustentável é, 

no atual contexto constitucional, uma construção interpretativa 
que une dois tipos de corroboração: a legal e a jurisprudencial. 
Posto de outro modo: não há, na Constituição Brasileira de 1988, 
uma previsão definindo o desenvolvimento sustentável como um direito 
fundamental de todo e qualquer cidadão ou da sociedade, de modo que o 
seu fundamento deve ser buscado a partir de uma interpretação 
sistêmica, ou seja, na qual as partes são compreendidas como 
pertencentes a um sistema e cujo sentido é produzido em recurso 
ao todo.  

Sob este aspecto, muitos são os elementos presentes no 
texto constitucional de forma não explícita, tal como a própria 
adesão ao modelo predominante de desenvolvimento econômico. 
Significa dizer que o texto constitucional contém bases não 
positivas e, por outro lado, que há normatividade produzível a 
partir da conjunção de regras, princípios, fundamentos e objetivos 
do Estado (cf. GRAU, 2009).  

Diante dessa inexistência positiva, o direito fundamental 
ao desenvolvimento sustentável deverá advir como resultado de 
uma interpretação sistêmica do artigo 225 da Constituição de 
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1988 e do contorno fundamental a ele dado pelas decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira parte do 
presente artigo exporá as caracterizações fundamentais do direito 
ao desenvolvimento sustentável, e visará estabelecer a 
possibilidade efetiva de se fundamentar esse direito nas bases 
escolhidas.  

Este texto tem como objetivo abordar a problemática do 
desenvolvimento sustentável como direito fundamental diante de 
uma interpretação sistêmica da legislação, em especial da 
Constituição Federal de 1988. A principal corte de julgamento do 
país, o STF vem se posicionando de forma a compreender a 
sustentabilidade ambiental também como um direito 
fundamental, adstrita na reprodução de julgados, em especial dos 
últimos anos.  

A estratégia de pesquisa utilizada é a modalidade 
investigativo-bibliográfica com que buscamos uma análise 
considerando a realidade social contemporânea que, em diversos 
aspectos, se reporta às leis positivas mas também emerge das 
decisões do STF que se amparam em uma visão sistêmica da 
legislação a enveredar para uma proposta de justiça de cunho 
global a atingir a todos os concidadãos. 

O método que orientará essa abordagem é o indutivo, que 
procura destacar os aspectos mais importantes para a construção 
de um entendimento global sobre a temática proposta, seguindo a 
linha de raciocínio e argumentação na qual “as premissas 
particulares consideradas inicialmente conduzem à conclusão, que 
será considerada a parte geral, mais ampla, do que as premissas 
basilares” (cf. ZAMBAN; BOFF; LIPPSTEIN, 2013). No tocante 
ao trabalho proposto, busca-se fundamentar o desenvolvimento 
sustentável como direito fundamental através da interpretação 
sistêmica da legislação, corroborada atualmente pela aplicação 
desse entendimento em ações decididas pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
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2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  
A identificação do caráter fundamental de um direito é, 

em um primeiro momento, de ordem jurídico-positiva. Significa 
que a barreira do positivado foi transposta e, com isso, a 
necessidade de se explicar as razões formais pelas quais um 
imperativo existente é axiomático: o direito está na Constituição. 
Pressupõe, com isso, enquanto ligação imediata dos conceitos de 
sujeito e norma, uma mera subsunção (cf. SARLET, 2001, p. 31).  

Todavia, dentro de uma definição não restritiva do que 
seja um direito fundamental, esse caráter é uma construção 
orgânica ou sistêmica, ainda que permaneça constitucional. 
Sistêmica no sentido de pertencer ao núcleo do direito como uma 
derivação da compreensão do Estado como um organismo 
(elementos constitutivos e matéria do regramento), como uma 
consequência natural que pertence ao jurídico à medida que 
outras bases estão aí postas. 

No contexto do direito ao desenvolvimento sustentável, 
essas bases aí postas são a) o artigo 225 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 – em geral todo o capítulo VI que trata 
do meio ambiente – e b) toda a construção jurisprudencial, em 
âmbito constitucional (ações constitucionais), que resume uma 
série de princípios e metas em torno da relação desenvolvimento e 
meio ambiente.  

O que significa dizer, portanto, que uma interpretação 
sistêmica do direito constitucional é capaz de fazer derivar o 
caráter constitucional do direito ao desenvolvimento sustentável. 
Parte-se, portanto, de um contexto pré-dado de proteção ao meio 
ambiente, tem-se conjuntamente uma forma interpretativa na 
qual “o intérprete deve considerar as normas constitucionais não 
como isoladas e dispersas, mas como preceitos integrados – 
evitando-se, assim, contradições internas no seio da Constituição” 
(SILVA, 2005, p. 121). 

O caráter fundamental do direito ao desenvolvimento 
sustentável desemboca, então, na questão de que o fundamento 
desse último direito é o mesmo – e, portanto, com a mesma 
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alocação na terceira dimensão de direitos – do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado do artigo 225 da 
Constituição de 1988; e de que, além disso, a titularidade do 
direito é individual ou metaindividual. Este último aspecto leva 
em consideração a interdependência dos direitos fundamentais e, 
assim, a proximidade do modus da exigibilidade de um e outro 
direito: ligação entre as dimensões de direitos e a forma como, 
em cada uma, é possível exercer a jurisdição constitucional (cf. 
SOUZA JUNIOR, 2005).  

A análise desses dois aspectos: filiação do direito ao 
desenvolvimento sustentável no direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, e os sujeitos legítimos a exigi-los, 
poderá ser feita, com maior acuidade e precisão, no estudo do 
artigo 225 da Constituição de 1988 e, na sequência, na 
interpretação emanada dos tribunais superiores operada nos 
julgamento das ações constitucionais.  

 

3. O ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL DE 1988 

 
A adequada compreensão do fundamento constitucional 

do direito ao desenvolvimento sustentável é sempre sistêmica e 
reporta, com isso, toda a ordem democrática do Estado de 
Direito. Significa, portanto, que os próprios fundamentos da 
nação e seus objetivos podem estar dispostos como justificações 
do desenvolvimento sustentável.  

De um ponto de vista constitucional mais específico, 
estabelece o artigo 225, caput, da Constituição brasileira de 1988: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

  
Genericamente, estão aí arrolados os sujeitos destinatários 

da norma e, por outro lado, os responsáveis pela realização 
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conjunta do direito versado. Chama atenção, contudo, a 
instituição de uma cooperação entre Estado e sociedade, o que 
faz transparecer, nitidamente, o caráter compartilhado e não 
restritivo da realização do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Todavia, de um ponto de vista mais abrangente, a 
existência do dispositivo legal citado traduz, como faz 
expressamente constar Celso de Mello (2005, p. 11), “a 
consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, 
de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às 
formações sociais contemporâneas”. Não obstante, como segue 
aduzindo, “essa prerrogativa, que se qualifica por seu caráter de 
metaindividualidade, consiste no reconhecimento de que todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.  

Portanto, a relação entre o “todos” e o caráter 
metaindividual reforça, substancialmente, as ligações cooperativas 
como esforços para a perseguição do ideal de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Por outro lado, estabelece a 
preocupação ambiental como uma matéria global, objeto do 
próprio ordenamento jurídico pátrio. Nesse contexto, a tutela ao 
meio ambiente, à medida que é considerada terceira dimensão de 
direitos, está ligada a aspectos reais da sociabilidade humana. 

Ainda em relação à ideia de “coletividade” expressa no 
próprio caput do artigo 225 da Constituição de 1988, tem-se que 
ela se liga a um dos objetivos fundamentais da nação, disposto no 
artigo terceiro, inciso segundo da Constituição: “garantir o 
desenvolvimento nacional”. A garantia do desenvolvimento 
nacional é, em uma interpretação menos restrita, de ordem 
coletiva, plural e engloba todos os componentes sociais, políticos 
e econômicos do tecido social. Ou seja, o desenvolvimento, 
entendido como objetivo da nação, pressupõe a ação de todos e 
que seja para todos.  

Sobre esse aspecto, há uma ideia de desenvolvimento 
latente às próprias preocupações ambientais do legislador 
constituinte. Mais do que isso, há uma ligação implícita entre 
desenvolvimento e meio ambiente, de modo que não se pode 
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pensar outro modelo para o desenvolvimento nacional senão 
aquele pautado no postulado ambiental de proteção ao futuro do 
planeta: “a atividade econômica não pode ser exercida em 
desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a 
proteção ao meio ambiente” (MELLO, 2005, p. 2).  

Esse elemento, portanto, atrela o artigo 3°, II da 
Constituição brasileira de 1988 ao artigo 225 do mesmo diploma 
legal: o modelo de desenvolvimento deve ser sustentável. Ou seja, 
o desenvolvimento sustentável é um direito constitucional cujo 
caráter fundamental se assenta na representação global da 
necessidade de se preservar a vida, presente e futura. Não se trata, 
portanto, de mera disposição subjetiva, ligada a um indivíduo 
concreto, mas sim a toda a coletividade.  

É decorrência estrutural de coerência, nesse contexto, que 
o progresso econômico seja limitado por normas de ordem 
ambiental. Portanto, normas de desenvolvimento sustentável são 
limitações ao poder irrestrito do mecanismo de mercado, sob o 
fundamento global (ponto de vista geográfico) e universal (ponto 
de vista da abrangência teórica do postulado). A disposição 
constitucional, nesse sentido – o exemplo é o artigo 225 da 
Constituição brasileira de 1988 – tem dupla significação: a) 
sintetiza uma preocupação mais abrangente, da ordem do mundo 
da vida e b) possibilita, no plano jurídico-constitucional, a 
realização de medidas para a efetivação do cuidado com o meio 
ambiente.  

Nesse cenário, desenvolver-se de forma sustentável 
significa a tradução contextual, determinada, de um combate 
planetário ao uso ilimitado dos recursos naturais e ambientais 
escassos e, por outro lado, mudança na qualidade de vida, nos 
hábitos e na relação de um povo específico com o meio ambiente.  

O artigo 225 da Constituição brasileira de 1988 constitui 
o primeiro pilar de sustentação do caráter fundamental do direito 
ao desenvolvimento sustentável. Está, além disso, conectado com 
todo o texto constitucional e a sua interpretação adequada 
somente é possível considerando-se os demais aspectos da 
sustentabilidade presentes, por exemplo, na noção de objetivos da 
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nação, nos moldes do desenvolvimento econômico e em todo o 
capítulo destinado à proteção ambiental. Ainda assim, contudo, é 
necessário analisar como esse conteúdo constitucional é 
interpretado pelo STF, sobretudo considerando que o ato de 
decidir conforme a Constituição é uma leitura e atualização 
constante da ideia de proteção ambiental.  

 

4. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
O caráter fundamental do desenvolvimento sustentável 

pode agora ser analisado, ainda sob a égide da justificação, a partir 
do âmbito jurisprudencial – o artigo 225 da Constituição de 1988 
foi o primeiro pilar do argumento de que o modelo sustentável de 
desenvolvimento encontra raízes na Constituição como direito 
fundamental. 

No fundo, a relação que se pretende estabelecer é entre os 
julgados do STF e uma visão de desenvolvimento que remonta a 
preocupação global com o meio social, econômico-político e 
ambiental. Assim, a cadeia jurisprudencial deverá considerar, para 
corroborar a pretensão de justificar como fundamental o direito 
ao desenvolvimento sustentável, que ao direito importam não só 
aspectos jurídico-normativos muito específicos, mas também 
elementos relativos à vida em sociedade e ao equilíbrio do meio 
ambiente.  

Para este propósito – e considerando a amplitude 
quantitativa dos julgados – não é possível analisá-los senão a 
partir de um marco histórico específico e dentro de um período 
determinado. O marco histórico em questão é a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3.540, julgada em 2005 pelo Supremo 
Tribunal Federal, e o período no qual os julgados serão analisados 
será o dos últimos dois anos (2013 e 2014)1.  

Ainda que outros tantos julgados sejam, de igual forma, 
capazes de fornecer uma visão da maneira que o STF decide em 

                                                 
1 Contudo, não serão objetos de análise todos os julgados compreendidos no 
período, mas tão somente os principais julgamentos envoltos na temática e que 
conservem entre si uma unidade teórica comum.  
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relação ao desenvolvimento sustentável, as decisões selecionadas 
ganham em clareza e especificidade, relacionando-se com 
precisão ao artigo 225 da Constituição brasileira de 1988 e ao 
próprio pensamento de Amartya Sen. 2 

O marco histórico tomado, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 35403, julgada pelo Supremo Tribunal 
Federal em 2005, versou – em termos mais abrangentes e para 
além dos aspectos processuais comuns às ações constitucionais – 
sobre a tensão entre direito ambiental e o exercício da atividade 
econômica. A discussão pautou-se no ferimento do artigo 225, 
parágrafo 1°, inciso III da Constituição brasileira de 1988 pela 
Medida Provisória 2.166/674 - desobediência a um aspecto 

                                                 
2 É possível afirmar que entre 2005 e 2014 – lapso este que não será analisado 
com mais precisão – foram prolatados alguns julgamentos importantes para a 
temática ora apresentada, vindo a se constituir como provas de que o diálogo 
sobre o direito ao desenvolvimento sustentável se mantém ininterrupto no 
cenário dos tribunais superiores. Quando oportunos e necessários, também 
esses julgamentos serão mencionados de uma forma adjacente, sempre com a 
pretensão de sedimentar um núcleo teórico mais ou menos estável que 
mantém a unidade dos julgados.  

3 Os elementos processuais constitucionais da ADI 3540/2005 não são objetos 
imediatos da pesquisa; todavia, tem-se que: “trata-se de ação direta que, 
ajuizada pelo eminente Senhor Procurador-Geral da República, objetiva o 
reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º da Medida Provisória nº 
2.166- -67, de 24/08/2001, na parte em que alterou o art. 4º, “caput” e §§ 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, da Lei nº 4.771, de 15/09/1965, que instituiu o antigo 
Código Florestal. Cabe-me observar, no entanto, que sobreveio ao ajuizamento 
da presente ação direta a edição da Lei nº 12.651, de 25/05/2012, que 
expressamente revogou os diplomas normativos ora questionados neste 
processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, como 
claramente resulta do seu artigo 83, que assim dispõe: “Art. 83. Revogam-se as 
Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
suas alterações posteriores, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto 
de 2001.” (grifei) Sendo esse o contexto, entendo configurada, na espécie, 
hipótese de extinção anômala deste processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade em virtude da revogação superveniente tanto da Medida 
Provisória nº 2.166-67/2001 quanto da Lei nº 4.771/1965” (BRASIL, 2005).  

4 “Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 
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formal (lei) para alteração ou supressão de espaços territoriais 
destinados à preservação ambiental.5 

Os dois aspectos fundamentais em torno dos quais se 
baseou a decisão -  proteção ao meio ambiente e desenvolvimento 
de atividades econômicas – transcenderam a discussão sobre o 
aspecto formal da inconstitucionalidade e representaram uma 
importante síntese jurídico-constitucional no tocante à posição do 
ordenamento jurídico brasileiro frente à questão ambiental já em 
2005. 

Levando em consideração os aspectos restritivos da visão 
econômica tradicional e dominante (cf. SEN, 2000), a temática 
abordada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, por 
ocasião do julgamento da ADI 3540, tende a recuperar instâncias 
globais do elemento ambiental e conduzir a uma interpretação 
coerente com o ordenamento jurídico pátrio. Diante disso, o voto 
do Ministro-Relator Celso de Mello é esclarecedor, sobretudo, à 
medida que parte de uma clara concepção da relação que se deve 
estabelecer entre desenvolvimento e sustentabilidade.  

A ementa do julgado, para o propósito do trabalho, já é 
esclarecedora.  

 

MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO 
DE SUA INTEGRIDADE (CF ART. 225) – 
PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 
CARÁTER METAINDIVIDUAL – DIREITO DE 
TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA 
DIMENSÃO) – QUE CONSAGRA O POSTULADO 

                                                                                                        
10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), e dá outras providências.” 

5 O Procurador-Geral da República sustentou em suas razões a 
inconstitucionalidade da MP 2.166/67 por desatender ao comando legal do 
artigo 225, §1°, III da Constituição. Segundo arguiu, havia a necessidade de lei 
regulamentar a alteração ou supressão de espaços territoriais destinados à 
preservação ambiental, de modo que os órgãos administrativos – como fazia 
constar a MP – não tinham competência constitucional para deliberar sobre tal 
ordem.  
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DA SOLIDARIEDADE – NECESSIDADE DE 
IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE 
DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA 
COLETIVIDADE, CONFLITOS 
INTERGENERACIONAIS – ESPAÇOS 
TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 
(ART. 225, §1°, III) – ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO 
DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE – 
MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI – 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – POSSIBILIDADE 
DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS 
AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, 
LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU 
ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORAIS 
PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, 
QUANDO A ESTES, A INTEGRIDADE DOS 
ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE 
PROTEÇÃO ESPECIAL – RELAÇÕES ENTRE 
ECONOMIA (CF, ART. 3°, II C/C ART. 170, VI) E 
ECOLOGIA (CF, ART. 225) – COLISÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRITÉRIOS DE 
SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO 
ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS 
RELEVANTES – OS DIREITOS BÁSICOS DA 
PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES 
(FASES OU DIMENSÕES)  DE DIREITOS (RTJ 
164/158, 160/161) -  QUESTÃO DA 
PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE – UMA LIMITAÇÃO 
CONSTITUCIONAL EXPLICITA À ATIVIDADE 
ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) – DECISÃO NÃO 
REFERENDADA – CONSEQUENTE 
INDEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO DE 
MEDIDA CAUTELA (grifo nosso).  

 
A primeira grande referência da decisão é (i) o cenário 

internacional de proteção ao meio ambiente, que se liga, em 
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grande medida, às necessidades globais de uma geração 
sustentável – resposta à atuação do mecanismo de mercado em 
atenção a uma concepção restritiva (economicista) de 
desenvolvimento.  

Mais em específico, tais são os aspectos trazidos à 
discussão por ocasião do julgamento: (ii) o enquadramento do 
direito ambiental nas dimensões de direitos, (iii) o aspecto 
intergeracional do cuidado com o meio ambiente, (iv) a agenda 
global de proteção ao meio ambiente (Declaração de Estocolmo 
de 1972) e (v) a titularidade coletiva do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  

Logo, no âmbito do STF, a interpretação desse modelo de 
economia vai significar a prolação de decisões limitativas à 
atividade econômica concebida nos moldes tradicionais, calcadas 
na criticada visão restritiva de desenvolvimento. É nesse sentido 
que a ADI 3.540 tem significação simbólica, porque consolida um 
entendimento aberto e multidisciplinar da importância da 
proteção ao meio ambiente frente às atividades do mecanismo de 
mercado. É, por outro lado, uma aplicação coesa e estruturante 
do próprio artigo 225 da Constituição brasileira de 1988.  

Essa base do decidir é importante e, no fundo, explicita, 
ao menos no âmbito do discurso jurídico oficial, um fundamental 
consenso e consciência acerca dos papéis destinados ao Estado 
no tocante à proteção do meio ambiente. Tal modo de decidir 
parece ratificar, portanto, o fato de que “os instrumentos 
jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam 
viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente”, o que é confirmado 
pelo próprio ARE 715977. 

Importante perceber: a constitucionalidade que vincula a 
decisão legal também vincula a atuação administrativa: “Não há 
discricionariedade do administrador frente aos direitos 
consagrados constitucionalmente, sendo, nesse aspecto, vinculada 
a atividade administrativa”, significando que todo o Estado, ao 
menos em seu conteúdo burocrático, já conta com os elementos 
constitucionais de proteção ao meio ambiente e, 
consequentemente, da anterioridade legal da sustentabilidade em 
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relação à economia (STF, Agravo de Instrumento AI 805417, 
julgado em 05/03/2013).  

O esforço constitucional, nesse sentido, não pode olvidar 
o problema do desenvolvimento sustentável, sobremaneira no 
tocante à conservação das condições mínimas de vida para todos. 
No fundo, não se trata de uma proteção meramente utilitária do 
uso dos recursos naturais escassos, mas uma preocupação com a 
qualidade de vida em um futuro democrático.  

A regência da atividade econômica pelos preceitos 
fundamentais de proteção ao meio ambiente, – um elemento de 
justificação reiteradamente presente nos julgados – aparece como 
fundamental. No fundo, acaba por recobrar muitos dos 
elementos pelos quais, em Sen (1999), há o diagnóstico da 
separação entre ética e economia. É possível, aliás, atentar 
novamente para a consciência da complexidade de uma tensão 
que verse sobre os interesses econômicos e o meio ambiente.  

Seguindo o padrão dos julgados até então analisados, 
poder-se-iam aduzir, como prevalentes, os seguintes elementos: a) 
prioridade do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado sobre a atividade econômica, b) a existência de um 
sistema constitucional de proteção ao meio ambiente, c) a atuação 
conjunta do Estado e sociedade civil na defesa dos direitos 
coletivos, derivados da proteção ao meio ambiente, d) a 
normatividade forte do art. 170, VI e 225 da Constituição, e) a 
justificação sistêmica (constituição, códigos e tratados 
internacionais) do direito fundamental ao desenvolvimento 
sustentável, dentre outros.  

Além disso, a unidade teórica dos julgados, expressa em 
todas as decisões, recobra o que já a ADI 3.540/2005 havia 
tornado consenso, demonstrando que os princípios 
constitucionais e doutrinais básicos presentes em 2005 
permanecessem os mesmos.  

Todos esses elementos justificam, ainda hoje, a postulação 
do caráter fundamental do direito ao desenvolvimento 
sustentável. Não há como atender à prioridade dos direitos 
ligados à proteção ambiental sobre o interesse econômico senão 
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pela sua justificação sistêmica, pelo reforço da atuação conjunta 
da sociedade, pelo apelo à Constituição, às leis, aos acordos e 
tratados internacionais, às próprias decisões do STF como 
subsídios e justificações do desenvolvimento econômico 
sustentável como forma de religar ética e economia, condições de 
vida digna e futuro das gerações.  

Por um lado, a existência do art. 225 da Constituição 
denota a cristalização de muitos dos elementos contemporâneos 
de proteção ambiental, da preocupação do legislador em incluir o 
problema ambiental no rol dos elementos do Estado. Por outro, 
os julgados do STF desempenham a tarefa de atualizar o 
conteúdo constitucional com as demandas da sociedade, com as 
caracterizações doutrinárias do que vem a ser o direito ao 
desenvolvimento sustentável e a função do Judiciário nesse 
processo (STF, ADI 3.540/2005).  

Se, nesse sentido, é verdade que “o princípio do 
desenvolvimento sustentável [está...] impregnado de caráter 
eminentemente constitucional”, da mesma forma como o “ 
direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso 
comum da generalidade das pessoas, [deve...] ser resguardado em 
favor das presentes e futuras gerações”, então a importância 
fundamental do direito ao desenvolvimento sustentável só pode 
ser a consequência lógica do compromisso com essas verdades – 
as quais foram repisadas em todos os julgados analisados.   

Além disso, “o meio ambiente não é incompatível com 
projetos de desenvolvimento econômico e social que cuidem de 
preservá-lo como patrimônio da humanidade”, de modo que o 
seu caráter fundamental não ilide a manutenção dos sistemas de 
produção de bens e serviços (STF, Ação Civil Originária n. 876, 
julgada em 19/12/2007). Ademais, mesmo a proposta de Sen não 
lida com uma quebra radical com o sistema de produção 
capitalista.  

Mais do que isso, o direito fundamental ao 
desenvolvimento sustentável visa, segundo a linguagem de Sen 
(1999), reconciliar as pretensões econômicas com a estrutura ética 
que subjaz à sustentabilidade. Ou seja, pretende viabilizar 
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condições econômicas que se compatibilizem com as exigências 
da proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição) e 
o direito fundamental ao desenvolvimento sustentável não são 
senão perspectivas distintas para a consolidação do mesmo 
projeto de sustentabilidade.  

Nesse escopo, as decisões do STF atuam como 
justificações efetivas de toda uma mentalidade que é 
constitucional, mas também global, de proteção ambiental. Há aí, 
portanto, a tradução dos aspectos gerais da proteção ao meio 
ambiente – sobretudo diante do contraponto com os interesses 
decorrentes da atividade econômica – em normatividade. Se, por 
si só, a constitucionalidade não se traduz em legislação, em 
procedimento administrativo, em políticas públicas de proteção 
ao meio ambiente, então o Judiciário desempenha a tarefa política 
de democratização dos elementos sustentáveis – a judicialização 
da política ou politização do Judiciário (cf. ENGELMANN; 
CUNHA FILHO, 2013).  

Diante desses aspectos, o teor predominante das decisões 
do STF aponta para a importância e iminência da proteção 
ambiental por intermédio do desenvolvimento econômico 
sustentável. Significa, portanto, que a atividade econômica tem 
finalidades que não podem ser entendidas como incompatíveis 
com a proteção ambiental. Uma correta interpretação dos 
objetivos e fundamentos do Estado, nesse sentido, tende a 
aproximar, ainda mais, essas duas estruturas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Constituição Federal, conforme já referido, consagrou, 

em seu art. 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, que se constitui em direito fundamental (art. 5º § 2º, 
CF) e está intimamente relacionado com a dignidade da pessoa 
humana, este um dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito brasileiro.  

Como expressão do princípio da indivisibilidade dos 



ÉTICA, EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 181 

 

direitos humanos, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado estende e reforça o significado do direito à vida, 
expresso na Constituição Federal no art. 5, caput, o direito a saúde, 
estipulado no arts. 196 e seguintes, além da dignidade da pessoa 
humana, concebido no art. 1, inciso III, para garantir uma vida 
saudável e digna, que propicie o desenvolvimento humano, antes 
de mera sobrevivência.  

Ao lado desse direito, caminha, obviamente, um dever de 

proteção, que se impõe aos vários agentes, públicos e privados, 

para que, em colaboração, atuem de forma a dar efetividade a este 

mesmo ordenamento. À parte do Estado, há uma vinculação no 

sentido de tornar possível a concretização dos direitos 
fundamentais, e primordialmente os que tocam a dignidade 
humana.  

A partir dessas acepções, verificamos que o meio 
ambiente, conforme artigo 225 da Constituição Federal de 1988, 
é um bem de todos, indistintamente, e que sua preservação 
incumbe tanto ao Poder Público como à coletividade, haja vista 
que o agravo ao meio ambiente prejudicará sobremaneira a 
manutenção da vida saudável de todos os seres. 

A positivação constitucional se fundamenta no ideal da 
fraternidade e da solidariedade, tendo por base interesses 
coletivos que ultrapassam a esfera do indivíduo e tem como 
exemplos o direito ao meio ambiente equilibrado, à saudável 
qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos 
povos e outros direitos difusos, advindos como resposta aos 
novos desafios que surgiram na sociedade.  

Nesse sentido, é possível verificar que a construção dos 
direitos de terceira dimensão tendem a identificar a existência de 
valores concernentes a uma determinada categoria de pessoas, 
consideradas enquanto unidade. Assim, a preocupação com o 
meio ambiente, que transcende o plano das presentes gerações, 
para também atuar em favor dos futuros habitantes, tem 
constituído, por isso mesmo, objeto de regulações normativas que 
sobrepõem a província meramente doméstica do direito nacional 
de cada Estado soberano, para se projetar no plano das 
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declarações internacionais. 
A afirmação do desenvolvimento sustentável como um 

direito fundamental encontra suporte nas decisões do STF. 
Verificou-se, inicialmente como marco histórico dos julgamentos 
constitucionais sobre a temática, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 3.540, julgada em 2005 pelo Supremo 
Tribunal Federal, em que dois aspectos fundamentais podem-se 
perceber: a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento de 
atividades econômicas. Expressou de forma pioneira a síntese 
jurídico-constitucional atinente à questão ambiental. E é nesse 
sentido que a ADI tem significação simbólica, porque consolida 
um entendimento aberto e multidisciplinar da importância da 
proteção ao meio ambiente frente às atividades do mecanismo de 
mercado.  

As decisões posteriores do STF corroboram esse 
entendimento e atuam como justificações efetivas de toda uma 
mentalidade que é constitucional, mas também global, de 
proteção ambiental, apontando para a importância e iminência da 
proteção ambiental por intermédio do desenvolvimento 
econômico sustentável. Significa que a atividade econômica tem 
finalidades que não podem ser entendidas como incompatíveis 
com a proteção ambiental.  

Portanto, elevar o desenvolvimento sustentável ao 
patamar de fundamentalidade não se trata de uma proteção 
meramente utilitária do uso dos recursos naturais escassos, mas 
uma preocupação com a qualidade de vida em um futuro 
democrático, em que, por um lado, a existência do art. 225 da 
Constituição denota a cristalização de muitos dos elementos 
contemporâneos de proteção ambiental, da preocupação do 
legislador em incluir o problema ambiental no rol dos elementos 
do Estado, e por outro, os julgados do STF desempenham a 
tarefa de atualizar o conteúdo constitucional com as demandas da 
sociedade, e com as caracterizações doutrinárias do que vem a ser 
o direito ao desenvolvimento sustentável, e a função do Judiciário 
nesse processo é jurídica positiva e social, mas também cultural e 
educadora.  
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O PARLAMENTO DO MERCOSUL E A 

NEGLIGÊNCIA LEGISLATIVA 

BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES 

NEGATIVAS PARA O PROJETO DE 

COMUNITARISMO REGIONAL 

Ulisses Levy Silvério dos Reis 
Moisés Saraiva de Luna 

1. INTRODUÇÃO 

 
 O paulatino processo de evolução do Mercado Comum 
do Sul (Mercosul) trouxe à tona novos instrumentos que buscam 
instalar uma cidadania regional no âmbito dos países que o 
compõem, seguindo os passos da União Europeia, a primeira 
entidade a intentar uma união comunitária capaz de congregar os 
valores e os anseios sociais das populações dos seus Estados-
partes, conquanto em termos jurídicos estritos ainda seja um 
bloco econômico. 
 Um dos mais importantes mecanismos de 
implementação dessa noção de cidadania regional foi a instituição 
do Parlamento do Mercosul (PARLASUL), órgão colegiado a ser 
preenchido com representantes dos nacionais de cada país do 
bloco, cuja atuação se dá não em representação ao seu Estado, 
mas aos interesses dos próprios seres humanos que lhes 
conferem o mandato. 
 Neste momento, busca-se investigar se o Brasil, na 
condição de Estado de maior peso geopolítico dentre os 
componentes do Mercosul, vem implantando os mínimos 
condicionantes necessários à concretização do Parlamento 
regional. Parte-se da hipótese de que, até então, o país 
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empreendeu esforços aquém do possível, haja vista a perda dos 
prazos ditados pelo Mercosul para a eleição direta dos seus 
representantes nacionais no órgão colegiado. 
 A pesquisa ora empreendida demonstrará como a 
formação de blocos regionais é uma resposta aos efeitos nocivos 
da globalização e do neoliberalismo, fenômenos responsáveis 
(ainda que não totalmente) pela constituição de entes como a 
União Europeia e o Mercosul. Após, será analisado como tais 
entidades regionais evoluíram a sua meta de atuação do foco 
apenas econômico para o aspecto social, incluindo aí a 
necessidade de se emprestar voz ativa aos cidadãos dos Estados-
partes em parlamentos regionais. Ao final, investigar-se-á 
especificamente como se encontra a legislação brasileira no 
tocante à regulamentação da eleição direta dos representantes do 
país no PARLASUL e como isso afeta a promoção da cidadania 
regional como um todo. 
 A conclusão buscada servirá para deixar claro se o 
comportamento dos que titularizam o Poder Legislativo nacional 
encontra-se em consonância – ou não – com os ditames de uma 
integração supranacional tida como imprescindível pela literatura 
especializada. 
 

2. A GLOBALIZAÇÃO E OS BLOCOS REGIONAIS: FORMAÇÃO DO 

MERCOSUL 

 
 O sonho de uma humanidade politicamente unida 
encontra fundamento em obras geradas no apogeu da razão 
iluminista, nomeadamente no opúsculo kantiano da Paz Perpétua. 
Nada obstante a fundamentação intelectual encontrada nesse 
autor, a História testemunhou antagonismos paramentados no 
contexto da coexistência de Estados que não tinham interesse em 
dialogar reciprocamente no que tange à promoção dos interesses 
dos seus súditos ou cidadãos, de acordo com o modelo 
westfaliano de soberanias. 
 Esse padrão tradicional de relacionamento interestatal, 
especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial (1939-
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1945), passou a ser repensado. Além de ensejar, na consciência 
dos povos, a necessidade de se democratizarem os regimes 
políticos existentes no planeta (cf. HABERMAS, 2001, p. 61-62), 
o genocídio mundial trouxe ao imaginário coletivo que a matriz 
legitimadora e assecuratória dos direitos não é vinculada a 
qualquer categoria que transcenda o mero fato do enquadramento 
à espécie, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  
 Apesar da acentuada proliferação de normas 
internacionais garantidoras de direitos humanos e cidadania no 
período pós-1945, é fato que esse marco também trouxe à tona 
fenômenos como a globalização e o neoliberalismo. Esses 
eventos, que, em regra, atuam conjuntamente, são responsáveis 
por modificar o relacionamento existente entre os países. 
 A globalização torna permeáveis as linhas demarcatórias 
estatais, faz com que os atores internacionais se tornem menos 
dependentes dos territórios onde se inserem e, especialmente por 
meio da tecnologia, torna possível efeitos de uma ação provocada 
em um Estado para bem além das suas fronteiras (cf. HAMMAN; 
FABRI, 2008, p. 484). No mesmo contexto, o giro neoliberal 
destrói os padrões sociais estatais, desregula mercados, flexibiliza 
legislações trabalhistas e previdenciárias, impõe governos ao 
alvedrio do capital internacional, dentre outras medidas sem 
embasamento democrático1. 

                                                 
1 Sobre o impacto neoliberal, diz Habermas (2001, p. 66): “A reconstrução e a 
desconstrução do Estado social é a consequência imediata de uma política 
econômica voltada para a oferta que visa à desregulamentação dos mercados, à 
redução das subvenções e à melhora das condições de investimento e que 
inclui uma política monetária e fiscal anti-inflacionária, bem como a 
diminuição de impostos diretos, a privatização de empresas estatais e 
procedimentos semelhantes. A revogação do compromisso com o Estado 
social tem evidentemente como consequência a irrupção renovada das 
tendências de crise que ele havia contido. Surgem custos sociais que ameaçam 
exigir demais da capacidade de integração de uma sociedade liberal. São 
indubitáveis os indicadores de aumentos de pobreza e de insegurança social 
devido ao crescimento de disparidades salariais, e também são inegáveis as 
tendências de desintegração social. Aumenta o abismo entre as condições de 
vida dos empregados, dos parcialmente ocupados e dos desempregados. Onde 
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 Dentre as respostas encontradas pelos organismos 
democrático-governamentais para o enfrentamento paritário das 
demandas neoliberais, encontra-se a constituição de entes 
supranacionais (ou intergovernamentais). O caso mais 
emblemático atualmente, também o mais antigo, é o da União 
Europeia, formalizada a partir do Tratado de Maastricht, assinado 
em 07/02/1992 e com entrada em vigor em 01/11/19932. 
 O modelo europeu alastrou-se pelas demais regiões do 
planeta, por constituir um padrão até certo ponto exitoso de 
promoção de integralização supranacional. Paulatinamente, 
avançou ele de uma zona de livre comércio para a adoção de uma 
moeda única, livre circulação entre pessoas, formação de 
parlamento e jurisdição unificados etc. O aprofundamento de sua 
experiência, além de manter e verticalizar as conquistas sociais, 
políticas e democráticas, pode se constituir como uma solução 
para a manutenção do equilíbrio econômico dos países 
componentes (cf. FERREIRA, 2011, p. 48). 
 A formação dessas entidades supranacionais indica, 
ainda que parcialmente, o acerto da prognose feita pelo filósofo 
de Königsberg, quando determina ele ser imprescindível para o 
convívio satisfatório entre os Estados a formação de um 
federalismo (cf. KANT, 2010, p. 31). Muito embora os artigos 
referentes à paz perpétua tenham sido escritos com vistas a 
evitar-se uma situação de guerras entre os povos, esse mecanismo 
de união supranacional tornou-se necessário para evitar outro 
tipo de problema social: a força do neoliberalismo responsável 
por oprimir o Estado de Bem Estar Social do período pós-Segunda 
Guerra. Por rigor científico, entretanto, ressalte-se que a 

                                                                                                        
pululam as exclusões – do sistema de emprego e de educação, dos serviços 
estatais de financiamento [Transferleistungen], do mercado imobiliário, dos 
recursos para a família etc. – surgem classes 'subalternas'. Esses grupos 
pauperizados e amplamente segregados do resto da sociedade não podem mais 
reverter por contra própria a sua situação social”. 

2 Informações detalhadas sobre a constituição da União Europeia e os seus 
respectivos tratados podem ser encontradas em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=URISERV:xy0026. Acesso em 26/06/2015. 
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experiência europeia não constitui uma federação, mas sim um 
comunitarismo3. 
 Em que pese o avanço do comunitarismo, ele ainda não 
consegue fazer frente perfeita ao poder de desregulamentação 
neoliberal, conforme aponta Nour (2013, p. 167-168): 

A dificuldade principal a ser enfrentada hoje é que a 
orientação neoliberal que vem modelando os diversos 
processos de integração regional contradiz o 
estabelecimento de prioridades sociais e políticas. Além 
disso, o Sul [global] tenta ainda com grande esforço 
impor-se nos fóruns internacionais, nos quais nitidamente 
não se encontra em situação privilegiada - submetendo-se 
ainda à orientação neoliberal das organizações 
internacionais destinadas à regulamentação do comércio e 
das finanças internacionais - FMI, Banco Mundial e OMC 
-, o que em nada se assemelha à federação de Estados na 
qual Kant pensava. A integração em uma organização 
internacional não elimina as relações de dominação que condicionam 
a realização do direito internacional - e apenas a análise destas 
relações possibilita o embate contra elas. (Grifo nosso) 

 

 Em decorrência do avanço da experiência europeia e do 
impacto do binômio globalização-neoliberalismo, o continente 
americano também tentou reproduzir a prática comunitária. Na 
verdade, desde o século XIX, em 1889-1890, houve a 
Conferência Internacional dos Estados Americanos em 

                                                 
3 Enquanto, no sistema federalista, as células componentes guardam 
autonomia, mas cedem a sua soberania em prol da União, no comunitarismo, 
há um relacionamento entre as soberanias dos seus membros componentes: 
“[as relações de] direito comunitário da integração não negam, nem limitam, 
nem excluem a soberania, senão que a elevam a um marco ampliado, em que 
estende ou prolonga o poder soberano do Estado em outras matérias que não 
teria, ainda que agora compatibilizado com o poder soberano de outro Estado 
membro. Em síntese, a integração aumenta qualitativamente a soberania dos 
Estados associados” (DROMI; EKMEKDJIAN; RIVERA, 1996, p. 40). Vê-se 
que mesmo a União Europeia não conseguiu desenvolver uma Constituição ou 
Tratado Constitucional Único, ainda pendente do processo de união política 
plena. 
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Washington, visando justamente à constituição de uma União 
Internacional de Repúblicas Americanas. Mas tal entidade restou 
marcada pelo interesse dos Estados Unidos de consolidar a sua 
intervenção geopolítica sobre o continente (cf. DÍAZ 
BARRADO, 2012, p. 15-18). 
 O processo integracionista capitaneado pelos Estados 
Unidos não obteve ressonância nos demais países da América, 
justamente pela tentativa hegemônica imposta pela aludida 
potência mundial. O pan-americanismo surgido na Guerra Fria, 
para Bermúdez Torres (2010, p. 366), não se sustentou nas 
necessidades coletivas econômicas dos países carentes da região, 
mas sim em particularidades estratégias e momentâneas dos 
norte-americanos, o que acabou por sucumbir esse projeto. 
 Apesar do fracasso do pan-americanismo, os países da 
região sul da América, conscientes da incapacidade estatal de lidar 
com os dilemas inerentes à sociedade globalizada, nutriram o 
intento de formar uma união supranacional capaz de atender aos 
anseios das suas populações. A título de exemplo, a partir da 
década de 1950, houve a elaboração de vários projetos de 
legislação uniforme para a América Latina (cf. RULLI JÚNIOR, 
2000, p. 188). As Constituições da Argentina de 1994 (art. 75, 
XXIV) e do Paraguai de 1992 (art. 145), por exemplo, também 
trazem, em seus textos, a vontade política de formação de uma 
entidade comunitária supranacional. 
 O Brasil, ciente também da necessidade de constituir 
uma área supranacional que pudesse fortalecer a sua economia 
em ascensão, bem como por ser protagonista comercial no 
contexto americano4, uniu-se à Argentina, ao Paraguai e ao 
Uruguai e, em 26/03/1991, concluiu o Tratado de Assunção, 
responsável pela formação do Mercosul (a conformação do órgão 
foi temporária, visto que a definitiva somente veio à luz em 
dezembro de 1994, quando da assinatura do Protocolo de Ouro 

                                                 
4 O Brasil possui a segunda maior economia da América, superado apenas 
pelos Estados Unidos, segundo dados do Fundo Monetário Internacional 
(Disponível em http://www.funag.gov.br/ipri/images/analise-
pesquisa/tabelas/top15pib.pdf. Acesso em 26/06/2015). 
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Preto). Atualmente, além dos países fundadores, compõe o bloco, 
de forma permanente, a Venezuela, enquanto a Bolívia encontra-
se em estado de adesão e o Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, 
a Guiana e o Suriname são países associados. 
 O Mercosul constitui um bloco com grande potencial 
econômico e estratégico. Ultrapassadas as rivalidades históricas 
ainda existentes na região, tem ele condições de impor-se como 
agente geopolítico expressivo no cenário mundial, como 
demonstra o exemplo da União Europeia (cf. RODRIGUES, 
2010, p. 119). Prova disso é o interesse brasileiro na expansão 
dessa comunidade, o que se mostrou evidente na sonora oposição 
nacional ao estabelecimento da Área de Livre Comércio para as 
Américas (ALCA), projeto impulsionado pelo governo 
estadunidense (cf. BERMÚDEZ TORRES, 2010, p. 374-375). 
Ademais, o anterior e a atual Presidentes da República (Luís 
Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff), em seus respectivos 
discursos de posse dos primeiros mandatos (01/01/2003 e 
01/01/2011), foram incisivos quanto ao projeto político de 
fortalecimento da aludida instituição5. 
 Resta aferir qual o desenvolvimento do Mercosul no que 
tange aos interesses dos cidadãos nacionais dos respectivos 
Estados formadores do bloco, uma vez que as agendas 
econômicas dos países, muitas vezes, diferem dos anseios das 
populações. 
 

3. O APRIMORAMENTO DEMOCRÁTICO DO MERCOSUL MEDIANTE A 

CRIAÇÃO DO ÓRGÃO LEGISLATIVO PARLAMENTAR 

 
 A evolução natural do diálogo intergovernamental no 
âmbito do Mercosul foi deixar de ater-se o bloco apenas aos 
assuntos econômicos para preocupar-se também com 
problemáticas de matriz social. Tendo em vista o padecimento de 

                                                 
5 Discursos disponíveis em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-
presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos-de-posse/discurso-de-posse-1o-
mandato/view e http://www.brasil.gov.br/governo/2011/01/leia-integra-do-
discurso-de-posse-de-dilma-rousseff-no-congresso. Acesso em 27/06/2015. 
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males comuns (pobreza, desemprego, sistemas de segurança e 
educação deficitários, violência etc.), resultou que os países da 
região, entrelaçados supranacionalmente em termos econômicos, 
iniciaram o debate de modo a assegurar melhores condições de 
vida aos seus nacionais. 
 A primeira tentativa de se aprimorarem as condições 
econômico-sociais das pessoas residentes nos membros do 
Mercosul foi feita por meio da criação do Foro Consultivo 
Econômico-Social (FCES) e da Comissão Parlamentar Conjunta 
(CPCM), o que se deu mediante o Protocolo de Ouro Preto 
(1994). Apesar de tais entidades representarem um Poder 
Legislativo no órgão regional, limitavam-se elas a expressarem as 
aspirações governamentais dos membros componentes. 
 Em que pese o avanço demonstrado com a criação dos 
órgãos colegiados mencionados, era visível que carecia ainda o 
Mercosul de legitimidade democrática quando refletidas as suas 
determinações à luz dos interesses dos cidadãos dos Estados 
componentes. Isso porque, se realmente ansiava por tratar, 
democrática e eficazmente, os problemas dos nacionais dos seus 
Estados, o Mercosul teria que lhes emprestar voz ativa na 
representação parlamentar. Eis que o conceito jurídico de 
cidadania envolve, segundo Kant (2011, p. 179-180), a 
possibilidade de os indivíduos mesmos outorgarem-se as leis a 
serem cumpridas6. 
 O entendimento sobre cidadania, com a evolução 
internacional dos direitos humanos7 e a proliferação de instâncias 

                                                 
6 Muito embora a tradição kantiana não seja isenta de críticas, como alude 
Sorto (2011, p. 122): “A condição de cidadão kantiano é restrita, não pertence a 
todos os membros da sociedade, por isso é excludente, como fora a grega”; 
considera-se ela adequada ao presente trabalho porquanto traz à colação a 
necessidade de que os indivíduos tenham voz ativa no Poder Legislativo 
quanto à elaboração das leis. 

7 Sobre o impacto no Brasil dessa mudança de paradigma acerca da cidadania, 
diz Piovesan (2013, p. 86-87): “Seja em face da sistemática de monitoramento 
internacional que proporciona, seja em face do extenso universo de direitos 
que assegura, o Direito Internacional dos Direitos Humanos vem instaurar o 
processo de redefinição do próprio conceito de cidadania, no âmbito brasileiro. 
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supranacionais responsáveis por sua proteção, mudou 
vertiginosamente. A tradição de Marshall (1967, p. 14) de que 
constitui a cidadania a mera atribuição formal de direitos 
fundamentais pelo Estado ao indivíduo ligados por um vínculo 
de nacionalidade cedeu lugar à garantia de direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais por parte da entidade 
governamental a qualquer indivíduo que reside em território sob 
sua soberania (cf. MAZZUOLI, 2006, p. 390), assim como, a 
partir do crescimento econômico, fez surgir também a ideia de 
cidadania comunitária (cf. DAL PRÁ, 2007, p. 168). 
 Acerca dessa cidadania global/comunitária, diz 
RODRIGUES (2010, p. 112): 

Dessa forma, só haverá cidadania plena quando as pessoas 
puderem, conscientes e livremente, participar das decisões 
que afetarão seus próprios destinos, o que transparece a 
necessidade de valorizar os espaços decisórios e as 
políticas deliberativas locais, pois essa valorização é um 
pressuposto de uma provável cidadania global. 

Vê-se, por consequência, ser necessário redefinir a 
existência em comum, tanto em âmbito local quanto 
global, uma vez que esses dois âmbitos são 
interdependentes, o que realça a importância de criarmos 
canais de informação e intermediação os mais 
transparentes possíveis na nossa sociedade, os quais 

                                                                                                        
O conceito de cidadania se vê, assim, alargado e ampliado, na medida em que 
passa a incluir não apenas direitos previstos no plano nacional, mas também 
direitos internacionalmente enunciados. A sistemática internacional de 
accountability vem ainda integrar este conceito renovado de cidadania, tendo em 
vista que, ao lado das garantias nacionais, são adicionadas garantias de natureza 
internacional. Consequentemente, o desconhecimento dos direitos e garantias 
internacionais importa no desconhecimento de parte substancial dos direitos 
de cidadania, por significar a privação do exercício de direitos acionáveis e 
defensáveis na esfera internacional. Hoje pode-se afirmar que a realização 
plena, e não apenas parcial dos direitos da cidadania, envolve o exercício 
efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e internacionalmente 
assegurados”. 
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poderão possibilitar o aparecimento de posições mais 
críticas diante da realidade, podendo resultar em uma 
genuína conscientização do cidadão. 

 
 Com o nascimento de uma cidadania comunitária e a 
percepção de que é dever dos Estados garantir direitos para todos 
os residentes em seu território, independentemente do vínculo de 
nacionalidade, tornou-se necessária a constituição de vínculos de 
debate políticos entre cidadãos do bloco mercosulino. O trânsito 
crescente entre indivíduos da região, aumentado principalmente a 
partir da assinatura, em 08/11/2002, do Acordo de Livre 
Trânsito e Residência para Nacionais dos Estados Partes do 
Mercosul, globalizou também, entre os países, problemas sociais 
que antes não lhes atingiam, nomeadamente, caso dos residentes 
em países vizinhos que reivindicam atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro. 
 A política dos cidadãos integrantes do Mercosul passa, 
assim como a das pessoas residentes na União Europeia, pela 
virada internacionalizante. Problemas domésticos 
necessariamente hão de ser tratados em um contexto 
supranacional, haja vista a modificação da esfera pública com o 
alargamento do impacto das tomadas de decisões estatais. Torna-
se urgente a criação de uma consciência internacionalizante pelos 
seres humanos afetados por essa política conjunta em prol de 
uma solidariedade cosmopolita (cf. HABERMAS, 2001, p. 72-73). 
 O eco dessa necessidade política fez-se sentir nos 
representantes dos Estados-partes. Em julho de 2003, os então 
Presidentes da Argentina e do Brasil, Nestor Kirchner e Lula da 
Silva, propuseram a criação de um Parlamento regional, o 
PARLASUL. No mesmo ano, a CPMC e o Conselho do Mercado 
Comum (CMC) aprovaram um Acordo Interinstitucional para 
que os Congressos Nacionais dos países componentes do bloco 
agilizassem a tramitação das medidas legais nos ordenamentos 
jurídicos dos seus Estados – durante o biênio 2004-2006 – para a 
criação da instituição parlamentar regional. 
 O Parlamento regional veio a ser instituído em 
Brasília/DF, no dia 14/12/2006, tendo a sessão de instalação 
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ocorrido em 07/05/2007, na cidade de Montevidéu (Uruguai). 
No primeiro quadriênio (2006-2010), os parlamentares 
representantes de cada país, em um número de 18 (dezoito) para 
cada um destes, seriam escolhidos entre os deputados e senadores 
dos seus Parlamentos nacionais. A partir de então, deveriam ser 
eles escolhidos pelos cidadãos dos países, matéria que será 
analisada no item seguinte. 
 Desde a instalação do Parlamento do Mercosul até 
então, reiterados são os discursos dos presidentes dos países do 
bloco em apoio ao órgão e à necessidade de concretização da 
Cidadania Comunitária Regional. Quando de sua fala de assunção 
à presidência temporária do órgão em 2005, o Presidente 
uruguaio Tabaré Vázquez8 afirmou que não poderia haver 
integração econômica sem integração social, tampouco sociedade 
sem cidadania, bem como que havia chegado o momento de se 
iniciar o processo de formação da cidadania do Mercosul. Em 
entrevista dada no ano de 2011, o então Ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Antônio Patriota9, afirmou que o 
Parlamento regional é uma das medidas responsáveis por 
aperfeiçoar a participação popular no processo integracionista, 
reforçando, assim, a legitimidade do Mercosul como instância de 
representatividade cidadã. 
 Wolkmer (1998, p. 263) acentua a necessidade dessa 
integração mercosulina: 

Parece claro que, não obstante todas as dificuldades 
estruturais, os conflitos regionais e os impasses 
institucionais, a consolidação econômica, política e jurídica 
de um mercado comum não só é necessária como 

                                                 
8 Discurso na íntegra disponível em 
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2005/06/2005062007.htm. 
Acesso em 29/06/2015. 

9 Entrevista disponível em 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&i
d=4588:para-patriota-o-objetivo-e-estabelecer-uma-efetiva-cidadania-
mercosulina-em-questao-secom-pr-26-3-
2011&catid=195&Itemid=455&lang=pt-BR. Acesso em 29/06/2015. 
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imperiosa para o futuro dos países da Região Sul da 
América Latina. Os esforços de integração interamericana, 
de par com seus indiscutíveis efeitos econômicos, são 
também plenamente justificáveis, tanto por estimular a 
criação de estruturas jurídicas mais flexíveis e autônomas, 
quanto por favorecer o fortalecimento de instituições 
nacionais mais avançadas democraticamente e mais 
transparentes. 

 
 Ao se visualizarem os avanços ocorridos no âmbito do 
Mercosul, pode-se interpretar que a União Europeia não mais 
representa uma experiência única no mundo em termos de busca 
de uma legitimidade democrática e cidadã para além do Estado. 
Progressivamente, fazem-se sentir avanços no âmbito 
mercosulino. Muito embora com experiências de organização 
regional distintas10, ambos os blocos conseguem retirar análises 
positivas das suas experiências (cf. MOURA, 2014, p. 82). 
 Para que esse projeto de cidadania democrática no 
Parlamento do Mercosul possa se consolidar, imprescindível se 
faz a atuação enérgica do Brasil quanto à concretização das suas 
ferramentas. O último item analisará justamente como se 
comporta o Estado brasileiro nesse tocante e as prováveis 
repercussões de sua atuação para o êxito do projeto de integração 
mercosulino. 
 

4. A INEFETIVIDADE LEGISLATIVA BRASILEIRA E A CASTRAÇÃO 

DEMOCRÁTICO-CIDADÃ NACIONAL 

 
 Um dos maiores avanços no que diz respeito à 
implementação de uma cidadania democrática no Mercosul foi a 
criação do seu órgão parlamentar. Tal órgão deliberativo possui a 
missão não de expressar os interesses dos governos dos Estados 
membros, mas sim da própria população compreendida por eles, 

                                                 
10 Para RULLI JÚNIOR (2000, p. 194), o Mercosul avança – em termos de 
integração regional – a uma velocidade histórica bem superior à própria União 
Europeia. 
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o que resta claro do texto dos arts. 5º e 9º do Protocolo 
Constitutivo do órgão. 
 Do mesmo modo, o documento constitutivo do 
Parlamento do Mercosul alude que é sua missão representar os 
“povos” do Mercosul, de acordo com a sua pluralidade ideológica 
e política; assumir a promoção da democracia, da liberdade e da 
paz; garantir a participação dos atores da sociedade civil no 
processo de integração; contribuir com a formação de uma 
consciência solidária regional; e consolidar a integração latino-
americana (art. 2º). Dentre os compromissos da entidade, 
sublinha-se a garantia da diversidade política, cultural e social, a 
cooperação com os demais órgãos regionais de proteção cidadã, o 
respeito aos direitos humanos, o repúdio a todas as formas de 
discriminação e a busca da solução pacífica das controvérsias 
internacionais (art. 3º). 
 Até a criação do órgão, as decisões tomadas pelo 
Mercosul tiveram natureza intergovernamental (cf. DIÁZ, 2014, 
p. 102), o que se tenta modificar com a sua instituição11. Apesar 

                                                 
11 Para NEGRO (2013, p. 45-46), tradicionalmente os valores democráticos 
não são uma tônica das instituições regionais quando de sua gênese: “[...] no 
aparece como una preocupación en las primeras etapas de los procesos de 
integración, en los cuales la iniciativa reconoce impulsos gubernamentales y, en 
particular, de las áreas técnicas de gobierno con escasa o nula participación de 
los ciudadanos en las instituciones u órganos creados. Las experiencias 
europeas y americanas ponen en evidencia que, en el nacimiento y en las 
primeras etapas de los esquemas de integración, no hubo participación directa, 
en la deliberación ni en la elección de representantes y, menos aún, en la toma 
de decisiones por parte de los ciudadanos. Es decir que, conforme 
evolucionan, empieza a manifestarse cierta disociación y a percibirse el 
desconocimiento del conjunto respecto de los beneficios y las ventajas que los 
esquemas de integración económica pueden ofrecer a los ciudadanos. En 
realidad, en el origen, el impulso inicial corresponde a los gobiernos y sólo 
conforme la integración evoluciona, se da participación directa a asociaciones 
intermedias y a la ciudadanía en su conjunto. Una de las principales críticas que 
se han formulado respecto de los procesos de integración en curso reside en el 
hecho de que son demasiadas las decisiones capaces de afectar la vida de los 
ciudadanos que se toman sin la debida transparencia, publicidad y 
participación”. 
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da aparente boa vontade manifesta que se dessume da leitura do 
Protocolo que constitui o PARLASUL, é evidente que, sem uma 
participação engajada do Brasil no tocante à concretização das 
suas premissas, soará ele apenas como uma retórica vazia. 
 Centrando análise ao foco deste trabalho, ou seja, 
eleição direta para o preenchimento das cadeiras parlamentares 
do bloco, diga-se que as disposições provisórias do Protocolo 
determinaram dois períodos de transição até a sua efetiva 
implementação, o primeiro existindo entre 31/12/2006 e 
31/12/2010 e o segundo com termos entre 01/01/2011 e 
31/12/2014. 
 Na primeira etapa transitória, cada Estado-parte contaria 
com 18 (dezoito) parlamentares, escolhidos dentre os membros 
componentes do Congresso Nacional de cada um dos países. Em 
dezembro de 2010, ultrapassado o marco de 31/12/2007 fixado 
na segunda disposição transitória do Protocolo, o CMC aprovou 
a Decisão n.º 28/2010, estipulando critério de proporcionalidade 
atenuada para a representação de cada país no Parlamento, 
cabendo ao Brasil o número de 74 (setenta e quatro) cadeiras. As 
regras para a eleição direta pelos cidadãos dos respectivos 
Estados-partes, por meio de voto secreto, direto e universal, 
deverão ser criadas pelos órgãos parlamentares internos de cada 
um deles (art. 6º). 
 Enquanto não criada a legislação interna referente à 
eleição cidadã para a representação brasileira no Mercosul, por 
força do art. 4º da Recomendação do Parlamento do Mercosul de 
28/04/2009 (aprovada na íntegra, por meio da Decisão CMC n.º 
28/2010), o país não poderá eleger os 74 (setenta e quatro) 
membros a que tem direito. Ou seja, em permanecendo a inércia 
do Estado local quanto à elaboração legislativa tratada, a 
população ficará com a sua representatividade mitigada, contando 
atualmente apenas com 37 (trinta e sete) membros. 
 O fato é que, até o momento, o Brasil não dá mostras 
efetivas de regulamentar, em nível legislativo, o tema. A primeira 
eleição para o Parlamento deu-se com égide na Resolução n.º 
01/2007-CN; a segunda ocorreu mediante a Resolução n.º 
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01/2011-CN; a última, já neste ano de 2015, decorreu da 
Resolução n.º 02/2015-CN. Todas essas eleições indiretas, como 
se vê, foram normatizadas internamente pelo Congresso 
Nacional e sustentaram a escolha de representantes já ocupantes 
de cadeiras no Parlamento interno nacional. 
 A busca de projetos legislativos acerca da matéria é 
responsável pelo encontro de duas proposições, uma oriunda da 
Câmara dos Deputados (PLC 5.279/2009) e outra, do Senado 
Federal (PLS 126/2011), ambas com o andamento suspenso há 
anos12. De todo modo, visto o tempo de demora da tramitação, já 
se mostram obsoletas essas proposições, uma vez que, 
respectivamente, tinham por desiderato regulamentar as eleições 
ocorridas em 03/10/2010 e 07/10/2012. Além disso, há vícios 
formais e substanciais nas proposições13. 
 Contrastando com o desinteresse do Brasil, o Paraguai já 
fez a sua eleição direta para a composição das cadeiras a que faz 
jus no Parlamento do Mercosul14. Por seu turno, a República da 

                                                 
12 Para uma consulta das movimentações dos Projetos de Lei, ver os links: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=435878 (PLC 52.279/2009) e 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=9960
8 (PLS 126/2011). Acesso em 30/06/2015. 

13 Eis a crítica de SILVA & NIARADI (2013, 161-162): “Sobreleve-se, que 
mesmo os projetos ora em tramitação não são suficientes para solucionar 
esboçada questão. São projetos de leis ordinárias, razão pela qual não possuem 
força normativa suficiente para alterar as competências dos Tribunais 
Eleitorais que, segundo o art. 121 da Constituição Federal, necessita de edição 
de lei complementar. […] Sobreleve-se, outrossim, que o projeto de lei que 
tramita no Senado Federal não poderá prosperar em seus exatos termos. Além 
do vício formal, há outro grave vício, mas substancial, isto é, enquanto a 
norma internacional estabelece que os parlamentares são representantes do 
Povo, o projeto em tramitação no Senado pretende mudar tal natureza fazendo 
com que parte represente o Cidadão e outra parte represente Entes federados. 
Desta forma, há profundo desvio de finalidade”. 

14 A informação consta no corpo da notícia no site da Câmara dos Deputados. 
Nessa mesma notícia, informa do prosseguimento da tramitação do Projeto de 
Resolução n° 02/2015, convertida em Resolução n° 02/2015, do Congresso 
Nacional, que regulamenta a indicação dos representantes brasileiros no 
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Argentina já aprovou, sancionou, promulgou e publicou a Lei n.º 
27.120, responsável por adaptar a sua legislação eleitoral no 
tocante à regulamentação da eleição direta dos seus 
representantes para o órgão parlamentar regional. 
 Do modo como age, o Brasil contribui para a 
inocuidade da atuação do Parlamento do Mercosul, uma vez que 
tal órgão é forçado a trabalhar com número de agentes menor 
que o necessário à promoção dos interesses dos cidadãos do 
bloco. A análise dos anseios sociais das pessoas componentes dos 
países da região necessita de um diálogo aprofundado e com uma 
carga a mais diversa possível de opiniões e representações (cf. 
TAJRA; MARTINS, 2014, p. 145-146). 
 A postura do Estado brasileiro também deixa claro um 
efeito nocivo para os seus próprios nacionais. Diz-se isso em 
razão de o Brasil, por ineficiência legislativa, vir operando com 
um número de representantes aquém do devido. Com isso, os 
interesses da população local são articulados deficitariamente no 
Parlamento do Mercosul, somando-se a tanto o fato de que 
sequer a população tem direito a proceder à eleição direta dos 
seus mandatários. 
 A atuação do legislador brasileiro nesse tocante revela 
um desinteresse pelo fortalecimento da integração do bloco, o 
qual atua em consonância com as instituições nacionais e em prol 
destas15. Sem a concretização do órgão parlamentar regional, o 
amadurecimento de uma cidadania mercosulina ficará 
comprometida, pois, somente atuando equitativamente nas 

                                                                                                        
PARLASUL, ainda por eleição indireta. Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-
EXTERIORES/483578-CONGRESSO-PODE-VOTAR-REGRA-PARA-
ESCOLHA-DE-MEMBROS-DO-PARLASUL.html>. Acesso em 
30/06/2015. 

15 Contrariando o entendimento por vezes flagrado na fala de alguns 
parlamentares, o direito comunitário serve de escudo para a legislação nacional 
à medida em que a protege dos avanços neoliberais típicos da sociedade de 
mercado atual. Assim, ambos agem em sentido cooperativo, não opositivo. 
Para mais detalhes, ver Rulli Júnior (2000, p. 197). 
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esferas nacional e regional, poderão os cidadãos dos Estados-
partes compreender a necessidade do agir comunicativo para a 
construção coletiva das condições dignas de vida na região (cf. 
RODRIGUES, 2010, p. 113). 
 Para o sucesso do projeto Mercosul, é indispensável a 
modificação da atuação do Estado brasileiro quanto à 
concretização das ferramentas do Parlamento regional e à 
tentativa de se alcançar uma cidadania comunitária por parte dos 
seus nacionais16. É chegada a hora, como alude Tosi (2010, p. 53), 
de o Brasil assumir a sua posição de povo “forte e ilustrado” no 
centro da Federação mercosulina. 
 

CONCLUSÃO 

 
 As constatações elencadas acima deixam claro o fato de 
o Estado brasileiro não agir com o necessário empenho, no que 
toca à promoção da cidadania regional mercosulina. Há vários 
anos, arrastam-se, nas casas legislativas nacionais, projetos de lei – 
ainda que com deficiências formais e materiais em seus textos – 
necessários à implementação da eleição direta dos representantes 
locais no Parlamento do Mercosul, mas não se vê empenho 
político para a aprovação desses projetos. 
 Por outro lado, países com menor expressão 
internacional já foram capazes de eleger diretamente os seus 
representantes (Paraguai) ou estão em vias de fazê-lo, eis que já 
tiveram a sua legislação eleitoral adequada a tal empreendimento 
(Argentina). Assume-se que, pelo menos neste aspecto, são 
Estados mais interessados que o brasileiro no tocante à 
implementação de uma cidadania regional, a partir do 
estreitamento da integração mercosulina e da discussão dos 
assuntos que afetam os interesses sociais dos nacionais do bloco. 
 Apesar disso, dadas as suas características populacional, 
territorial e econômica, o Brasil é elemento essencial para o 

                                                 
16 A mera aprovação do plano de ação para a conformação progressiva de um 
estatuto da cidadania no âmbito do Mercosul (Decisão CMC n.º 64/2010) é 
insuficiente à concretização desse ambicioso projeto. 
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aprimoramento da integração do Mercosul. Sem a atuação 
pujante nacional, o bloco perde em muito a sua 
representatividade no contexto mundial, uma vez que constitui (o 
Brasil) a maior das suas lideranças. Entretanto, o país também 
necessita da entidade na medida em que, em parceria com os 
países vizinhos, detém maior poder de barganha nas relações 
internacionais. Há, então, uma dependência recíproca. 
 Entende-se, portanto, ser necessária uma modificação da 
atitude dos membros do Parlamento interno brasileiro, no sentido 
de regulamentar a eleição direta dos nacionais representantes do 
Brasil no PARLASUL. Mantida a situação atual, o país perde em 
duas vertentes, pois tanto deixa de ocupar todas as cadeiras a que 
tem direito na entidade, em razão da sua proporção demográfica, 
quanto a população carece de influência na escolha dos seus 
mandatários mercosulinos, quebrando o elo de responsabilidade 
que deve existir entre estes e os seus eleitores. 
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 A EXPANSÃO DA AMIZADE NA ÉTICA 

ARISTOTÉLICA FRENTE À 

RESPONSABILIDADE ASSIMÉTRICA 

PROPOSTA NA ÉTICA LEVINASIANA 

Valéria dos Santos Silva 

1. INTRODUÇÃO 

 
A compreensão deste artigo se dará em dois momentos 

principais que nortearão necessariamente a proposta em questão. 
Desta forma, tratando-se de um artigo científico, será preciso 
objetividade. A pretensão não é de levar à exaustão a concepção 
filosófica de cada autor nos termos apresentados, mas sim de 
apresentar a contraposição de um termo ao outro, na tentativa de 
demonstrar a divergência e a possibilidade de expansão de um 
conceito advindo da tradição diante de um conceito 
contemporâneo frente às relações éticas.  

O primeiro momento será caracterizado por um retorno 
ao viés ético aristotélico, onde encontramos a amizade alicerçada 
na concepção de bem mútuo numa relação firmada na 
reciprocidade. É possível, de modo sintético, identificar três 
espécies de amizade: a primeira que é motivada por aquilo que é 
bom e por esse motivo se mostra superior; a segunda motivada 
por aquilo que é agradável ou prazeroso por se relacionar com a 
imediaticidade dos desejos e das vontades (normalmente ligada 
aos jovens); e a terceira, motivada por aquilo que é útil, 
característica daqueles que são amigos apenas em benefício de 
alguma coisa. Especificamente nos livros VIII e IX da Ética a 
Nicômaco é que veremos a aplicação de cada tipo de amizade em 
suas mais diversas relações. Contudo, o que interessará neste 
trabalho é compreender até que ponto essa proposta de amizade 
se encerra numa relação dual de reciprocidade, e se nega a 



208 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

responder as necessidades daqueles que não estão em relação 
direta com o indivíduo, em outras palavras, de que modo seria 
possível responder às angústias do Outro, que não 
necessariamente é meu amigo, também de modo humano e justo. 
Aristóteles (filósofo grego, dos anos de 384 a.C. - 322 a.C.) 
apresentará a benevolência em resposta a isto por conta de sua 
característica de surgir repentinamente. Porém, para ele a 
benevolência não seria uma espécie de amizade, talvez, segundo 
ele, seria esta o primeiro passo para uma amizade, mas que não 
consegue se manter enquanto tal, pois pode referenciar-se a 
desconhecidos, sem que estes saibam disso, por exemplo.  

O segundo momento será caracterizado pela 
apresentação do conceito de responsabilidade assimétrica 
presente no pensamento ético levinasiano, com a intenção de 
demonstrar a fragilidade presente em relações que se encerram 
numa totalidade. A partir da experiência dos horrores vividos em 
ambientes de guerra, Levinas (filósofo lituano-francês, dos anos 
de 1906-1995) constatará em sua crítica à ontologia o 
encerramento do pensamento, a identificação de um sentido 
totalizante nas relações que preveem uma simetria “justa” apenas 
para aqueles que se inserem em um contexto considerado 
conveniente, demonstrando assim a imensa discrepância em 
relação aos direitos daqueles que estão fora deste contexto, 
proporcionando grandes absurdos na história, como é o caso, por 
exemplo, dos horrores ocorridos em alguns regimes autoritários.1  

                                                 
1 Como exemplo destes regimes, podemos citar práticas humanas absurdas 
causadas pela vivência em uma totalidade. O ocorrido no regime nazista, no 
Holocausto (1933-1945), que motivou a perseguição e extermínio de mais de 
seis milhões de judeus em prol da soberania da raça ariana, considerada a única 
pura, representa um dos acontecimentos mais cruéis na história da 
humanidade. Outro exemplo a ser mencionado, seria o Apartheid (1948-1990) 
ocorrido na África do Sul, onde o governo estava nas mãos dos brancos de 
origem europeia, prevendo a segregação racial, oferecendo aos brancos a 
supremacia na sociedade e negando aos negros e asiáticos seus direitos sociais, 
econômicos e políticos. Infelizmente, ainda nos dias atuais é possível 
identificarmos na humanidade traços ontológicos e/ou antropológicos que 
contribuem com a exclusão daqueles que se mostram “moralmente” fora dos 
padrões estabelecidos numa sociedade, poderíamos citar como exemplo 
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Nesse contexto, faz-se necessário pensar a ética como 
anterior à ontologia, pensar as relações éticas para além de uma 
simetria, ampliando qualquer conceito que vise apenas ao 
egoísmo presente na interioridade do Ser ou apenas à relação Eu-
Outro. Não se trata de negar a importância da tradição e de seu 
legado, é preciso que se compreenda o tempo em que cada 
filósofo dedicou-se às suas pesquisas. Aristóteles, nos seus 
escritos de maturidade, fundamentou uma ética da ação que 
parecia ideal ao seu contexto histórico e que mesmo durante 
vários séculos ainda permanece como propedêutica das éticas 
atuais. Do mesmo modo, Levinas fundamentou sua proposta 
ética de acordo com uma busca de sentido para o humano que 
estabelecesse critérios de respeito e manutenção da Alteridade. 

Parece coerente o ideal aristotélico de reciprocidade no 
que diz respeito às amizades. Porém, não parece coerente que 
uma relação ética se estabeleça apenas nesse critério. Nesse 
sentido, na contemporaneidade, a proposta levinasiana de 
assimetria parece mais harmoniosa, pois responderia não só 
àqueles que estão em relação direta comigo, mas àqueles que são 
meus completos desconhecidos e que exigem justificativas pelos 
meus atos que, mesmo inconscientemente, podem atingi-los de 
modo cruel e injusto. Para alcance desta proposta, Levinas trará 
elementos que se somam à construção da sua perspectiva ao 
apontar um olhar para a exterioridade do Ser, fora de uma 
totalidade, baseado no Desejo Metafísico e na noção de Rosto. 

Desta forma, a proposta desse artigo direciona-se, 
finalmente, a pensar a relação entre dois diferentes, respeitando a 
alteridade do Outro, mesmo que ele seja irreconhecível aos seus 
olhos, e isto não se encerraria no simples entendimento daquilo 
que significa benevolência, ao contrário, abriria espaço para uma 
prática mais humanizada. 
 
 

                                                                                                        
aqueles, considerados de modo errôneo “minorias”, que mesmo atravessando 
vários séculos de luta, na tentativa de espaço por direitos, ainda não o 
alcançaram, tais como: os negros, as mulheres, os homossexuais etc. 
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2.  DO CONCEITO DE AMIZADE AO  CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 

ASSIMÉTRICA 

 
Para o desenvolvimento deste estudo, será apresentado, 

em um primeiro momento, de modo objetivo, como se sustenta a 
ética proposta por Aristóteles. Em seguida, a atenção se voltará 
ao conceito da virtude da amizade no pensamento do filósofo. 
Por fim, serão levantadas questões e hipóteses que sirvam de 
propedêutica para o desdobramento da proposta. 

Do mesmo modo acontecerá no segundo momento, 
quando será apresentado de modo objetivo aquilo em que se 
baseia a ética levinasiana, e um breve parecer sobre a sua primazia 
frente à ontologia. Em seguida, será apresentada a noção do 
Rosto, característica do pensamento de Levinas, que se apresenta 
no momento do frente a frente ético. E, por fim, vinculada à 
noção anterior e ao encontro dos dois termos da relação (Eu-
Outro), será fundamentada a noção de responsabilidade 
assimétrica. 

Após a reflexão de ambos os momentos e constatação 
das diferenças apresentadas nos respectivos pensamentos, é que 
se afirmará o paralelo existente entre um conceito da tradição e a 
possibilidade de reformulação deste, a partir de uma noção 
contemporânea. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE AMIZADE NA CONSTRUÇÃO DA 

ÉTICA ARISTOTÉLICA E O PROBLEMA DA SIMETRIA DESTA CONCEPÇÃO. 

 
Antes de anunciar e explicitar o conceito de amizade na 

ética aristotélica é necessário compreender como Aristóteles 
organiza seu raciocínio em sua proposta ética. É importante, 
portanto, apresentar fundamentos em que se baseia a ética 
aristotélica,  mesmo que aqui de modo sintetizado. 

Na obra Ética a Nicômaco, Aristóteles traz uma 
concepção acerca da conduta humana de modo geral. Derivada 
do grego ethos, a ética faz referência aos hábitos, costumes e 
caráter dos indivíduos. Neste sentido seria justo chamarmos a 
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ética de ciência da práxis, tendo como seu principal objeto de 
estudo a ação individual e em sociedade, culminando na política, 
ou, em outras palavras, no ser humano agindo na pólis.2  

Vale afirmar que a ética aristotélica é uma ética 
teleológica, pois os valores morais das ações resultariam do fim 
desejado, ou seja, a ação praticada não é realizada nela mesma, 
mas sim pressupondo aquilo que é bom para o ser humano, ou 
nas palavras do filósofo: “Toda arte, toda investigação e igualmente toda 
ação e projeto previamente deliberado parecem objetivar algum bem. Por isso 
se tem dito, com razão, ser o bem a finalidade de todas as coisas” 
(ARISTÓTELES, 1094a1-4, 2014, p. 45). Dessa maneira, a 
finalidade buscada por uma ação em particular representaria um 
meio para outro fim. Mas, ao compreender-se que se trata de um 
bem, surge outra questão: qual seria a natureza desse bem? 

A felicidade, anunciada no Livro I de sua obra, como 
resposta à indagação fundamental daquilo que é considerado 
bom, traz para a investigação desta questão a necessidade de 
compreensão dos elementos que podem constituí-la e que 
também afetam o corpo e a alma humana, tais como: o prazer e a 
dor, a amizade, os vários sentimentos e as paixões, os apetites e 
os desejos, as vontades, etc, além de se preocupar também com as 
questões deliberativas que surgem na vida do homem. 

Para o filósofo apenas o homem, ao atingir sua 
maturidade, é capaz de ser ético, assim como também só é 
possível ao homem racional atingir a felicidade. Em sua pesquisa, 
o filósofo faz considerações antropológicas e referenciais da vida 
do ser humano, para, a partir de então, tratar da ética e da política 
e dessa forma fundamentar a criação das virtudes, que estariam 
vinculadas às disposições de caráter dos indivíduos e que, por 
consequência, premeditariam suas ações. Nesse contexto, analisa 
o ser humano como alma e corpo, na medida em que busca 
aquilo que seria a felicidade. 

                                                 
2 É preciso frisar que toda a proposta ética de Aristóteles aponta para a 
construção da conduta humana que servirá como propedêutica da sua próxima 
obra, a saber: A Política. E por esse motivo, toda a ética nicomaqueia remete à 
finalidade do viver bem em relações particulares e em sociedade. 
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A procura das virtudes em sua amplitude caracteriza-se 
no exame destas em suas particularidades, em outras palavras, em 
seus excessos e deficiências. Para Aristóteles, no que tange às 
virtudes morais do indivíduo, seria necessária uma espécie de 
justa medida que pesaria estas virtudes, estabelecendo o meio 
termo coerente entre seus extremos, e somente desta forma seria 
possível a conduta do ser virtuoso.3 

O ser humano feliz, portanto, seria o ser humano 
virtuoso. E por meio da soberania da virtude intelectual 
especulativa ou prática, a felicidade não representaria um estado 
de espírito nem uma disposição de caráter, mas sim uma 
atividade.4 A felicidade requer, neste sentido, um elo entre as 
virtudes morais e intelectuais dos seres em suas medianias, para 
que possa ser alcançada em sua plenitude. 

Após esta breve introdução à ética nicomaqueia, é 
preciso dar prosseguimento ao trabalho, concentrando-se naquilo 
que será útil à presente pesquisa, especificamente, no conceito 
aristotélico de amizade e em como se constrói esta virtude, 
considerada por Aristóteles mais importante que a justiça.5 
Apresentada, portanto, do seguinte modo: 

E se as pessoas são amigas, a justiça entre elas é 
dispensável, ao passo que ser justo não basta, não 
dispensando a amizade. E considera-se que a forma mais 

                                                 
3 As virtudes morais no pensamento de Aristóteles podem ser elencadas na 
seguinte ordem: a coragem, a temperança, a liberalidade, a magnificência, o 
justo orgulho, a calma, a veracidade, a espiritualidade, a amabilidade, a 
modéstia, a justa indignação, o senso de justiça perfeito e a amizade perfeita. 
Todas em justa medida apontando para a constituição da vida ideal dos 
indivíduos. 

4 As virtudes intelectuais no pensamento aristotélico são apresentadas naquelas 
que fazem referência ao conhecimento científico, a arte, a sabedoria prática, a 
razão intuitiva e a sabedoria teorética. Todas representariam as disposições 
pelas quais é possível à alma buscar a verdade das coisas.  

5 Não será feita uma análise sobre a virtude da justiça aristotélica em sua 
amplitude para que não se corra o risco de comprometer o real objetivo deste 
artigo. 
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importante de justiça consiste nas demonstrações de 
amizade. E a amizade não é apenas indispensável como 
também nobre em si mesma (ARISTÓTELES, 1151a28-
33, 2014, p. 290). 

 
Nos livros VIII e IX da Ética a Nicômaco, têm-se a 

dedicação exclusiva de Aristóteles a esta virtude. Segundo o 
filósofo existem três coisas amadas pelo homem: aquelas que lhes 
são úteis, aquelas que lhes dão prazer e aquelas que são boas para 
si. Logo são três os tipos possíveis de amizade: a amizade baseada 
naquilo que é útil, naquilo que é prazeroso e naquilo que é bom. 
É fato que os três tipos de amizade podem estar vinculados, mas 
se ocorrem dessa maneira, surgem divergências e uma questão se 
apresenta: amamos aquilo que é bom ou o que é bom apenas de 
modo particular?  

É preciso fazer-se a distinção entre estes tipos de 
amizade. É notável a falta de simetria para Aristóteles, por 
exemplo, nas amizades fundamentadas pela utilidade e pelo 
prazer, os indivíduos buscam se manter neste âmbito, não por 
amarem algo por aquilo que é em si mesmo, mas sim por conta 
de um benefício que vem do Outro. Em outras palavras, estas 
amizades “Não passam, portanto, de uma amizade incidental, uma vez 
que o amigo não é amado por ser o que é, mas pelo fato de proporcionar 
algum benefício ou prazer” (ARISTÓTELES, 1156a18-20, 2014, p. 
293). Por este motivo, essas amizades são facilmente rompidas, 
pois há algo instável nas partes da relação.  

Dito isto, qual seria, portanto, a amizade perfeita? 
Segundo Aristóteles: 

A amizade perfeita é aquela entre os indivíduos bons e 
mutuamente semelhantes em matéria de virtude, isso 
porque desejam igualmente o bem mútuo na qualidade de 
bem e são bons em si mesmos. Ora, aqueles que querem o 
bem de seus amigos em favor destes, são amigos na 
acepção mais plena, visto que se amam por eles mesmos e 
não acidentalmente. Por conseguinte, a amizade destes dura 
enquanto continuam sendo bons – e a virtude é 
duradoura. E cada um é bom absolutamente e relativamente ao 
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seu amigo, visto que os bons são tanto bons 
absolutamente quanto úteis entre si. E se constituem 
igualmente fontes de prazer, posto que indivíduos bons 
são agradáveis tanto quanto absolutamente quanto uns 
para os outros. Com efeito, todos se agradam com as 
próprias ações e, portanto, por aquelas semelhantes às suas, e 
as ações dos bons são idênticas ou similares. Tal amizade é 
naturalmente duradoura, pois reúne em si todos os atributos 
que cabe a amigos possuir. Toda amizade é em função do 
bem ou do prazer, seja absoluto seja relativo à pessoa que 
experimenta, e é estimulada por alguma similaridade; os 
próprios amigos, nessa amizade, possuem todos esses 
atributos em si mesmos, pois eles são semelhantes, 
absoluta e relativamente bons e agradáveis daquela forma. 
E o absolutamente bom é também absolutamente 
agradável. Ora, estes são os principais objetos de amor; 
portanto, é entre esses indivíduos [bons] que encontramos 
o afeto e a amizade sob a sua forma mais importante e de 
maior excelência (ARISTÓTELES, 1156b6-24, 2014, p. 294-
295). 

 
Nota-se claramente nesta citação a necessidade de uma 

simetria que corresponda aos anseios dos termos da relação entre 
amigos de modo recíproco. Mas mesmo neste tipo de amizade, 
considerada perfeita, não seria possível se encontrar um sentido 
egoísta e ontológico no raciocínio, na medida em que só 
conquisto essa relação em prol da exigência de uma reciprocidade 
advinda do outro termo da relação? E, ao passo que esta amizade 
necessita de tempo e intimidade, como responderei às demandas 
daqueles indivíduos que não estão em relação direta comigo e 
nunca foram considerados por mim meus amigos?  

Tais questões, pertinentes à contemporaneidade, 
parecem exigir do raciocínio aristotélico uma resposta que vai 
além dessa simetria. Isto se reflete, quando o filósofo tenta 
responder à impossibilidade da manutenção da amizade perfeita 
com muitas pessoas. E, mesmo nestes casos, com uma intenção 
apaziguadora, na tentativa de estabelecer critérios para as 
amizades distintas, por exemplo, ao afirmar que é preciso dar a 
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cada um aquilo que é de seu mérito numa proporção, não é 
possível para Aristóteles dar conta das questões acima, pois elas 
ainda permanecem.  

Essa pretensão de igualdade entre as partes não parece 
suficiente se levarmos em consideração que, para Aristóteles, um 
amigo seria um outro eu, uma imagem de autoconhecimento, 
como se só fosse possível conhecer-me olhando para o Outro à 
medida  que transformo-o em parte da minha própria realidade. 
Nas palavras do próprio filósofo “os sentimentos de amizade que 
testemunhamos por nossos semelhantes e as características que nos servem 
para definir as amizades parecem ter sua origem nos sentimentos que temos 
por nós mesmos” (ARISTÓTELES, 1166a1-4, 2014, p. 333).  

Esse movimento parece fazer referência a um sentido de 
Mesmidade, a um exercício ontológico de trazer ao domínio do 
Eu as suas relações com o Outro, na medida em que o remete a 
um sentido de interioridade.6 Este é o problema avistado no 
conceito de amizade aristotélico se comparado ao pensamento 
levinasiano, pois reduz a realidade ao domínio único do Ser.7 A 
alteridade parece nesse sentido ser esquecida.  

Desta forma, repensar essa simetria parece ser uma 
tarefa necessária para que não se perca a compreensão do sentido 
da amizade em sua amplitude, seja nos tipos de amizade já 
apresentados, seja em suas espécies distintas, tornando possível a 
fuga das relações do movimento de interioridade do Ser em busca 
de uma exterioridade.  
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE ASSIMÉTRICA 

NA ÉTICA LEVINASIANA E SUA CONTRIBUIÇÃO À CONTEMPORANEIDADE. 

 
A proposta ética levinasiana tem a alteridade como seu 

fundamento principal. Neste sentido é que se discute o lugar da 

                                                 
6 Mesmidade é um termo utilizado por Levinas para significar condição do 
Mesmo que é repleto de Ser. Daquele que não cede espaços a uma alteridade. 

7 A palavra “Ser” aparecerá grafada em maiúsculo sempre que fizer referência 
ao Ser ontológico. 
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ética frente à ontologia, constituindo assim aquela como 
verdadeira filosofia primeira. Enquanto quase toda a filosofia 
ocidental apresenta dificuldade em pensar o lugar do Outro nas 
relações, Levinas parte desse princípio para a concretização da 
sua proposta.  

Um dos pontos que, segundo o filósofo, favorece a ética, 
encontra-se na afirmação de que a ontologia assemelha-se a um 
certo dogmatismo, enquanto aquela se apresenta como crítica, 
dessa maneira antecedendo-se à esta. Isto se afirma na seguinte 
passagem de Totalidade e Infinito: 

A metafísica, a transcendência, o acolhimento do Outro 
pelo Mesmo, de outrem por mim produz-se 
concretamente como impugnação do Mesmo pelo Outro, 
isto é, como ética que cumpre a essência crítica do saber. 
E tal como a crítica precede o dogmatismo, a metafísica 
precede a ontologia. A filosofia ocidental foi, na maioria 
das vezes, uma ontologia: uma redução do Outro ao 
Mesmo, pela intervenção de um termo médio e neutro 
que assegura a inteligência do ser (LEVINAS, 2008, p. 30-
31). 

 
Na sua crítica à ontologia como filosofia primeira, Levinas 

fala do exercício ontológico do Eu diante do saber (ou teoria) e 
sobre a liberdade desmedida de suas ações. O terreno ontológico 
aqui seria marcado pelo sentido imposto ao humano, de trazer 
para si tudo que está em relação consigo ao seu domínio. De 
acordo com o filósofo é de fundamental importância que se 
compreenda a noção de liberdade que resulta em totalidade, vista 
aqui como um sentido de tudo poder, na medida em que nada faz 
fronteira ao Ser e tudo se volta para este, em um movimento de 
interioridade. 

A consequência dessa liberdade que não é posta em 
questão é o que afirma a totalidade como fundamento do real, 
fazendo assim ignorar tudo aquilo que é exterior a si, e isto 
caracterizaria a essência da ontologia: “A ontologia que reconduz o 
outro ao mesmo, promove a liberdade que é a identificação do mesmo, que não 
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se deixa alienar pelo outro” (LEVINAS, 2008, p. 29). Não 
permitindo, portanto, que o Outro possa questionar o Eu sobre 
suas ações, impossibilitando neste último uma responsabilidade. 

Diante disso a proposta de Levinas de destituir a 
ontologia como forma de pensar as relações práticas será 
marcada com o momento da virada ética. É este o momento em 
que o filósofo, trará a noção de responsabilidade assimétrica, 
como fundamento justificado das ações do ser, em oposição a 
uma “liberdade ontológica”, onde não há a justificativa dos atos 
do indivíduo.  

Em contrapartida, ao passo que o Eu se faz responsável, 
sua liberdade se torna questionável frente às questões postas pelo 
Outro, que, agora com sua alteridade mantida, exige respostas do 
Eu tornando-se também um problema dele. Em Ética e Infinito, 
Levinas responderá à Phillipe Nemo uma pergunta acerca dessa 
noção de responsabilidade com o seguinte:  

A responsabilidade é o que, exclusivamente, me incumbe e 
que, humanamente, não posso recusar. Este encargo é 
uma suprema dignidade do único. Eu, não intercambiável, 
sou eu apenas na medida em que sou responsável. Posso 
substituir a todos, mas ninguém pode substituir-me. Tal é 
a minha identidade inalienável de sujeito. É precisamente 
neste sentido que Dostoievsky afirma: <Somos todos 
culpados de tudo e de todos perante todos, e eu mais do 
que os outros> (LEVINAS, 2010a, p. 84).  

 

Prosseguindo neste âmbito, interessa agora pensar como 
esta noção de responsabilidade fixar-se-á no Eu já afetado pelo 
seu diferente em função do Desejo Metafísico.8 Para Levinas, a 
resposta para tal pergunta estará no fato de que a 
responsabilidade só pode ser de fato possível se pensada em 

                                                 
8 Este Desejo Metafísico faz referência a tudo aquilo que é exterior ao Eu em 
sua interioridade, ou seja, remete-o para além da individualidade. Não se trata 
de um desejo egoísta passível de ser saciado, mas sim de um desejo que nunca 
encontra a plena satisfação e que por isso direciona este indivíduo em um 
eterno movimento para fora de si. 
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relação ao Outro infinito e transcendente, pois este é o que 
desperta em mim a vontade de pensar para além do meu 
egoísmo, este é o que me faz sentir desejo pelo bem. Portanto, a 
responsabilidade pensada a partir de um desejo e não a partir de 
uma obrigação irá além do respeito do Eu para com a alteridade, 
pois marcará seu compromisso eterno com o diferente de si, 
mesmo que este seja desconhecido e se apresente na figura de um 
Rosto destituído de feições.  

É a pobreza, e ao mesmo tempo, altivez apresentada no 
Rosto do Outro no momento do frente a frente, que incumbe o 
Eu desta responsabilidade, pois segundo Levinas: 

O rosto em que outrem se volta para mim não se 
incorpora na representação de rosto. Ouvir a sua miséria 
que clama justiça não consiste em representar-se uma 
imagem, mas em colocar-se como responsável, ao mesmo 
tempo como mais e como menos do que o ser que se 
apresenta no rosto. Menos, por que o rosto me chama às 
minhas obrigações e me julga. O ser que nele se apresenta 
vem de uma dimensão de altura, dimensão da 
transcendência onde pode apresentar-se como estrangeiro, 
sem se opor à mim, como obstáculo ou inimigo. Mais, 
porque a minha posição de eu consiste em poder 
responder a miséria essencial de outrem, em encontrar 
recursos. Outrem que me domina na sua transcendência é 
também o estrangeiro, a viúva e o órfão, em relação aos 
quais tenho obrigações (LEVINAS, 2008, p. 210-211). 

 
Temos, portanto, o ponto alto do pensamento levinasiano 

no que diz respeito à noção de responsabilidade. Neste contexto, 
o filósofo a pensará numa perspectiva assimétrica, composta de 
certo exagero na relação Eu-Outro, pois a responsabilidade 
pensada desta forma transforma as obrigações do sujeito 
responsável para com o Outro, independente das obrigações 
deste. Ou seja, o Outro não precisa ser recíproco ao Eu, ao 
contrário, o peso da responsabilidade é inteiramente do Eu. 
Como dirá Chalier em sua obra Lévinas: a utopia do humano: “A 
assimetria ética funda-se na ideia de que a minha inquietude pelo outro não 
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depende, de modo algum, da sua eventual preocupação por mim” 
(CHALIER, 2003, p. 123). 

O fato é que, para Levinas, o Eu deve manter-se 
responsável pelo Outro, independente da indiferença deste em 
relação aquele. O que incumbe o Eu desta função, é a ética, pois 
o campo da moral, que se constitui de seres independentes e 
separados é o que me mantém responsável e distante do retorno 
a uma totalidade imposta pelo terreno violento de dominação 
ontológico.  

Diferente da assimetria presente na proposta levinasiana, 
há na tradição outros pensadores da ética que fundamentam sua 
filosofia numa simetria, pois, para eles, as relações necessitam de 
partes iguais para sua manutenção.9 Fazendo paralelo com o 
tópico anterior, tem-se na obra aristotélica, Ética a Nicômaco, mais 
especificamente nos Livros VIII e IX, a amizade como máxima 
virtude do humano, onde, segundo Aristóteles, desejar o bem 
para o outro não é suficiente, e, para a manutenção de uma 
amizade, é necessário desejar o melhor numa reciprocidade entre 
ambas as partes da relação. Ou, nas palavras do próprio filósofo: 
“A amizade perfeita é aquela entre os indivíduos bons e mutuamente 
semelhantes em matéria de virtude, isso porque desejam igualmente o bem 
mútuo na qualidade de bem e são bons em si mesmos.” (ARISTÓTELES, 
1156b6-12, 2014, p. 294). 

Contudo, observando a proposta de reciprocidade 
apontada na citação acima, surgem algumas questões intrigantes 
no pensamento levinasiano frente à sua proposta de 
responsabilidade assimétrica. Pois, se existe relação, não deveria, 
portanto, existir responsabilidades iguais entre as partes? Ou 
neste caso, um é mais responsável que o outro? Ou por fim: por 
que então na ética levinasiana um é detentor de toda a 
responsabilidade, independentemente do outro? 

Antes de responder tais questões é importante refletir 

                                                 
9 Existem outros filósofos na tradição que também tratam de uma ética 
simétrica. Porém, aqui se apresenta o grego Aristóteles na tentativa de 
explicitar o contraponto entre os conceitos de ambos os filósofos para 
validação da proposta do trabalho em questão. 



220 | ANTÔNIO GLAUDENIR BRASIL MAIA; MARCOS FÁBIO ALEXANDRE NICOLAU (Orgs.) 

 

sobre a reciprocidade, pois se as relações fossem aceitas desta 
maneira, a proposta da assimetria correria perigo, visto que as 
partes desta relação, ao se perceberem dentro de uma simetria 
ética, pareceriam presas a uma espécie de casa repleta de espelhos. 
Nesta analogia, o Eu e o Outro a todo instante acabariam se 
chocando, sentindo-se um a imagem do outro, seja nas suas 
obrigações, seja nas suas responsabilidades o que possivelmente 
ocasionaria uma paralisia da ação.  

No entanto, por outro lado, Levinas defenderá a 
assimetria ética, porque ela se refere exclusivamente à 
responsabilidade, mais especificamente, ao Eu como responsável 
na relação, que detém toda a responsabilidade para si, 
independentemente das obrigações do Outro. E é na tentativa de 
sanar todas as questões acima que o filósofo retoma o momento 
do frente a frente.  

 É no frente a frente, com a exposição do Rosto despido 
de toda adjetivação feita pelo Ser, que é possível compreender a 
proposta levinasiana de uma assimetria moral. Pois o Rosto que 
surge é o mesmo que mal se apresentou e já foi embora, deixando 
o Eu incomodado. Em outras palavras, é possível dizer que o 
Rosto se ocupa de incomodar o estado de quietude e satisfação 
do Eu. 

É diante dessa preocupação, desse incômodo gerado pelo 
Rosto, e da falta de saída que afeta o Eu ao se perceber cercado 
pelas obrigações deixadas pela passagem do Outro, que este Eu 
se sente na condição de ser responsável. Para Levinas é neste 
momento que o Desejo metafísico se mostra, no cuidado e no 
anseio do Eu de buscar ao Outro para lhe dar respostas, ao se 
preocupar em saber o que aconteceu para que sua passagem fosse 
tão rápida. Aqui, no face a face, segundo Levinas, é que se 
configura um primeiro momento ético, e por consequência o 
início de uma responsabilidade significativamente ética.  

É preciso ainda, segundo o filósofo, compreender a 
importância do discurso e da linguagem nessa relação. Na obra 
Ética e Infinito, observamos a seguinte afirmação: “O rosto fala. Fala 
porque é ele que torna possível e começa o discurso” (LEVINAS, 2010a, p. 
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71). Este ato de falar não oferece espaço para objetivação ou 
conhecimento do Outro, mas sim inicia uma relação autêntica 
entre os termos da relação, onde o Eu necessita responder de 
alguma maneira às demandas daquele. A linguagem que se 
configura neste momento, no estar face a face, representaria um 
apelo à bondade.  

Nesse momento é que se enxerga uma relação 
desinteressada. Não há relação com o diferente de si porque há 
uma espera recíproca, ao contrário, há relação pelo simples desejo 
de estar próximo a ele. É exatamente nessa relação de 
desinteresse que é possível a manutenção da alteridade, onde é 
possível observar um ser para o Outro. 

Por conseguinte, Levinas dirá sobre a assimetria ética que: 

A palavra não se instaura num meio homogêneo ou 
abstrato, mas num mundo em que é preciso socorrer e 
dar. Supõe um eu, existência separada na sua função e que 
não acolhe o Rosto e sua voz que vem de uma outra 
margem, de mãos vazias. A multiplicidade no que se 
recusa à totalização, mas se desenha como fraternidade e 
discurso, situam-se num espaço essencialmente 
assimétrico (LEVINAS, 2008, p. 212). 

 

Tal citação responde à questão referida em parágrafos 
anteriores a este: quem estaria de fato na obrigação de ser 
responsável? Sem dúvida alguma, para o filósofo, esta 
responsabilidade é apenas do Eu, e mais do que isso, é ela que 
contribui para que a subjetividade consiga a separação da 
totalidade. Finalmente, na tentativa de sanar as questões sobre a 
responsabilidade assimétrica, Levinas dirá a Phillippe Nemo, 
respondendo a sua pergunta sobre se “o outro não seria 
responsável também em relação ao mesmo”, da seguinte maneira: 

Talvez, mas isso é assunto dele. Um dos temas 
fundamentais [...] de Totalidade e Infinito é a relação 
intersubjetiva, é uma relação não-simétrica. Neste sentido, 
sou responsável por outrem sem esperar a recíproca, ainda 
que isso viesse a me custar a vida. A recíproca é assunto 
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dele (LEVINAS, 2010a, p. 82). 

 
Para o filósofo, pensar desta maneira é levar em 

consideração que cada sujeito tem suas responsabilidades, na 
medida em que se relaciona de um modo único com o diferente 
de si, não importando em qual situação estão inseridos, 
respondendo aos chamados do Outro e cumprindo com seus 
deveres. Compreender isto na perspectiva levinasiana é atentar 
para o fato de que é falho esperar na ação dos outros uma 
mudança rumo a uma humanidade mais justa, pois tal mudança 
não pode depender desta ação.  

Em uma de suas últimas obras, De Otro Modo Que Ser o 
Más Allá de La Esencia, Levinas introduzirá a noção de 
substituição em seu pensamento, levando sua concepção acerca 
da responsabilidade às suas últimas consequências. Pois, segundo 
o filósofo, ao atingir a substituição, a responsabilidade do Eu em 
relação ao Outro se transforma em “o para o outro do desvelamento, 
da mostração ao outro convertendo-se em para o outro da responsabilidade” 
(LEVINAS, 2003, p. 190). 

De acordo com Carrara: “O um-para-o-outro significa o excesso 
da responsabilidade. Minha responsabilidade pelo outro seria o 'para' da 
relação” (CARRARA, 2010, p. 79). Ao alcançar este ponto do seu 
pensamento, Levinas aponta o Eu em sua condição de ser 
responsável perante os Outros e para além, colocando-o ainda 
como substituto do Outro em seus mais diversos momentos da 
vida.10 A intenção do filósofo aqui é de afirmar a substituição 
como própria do sujeito responsável e não de destituí-lo de suas 
obrigações através dela.  

A identidade do Eu, neste momento, não é própria dele 
mesmo, nem advinda de sua condição natural de ser, mas sim da 
abordagem que é feita pelo Outro. O Eu é para o Outro, e sua 
identificação depende exclusivamente de como aquele é afetado 

                                                 
10 Tal questão está presente no trabalho apenas para mostrar a que grau é capaz 
de chegar a responsabilidade proposta por Emmanuel Levinas, porém não tem 
o intuito de se debruçar sobre a noção de substituição, nem percorrer todo o 
caminho feito pelo autor na obra em questão para chegar a tal afirmação.  
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pela presença deste. É por conta disto que é possível 
compreender que o si-mesmo do Eu depende do Outro, pois ao 
passo que nada pode desfazer sua condição de sujeito responsável 
frente a este, aquele se nota como refém, e a ele é dada toda a 
expiação possível.11 Aqui, compreender-se em si-mesmo significa 
estar para além da vontade ontológica de querer dominar o 
Outro, ao contrário, remete ao desejo de substituir o Outro em 
suas angústias. Portanto, sou responsável ao perceber que minha 
responsabilidade não se restringe às consequências dos meus atos, 
mas sim às demandas deixadas pelo meu desconhecido. Em 
outras palavras, pode-se considerar aquilo que Levinas dirá em De 
Otro Modo Que Ser: 

El Yo no es um ente capaz de expiar por los otros: es esa 
expiacíon original e involuntaria porque es anterior a la 
iniciativa de la voluntad, anterior al origen, como si la 
unidad y la unicidad del Yo fuesen ya la carga sobre sí de 
la gravedad del outro. En este sentido, el sí mismo es 
bondad o está abajo la exigencia de un abandono de todo 
tener, de todo lo suyo y de todo para sí, hasta lhegar a la 
substitución. (LEVINAS, 2003, p. 188).12  

 

Neste sentido, o Eu ao sentir-se refém (por não ter a 
reciprocidade de Outrem da mesma forma que lhe oferece), em 
substituição (como propõe Levinas em De Otro Modo que Ser) à 
sua condição, e ao mesmo tempo devendo ser responsável por 
tudo e por todos, sente-se perturbado e retira-se da condição de 

                                                 
11 Essa expiação, nas palavras de Carrara, deverá ser compreendida no 
pensamento levinasiano como sendo “a categoria apropriada à substituição em que o 
eu é chamado à unicidade pelo Outro e que é capaz de reunir simultaneamente a identidade e 
a alteridade” (CARRARA, 2010, p. 82). 

12 A citação a seguir corresponde a uma tradução caseira para o português da 
obra em espanhol: “O Eu não é capaz de expiar pelos outros; é essa expiação 
original e involuntária porque é anterior à iniciativa da vontade, anterior à 
origem, como se a unidade e unicidade do Eu fossem já a carga sobre si da 
gravidade do outro. Neste sentido, o si mesmo é bondade ou está sob a 
exigência de um abandono de todo ter, de todo o seu e de todo para si, até 
chegar à substituição” (LEVINAS, 2003, p. 188). 
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detentor da sua própria existência. Por outro lado, Levinas deixa 
claro que sua intenção é fazer com que este Eu seja consciente de 
que não é mais a partir de si que se reconhece como existente, e 
sim a partir do Outro infinito e absoluto, que passa a dar sentido 
a sua existência.13 Isso é o que faz com que esse Eu seja oriundo 
não do seu existir, mas sim por conta do Outro que existe. 

Por esse motivo, Levinas pensa uma maneira de destituir 
o exercício ontológico como forma de pensar as relações práticas 
do mundo, a fim de constituir a ética como verdadeiro alicerce 
para essas relações, pois só posterior à aceitação dessa condição 
ética é que é possível se pensar uma ontologia. Finalmente, é na 
tentativa de alcançar, portanto, uma prática de responsabilidade 
por aquele Outro absolutamente diferente, que se faz necessária a 
quebra desse paradigma totalizante. É nessa direção que apontará 
a noção de responsabilidade assimétrica no pensamento 
levinasiano que norteia um novo sentido para as relações práticas, 
dessa maneira, para além do sentido único de Ser e rumo à 
exterioridade absoluta. 
 

CONCLUSÃO 

 
A intenção desse debate entre um filósofo da antiguidade 

e um filósofo contemporâneo demonstra a necessidade de se 
pensar as relações sociais e culturais de nosso tempo, tanto para 
agora quanto para a posteridade. Seria, portanto, a partir dessa 
noção de assimetria, despertada através da miséria do Rosto do 
Outro que impugna o Eu, que surgiria a possibilidade de 
construção de novas relações, e consequentemente de uma nova 
sociedade, mais bem estruturada e sustentada no respeito aos 
espaços do Outro, em sua condição mínima de ser existente. 

Não se trata de desmerecer o pensamento de um dos 
fundadores da discussão sobre a ética na história da filosofia. 

                                                 
13 É importante esclarecer que essa condição levinasiana não propõe uma 
espécie de prisão ou escravidão do Outro em relação ao Mesmo. Ao contrário, 
isto é necessário ao passo em que o Outro não passa mais despercebido pelo 
Mesmo e sua presença é impossível de ser negada. 
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Mas, sim, de trazer à contemporaneidade a possibilidade de 
remontar antigos conceitos, de modo que estes, renovados, 
possam somar à compreensão de que a minha existência não 
pressupõe a dominação de outras. Em outras palavras, não sou só 
no mundo, não posso, nem devo restringir minhas relações a uma 
reciprocidade.  

Tal como Aristóteles, Levinas também pensou sua época, 
tomou para si uma questão vivida e sofrida em sua própria pele 
na sua condição de ser humano, na tentativa de compreender a 
realidade em que estava inserido. Ou seja, ele observou o mundo 
em que vivia, encontrou o que o incomodava, foi em busca de 
um fundamento e tentou compreendê-lo. No entanto, ao 
perceber que este fundamento, no caso, a ontologia, não apontava 
o humano em sua condição de ser para si e para os outros, 
estendeu sua busca na tentativa de encontrar outro fundamento, a 
ética, capaz de destituir o lugar da condição violenta de 
dominação presente no exercício ontológico. E é nesta ética que 
se constitui a responsabilidade infinita do Eu pelo Outro.  

Por fim, a ação humana do Eu perante o Outro, não deve 
depender da ação recíproca desta última parte da relação em 
relação à primeira, mas sim deve prescindir da condição de 
necessitado deste que se apresenta ao Eu, de alguém que exige 
deste uma posição coerente frente às suas vicissitudes. 
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