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PROGRAMAÇÃO 
 

MESAS 
 
 

23 DE AGOSTO DE 2017 – QUARTA-FEIRA 
 

LOCAL: ANFITEATRO DO CESA – CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 
14H ÀS 21H 
13H – CREDENCIAMENTO 
14H – SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO 
14H30 ÀS 16H – MESA I – MODERADORA PROFA. DRA. MARIA CRISTINA MÜLLER (UEL) 
 
A CRISE DA DEMOCRACIA E DO ESTADO DE DIREITO 
PROF. DR. WOLFGANG LEO MAAR – PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 
 
A RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA, DIREITO E DEMOCRACIA NA AGENDA DO SÉCULO XXI 
PROF. DR. ELVE MIGUEL CENCI– PROFESSOR DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA E EM DIREITO NEGOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA (UEL) 

16H INTERVALO 
16H30 ÀS 18H – MESA II – MODERADOR PROF. DR. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA (UFSJ) 
 
LEGITIMIDADE EM FARRAPOS: A (DES)ILUSÃO DEMOCRÁTICA 
PROFA. DRA. CHRISTINA MIRANDA RIBAS – PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE DIREITO DO ESTADO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) 
 
HANNAH ARENDT: A POLÍTICA E O ESTADO 
PROFA. DRA. SÔNIA MARIA SCHIO – PROFESSORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) 

18H COFFEE-BREAK 
19H15 ÀS 21H – MESA III – MODERADOR PROF. DR. DANIEL ARRUDA NASCIMENTO (UFF) 
 
A SEPARAÇÃO ENTRE A VIDA (ÉTICA) E O DEVER SER (FUNÇÃO). GENEALOGIA DO FUNCIONÁRIO MODERNO, SEGUNDO G. AGAMBEN 
PROF. DR. CASTOR M. M. BARTOLOMÉ RUIZ – PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS/RS 
(UNISINOS) E COORDENADOR DA CÁTEDRA UNESCO DE DIREITOS HUMANOS DA UNISINOS 
 
SOBRE AS ANTIDEMOCRACIAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO 
PROFA. DRA. ADRIANA DELBÓ– PROFESSORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

 
24 DE AGOSTO DE 2017 – QUINTA-FEIRA 

 
LOCAL: ANFITEATRO DO CESA – CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 
14H ÀS 21H 
14H ÀS 15H30 – MESA IV – MODERADORA PROFA. DRA. CHRISTINA MIRANDA RIBAS (UEPG) 
 
PARA UM DIAGNÓSTICO DA CRISE DA DEMOCRACIA BRASILEIRA: DE 2013 A 2016 
PROF. DR. ANDRÉ DE MACEDO DUARTE – PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – 
CNPQ 
 
O PROBLEMA DA LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLÍTICA 
PROFA. DRA. ANDRÉA LUISABUCCHILEFAGGION – PROFESSORA DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
(UEL) E DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) 

15H30 INTERVALO 
16H ÀS 17H30 – MESA V – MODERADORA PROFA. DRA. ANDRÉA LUISABUCCHILEFAGGION 
 
A GEOGRAFIA DO ÓDIO: CIDADANIA E DIREITO EM ARENDT 
PROFA. DRA. KATHLEN LUANA DE OLIVEIRA – PROFESSORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) E 
BOLSISTA EM ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 
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TEM A POLÍTICA ALGUM SENTIDO AINDA? UMA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÂNEA 
PROF. DR. FÁBIO ABREU DOS PASSOS – PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 

17H30 INTERVALO 
19H15 ÀS 21H – MESA VI – MODERADORA PROFA. DRA. SÔNIA MARIA SCHIO (UFPEL) 
 
ESTADO SECURITÁRIO E BIOPOLÍTICA: AGAMBEN REENCONTRA FOUCAULT NA SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO VINTE E UM 
PROF. DR. DANIEL ARRUDA NASCIMENTO – PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) E PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 
 
O QUE DIRIA HANNAH ARENDT SOBRE O CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO RUSSA? 
PROF. DR. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA – PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REY (UFSJ) 

 
25 DE AGOSTO DE 2017 – SEXTA-FEIRA 

 
 
9H – REUNIÃO DO GT FILOSOFIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA DA ANPOF  
 
 
LOCAL: ANFITEATRO DO CESA – CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 
14H ÀS 21H 
 
14H ÀS 15H30 – MESA VII – MODERADOR PROF. DR. FÁBIO ABREU DOS PASSOS (UFPI) 
 
PODER E PANOPTISMO DA CIDADANIA SEGUNDO MICHEL FOUCAULT 
PROFA. DRA. OLAYA FERNANDEZ GUERRERO – PROFESSORA DA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA/ESPAÑA (UNIRIOJA) 
 
A INSURREIÇÃO DOS GOVERNADOS EM MICHEL FOUCAULT: POR UMA ONTOLOGIA HISTÓRICA DE NÓS MESMOS 
PROF. DDO. RODRIGO DIAZ DE VIVAR Y SOLER – PROFESSOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO/SC E DOUTORANDO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE DO VALE 
DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) 

15H30 INTERVALO 
16H ÀS 17H30 – MESA VIII – MODERADORA PROFA. DRA. KATHLEN LUANA DE OLIVEIRA (IFRS/UEL) 
 
LA TRINIDAD ROMANA DESDE ARENDT: UNANÁLISIS DE LACRISIS DEMOCRÁTICA ACTUAL 
PROF. DR. ALEJANDRO OROPEZA GONZÁLEZ – OBSERVATÓRIO HANNAH ARENDT E CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS – UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 
(UCAB) CARACAS/ VENEZUELA 
 
RESISTÊNCIA E IDENTIDADE: UMA BUSCA DA PLURALIDADE NO CONTEXTO DA QUESTÃO JUDAICA EM HANNAH ARENDT 
PROF. DDO. RICARDO GEORGE DE ARAUJO SILVA – PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ/CEARÁ (UVA) E DOUTORANDO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 

17H30 COFFEE-BREAK 
19H15 ÀS 21H – MESA IX – MODERADORA PROFA. DRA. ADRIANA DELBÓ (UFG) 
 
SABERES NÃO AUTORIZADOS E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA: AÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 
PROF. DR. EDSON TELES – PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 
 
SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS MESAS 
PROFA. DRA. MARIA CRISTINA MÜLLER – PROFESSORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 
COORDENADORA GERAL DO EVENTO 
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SESSÕES DE COMUNICAÇÕES 
 
 

24 DE AGOSTO DE 2017 – QUINTA-FEIRA 
 

 
LOCAL: SALAS DE AULA DO CLCH – CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
8H30 ÀS 12H 
 

SALA  
102 

SESSÃO 1 
 

COORDENADORA DA SESSÃO 
AMANDA OSHIRO COSTA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
1 8H30 REPENSAR A DEMOCRACIA PELA CRISE: POR UMA POLÍTICA DO REAL 

 
MARIA FRANCISCA DE MIRANDA COUTINHO 

DOUTORANDA/UFPR 
2 9H POR UNA REVALORIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS COMUNISTA Y DEL AMOR.LASALIDA 

POLÍTICA A LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL A PARTIR DE ALAIN BADIOU 
 

JUAN PABLO ORELLANA DE LA ROSA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

DOCENTE CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL 
POETA ALFONSO MORA/CHILE  

3 9H30 HABERMAS, HONNETH E O MULTICULTURALISMO 
 

CHARLES FELDHAUS 
PÓS-DOUTOR/UEL 

MARINA NEVES 
GRADUANDA/UEL 

10H INTERVALO 
4 10H30 HONNETH E O DÉFICIT DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 
JOSILENE A. SCHIMITI 

MESTRANDA/UEL 
CHARLES FELDHAUS 
POS-DOUTOR/UEL 

5 11H PARA ALÉM DO PACTO: UMA ABORDAGEM GENEALÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO E 
FORMAÇÃO DO DIREITO E DO ESTADO MODERNO PELO BANDO SOBERANO 

DIOGO VALÉRIO FÉLIX 
MESTRE/FCV 

6 11H30 CARL SCHMITT LEITOR DE DONOSO CORTÉS: ESTADO DE EXCEÇÃO COMO MILAGRE E 
CRÍTICA DA DEMOCRACIA  

CAIO HENRIQUE LOPES RAMIRO 
MESTRE/FCV 

SALA 
103 

SESSÃO 2 
 

COORDENADORA DA SESSÃO 
JULIANA MARQUES SARAIVA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
7 8H30 HERANÇA CULTURAL: O CARÁTER NACIONAL DO JEITINHO BRASILEIRO NA 

PERSPECTIVA DO CAMPO DA MORAL E DA ÉTICA E SUAS RAMIFICAÇÕES 
INGRID MAYUMI DA SILVA YOSHI 

GRADUANDA/ 
FACULDADE PITÁGORAS 

8 9H UMA POLÍTICA DAS CRISES: TECNOLOGIAS, ASSOCIAÇÕES E REDES ALEXANDRE LUIZ POLIZEL 
MESTRANDO/UEL 

9 9H30 CONFLUÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS SOBRE O MAL E PERVERSÃO EM HANNAH ARENDT E 
ELISABETH ROUDINESCO: NOTAS SOBRE MIDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA  

MURIEL EMÍDIO PESSOA DO AMARAL 
DOUTORANDO/UNESP 

10H INTERVALO 
10 10H30 A DEFESA DA DEMOCRACIA PELA VIA LUXEMBURGUIANA EM HANNAH ARENDT ANTÔNIO VINÍCIUS FERNANDES DOS SANTOS 

MESTRANDO/USP 
11 11H A BUSCA POR PLURALIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO: A MULHER DO CAMPO SOB A 

PERSPECTIVA DE LIBERDADE E POLÍTICA DE HANNAH ARENDT 
PAULA FERNANDA RIBEIRO 

 GRADUANDA/UEL  
THAISA LOPES FERREIRA 

GRADUADA/UEL 
12 11H30 A SUBSTANTIVA FORMA DE REPRESENTAÇÃO DE CARL SCHMITT FERNANDA EWELYNBELTRAM 

GRADUADA/FCV 
 

SALA 
104 

 
SESSÃO 3 

 

 
COORDENADORA DA SESSÃO 

SILMARA APARECIDA VILLAS BOAS 
 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
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13 8H30 A RAZÃO DE ESTADO NA CONTEMPORANEIDADE: INTERSEÇÕES ENTRE MICHEL 
FOUCAULT E GIORGIO AGAMBEN 

EDUARDO TERGOLINA TEIXEIRA 
DOUTORANDO/UNISINOS E 

UNIVERSITÉDUQUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 
14 9H NÓS, O POVO?: GIORGIO AGAMBEN E A CRÍTICA DA SOBERANIA POPULAR ALLAN MOHAMAD HILLANI 

MESTRE/UERJ  
15 9H30 O GUETO COMO PARADIGMA BIOPOLÍTICO DAS CIDADES MODERNAS 

 
MARCOS ALEXANDRE GOMES NALLI 

PÓS-DOUTOR/UEL 
10H INTERVALO 

16 10H30 O CRAS COMO ESPAÇO PÚBLICO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA DEMOCRACIA 
CONTEMPORÂNEA 

 

TAYNÁCECCON MARTINS  
MESTRANDA/UEL 

RAFAEL BIANCHI SILVA 
DOUTOR/UEL 

17 11H O ESTADO DE EXCEÇÃO E A VIGÊNCIA DO REGIME DEMOCRÁTICO: OLHARES CRÍTICOS 
A PARTIR DE GIORGIO AGAMBEN 

FELIPE ALVES DA SILVA 
GRADUANDO/ 

UEM/FCV 
18 11H30 SOBRE O CONCEITO DE RELAÇÃO DE EXCEÇÃO DE GIORGIO AGAMBEN GLENDAVICENZI 

MESTRANDA/UERJ 
SALA 

119-A 
SESSÃO 4 

 
COORDENADORA DA SESSÃO 

EMILY GARCIA 
 TRABALHO ORADOR 

19 8H30 DEMOCRACIA OU BARBÁRIE: O MAQUIAVEL DE LEFORT E A CRÍTICA AO IDEALISMO 
DEMOCRÁTICO 

DARIO CINTRA DE NEGREIROS RIBEIRO 
MESTRANDO/USP 

20 9H LEITURAS CONTEMPORÂNEAS DE ROUSSEAU: CONSTANT, TALMON, BERLIN OU LEIGH: 
DE QUE LADO ESTARÁ O VERDADEIRO PENSAMENTO DO GENEBRINO? 

ARLEI DE ESPÍNDOLA 
PÓS-DOUTOR/UEL 

21 9H30 A FILOSOFIA DO DIREITO EM HEGEL 
 

CRISTIANE MOREIRA DE LIMA 
MESTRANDA/UNESP-MARÍLIA 

10H INTERVALO 
22 10H30 A JUDICIALIZAÇÃO CAMINHO PARA A REPARAÇÃO EM QUESTÕES DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
AMANDA LICKSGEHRING 
ESPECIALIZANDA/UEL 

23 11H UMA ANÁLISE DA SUBSUNÇÃO DO POLÍTICO AO JURÍDICO NA TEORIA POLÍTICA 
CONTEMPORÂNEA 

EDUARDO MONTEIRO BURKLE 
GRADUANDO/UEL 

25 DE AGOSTO DE 2017 – SEXTA-FEIRA 
 

LOCAL: SALAS DE AULA DO CLCH – CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
8H30 ÀS 12H 

SALA 
102 

SESSÃO 5 
 

COORDENADOR DA SESSÃO 
WENDEUCORSINO VIEIRA DA SILVA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
24 8H30 TECNOLOGIAS E FORMAÇÃO DE MASSAS: UMA REFLEXÃO SOBRE EDUCAÇÃO, 

SUBJETIVAÇÃO E AUTONOMIA A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT E HANNAH ARENDT 
THIAGO CALÇADO 

DOUTOR/ FAPCOM 
25 9H EDUCAÇÃO E POLÍTICA NO PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT E O MOVIMENTO 

SECUNDARISTA DE OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS EM 2016: 
APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 

MICAELA BALSAMO DE MELLO 
MESTRA/UFBA 

SILVANA LEAL TORRES 
ESPECIALISTA/UNIFACS 

26 9H30 A MÁQUINA DISCIPLINADORA: CONTRIBUIÇÕES DE FOUCAULT PARA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR 

RAVELLI HENRIQUE DE SOUZA 
 GRADUADO/UEL 

MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA 
PÓS-DOUTORA/UEL 

10H INTERVALO 
27 10H30 A CRISE DA DEMOCRACIA E DO ESTADO DE DIREITO BRASILEIRO EM DECORRÊNCIA 

DA AUSÊNCIA DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO INTÉRPRETE NO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

VALTER DA COSTA SANTOS 
UEL 

28 11H TEMPO DO TRABALHO E TEMPO DA AÇÃO EM HANNAH ARENDT THIAGO DIAS DA SILVA  
DOUTORANDO/USP 

29 11H30 A CIDADANIA CONTEMPORÂNEA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A CRISE DA 
DEMOCRACIA: REFLEXÕES A PARTIR DO TEXTO “A CONDIÇÃO HUMANA” DE HANNAH 

ARENDT 

BIANCA DAÉBS SEIXAS ALMEIDA 
DOUTORA/UFBA 
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SALA 
103 

SESSÃO 6 
 

COORDENADORA DA SESSÃO 
JULIANA MARQUES SARAIVA  

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
30 8H30 A CONSTELAÇÃO PÓS-NACIONAL DE JURGEN HABERMAS E A CRISE DO ESTADO 

NACIONAL. UMA ABORDAGEM DOS PRESSUPOSTOS DO ESTADO NACIONAL E O 
PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 

JULIANO HEEVEERSON SILVEIRA FONSECA 
GRADUADO/UEL 

31 9H A INTERSECÇÃO ENTRE O ORDENAMENTO JURÍDICO, A TEORIA DO DISCURSO E A 
IDENTIDADE SOCIAL 

JOÃO VITOR MARTINS OLIVEIRA 
UEL 

32 9H30 RONALD DWORKIN EM LEVANDO DIREITOS A SÉRIO VINÍCIUS SINGNORETIPANUCI 
GRADUANDO/UEL 

ANDRÉA L. B. FAGGION 
PÓS-DOUTORA/UEL 

10H INTERVALO 
33 10H30 POSITIVISMO JURÍDICO: UMA BREVE EXPLICAÇÃO 

 
GUILHERME DOS SANTOS 

GRADUANDO/UEL 
ANDRÉA L. B. FAGGION 

PÓS-DOUTORA/UEL 
34 11H REGRAS, OBRIGAÇÕES E O PONTO DE VISTA INTERNO: ALGUNS CONCEITOS CENTRAIS 

NA FILOSOFIA DE HEBERT HART 
JOÃO VITOR JAHJAH 
GRADUANDO/UEL 

ANDRÉA L. B. FAGGION 
PÓS-DOUTORA/UEL 

35 11H30 RESPEITO E RECONHECIMENTO: DUAS ABORDAGENS FILOSÓFICAS SOBRE DESRESPEITO  
 

JULIANA MARQUES SARAIVA  
MESTRANDA/UEL 

EMANUEL LANZINI STOBBE 
MESTRANDO/UEL 

SALA 
104 

SESSÃO 7 
 

COORDENADOR DA SESSÃO 
JOÃO PAULO DELGADO WOLFF 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
36 8H30 REFUGIADOS E INIMIGOS OBJETIVOS SEGUNDO HANNAH ARENDT LUCAS ROCHA FAUSTINO 

DOUTORANDO/UEPI 
37 9H O SURGIMENTO DOS APÁTRIDAS RUSSOS DECORRENTE DA REVOLUÇÃO RUSSA DE 

1917 
JOÃO PAULO DELGADO WOLFF 

MESTRANDO/UEL 
38 9H30 REPATRIAÇÃO DE SAARTIEBAARTMAN (1789-1815): TENSÕES E SIGNIFICAÇÕES  KAWANNI DOS SANTOS GONÇALVES 

ESPECIALIZANDA/UEL 
10H INTERVALO 

39 10H30 O DIREITO DOS POVOS DE JOHN RAWLS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRIMEIRA PARTE 
DA TEORIA IDEAL E DOS DIREITOS HUMANOS NA CONCEPÇÃO RAWLSIANA 

WILSON YOSHIROOYAMADA 
ESPECIALISTA/UEL 

40 11H A CONDIÇÃO HUMANA: DAS CATEGORIAS A LIBERDADE ANA KARINE SOUSA SILVA 
GRADUADA/UEAP 

41 11H30 FRAGILIDADE DA AÇÃO E CETICISMO TRÁGICO EM ARENDT: UM DIÁLOGO COM 
NIETZSCHE 

ALFONSCARLESSALELLA BOSCH 
UFRGS 

SALA 
119-A 

SESSÃO 8 
 

COORDENADOR DA SESSÃO 
JUCENIR DA SILVA SERAFIM 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
42 8H30 UM ESTUDO SOBRE CONTEXTO POLÍTICO BRASILEIRO PÓS GOVERNOS PETISTAS: UMA 

INTERPRETAÇÃO PELA VIA DA AÇÃO ARENDTIANA 
EDER ADRIANO PEREIRA 

MESTRANDO/UNESP-ASSIS 
43 9H DA VIOLÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ESTERIÓTIPOS PALESTINOS A 

PARTIR DE PALESTINA, DE JOE SACCO 
ALINA RANI COSTA SOARES 

MESTRANDA/UEL 
44 9H30 O PODER, A VIOLÊNCIA E A CRISE DA VERDADEIRA POLÍTICA EM WALTER BENJAMIN 

 
MARCIO JAREK 

DOUTOR/UTFPR 
10H INTERVALO 

45 10H30 MARCUSE: O PRINCÍPIO DE DESEMPENHO CAPITALISTA E O NOVO PRINCÍPIO DE 
REALIDADE 

MARCELO BARBOSA  
MESTRANDO/UNIOESTE 

ROSALVO SCHÜTZ 
DOUTOR/UNIOESTE 

46 11H AS REFLEXÕES DE MAX HORKHEIMER E THEODOR W. ADORNO SOBRE 
ANTISSEMITISMO NA OBRA DIALÉTICA DO ESCLARECIMENTO 

DANILO PERSCH 
DOUTOR/UNEMAT 
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SALA 
119-B 

SESSÃO 9 
 

COORDENADORA DA SESSÃO 
ANA CAROLINA TURQUINOTURATTO 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
47 8H30 O SIGNIFICADO DE LEI PARA OS CORPOS POLÍTICOS SEGUNDO ARENDT 

 
ANA CAROLINA TURQUINOTURATTO 

MESTRE/UEL/UNIVALE 
48 9H A DISSOLUÇÃO DO CAMPO DO POLÍTICO: UMA LEITURA A PARTIR DE HANNAH 

ARENDT 
GABRIELA DE FREITAS 
GRADUANDA/UEM 

49 9H30 HANNAH ARENDT E A CONDIÇÃO HUMANA DA PLURALIDADE: UM RESGATE DA 
POLÍTICA 

NATÁLIA TAVARES CAMPOS 
MESTRANDA/UFMG 

10H INTERVALO 
50 10H30 DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA HOJE A PARTIR DE HANNAH ARENDT 

 
SALMO FERNANDO GOMES CANDELARIA 

GRADUANDO/UEL 
51 11H CONHECIMENTO E VIDA EM HANNAH ARENDT 

 
ADILSON LUIZ DA SILVA 

MESTRE/IFMS 
52 11H30 A COMPREENSÃO COMO RESPOSTA CRÍTICA À CRISE WAGNER DE MORAES PINHEIRO 

MESTRE/CEFETSUCKOW DA FONSECA/RJ 
 

26 DE AGOSTO DE 2017 – SÁBADO 
 

LOCAL: SALAS DE AULA DO CLCH – CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
8H30 ÀS 12H 

SALA 
101 

SESSÃO 10 
 

COORDENADOR DA SESSÃO 
JUCENIR DA SILVA SERAFIM 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
53 8H30 DEMOCRACIA DELIBERATIVA E ESTADO DE DIREITO SEGUNDO HABERMAS  JOÃO PAULO RODRIGUES 

 
54 9H A INFLUÊNCIA DOS FATOS SOCIAIS SOBRE AS NORMAS JURÍDICAS E O DIREITO COMO 

REGULADOR DA DEMOCRACIA  
 

NAYARA RANGEL VASCONCELLOS 
ESPECIALISTA/TJ/PR (JUÍZA DE DIREITO) 

LINCOLN RAFAEL HORACIO 
MESTRANDO/UEL 

55 9H30 O CONTROLE NAS AGÊNCIAS REGULADORAS POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
CONVIVÊNCIA ENTRE OS IDEÁRIOS LIBERAIS E REPUBLICANOS 

LARA CAXICO MARTINS MIRANDA 
MESTRANDA/UEL 

MARLENE KEMPFER 
DOUTORA/UEL 

10H INTERVALO 
56 10H30 ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES POLÍTICAS COM BASE NAS 

TEORIAS LIBERAL E REPUBLICANA 
RAFAEL ANTÔNIO COSTA 

MESTRANDO/UEL 
57 11H MAIS DIREITOS IMPLICA EM MAIS LIBERDADE INDIVIDUAL? REPENSANDO A HISTÓRIA 

CONSTITUCIONAL DO BRASIL PELO VIÉS LIBERTÁRIO 
FLÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
MESTRE/FACULDADE ALVORADA 

58 11H30 A GARANTIA DE DIREITOS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DA CRISE DO 
ESTADO 

LUIZ GUILHERME NUNES CICOTTE 
GRADUANDO/UEL 

RAFAEL BIANCHI SILVA 
DOUTOR/UEL 

SALA 
102 

SESSÃO 11 
 

COORDENADORA DA SESSÃO 
EMILY GARCIA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
59 8H30 POSSIBILIDADES DE UM DISCURSO: UMA VISÃO HEIDEGGERIANA GUILHERME DEVEQUIQUINTILHANO 

MESTRE/UEL 
60 9H A CRISE DO HUMANISMO EM HEIDEGGER E SLOTERDIJK MAURÍCIO FERNANDO PITTA 

MESTRANDO/UEL 
61 9H30 A PARRESÍA POLÍTICA E A DEMOCRACIA EM FOUCAULT RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA 

MESTRANDO/UEL 
10H INTERVALO 

62 10H30 APORTES PARA UMA ABORDAGEM WITTGENSTEINIANA DO DEBATE POLÍTICO MARCELO FERREIRA RIBAS 
ESPECIALIZANDO/UEL 

63 11H HANNAH ARENDT E A NOÇÃO DE LIBERDADE POLÍTICA ALISSON FERNANDO COSTA PRUCHNIAK 
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GRADUANDO/UNICENTRO 
64 11H30 PARA PENSAR O AGORA: A LEGITIMIDADE DO PODER E A INSTRUMENTALIDADE DA 

VIOLÊNCIA EM HANNAH ARENDT 
MÁRIO SÉRGIO VAZ 

GRADUANDO/UNICENTRO 
AUGUSTO BACH 

DOUTOR/UNICENTRO 
SALA 
103 

SESSÃO 12 
 

COORDENADOR DA SESSÃO 
WENDEUCORSINO VIEIRA DA SILVA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
65 8H30 A PLURALIDADE TRUNCADA: UMA PERSPECTIVA ARENDTIANA DA AÇÃO RELIGIOSA NA 

SOCIEDADE 
RICARDO GIÃOBORTOLOTTI 

DOUTOR/UNESP 
66 9H ENSINO DA FILOSOFIA E CRISE DEMOCRÁTICA NO BRASIL ÍTALO LEANDRO DA SILVA 

MESTRE/SEED/PR 
67 9H30 INDÚSTRIA CULTURAL E A LÓGICA DO CONSUMO E A INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO 

PENSAMENTO INFANTIL 
TAILA ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA  

GRADUANDA/UEL 
10H INTERVALO 

68 10H30 O PARADIGMA DO RECONHECIMENTO E O DIREITO INTERNACIONAL LUCIANA VISMARA FERNANDES 
GRADUANDA/UEL 
CHARLES FELDHAUS 
PÓS-DOUTOR/UEL 

69 11H ‘UM CRIME AMERICANO’: A DOCILIDADE COMO REFORÇO E CHANCELA DA 
VIOLÊNCIA 

 

ANA CAROLINE SALVALAJODECHICHE 
GRADUANDA/FCV 

ANDREZA CRISTINA MANTOVANI 
MESTRA/FCV 

70 11H30 SOCIEDADE CIVIL E ESFERA PÚBLICA: UMA ANÁLISE SOBRE OS MOVIMENTOS SOCIAIS 
BRASILEIROS 

JULIANI CAMPACHI 
ESPECIALISTA/UNIFIL 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
PROFªDRª MARIA CRISTINA MÜLLER – UEL – COORDENAÇÃO GERAL 
PROFªDRª ADRIANA DELBÓ 
PROF. DR. DANIEL ARRUDA NASCIMENTO (UFF/UFES) 
PROF. DR. ADRIANO CORREIA SILVA (UFG) 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
PROFªDRª MARIA CRISTINA MÜLLER (UEL)  
PROFªMSª ANA CAROLINA TURQUINOTURATTO (UEL/UNIVALE) 
PROFªDRªKATHLEN LUANA DE OLIVEIRA (UEL/ IFRS) 
PROFªDRª SÔNIA MARIA SCHIO (UFPEL) 
PROF. DR. FÁBIO ABREU DOS PASSOS (UFPI) 
PROF. DR. ODÍLIO ALVES AGUIAR (UFC) 
PROF. DR. CASTOR BARTOLOMÉ RUIZ (UNISINOS) 
PROF. DR. DANIEL ARRUDA NASCIMENTO (UFF/UFES) 
PROF. DR. EDSON TELES (UNIFESP) 
PROF. DR. ALEJANDRO OROPEZAGONZALÉZ (OBSERVATÓRIO HANNAH ARENDT E UCAB CARACAS/VENEZUELA) 

MAIS INFORMAÇÕES 
 

www.uel.br/eventos/cicloarendt/ 
 

REALIZAÇÃO 
 
GT FILOSOFIAPOLÍTICACONTEMPORÂNEA – ANPOF  
 

 
 

APOIO FINANCEIRO  
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA – UEL 

 
APOIO 

 

 
PROPPG – UEL  
GRÁFICA UEL  
PREFEITURA DO CAMPUS – UEL  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA UFG  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA UFES 



 
 

 
 

 
 
 
 

I - MESAS 
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SOBRE AS ANTIDEMOCRACIAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

Dra. Adriana Delbó 
UFG 

E-mail: adrianadelbo@gmail.com 
 

Resumo:O que significa enxergar as barreiras impostas às singularidades no seio da 
democracia que nos é tão indispensável? O que há de democracia nas políticas que suportam 
tão somente consensos, opiniões que possam ser massificadas ou que admitem diversas 
formas de extermínios da diferença? Enfrentar essas questões à luz da crítica à democracia 
moderna iniciada por Nietzsche se deve ao quanto, por meio dele, é possível perceber que 
sacralizar essa forma de governo não retira a política do campo de guerra contra tudo o que 
não condiz com a superfluidade (promessa de felicidade e bem estar). Cabe entender porque, 
para Nietzsche, são os fins e meios da democracia alcançada que precisam ser atacados. Se ela 
pretende “criar e garantir independência para o maior número de pessoas”, e isso significa 
“independência de opiniões a respeito de modo de viver e de garantias de vida” (Opiniões e 
Sentença, aforismo 293), a política precisa ser liberada do domínio exercido pelos “três 
grandes inimigos da independência”: dos “indigentes, ricos e partidos” (idem). Submeter a 
política à promessa de bem estar dos povos não a alterou significativamente. Retirar o poder 
da monarquia e promover o ingresso de mais grupos (classes sociais) na disputa pelo bem 
estar, a limitou às reivindicações predominantemente econômicas por parte de interessados 
em disputa entre si. Assim, à esta política não é possível atender à promessa democrática. 
Afinal, ela mesma deve funcionar por meio de estratégias (muitas vezes legítimas ou de inútil 
contestação) para impedir a interferência daqueles cujo bem estar concorre com o de outros. A 
democracia não se dá num campo cuja distinção mais significativa está entre liberais e não 
liberais. Interessa aqui compreender a crítica de Nietzsche à política do sufrágio universal, à 
democracia representativa partidária e de apego inquestionável às instituições, para 
“visualizar a democracia como algo ainda por vir” (Opiniões e Sentença, aforismo 293). 

Palavras chave:Democracia, Antidemocracia, Democracia por vir. 
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LA TRINIDAD ROMANA DESDE ARENDT: UN ANÁLISIS DE LA CRISIS 
DEMOCRÁTICA ACTUAL 

 
Dr. Alejandro Oropeza González. 

Observatorio Hannah Arendt- Caracas. 
Centro de Estudios Políticos – Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 

E-mail: oropezag@gmail.com 
Dirección Postal: Calle Central de Los Riscos, 

Qta. SottoCapachi, Terrazasdel Club Hípico. Baruta, Caracas 1080. 
 

Resumen: Hannah Arendt al analizarlatradicióndelpensamiento político, presenta un 
concepto indispensable para lapropuesta: el sentido común, elcual vive enlacondición humana 
de lapluralidaddelespacio público. Partiendo de dicho concepto define los componentes que 
integranlatrinidad romana a saber: religión, autoridad y tradición. De larevisión de dichos 
componentes se haceunanálisiscomplementario de ladicotomíaarendtiana Poder-Violencia, 
para sobre los fundamentos que definenlamisma y enatención a latrinidad, aproximarnos a 
lasposibilidades y pertinencia de aplicación de los aspectos identificados: latrinidad romana y 
ladicotomía Poder-Violencia a laapreciación de losprocesos de evolución general del 
republicanismo actualcon base a lascategorías de sistemas políticos que se pueden apreciar 
enla autora: republicanismos, autoritarismos y totalitarismos. Se parte de una hipótesis de 
trabajo que considera que, enefecto, es pertinente, a la luz de lasposibilidades de análisis, 
“aplicar” latrinidad y ladicotomía a laapreciación y análisis crítico de loscomportamientos de 
parte de los sistemas políticos enlaactualidad. 

Palabras clave: Tradición; Autoridad; Religión; Poder; Violencia; Auctoritas;Legitimidad.  
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PARA UM DIAGNÓSTICO DA CRISE DA DEMOCRACIA BRASILEIRA: DE 2013 
A 2016 

 
Dr. André Duarte 

Filosofia, UFPR/CNPq 
E-mail: andremacedoduarte@yahoo.com.br 

 

Resumo:Depois do processo de redemocratização que culminou na promulgação da 
Constituição de 1988, nenhuma crise política no Brasil mostrou-se tão grave e profunda como 
a que se instaurou a partir de março de 2015, culminando no processo de Impeachment da 
Presidente da República em agosto de 2016. Valendo-se de noções do pensamento de Arendt, 
Foucault e Butler, este texto procura traçar um diagnóstico do presente político nacional e 
toma as Jornadas de Junho de 2013 como o momento-chave para a sua compreensão. 
Contrariamente aos que viram as Jornadas de Junho de 2013 como o embrião conservador que 
levou ao processo de impedimento da Presidente em 2016, mas também contrariamente aos 
que nelas enxergaram a manifestação de uma sólida radicalização das políticas de esquerda, 
considero que sua importância e significado somente podem ser avaliados se elas forem 
situadas em meio a outros agentes no tabuleiro do jogo político brasileiro. Cinco são os 
jogadores cuja atuação merece consideração neste contexto: a) o fortalecimento dos 
movimentos sociais autônomos em relação aos partidos políticos, orientados ideologicamente 
pelo aprofundamento das lutas por direitos sociais e por novas formas de vida; b) a eleição em 
2014 de um Congresso e de um Senado majoritariamente alinhados à pautas econômicas 
neoliberais e reacionárias quanto aos costumes; c) a constituição de uma rede organizada de 
movimentos sociais orientados por ideologias hiper-reacionárias; d) a definição de uma 
campanha moral pelo combate à corrupção associada à criminalização dos movimentos 
sociais por parte da mídia oligopolizada; e) a politização das ações do judiciário no âmbito 
das investigações da operação Lava-Jato. A hipótese que orienta estas reflexões é a seguinte: 
mais importante discutir se ainda vivemos no estado democrático de direito ou se já vivemos 
sob um estado de exceção tornado permanente é pensar a posição particular que as Jornadas 
de Junho ocupam no jogo político brasileiro. De nosso ponto de vista, elas manifestam a 
fratura entre a implementação de políticas de inclusão social pelo Governo Federal e 
demandas populares por sua radicalização e expansão. A partir dessa fratura abriu-se o 
caminho para a articulação concertada dos agentes políticos de caráter conservador, os quais 
constituíram uma aliança informal que levou ao processo de impedimento da Presidente eleita 
e a uma guinada à direita que se ratificou nas eleições municipais de 2016. Este texto defende 
a ideia de que o fortalecimento da democracia brasileira dependerá de uma rearticulação ou 
reaproximação entre o campo da política representativa e o campo da política que excede a 
representação.  

Palavras-chave: Arendt; Foucault; Butler; Crise política brasileira; Jornadas de Junho de 
2013; Movimentos sociais. 
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O PROBLEMA DA LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLÍTICA 

 
Dra. Andrea Faggion 

Universidade Estadual de Londrina 
E-mail:andreafaggion@gmail.com 

 
Resumo: Um dos problemas mais clássicos da filosofia política diz respeito à existência ou 
não de uma obrigação moral de obediência à autoridade política. O problema da legitimidade 
da autoridade política pode ser tomado como seu equivalente, isto é, como a mesma questão 
formulada de outra maneira. Uma autoridade política legítima é aquela cujas prescrições 
aqueles sujeitos a essa autoridade tem o dever moral de acatar. Podemos colocar o ponto da 
seguinte forma: se a autoridade de X sobre Y é legítima e X diz que é para Y fazer A, então Y 
tem o dever moral de fazer A. Isso significa que X tem o poder de modificar a situação 
normativa de Y, pois não se trata de afirmarmos apenas que prescrições de X podem 
corresponder a deveres morais de Y. É claro que X pode, por exemplo, proibir que Y cometa 
assassinatos. Nesse caso, podemos entender que assassinatos já eram moralmente proibidos 
para Y, independentemente da proibição emitida por X. Assim, a prescrição de X não alteraria 
a situação normativa de Y. O que está em jogo no problema da legitimidade da autoridade é 
justamente se há prescrições pelas quais X pode fazer real diferença para a situação normativa 
de Y, caso em que a obrigação moral de Y de fazer ou deixar de fazer A depende, ao menos 
parcialmente, de uma decisão tomada por X. Nesta conferência, eu desenvolvo mais a fundo a 
formulação desse problema e passo a examinar criticamente algumas teorias recentes a seu 
respeito. Por razões que serão explicadas, eu não considerarei as alternativas contratualistas, 
que buscam fundar no consentimento a legitimidade da autoridade política. Interessam-me, 
sobretudo, as hipóteses de Ronald Dworkin, John Finnis e Joseph Raz, todas elas descrentes 
da possibilidade do consentimento fundar a autoridade política. Meu trabalho sugere que a 
hipótese de Dworkin, que trata a obrigação política como uma espécie de obrigação 
associativa, embora seja mais frutífera do que a hipótese contratualista, acaba sendo mal 
sucedida. Bem mais promissora, a meu ver, é a alternativa de Finnis, que resgata a tese da 
“determinatio”, da filosofia tomista do direito. Veremos se esta última hipótese pode 
sobreviver às críticas de Raz, segundo as quais não pode haver um dever moral geral de 
obediência à autoridade política, mesmo sob um governo justo. 
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A SEPARAÇÃO ENTRE A VIDA (ÉTICA) E O DEVER SER (FUNÇÃO). 
GENEALOGIA DO FUNCIONÁRIO MODERNO, SEGUNDO G. AGAMBEN 

 

Dr. Castor M.M. Bartolomé Ruiz 
Dr. Filosofia. Professor Titular do Programa de Pós-Graduação Filosofia UNISINOS 
Coordenador Cátedra Unesco-Unisinos de Direitos Humanos e violência, governo e 

governança 
Coordenador Grupo de Pesquisa CNPq Ética, biopolítica e alteridade.  

www.armazemdafilosofia.com 
 

Resumo: Os dispositivos biopolíticos modernos não teriam uma efetiva função normalizadora 
senão fosse pela figura, também moderna, do funcionário. O funcionário é o sujeito que 
separa, em sua subjetividade, a consciência própria, do ofício que realiza. Ele mesmo é um 
produto resultante dos modos de subjetivação da maquinaria do controle social. Na cisão 
interna entre a subjetividade e a função, o funcionário opera como sujeito objetivado pela 
instituição à que serve no exercício de sua função. A cisão separa, também, a pessoa da 
responsabilidade ética da ação. O funcionário age, no uso de sua função, não em nome 
próprio, mas em nome de um outro, aquele que representa a hierarquia institucional. Ao agir 
em nome de outro, o funcionário não se responsabiliza pelo que faz, já que ao agir age no 
exercício de sua função e não em nome próprio. O agir desresponsabilizado do funcionário, 
no exercício de sua função, explica a passividade de grandes massas de funcionários que 
colaboraram e colaboram como participes de grandes barbáries humanas e sociais, sem que 
por isso sintam-se responsáveis pelos resultados das mesmas. De outro lado, sem a 
colaboração passiva dessas grandes massas de funcionários, não seria possível compreender o 
acontecer de barbáries históricas em grande escala social de nossa contemporaneidade. O 
funcionário é um produto acabado da racionalidade instrumental moderna. O modo de 
subjetivação do funcionário tem uma genealogia própria. Agamben sinaliza que foi no seio 
dos áridos debates teológicos sobre o ofício litúrgico que foi construído o arcabouço 
conceitual do direito público administrativo moderno, entre eles a burocracia e a figura do 
funcionário. Os discursos teológicos sobre o oficio litúrgico prepararam definitivamente o 
terreno para a ontologia da operatividade, própria de nossa modernidade. 

Palavras Chave: Genealogia do ofício; Funcionário, Dever da função, G. Agamben. 
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LEGITIMIDADE EM FARRAPOS:  
A (DES) ILUSÃO DEMOCRÁTICA 

 
Dra. Christina Miranda Ribas 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

 
Resumo: Embora não tenha se ocupado diretamente do Direito, Hannah Arendt fornece 
pistas instigantes para a elucidação das perplexidades e paradoxos que dominam a teoria 
jurídica contemporânea.Para ela, a experiência da liberdade exige um espaço onde o ser 
humano possa inserir-se em palavras e atos. Esse espaço é o espaço da ação, que se 
caracteriza pela irreversibilidade e pela imprevisibilidade que as leis procuram remediar; 
nesse sentido as leis se destinam a erigir fronteiras, estabelecendo canais de 
comunicação entre os seres humanos e procurando conferir alguma estabilidade aos 
assuntos humanos num mundo compartilhado.Tecer esse espaço, constituí-lo e mantê-lo, 
contudo,permanece para o direito como um desafio sempre renovado.As transformações 
do Estado contemporâneo, ligadas à progressiva frustração das possibilidades de ação, 
resultam, num certo sentido, no ocaso da liberdade, cujo impacto para o direito procuro 
compreender, nos marcos do pensamento de Arendt.  
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ESTADO SECURITÁRIO E BIOPOLÍTICA: AGAMBEN REENCONTRA 
FOUCAULT NA SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO VINTE E UM 

 
Dr. Daniel Arruda Nascimento 

Universidade Federal Fluminense 
E-Mail: danielarrudanascimento@id.uff.br 

 
Resumo: Somos educados para crer que se não existisse o Estado, faltaria a nós todos a 
segurança para a conservação da vida. Como se não bastasse essa convicção, vemos no nosso 
tempo a definitiva consagração do argumento da segurança. Em quase todas as suas últimas 
entrevistas e conferências públicas, notadamente a partir de 2013, motivado especialmente em 
2015 (quando atentados terroristas e medidas protetivas agressivas sacudiram a França e 
outros países da Europa), Giorgio Agamben tem chamado a nossa atenção para esse fato: as 
razões de segurança tomaram o lugar da razão de Estado. A expressão por razões de 
segurança é largamente usada para justificar todo tipo de ação estatal. Se a segurança sempre 
foi algo relevante na formação dos Estados, ela atinge um lugar privilegiado no Estado 
Securitário, um Estado ontologicamente fundamentado na segurança e na sua majoração, um 
Estado que tem a segurança como princípio, como valor e como necessidade. Quem quer 
segurança, quer estar a salvo de riscos, acidentes, instabilidades, incertezas, desconfianças, 
quer viver sem temer o que pode abreviar a sua vida ou a dos seus amados. Sem segurança 
não é possível constituir projeto de vida, não há futuro, nem memória do passado. Sem 
segurança não é possível constituir a vida comum, a civilização humana. Enquanto bem 
precioso, ela pode inclusive ser a razão para que a vida se constitua em grupo, pode ser o 
motivo para a união entre os homens, para que eles tomem a decisão de viver em comunidade 
e não mais solitários. A segurança possibilita e garante, entre outras coisas importantes para a 
vida humana, a liberdade. Contudo, por razões de segurança, a liberdade humana pode 
também ser subtraída. Numerosas restrições à liberdade podem ser criadas com a intenção de 
se preservar a segurança, todas bem justificadas. Liberdade e segurança não raras vezes são 
avistadas em zonas de conflito. O Estado Securitário é certamente uma delas, um exemplar 
contundente em macropolítica. De modo geral, em contexto muito atual, o Estado Securitário 
apresenta três características podem ser facilmente divisadas: a manutenção do medo 
generalizado, a despolitização dos cidadãos, a renúncia à efetividade ou certeza da lei. Ao se 
referir sobre o tema, Giorgio Agamben quase sempre faz menção às reflexões que nos foram 
legadas por Michel Foucault. A sua presença tanto no texto e quanto no intertexto é 
permanente quando se cuida de colocar em cheque o Estado Securitário e o seu 
funcionamento contemporâneo. Agamben reencontra Foucault na segunda década do século 
vinte e um. Em 1978, cativado pelo conceito de biopolítica, o filósofo francês retoma as suas 
aulas no Collège de France para apresentar o curso Segurança, território, população. 
Estamos diante de uma rede de dispositivos de segurança têm características modernas 
bastante próprias. O que une essas características, para além do elo de certo modo de 
aceitação diante do contingente, é a emergência da população, que se configura agora como 
objeto de governo, de gestão seletiva, acessível a técnicas e agentes de transformação, que 
adquire uma naturalidade penetrável. 

Palavras-chave: Giorgio Agamben; Michel Foucault; Estado Securitário; Biopolítica. 
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SABERES NÃO AUTORIZADOS E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA: AÇÃO 
POLÍTICA NO BRASIL 

Prof. Dr. Edson Teles 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Departamento Filosofia da UNIFESP 

edsonteles@gmail.com 

 

Resumo 
 
O objetivo desta comunicação é refletir sobre o modo como as lutas específicas e a 

organização própria de movimentos de direitos humanos são traduzidos, transitam, sofrem o 

bloqueio ou se potencializam na relação com as instituições de Estado e suas políticas 

públicas. Para tanto, utilizaremos o recorte histórico da democracia brasileira, desde a 

transição até o fim dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Uma forte marca deste 

período foi a frágil garantia de efetivação dos direitos e o constante acionamento de estados 

de exceção, os quais têm sido autorizados por uma estrutura jurídico política com forte legado 

autoritário da ditadura civil militar (1964-1985). Nossa proposição é a de que as instituições e 

políticas de direitos humanos, sob o ponto de vista de uma lógica de governo, organizam 

processos de homogeneização dos saberes e das práticas, impondo regras normatizadoras ao 

agir político. No contexto de redemocratização, o conflito epistemológico não somente 

limitou e anulou saberes, mas também produziu a partir deles uma proliferação de 

vocabulários e de modos de conduzir os conflitos por parte das instituições. Lançados de volta 

às extremidades das lutas políticas e sociais, estes saberes autorizados são, em alguma 

medida, reconhecidos e, por vezes, descolonizados pelos sujeitos em luta. Intentamos debater 

de que forma a ação política no Brasil apareceu como um cálculo de forças e, em última 

instância, como pragmática e objeto de estratégias de governo. Trata-se de buscar 

compreender e analisar, sob o compromisso de trazer à tona, de fazer emergir, as lutas locais, 

paralelas, singulares e desqualificadas que se chocam com a política dos especialistas, da fala 

autorizada e do cálculo do ato possível realizado em nome de uma governabilidade.  

 

Palavras-chave: governamentalidade, direitos humanos, Foucault, 
Comissão Nacional da Verdade, políticas públicas. 
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A RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA, DIREITO E DEMOCRACIA NA AGENDA DO 
SÉCULO XXI 

 
Prof. Dr. Elve Miguel Cenci 

Universidade Estadual de Londrina 
E-Mail: elve@uel.br 

 

Resumo: O texto discute a relação entre economia, direito e democracia na agenda do século 
XXI. Ao longo da segunda metade do século XX, sobretudo nos regimes democráticos que 
surgiram após o término da Segunda Guerra Mundial, vigorou a ideia de que os direitos 
positivados nas constituições resultavam de uma importante conquista democrática. Caberia 
aos governos, portanto, a tarefa de concretizá-los no maior grau possível. Porém, a partir do 
final do século XX e início do atual século, sobretudo com as mudanças que varreram o 
mundo em decorrência da integração dos mercados globalizados, o que era direito passa a ser 
visto como custo. E custo deve ser cortado. Portanto, o propósito da presente exposição é 
discutir a mudança de agenda que está em curso no mundo ocidental e valoriza a 
flexibilização de direitos, a auto regulação, a auto composição de interesses, a privatização 
dos setores sob responsabilidade do Estado e a ampliação da influência do setor privado sobre 
setores até então majoritariamente sob controle estatal, a exemplo da educação, saúde e 
previdência. Uma das medidas para viabilizar a mudança de agenda é a flexibilização das 
regras do setor financeiro e a introdução de novos emprestadores que garantam crédito farto e 
liquidez aos tomadores. Cabe ao indivíduo buscar no mercado o que antes era garantido pelo 
Estado como direito social. Esse fenômeno é denominado por Streeck pelo termo 
keynesianismo privado. Em parte o fenômeno explica a crise de 2008 e o alto grau de 
endividamento das famílias. As escolhas que decorrem do sufrágio, da produção normativa e 
dos embates entre parlamentares cedem espaço para decisões tomadas nos escritórios das 
grandes corporações por executivos treinados para traçar estratégias globais e buscar 
resultados puramente econômicos. O slogan da maior corporação educacional do mundo diz: 
“a educação é nosso negócio”. 

Palavras-chave: Globalização; Keinesianismo privado; Democracia; Economia; Mercado. 
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TEM A POLÍTICA ALGUM SENTIDO AINDA? 
UMA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÂNEA  

 
Dr. Fábio Abreu dos Passos  
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Resumo: Porque Hannah Arendt, repetidamente, faz a seguinte indagação: “o que é a 
política”, desdobrando-a em outras interrogações de conteúdo similar, como: “tem a política 
ainda algum sentido?”ou “será que a política ainda tem de algum modo um sentido?”. Se nos 
voltarmos para esses questionamentos, perceberemos que eles buscam esclarecer o verdadeiro 
sentido da política, seu ponto central. Optamos em destacar a palavra “significado”, com o 
propósito de aproximar essa palavra de algo que, em nosso entendimento, se presentifica 
como uma problemática contemporânea, a saber, a política ainda possui, de algum modo, 
significado, ou está a cada instante se distanciando do seu ponto central, que segundo Arendt 
é cuidar do mundo e não dos homens? Apontar a perda do sentido da política como uma 
problemática contemporânea nos obrigará, consequentemente, a voltar-nos para as fontes a 
partir das quais pode-se iluminar os elementos constitutivos do verdadeiro sentido da política, 
em contrapartida à biologização da ação política, que visa exclusivamente a atomização do 
homem, o qual é “despejado” da esfera pública em detrimento de uma lógica econômica, a 
qual procura rebaixar o homem à mera atividade do animal laborans. Assim, o objetivo do 
presente artigo é compreender de que maneira fenômenos políticos da modernidade, a 
exemplo dos regimes totalitários, que latejam na contemporaneidade, aparecem aos olhos de 
Arendt como momentos sem precedentes que ratificam a perda do sentido da política. Como 
objetivo secundário, analisaremos de que maneira as reflexões de Cícero e Maquiavel ajudam 
nossa autora a buscar os tesouros perdidos de uma ação política embasada em princípios 
republicanos, os quais fomentam sentimentos públicos, tais como o Amor Mundi. 

Palavras-chave: Hannah Arendt, sentido da política, totalitarismo, republicano. 
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O QUE DIRIA HANNAH ARENDT SOBRE O CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO 
RUSSA? 

 
Dr. José Luiz de Oliveira 
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Resumo: Ao tratar da ação do homem contemporâneo no que diz respeito à Revolução Russa, 
Hannah Arendt elabora abordagens filosóficas no campo da política. Trata-se de abordagens, 
que certamente podem iluminar o tempo presente, principalmente quando comemoramos o 
centenário dessa importante ruptura ocorrida em 1917.  A autora em suas análises procura 
demonstrar que as experiências dos conselhos na Rússia, configurados em sovietes, se 
fortaleceram a partir dos movimentos de 1905 por meio de ondas de greves espontâneas. A 
movimentação dos sovietes e do partido bolchevique culminou com a tomada do poder. Dessa 
maneira, os sovietes, na perspectiva arendtiana, podem ser vistos como o elemento principal 
que registrou os espaços de liberdade que pulsaram no seio da Rússia revolucionária. Arendt 
salienta que esses conselhos propunham assumir a condição de órgãos temporários da 
Revolução e, por essa razão, se empenhavam bastante para que pudessem se estabelecer como 
órgãos permanentes do governo revolucionário. Uma vez à frente do governo, Lênin foi 
gradativamente assumindo o controle do poder amparado nas ações do partido Bolchevique 
em detrimento dos sovietes. Com a ascensão de Stalin ao poder, instaurou-se o domínio total, 
isto é, o totalitarismo alcançou o seu clímax com a perseguição e destruição daqueles que 
foram considerados inimigos objetivos e com a criação de campos de concentração. Arendt 
faz referência ao tesouro perdido das Revoluções. Nessas referências, evidencia-se que havia 
o ideal de fundação de uma república baseada na estrutura organizacional dos sovietes, que 
para Arendt eram espaços de liberdade. Os sovietes surgiram em todas as partes e eram 
espaços públicos independentes entre si que apareceram no meio dos operários, soldados e 
camponeses. Esses espaços de liberdade foram substituídos pelo terror e pela ideologia do 
stalinismo. No centenário da Revolução Russa, Arendt provavelmente estaria, por um lado,  
chamando-nos a atenção para a importância dos ideais republicanos que nortearam a fundação 
proposta pelos membros dos sovietes. Por outro, estaria enfatizando que esses ideais presentes 
na eclosão revolucionária, lamentavelmente foram posteriormente eliminados pelo poder 
totalitário do partido único. 

Palavras – chave: sovietes, liberdade, revolução, centenário. 
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A GEOGRAFIA DO ÓDIO: CIDADANIA E DIREITO EM ARENDT 

 
Dra. Kathlen Luana de Oliveira 

IFRS/UEL 

 
Resumo: O presente texto visa investigar a compreensão sobre o ódio e a violência em 
Arendt, trazendo impactos para o pensar a política no contexto brasileiro. Diferente do que 
pressupõem o senso comum, ódio e violência não se referem a aspectos irracionais, mas 
possuem uma construção histórica e uma lógica de instrumentalidade. Num primeiro 
momento, cabe destacar a diferença entre ódio e violência, realizando mapeamentos no 
pensamento arendtiano. Num segundo momento, será investigado como a compreensão de 
cidadania e identidades nacionais possuem um processo de delimitação e atravessam 
construções de ódio e violência consideradas justificados. Uma das descobertas parciais 
implica em perceber que sem uma análise que rompa com naturalizações e discursos 
metafísicos do ódio e violência, não há espaço para a convivência política no sentido 
arendtiano.  
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PODER E PANOPTISMO DA CIDADANÍA.  
SEGUNDO MICHEL FOUCAULT 

 
Dra. Olaya Fernández Guerrero   
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Resumo: Este trabalho apresenta alguns aspetos da noção de ‘panoptismo’, partindo das 
considerações e reflexões do filosofo francês Michel Foucault, particularmente nos livros que 
ele publicou no período que vá de 1971 até 1976, junto com as palestras que ministrou no 
Collège de France também nesses anos. Além disso, a discussão também focará sua atenção 
para o momento atual, mostrando que o panoptismo tem gerado práticas de poder, regras, 
normas e hábitos que fazem parte do nosso cotidiano e que interferem profundamente nas 
maneiras de agir, se relacionar e produzir subjetividades e sujeições. O panoptismo é um 
dispositivo de disciplina que emergiu no final do século XVIII, inicialmente no contexto das 
prisões europeias, daí será aplicado também para outros âmbitos da sociedade, abrangendo e 
atingindo todos os seus espaços e interstícios, até o ponto de que cada sujeito fica finalmente 
submetido a um controle permanente, um exame constante, que é uma característica das 
sociedades atuais. Esse panoptismo, que tem a ver com a criação de campos de visibilidade 
em que nada foge do olho vigiante, estabelece o controle de todas as atividades que o 
individuo está a desenvolver, porém tem uma tarefa preventiva. O sujeito sabe que ele está –
ou pode estar- sendo observado o tempo todo, e isso faz com que interiorize sua condição de 
visível, e que todas as ações que ele irá desenvolver estejam definidas a partir dessa situação. 
O sujeito respeita as normas, não ousa desobedecê-las porque ele é consciente de que pode ser 
observado na hora em que as transgredir. Deste jeito, o próprio indivíduo acaba por acolher a 
norma e converte-se em seu próprio dispositivo de controle. Foucault reflete sobre as relações 
de poder que surgem do panoptismo, em tanto que este muda radicalmente os jeitos de 
exercer/sofrer o poder. De fato, já no século XVIII o castigo físico é substituído por esses 
outros dispositivos mais suteis que organizam, classificam, administram os indivíduos e 
contribuem para que eles interiorizem sua própria sujeição às normas. A sociedade punitiva 
desapareceu e deu passo a uma sociedade disciplinaria, e o panoptismo é um dos elementos 
que mais têm influído nessa mudança. Finalmente, este estudo chama a atenção para o fato de 
que o régime panóptico está muito presente na sociedade contemporânea, por quanto gera 
individualidades e converte-se em dispositivo privilegiado que produz diferentes identidades 
viáveis e inviáveis, inteligíveis e ininteligíveis, normalizadas e marginais (à margem da 
norma).  

Palavras-chave:Disciplina; Foucault; Panoptismo; Poder; Política.  
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RESISTÊNCIA E IDENTIDADE: 
UMA BUSCA DA PLURALIDADE NO CONTEXTO DA QUESTÃO JUDAICA EM 

HANNAH ARENDT 

 
Dndo. Ricardo George de Araújo Silva 

UVA-UFC   
E-mail: ricardogeo11@yahoo.com.br 

 
Resumo: Pensar a resistência e a identidade no contexto da questão judaica nos leva a 
considerar a vida no gueto e a tensão entre o assimilacionismo e a resistência a esse. Em 
outras palavras, em permanecer como uma pluralidade ou ser mais um entre os que são iguais 
perante a ordem vigente. Aqui emerge o papel do parvenu e do paria rebelde. A vida no 
gueto, antes do campo de concentração, foi à experiência de escoria e de paria mais flagrante 
na estrutura de perseguição aos judeus. Neste emergia os que se negavam a essa situação e os 
que sucumbiam a ela. No interior do gueto, duas trilhas se colocavam como opção a da 
resistência ou da resignação passiva diante do horror. Ampliando o contexto, ilustra bem 
nosso tema o caso Dreyfus e todo aparato de Estado usado para incriminá-lo. Nesse 
emblemático caso, visualizamos a postura de resistência e enfretamento realizado por Bernard 
Lazare, que Hannah Arendt destaca como luz em tempos sombrios, isto é, como uma 
biografia que optou por ir de encontro à injustiça e não ceder à tentação do silêncio covarde 
ou da assimilação fugidia.  A questão de fundo que ressoa nossa problemática é: diante da 
situação de opressão a resistência é a saída ou deve-se sucumbir a assimilação? Seguindo os 
passos de Hannah Arendt procuramos compreender que no espaço público cabe o exercício da 
resistência, uma vez que esse é agônico e mantém-se aberto a esse proceder. Nesta direção 
entendemos que a questão judaica foi a primeira grande experiência de resistência e busca de 
identidade enfrentada pelo pensamento da autora. Elegemos como metodologia a pesquisa 
bibliográfica já consagrada nos estudos de filosofia. 

Palavras-chave: Resistência; Pluralidade; Questão judaica; Hannah Arendt. 
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A INSURREIÇÃO DOS GOVERNADOS EM MICHEL FOUCAULT: POR UMA 
ONTOLOGIA HISTÓRICA DE NÓS MESMOS 

 
Dndo. Rodrigo Diaz de Vivar y Soler 
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Resumo: Nossa comunicação tem como propósito rastrear na textualidade foucaultiana, os 
elementos necessários para uma correlação entre a insurreição dos governados e a ontologia 
histórica de nós mesmos. Através de um percurso metodológico que envolve desde os 
primeiros estudos de Foucault sobre a governamentalidade, até os seus últimos cursos no 
Collège de France é que podemos compreender como a perspectiva de seus trabalhos acabam 
por indicar os contornos necessários para uma problematização acerca das estratégias de 
saber, das práticas de poder e dos processos de subjetivação. Deste modo, a analítica 
foucaultiana empreende um olhar de deslocamento acerca da atitude crítica de compreensão 
do tempo presente operando uma fissura em relação ao problema da revolução em nome do 
olhar sobre as necessárias práticas de resistência e de liberdade em oposição aos dispositivos 
biopolíticos e de governamentalidade. Nesse sentido, percebe-se como os modos de 
insurreição e a ontologia histórica de nós mesmos estariam diretamente associadas a 
experiências políticas que procuram promover a (des)subjetivação de uma vida não fascista a 
partir da recusa ética necessária, por parte do sujeito, na construção de uma ascese voltada 
para a intensificação de uma política espiritual da revolta. Dito de outro modo, o pensamento 
foucaultiano nos auxilia a compreender que a insurreição que vem, não será aquela que 
pretende derrubar o Capital e suas superestruturas, mas sim aquela que produzirá múltiplos 
agenciamentos voltados para as práticas de insurgências através do que Foucault chama de 
estética da existência. Isso significa que as manifestações, ou melhor, as práticas de 
contracondutas operadas por grupos minoritários orquestrariam a manifestação das vozes 
infames pelas quais a insurgência produz a própria crítica em relação à razão de Estado na 
nossa contemporaneidade.    

Palavras-chave: Michel Foucault; Insurreição; Ontologia Histórica de Nós Mesmos.      
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HANNAH ARENDT: A POLÍTICA E O ESTADO 
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Resumo: Arendt (1906-1975) escreveu que a "esfera do social" obliterou tanto a esfera 
privada quanto o espaço público-político. Em outros termos, que as questões pertencentes ao 
espaço privado, da sobrevivência, da satisfação das necessidades de manutenção da vida, e 
por isso, cíclicas, são mais enfatizadas que aquelas que tratam da vida em grupo, de seres 
singulares na pluralidade, com igualdade e liberdade. Quando as pessoas sentem-se 
desprovidas da capacidade de agir, de falar, de concordar ou de divergir, de decidir e de agir 
em conjunto, não há a experiência política, e com ela, o afastamento dos problemas e das 
possíveis soluções, gerando o sentimento de isolamento, de solidão, de medo, etc, típicos de 
uma "sociedade da massa", composta por animais laborans que desconhecem o convívio e a 
conversa, isto é, de uma vivência entre pares. Nesse contexto, uma das questões possíveis (e 
importantes) refere-se à possibilidade de reativar a esfera política visando a uma vida que 
atenda às necessidades do humano, sem que o social seja rejeitado. Em outros termos, tornar a 
cidadania ativa sem ressaltar demasiadamente a polarização indivíduo-grupo, típica das 
discussões atuais, oriundas do século XX. Essa dicotomia (particular versus geral) leva à 
priorização de uma, menosprezando a outra. A hipótese a ser desenvolvida parte da reflexão 
sobre o papel incontornável das instituições, do Estado, em especial, para a retorno à vivência 
cidadã, isto é, da experiência política. O Estado, para Arendt, não é aquele que apenas 
governa e organiza; que é gerido por profissionais (especialistas em administração, estatística 
ou outro) ou de integrantes de partidos políticos, apesar destes serem necessários. A vida 
política, segundo ela, cabe aos que pertencem à uma comunidade, única maneira de manter a 
dignidade humana, com a vigência da liberdade enquanto política. Nesse sentido, a 
preocupação com os negócios humanos não cabe ao grupo dirigente, mas a todos os 
envolvidos, tornando o Estado, em conjunto com as demais instituições, imprescindível como 
catalisador e coordenador desses assuntos, mas que precisa de cidadãos responsáveis que 
participem de sua gestão.  

Palavras-chave: Hannah Arendt; Política; Estado; Cidadania; Participação. 
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Resumo: Nosso cotidiano pode ser caracterizado hoje em dia mediante uma paráfrase de um 
desabafo de Karl Marx na Alemanha do início do séc. XIX: “Um Aristóteles que pretende 
construir sua Política com base em nossa sociedade atual começaria por anotar: ‘O ser 
humano é um animal social, mas totalmente apolítico. O único ator político real que conta 
agora está no plano da economia e é constituído pelos detentores do capital e seu 
desenvolvimento, que respondem pelo nome de sociedade.’”É mesmo? Se filosofia e política 
(e democracia...) nasceram juntas no passado e se essa relação ainda é dotada de significado 
contemporâneo, o que tem a ver com a situação presente e futura do mundo e particularmente 
no Brasil?O que dizer de uma ação social, compreendida – democraticamente - pelos gregos 
como política voltada à realização do bem comum e hoje desfigurada como associação 
dirigida a consumar um fim particular, desprovido do potencial de se converter em 
universalidade concreta? 
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CONHECIMENTO E VIDA EM HANNAH ARENDT 

 

Adilson Luiz da Silva 
 Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 

E-mail: adilson.silva@ifms.edu.br 

 
RESUMO: Apresentamos uma breve reflexão sobre o diagnóstico do homem moderno feito 
por Hannah Arendt no livro “A Condição Humana”, focalizando sobretudo uma tendência 
contemporânea de investida sobre o fenômeno biológico da vida. Para isso, inicialmente 
falaremos sobre o desejo do homem pelo conhecimento e a sua tendência em querer escapar 
da sua condição natural. Esse desejo, de acordo com a autora, está promovendo um 
rompimento com o último laço que ligava o homem e a natureza. Na sequência discutiremos 
uma tese de Arendt, segundo a qual, o evento decisivo da política do mundo moderno, e que 
traduz uma ruptura com os períodos anteriores, é o ingresso no âmbito político da vida 
biológica. Para a pensadora, a politização da existência biológica ou a instrumentalização da 
política pelo mero viver, é o ponto central de todas as preocupações modernas. 

Palavras-chave: Conhecimento; Vida; Natureza; Política; Ciência. 
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UMA POLITICA DAS CRISES: TECNOLOGIAS, ASSOCIAÇÕES E REDES 

 

Alexandre Luiz Polizel 
Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - UEL 

E-mail: alexandre_polizel@hotmail.com 

 

Resumo:Dentre os fluxos discursivos atuais, de propagação, associação e desassociações 
rápidas, toda instituição nasce velha e em efemeridade. Agrupamentos que formam-se em 
velocidade recorde e a posteriori já de dissociam. Assim a preocupação com os regimes 
democráticos, e outros regimes políticos, nos leva a se perguntar sobre sua perenidade e os 
efeitos da ‘crise’ nestes. Alguns, instigados em buscar reparar os regimes políticos 
democráticos e mantê-los em associação em maiores durações, outros afim de compreender 
como estes arranjos políticos se comportam, mesmo que os observem nati-mortos. No 
presente manuscrito consideramos qualquer modus de governo como algo em-de crise, com 
fragilidades e efeitos de mal estar. Todavia, vemos um novo fenômeno emergente em nome 
da crise: uma política/tecnologia de crises. Crise que sempre esteve em pauta e voga, ao 
pensar os governamentos e, que as redes sociais hiperestimulam, acentuam com sua 
velocidade na disseminação de informações e da nutrição de controvérsias e dissidências 
discursivas. Trazemos então este ensaio teórico com objetivo de levantar considerações sobre 
uma política de crises que firma-se como tecnologia e sistema de associações, ao mesmo 
tempo que reconfigura novas tecnologias e associações. Organizamos este trabalho em dois 
eixos: a) conversações entre Bruno Latour e Michel Foucault e ferramentas para filosofia 
política contemporânea; e b) crises como tecnologias e o deslocamento de associações. 
Tocamos nas perspectivas da utilização do instrumental Foucaultiano e Latouriano para 
analises de filosofia política, bem como de suas concepções sobre o papel dos intelectuais na 
contemporaneidade e convidamos ao uso destas. Discorremos sobre a crise como tecnologia e 
rede que produz, transforma e manipula as coisas, que produz significados, signos e 
significações, que arregimenta condutas e modos de governo de si e dos outros. Uma crise 
como modo de gestão de sujeitos, que troca a ideia de progresso pelo culto a catástrofe, 
prometendo a superação do cenário apocalíptico em nome da supressão de direitos. Esta 
Tecnologia de crise que joga com a temporalidade, obriga a confissão das massas, manipula 
dados nas tomadas de decisões e, desfruta da democracia como instrumental de exclusão dos 
sem acesso aos ritos de produção de verdades legislativas. 

Palavras-chave: Governamentalidade; Tecnologia de Crises; Ator-rede; Foucault; Latour.  
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FRAGILIDADE DA AÇÃO E CETICISMO TRÁGICO EM ARENDT: UM DIÁLOGO 
COM NIETZSCHE 

 
AlfonsCarlesSalellas Bosch 

UFRGS 

 
Resumo: Existe um ceticismo trágico no plano de fundo de todo o pensamento arendtiano, 
que corresponde à sua forma de lidar com a fragilidade das questões práticas que se colocam 
entre os homens, sem renunciar – muito pelo contrário – à ação. Através da sua afinidade 
nietzschiana, busco evidenciar aquela que acredito ser a postura intelectual base de toda a 
reflexão político-filosófica de Hannah Arendt, que não é unicamente um subentendido, mas 
que aparece explícita em muitos momentos da sua produção. 

Palavras chave: Arendt; Nietzsche; Frágil; Trágico. 
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DA VIOLÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ESTERIÓTIPOS 
PALESTINOS A PARTIR DE PALESTINA, DE JOE SACCO 

 
Alina Rani Soares 

Universidade Estadual de Londrina, PR 
E-mail: alinarani.cs@gmail.com 

 
Resumo: Palestina, de Joe Sacco, é o marco dos quadrinhos jornalísticos. A preocupação do 
autor, como jornalista e norte-americano, era fazer uma reportagem que tornasse visível o 
lado do conflito que, segundo ele, foi negligenciado pela mídia tradicional internacional: o 
lado palestino. A partir de Palestina e dos autores Edward Said, Hannah Arendt e Noam 
Chomsky, discutiremos representação do Outro, as desigualdades do poder de narrativa das 
comunidades e a relação entre cultura e poder. 

Palavras-chave: Representação; História em quadrinhos; Palestina; Narrativa. 
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HANNAH ARENDT E A NOÇÃO DE LIBERDADE POLÍTICA 

 
 Alisson Fernando Costa Pruchniak 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 
 E-mail:costaalisson365@gmail.com 
  Orientador: Prof. Dr. Augusto Bach 

 
Resumo: Este resumo é parte de um estudo que busca demonstrar com base no pensamento 
político de Hannah Arendt as condições necessárias para que o fenômeno político da 
liberdade apareça no mundo concreto dos homens. Para tanto, este estudo iniciar-se-á 
demarcando brevemente o que vem a ser o conceito de liberdade no pensamento da autora 
para depois dar ênfase a sua ideia de espaço público, pois acredita-se que ele é a condição 
imprescindível para se pensar a liberdade política e a ação no mundo fenomênico. Por fim, 
será demonstrado que liberdade e política para Arendt não podem ser separadas, que ambas 
dependem de uma libertação pré-política para serem positivamente legitimadas. Essa 
investigação tem início no interior do ensaio Que é Liberdade?, presente no livro Entre o 
passado e o futuro, e se estende para outras obras, que também fazem parte da produção 
filosófica da autora. Bem! A análise que Arendt empreende da liberdade tem por objetivo 
primário compreendê-la como “fenômeno político”. A liberdade, que a autora nos aponta, 
torna-se política quando, ao dar sentido à ação entre iguais ela se positiva como realidade 
estável e tangível esta ação que se origina num espaço público, no qual ela pode ser 
efetivamente exercida. Diante deste contexto,o conceito de liberdade desenvolvido pela 
pensadora alemã é fator primordial nas suas análises da condição política do homem e da sua 
crítica à inversão de valores promovida pela modernidade. Seu sentido está intimamente 
ligado ao exercício das atividades públicas, no qual a liberdade passa a existir entre pessoas e 
externamente ao seu espírito individual, pois ter liberdade, na perspectiva arendtiana, implica 
em cindir com o espaço da interioridade da consciência e da vontade, para assim colocar em 
prática a harmonia por meio da ação. Desse modo, sendo para Arendt, o campo da política o 
campo da ação, o campo da política está no campo do pensamento plural, que é o oposto do 
espaço de pensamento metafísico, onde acontece o relacionamento do eu consigo mesmo.Em 
última instância, como a liberdade para Arendt não pode ser concebida sem política, e ambas 
não podem ser pensadas sem a ação. O agir para a teórica política não pode ser escondido, 
deve ser um exercício continuo que vise deturpar a atividade executada num único instante, 
para assim possibilitar um revelar ininterrupto de seu ator e atos. Destas demarcações decorre, 
portanto, sua tese de que a raison d’être da política é a liberdade, e seu domínio de 
experiência é a ação. 

Palavras-chave: Hannah Arendt; Política;Liberdade; Ação. 
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NÓS, O POVO?: GIORGIO AGAMBEN E A CRÍTICA DA SOBERANIA POPULAR 

 
Allan M. Hillani 

Mestre em Teoria e Filosofia do Direito (UERJ)  
E-mail: allanmh92@gmail.com 

 
Resumo: O presente trabalho propõe apresentar uma crítica à ideia de soberania popular, uma 
ideia fundamental para a política moderna, a partir das teses políticas de Giorgio Agamben 
apresentadas, principalmente, em seu Homo sacer. A soberania tem seu fundamento na teoria 
do contrato social de Thomas Hobbes, o espectro que assombra toda a teoria política liberal 
que lhe sucede. Hobbes foi o autor que vinculou fundamentalmente soberania e violência no 
pensamento político, uma articulação que éé fundamental para a tese de Agamben sobre o 
estado de exceção como fundamento da ordem jurídico-política. Contudo, a ideia de soberania 
em Hobbes precisa ser complementada por Jean-Jacques Rousseau, o autor que vinculou o 
“povo” ao soberano e lançou as bases para a moderna teoria da soberania popular. Em 
Rousseau, o povo se torna simultaneamente “sujeito” e “objeto” da soberania, o que inclui aí 
a sua violência. Rousseau não se livra da violência soberana ao torná-la “popular”; ao 
contrário, ele insere a violência soberana como violência do povo contra si próprio. Proponho 
que seja nesse curto-circuito entre sujeito e objeto da soberania identificados na figura do 
“povo” que Agamben apresente uma contundente crítica à ideia de soberania popular, 
especialmente a sua relação com a violência e a sua inevitável produção de uma vida matável 
que faz parte desse povo. Com o auxílio de outros autores, proponho que essa vida matável 
que faz parte do povo adquiriu historicamente aspectos racializados, que a racismo é um 
fenômeno fundamental da soberania popular, a forma de articulação entre soberania popular e 
violência soberana nas democracias modernas, em que a igualdade jurídica e os direitos 
humanos são formas generalizadas. Desse modo, a violência sobre a vida nua deixa de ser 
enxergada “apesar” das garantias jurídicas fundamentais e passa a ser compreendida como a 
outra face dessas garantias, resultado inevitável da união contraditória da soberania popular. 
As saídas políticas para o presente, desse modo, precisam articular novos conceitos que vão 
além da ideia de soberania popular.  

Palavras-chave: Soberania; Vontade geral; Violência; Contrato social; Agamben. 
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A JUDICIALIZAÇÃO CAMINHO PARA A REPARAÇÃO EM QUESTÕES DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Amanda LicksGehring 

Discente da Especialização de Filosofia Política e Jurídica 
Universidade Estadual de Londrina – UEL 

E-mail: amandaa_gehring@hotmail.com 

 

Resumo: O Estado Democrático de Direito tal qual previsto na Constituição Federal de 1988, 
possibilita a vivência com garantias e direitos que concretizem o valor igualdade e dignidade 
da pessoa humana. Para tanto é necessário que os governos implementem políticas públicas 
que atendam as prioridades nacionais. Estas terão legitimidade se forem aprovadas no 
exercício da soberania popular, pilar da república. Com a aprovação no Legislativo segue para 
a execução pelo Executivo que, com receitas orçamentárias e no exercício da função 
administrativa tem o dever jurídico e político de implementá-las. No Brasil, infelizmente, 
constata-se que embora as políticas públicas sociais tenham sido aprovadas no Legislativo, a 
efetividade na sua execução está distante do que preconiza a atual Constituição Federal. Este 
descompasso entre o que deveria ser e o que é no mundo da vida traz consequências graves 
para as pessoas que mais necessitam da atuação estatal. Em decorrência desta realidade, nos 
últimos anos, cresce a busca pela tutela jurisdicional para que o direito de acesso e 
permanência nestas políticas seja garantido. É o que se denomina de Judicialização.  Ou seja, 
são questões levadas ao Poder Judiciário sobre a inefitividade de políticas sociais 
fundamentais, tal qual a saúde. Embora seja uma alternativa jurídica há críticas no aspecto 
político. A objeção à Judicialização da política pública social tem por fundamento a falta de 
legitimidade democrática, pois o Judicíario, muitas vezes, precisa avançar no julgamento do 
mérito da justificativa trazida pelo Executivo quanto a omissão ou a impossibilidade 
orçamentária. Em defesa. Porém, é preciso apontar que a separação dos poderes tal qual foi 
construída por Montesquieu admite o controle recíproco entre os Poderes, para continuar a 
gestão dos interesses público de modo harmonioso. A intervenção do Judiciário não rompe a 
independência dos Poderes prevista na Constituição. É preciso considerar que permanece este 
dogma, mas, atualmente, é possível discutir o grau desta independência, especialmente, 
porque a Constituição do Brasil é expressa quanto a prioridade dos governos diante das 
políticas públicas sociais. Não há discricionariedade do Legislativo e nem do Executivo pois, 
neste caso, o caminho é único. Assim, o argumento de da falta de legitimidade não é 
sustentável, uma vez que, o Estado Democrático de Direito para se fazer presente dependerá 
da atuação dos governos por meio de todos os seus órgãos. E a dinâmica das necessidades 
sociais está a exigir vontade política do Legislativo e Executivo para avançar nas conquistas 
sociais. Neste sentido a Judicialização é um caminho eficiente para a reparação de omissões e 
falhas que inviabilizam tais direitos fundamentais de nível constitucional. 

Palavras-chave: Judicialização da política; Crise no Estado Democrático de  
Direito; Poder Judiciário. 
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O SIGNIFICADO DE LEI PARA OS CORPOS POLÍTICOS SEGUNDO ARENDT 

 
Ma. Ana Carolina TurquinoTuratto 

UEL 
E-mail: anactt@gmail.com 

 
Resumo: Trata-se de uma reflexão sobre o significado de lei no pensamento de Hannah 
Arendt para os corpos políticos. A concepção de lei para Arendt é diretamente relacionada 
com a questão de governo e esse entendimento arendtiano se opõe ao que apregoa a tradição 
— o governar e ser o governado. Desse modo, esta pesquisa busca compreender que espécie é 
essa lei que calca os corpos políticos, pois lei, segundo a autora, está intimamente relacionada 
à atividade da ação, à possibilidade de aparecimento no mundo comum. Da revisão 
bibliográfica das obras da filósofa e de seus comentadores, pode-se depreender que, segundo 
Arendt, lei teria a aptidão, não desconhecida, de erigir fronteiras, delimitar o espaço entre-os-
homens e proporcionar estabilização para os movimentos das pessoas. Entretanto, a lei, em 
Arendt, não apenas estabelece o âmbito da vida pública política e proporciona a estabilidade 
necessária a esse corpo que a todo momento recebe novos seres — evidenciando sua 
característica essencialmente negativa e diretamente relacionada com a concepção de lei da 
cidade-Estado grega — mas possui um caráter essencialmente relacional — oriunda da lex 
romana — configurando-se uma ligação duradoura, uma aliança entre os homens, não se 
apoiando na relação de mando e obediência, mas na ideia de relação, edificada na ação 
conjunta dos homens, configurando-se uma verdadeira coisa pública. 

Palavras-chave: Governar; Ser governado;Governo; Fronteira; Relação.  
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‘UM CRIME AMERICANO’: A DOCILIDADE COMO REFORÇO E CHANCELA 
DA VIOLÊNCIA 

 
Ana Caroline SalvalajoDechiche 

Graduada em Direito (Faculdade Cidade Verde – FCV) 
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Andreza Cristina Mantovani 

Mestra em Ciência Jurídica (UENP) 
Especialista em Direito e Processo Penal (UEL) 

Graduada em Direito (UEM) 
Professora de Direito Penal (FCV – Maringá) 

E-mail: andrezamantovani@hotmail.com 

 
Resumo: Dirigido por Tommy O’Haver e lançado no ano de 2007, a narrativa do filme 
perpassa a história verídica de um crime que chocou o Estado de Indiana, EUA, em 1965-
1966, retratando fatos vivenciados pelas irmãs Likens, sessões de tortura que tiveram por alvo 
Sylvia Likensdurante o período em ficaram sob cuidados de Gertrude Baniszwski. A obra 
cinematográfica revela o processo de criação da docilidade, a formação do domínio, 
manifesto sobre um corpo submisso, incapaz de expressar qualquer reação à sua 
neutralização, fabricado para obediência e anulação das subjetividades humanas.Do material 
riquíssimo, que salta aos olhos, salienta-se a importância de reconhecer a “naturalização” da 
violência onipresente na sistemática familiar estabelecida e sustentada pelos integrantes do 
clã, aqui, precisamente, há de ser considerada a teoria desenvolvida por Hannah Arendt 
consoante à “banalidade do mal” em referência à tortura e violência sexual, executadas em 
face da menina Sylvia.Veja-se que, ao exorbitar o círculo familiar de Gertrude, os crimes 
praticados pela mater e seus filhos não se mantiveram apenas enquanto atos individualizados, 
mas sim acabaram expondo a vítima a terceiros, instigando que pessoas que não faziam parte 
daquela relação originária (familiar, simbiótica e doentia), também torturassem Sylvia, 
mostrando-a como mero produto, despersonificado, não mais humano, o que nos leva à 
lembrança da banalidade do malarendtiana (1999), permitindo, por derradeiro, que os 
envolvidos no crime se arvorassem no direito de executar qualquer atrocidade, após 
desconsiderada a qualidade humana da vítima. Embora tenhamos partido das análises de 
Hannah Arendt e de Giorgio Agamben, interessados no poder totalizante sobre a existência 
humana e das formas de violência e controle, institucionalizadas ou não, é em Foucault que 
reside o ponto nodal que pode explicar a posição de Sylvia enquanto vítima perante o algoz, 
Gertrude, e como a violência inicial deságua na violência extrema que leva à completa 
aniquilação como resultado ‘natural’ do processo de atrocidades que o caso espelha.A 
naturalização da violência, conforme Foucault, em muito se deve à sobreposição do que seria 
considerado normal pelo horror da própria violência.A tortura, revela-se na natureza e forma 
dos atos, buscando retirar do indivíduo sua condição de liberdade, fazendo-o consciente desta 
condição de vulnerabilidade extrema, constituindo-se, em última instância, na objetificação 
do corpo pelos torturadores. Obtidaa absoluta docilidade do corpo, Sylvia se transmuda em 
algo descartável, que já nem se preste mais à diversão curiosa que as sevícias autorizadas por 
Gertrude para as crianças.Portanto, não é apenas no crime em si, cometido contra Sylvia, que 
encontramos a problemática que fomenta o interesse para esta discussão, mas uma das críticas 
a que nos propomos, contextualizadas pelo filme, é demonstrar que os indivíduos ali 
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envolvidos ou não (vizinhos poderiam denunciado) muitas vezes encontraram-se incapazes de 
perceber e realizar interferências contrárias à lógica da tortura. O filme relata as torturas de 
forma nua, visceral e cruel, mas também retrata como pessoas ‘normais’, com vidas 
absolutamente banais, se transformaram em torturadores capazes de tiranizar o corpo, a mente 
e a vida de alguém de seu próprio meio. 

Palavras-Chave: Violência; Docilidade; Tortura; Banalização do mal. 
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A CONDIÇÃO HUMANA: DAS CATEGORIAS A LIBERDADE 

 
Ana Karine Silva 

Universidade do Estado do Amapá 
E-mail: Anakarine57@hotmail.com 

 
Resumo: Quando tomamos como proposta analisar a sociedade é notória a existência da 
singularidade em relação às pessoas, e quanto ainda existem demandas que fazem parte o 
privado quando na verdade são públicas. As denominadas minorias anseiam por participação 
no público. O quê apresenta-se como problema neste contexto é como a sociedade 
contemporânea poderá trazer essas demandas para o público? Arendt defende a ideia que os 
homens são por natureza singulares/plural que é manifestada na esfera pública. E essas 
demandas que hoje são vistas como privadas só passaram a ser publicas, no momento que 
forem expostas no espaço público.  Isto é, no campo da ação e por esse espaço ser por 
excelência o campo da manifestação dos “EUS”, do singular, é que faz desta o espaço da 
liberdade. Arendt em parte acompanha a concepção dos antigos, quando defende a ideia que o 
espaço público é o único espaço que proporciona a liberdade, através da ação e do discurso, 
pois quando o homem limita-se apenas as suas atividades privadas entenda-se como o 
trabalho e a obra, este se resumiria a atividade do escravo, e é justamente por este motivo que 
Arendt defende a importância da participação do homem na esfera pública, sendo assim 
Arendt coloca a esfera pública acima da esfera privada por este motivo é fundamental a 
separação do publico e privado. O homem sempre buscou compreender a sua condição de 
homem enquanto homem, “o ser no mundo”. Seguindo os passos de Arendt, para tal 
compreensão se faz necessário o entendimento dos principais conceitos da ideia de vida activa 
que estão presentes na obra “A Condição Humana”. Fazendo uma abordagem objetiva das 
três atividades que compõem a vida activa identifica-se que o Trabalho é a própria vida do 
homem no seu processo natural, é a atividade mais imediata vinculada à vida. Em 
contraposição à obra, pois nela o que é produzido não tem um fim imediato, essa produção 
pode até mesmo durar mais tempo do que a vida de quem o produziu, essas são atividades do 
privado. Por sua vez, a ação é a única atividade que exige do homem a presença de outros 
para que possa existir, logo compreende-se que a ação é a relação entre homens. Isto é, a 
atividade da verdadeira política, que se concretiza através da ação e do discurso. Para Arendt, 
o homem não deve ser conhecido por suas necessidades biológicas ou pelo que ele produz, 
por este motivo ação é a atividade mais importante, pois é nela que o homem manifesta-se 
como único através do seu agir e falar, no espaço público, exercendo a verdadeira liberdade. 
Diferentemente da concepção de Arendt sobre espaço público, o que as sociedades moderna e 
contemporânea esperam dos indivíduos é um comportamento padrão aqui não existe a 
necessidade de desvelamento, revelação do sujeito. No entanto Arendt acredita que a 
destruição da fronteira entre o público e o privado descaracteriza o espaço público como o 
espaço da politica, logo como espaço da liberdade. 

Palavras-chave: Condição humana; Vida activa; Liberdade.  
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A DEFESA DA DEMOCRACIA PELA VIA LUXEMBURGUIANA EM HANNAH 
ARENDT 

 
Antônio Vinícius Fernandes dos Santos 

Universidade de São Paulo 
E-Mail: Antonio.vinicius.fernandes@hotmail.com 

 
Resumo: Não é possível dizer que a crise atual na democracia seja uma completa novidade, 
mas também não é possível cair no engano de considerar a crise atual como idêntica a outras. 
É preciso, portanto, refinar o discernimento nos moldes propostos por Hannah Arendt em seu 
livro A Condição Humana, se situar no mundo junto aos outros para compreender a realidade 
e não se deixar levar por fórmulas prontas do passado, afinal, como apontado no ensaio Crise 
na Educação, uma crise nunca se resolve por respostas antigas, mas respostas novas são 
exigidas para que ela seja debelada. Mais do que um mero ataque contra a democracia, como 
pode-se inferir erroneamente por leituras apressadas de passagens de Sobre a Revolução, o 
pensamento arendtiano age em sua defesa. O ponto crucial dessa defesa está em seu 
entendimento da pluralidade, que, imbricado com a ação e com o discurso, compõe a base por 
onde se estrutura toda sua obra. Se Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém nos 
colocam a refletir sobre o desastre da perda da pluralidade, eles não devem prender nossa 
observação de forma que consideremos toda a obra da filósofa centrada no totalitarismo. Para 
tanto, partindo de A Condição Humana e sua observação sobre os problemas do avanço 
tecnológico, mas também de Entre o Passado e o Futuro e outros textos, devemos perceber 
que é sobre a pluralidade que devemos no curvar. Ao fazermos isso, perceberemos que jaz 
uma influência pouco explorada entre os pesquisadores arendtianos, Rosa Luxemburgo. 
Como já destacaram Ruggero D’Alessandro e Tanja Storløkken, a influência luxemburguiana 
em Hannah Arendt é densa e ajuda a revelar a força do conceito de pluralidade em sua obra. 
Influência essa que não se limitava a um contato superficial derivado da admiração de duas 
figuras íntimas a Arendt, sua mãe e seu marido, à revolucionária alemã, mas que pode ser 
percebido pela proximidade conceitual de ambas, que vai além da questão da revolução, mas 
abrange a pluralidade, a ação política e a espontaneidade. Como observa corretamente Tanja 
Storløkken, os intérpretes de Arendt tendem a ignorar a influência de Luxemburgo em seu 
pensamento, algo que esta apresentação buscará resgatar e revelar de forma que a defesa 
arendtiana da democracia e do “tesouro perdido das revoluções” sejam vistos por um outro 
ângulo. 
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Resumo: O Do contrato social,livro publicado por Rousseau em Paris em abril de 1762, tido 
por ele como seu “pequeno tratado”, é, apesar de representar um fragmento de um projeto 
maior que fora abandonado, o trabalho que lhe notabiliza no campo do pensamento político. 
Imprimindo nele uma forma abstrata, metafísica, o filósofo põe-se a enfrentar o problema da 
relação entre liberdade e autoridade, questão essa, aliás, bastante espinhosa, suscitando 
polêmicas e controvérsias em nível que leva até perder-se a orientação de seu verdadeiro 
pensamento como um todo. De um lado, aparecem, grosso modo, aqueles que, tocados e 
movidos pela orientação liberal, contestam a essência de seu pensamento político, tendo-o 
definidamente enquanto autoritário e totalitário. Benjamin Constant, em título de exemplo, 
vendo-o inspirado no modelo de Estado cultivado pelos antigos, em especial os gregos, no 
interior da pólis, entende que, apesar de começar orientando-se pelas ideias de Locke, 
Rousseau acaba defendendo um modelo que torna absoluta a vontade geral, vindo sufocar, 
então, o indivíduo. Por essa linha teórica, avançam Jacob Talmon e Isaiah Berlin, sendo que o 
primeiro, julgando haver interferência da personalidade marcante de Rousseau, que o faz um 
ser sempre dividido e, por conseguinte, contraditório, e em permanente conflito, termina 
fazendo-se o preconizador daquilo que chama de “democracia totalitária” imprimindo um 
caráter autoritário ao sistema político impondo a supremacia da vontade geral. Já o argumento 
de Berlin, para condenar Rousseau, enquanto teórico político, é o de que ele coloca-se como 
um inimigo da liberdade por afirmar que existe a figura do “eu verdadeiro” de cada homem 
que lhe indica o que deve querer, e, quando este não quiser o que lhe é devido, está-se 
autorizado a forçá-lo a ser livre, levando-o a seguir os ditames da razão. Quer dizer, a 
liberdade associa-se estritamente ao ser racional. R.A. Leigh diverge dessa perspectiva, pois 
acredita que a essência da doutrina política de Rousseau não é autoritária e aponta à 
consumação de um gênero elevado de liberdade. Visamos aqui, neste trabalho, ampararmo-
nos nesta argumentação, de Leigh, para mostrar ser desse lado que se identifica a verdadeira 
filosofia de Rousseau. Esse comentador consegue nos convencer de que Rousseau é mal lido 
por aqueles que desejam condenar sua doutrina na medida em que nele mesmo aparece a 
fundamentação de sua teoria, notadamente sofisticada e alvissareira no sentido moral e 
político.          
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Resumo: Este artigo apresenta uma breve reflexão sobre como a concepção de cidadania na 
contemporaneidade contribui para a crise da Democracia. A fundamentação dos argumentos 
apresentados consiste principalmente no texto de “A Condição Humana” de Hannah Arendt 
de onde foi extraído o conceito de cidadania que orientou as considerações aqui abordadas; e 
nas discussões desenvolvidas no Grupo de Pesquisa EPIS – Educação, Individuo, Política e 
Sociedade da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia sob a coordenação da 
Professora Dra. Vanessa Sievres Almeida. A ideia principal é de gradativamente o cidadão foi 
sendo transformado em individuo, ou seja, em um animal social mais educado para 
comportar-se do que para agir. E que na contemporaneidade ele atinge o status de consumidor 
voraz. Nesse contexto ele está mais preocupado em manter-se vivo do que ativo. A dimensão 
política de sua existência é limitada e não permite sua inserção nas esferas decisórias de poder 
o que culmina com a crise da democracia e consequentemente na fragilidade do Estado 
Democrático de Direito. Do ponto de vista estrutural organizamos o texto em três partes: na 
primeira tratamos do conceito de democracia na modernidade e do surgimento do Estado 
Democrático de Direito dialogando com autores como Coutinho (2005) Gorczevski e Belloso, 
(2011) e Silva (2009). Em seguida procuramos apresentar os conceitos de esfera pública e 
esfera privada para compreendermos o conceito de democracia e cidadania em “A Condição 
Humana” (2010). Nesse exercício o conceito de igualdade tornou-se um elemento chave para 
a percepção da distinção entre a ideia de democracia apresentada por Arendt e a que passou a 
ser vivenciada a partir da modernidade. Na terceira parte do texto procuramos apresentar 
como essa ideia equivocada de uma cidadania que procura promover os direitos sociais mas 
não garante a inserção do indivíduo nas instâncias decisórias de poder contribui para um 
comportamento desagregador e consequentemente para o esfacelamento da esfera pública o 
que se torna uma das principais causas da crise da Democracia na atualidade. Concluímos o 
artigo fazendo uma breve referência a ideia de natalidade que Arendt aponta como uma 
possibilidade de ruptura dessa lógica cíclica no qual está imerso o homem na condição de 
animal laborans.  
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Resumo: A obra do jusfilósofoCarl Schmitt vem sendo retomada pelos mais variados 
aspectos teóricos do pensamento jurídico-político contemporâneo, fundamentalmente pelo 
fato de Schmitt ter se dedicado a um exame do estatuto teórico da exceção. É justamente esse 
o ponto de interesse do presente trabalho, no sentido de investigar alguns conceitos da 
filosofia jurídico-política de Schmitt e suas conexões com o pensamento de Juan Donoso 
Cortés. O autor espanhol é compreendido por Carl Schmitt como um pensador sem fortuna, 
uma vez que se tornou pouco reconhecido no cenário europeu, haja vista certo reducionismo 
interpretativo e a edificação de sua imagem como símbolo do conservadorismo autoritário. É 
conhecido o dito schmittiano contido em sua Teologia Política (1922)de que as categorias 
centrais de toda teoria do Estado seriam conceitos teológicos secularizados. Tal diagnóstico 
autoriza Schmitt a afirmar que na teoria jurídico-política o estado de exceção possui um 
significado análogo ao milagre na teologia. O ponto a ser observado nesse argumento é o da 
construção da exceção como milagre por recepção da filosofia de Estado 
contrarrevolucionária de deMaistre, Bonald e, especialmente, Juan Donoso Cortés. A reflexão 
teórica sobre o Estado de Donoso Cortés se dá pelo pensamento teológico do catolicismo e, 
no Discurso sobre a Ditadura (1849), Cortés edifica sua reflexão a partir da analise da 
conjuntura revolucionária em França (1848), com a caracterização de que a ditadura é um 
governo legítimo nas circunstâncias que se apresentam naquele momento do século XIX 
europeu, um governo enviado do céu para o castigo e a remissão de todos, assim, as 
catástrofes – como, por exemplo, as revoluções -, são providenciais. Portanto, a hipótese diz 
respeito a possível aproximação teórica desses autores no que tange a uma reflexão sobre os 
conceitos de ditadura e estado de exceção em sentido teológico-providencialista, a sustentar a 
crítica de Schmitt - pela recepção da tradição conservadora autoritária do século XIX -, da 
democracia parlamentar no século XX.  
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Resumo: Este estudo pretende reconstruir a concepção de Jurgen Habermas e Axel Honneth a 
respeito do direitos culturais ou em relação ao que se convencionou chamar de 
multiculturalismo. Alguns grupos sociais têm levantado exigências às sociedades 
contemporâneas pelo reconhecimento de suas identidades e valores culturais e por isso alguns 
defendem até algum tipo de guinada culturalista nas reivindicações por igualdade social. Não 
obstante, nem todos concordam que seja necessário se criar direitos específicos para se 
proteger os interesses e os valores culturais dos respectivos grupos. Seria possível incluir 
Habermas e Honneth, dois dos maiores representantes da Escola de Frankfurt, neste grupo. 
Habermas se posiciona contra qualquer forma de multiculturalismo extremo, porque parece 
entender que direitos coletivos entram em conflito com os direitos individuais apresentados 
em sua obra FaktizitätundGeltung. Honneth, por sua vez, parece cético em relação à 
existência de uma quarta esfera da justiça além das esferas do amor, do direito e da realização 
e que poderia conter direitos especificamente culturais.  As reivindicações por 
reconhecimento dos direitos culturais poderiam, ao que tudo indica, ser tratadas como 
disputas por interpretação dos princípios de reconhecimento já existentes nas três esferas 
supracitadas e portanto não seria necessário se criar nenhum direito ou princípio específico 
para lidar com esse tipo de demandas no paradigma do reconhecimento de Honneth. É 
importante ressaltar que, embora o termo reconhecimento seja geralmente empregado para se 
dirigir às demandas por direitos culturais, Honneth deixa claro que não interpreta o termo 
desse modo. Habermas também parece entender que esse tipo de exigências poderia ao menos 
na sua maior parte ser tratado como disputas pelo direito à igualdade como um direito 
individual.  
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Resumo: Um dos fatores primordiais da Filosofia do Direito de Hegel é à vontade, a qual 
constitui o início da Filosofia do Direito para Hegel, possuindo como finalidade a liberdade; 
versando o sistema jurídico sob a concretização da liberdade; ressaltando que esta possui 
distintas fases de desenvolvimento, as quais dão origem a diversidade de formas do direito; 
vindo o direito a evoluir-se em conformidade com as fases da liberdade.  A ideia de direito 
está no conhecimento de seu conceito e sua realização sendo o objetivo da ciência filosófica 
do direito para Hegel. Segundo Hegel na Filosofia do Direito deve haver uma progressão. 
Podemos constatar três distintos momentos da liberdade no que tange a Filosofia do Direito 
para que possamos verificar a plena realização da vontade, quais sejam: Pela sua imediatez, 
onde o indivíduo se reconhece na coisa, possuindo um contato direto com o objeto, onde as 
coisas são como elas são pra mim (Direito Abstrato); posteriormente temos o momento 
denominado de mediação, no qual o indivíduo começa a diferenciar a vontade dela mesma e 
começa a reconhecê-la como tal – Moralidade. E por fim o momento em que a vontade se 
determina (Eticidade); ou seja, da unificação da imediatez com o reconhecimento, digo, do 
imediato com o mediato.  O objeto da Filosofia do Direito para Hegel é a própria vontade 
exercendo-se livre. Para Hegel o Estado é a unidade da vontade universal e da subjetiva, é a 
unidade ética organizada, e, portanto, o Estado e a lei maior dele emanada a constituição 
representariam a liberdade concreta, efetiva.O Estado é expressão do mais alto poder jurídico, 
como soberano o Estado detém o poder de decisão sobre a eficácia das normas jurídicas. Em 
uma sociedade política o conceito jurídico político de soberania indica o poder de comando 
em última instância, representando assim a racionalização jurídica do poder, transformando o 
poder de fato em poder de direito.A soberania encontra-se vinculada a realidade da política e 
com o fenômeno da globalização a teoria da soberania é colocada em crise, expandindo a 
crise do Estado de direito, não conseguindo mais o Estado proteger e controlar o seu 
território, e tão pouco assegurar a legitimação de suas decisões, para desenvolver um projeto 
político. 
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Resumo: A temática do que trata este trabalho é o antissemitismo moderno, que se 
desenvolveu na Europa a partir do século XIX. Trata-se de analisar o capítulo “Elementos do 
Anti-Semitismo: Limites do esclarecimento” da obra Dialética do Esclarecimento, que 
Horkheimer e Adorno escreveram conjuntamente em 1944, quando se encontravam forçados 
ao exílio nos Estados Unidos. Nosso texto terá duas partes em que inicialmente se farão 
alguns comentários sobre o conceito esclarecimento tendo presente o que os autores expõem 
já no prefácio do livro quando afirmam que a Dialética do Esclarecimento quer compreender 
“por que a humanidade, em vez de entrar num estado verdadeiramente humano, está se 
afundando numa nova espécie de barbárie”, de onde resulta a tese principal da dialética de 
que a racionalidade (moderna) implica também a irracionalidade, ou seja, o retorno à 
mitologia. Num segundo momento, a pretensão consiste em analisar mais a fundo as sete teses 
que Horkheimer e Adorno desenvolveram sobre o antissemitismo. Nesta análise tentar-se-á 
demonstrar que a terminação “Elementos” foi usada pelos autores não apenas para elucidar e 
clarear os diversos motivos: econômicos, políticos, religiosos, racistas e culturais, diretamente 
relacionados com o antissemitismo totalitário, mas também pretendem dar por entender que 
se trata de uma problemática inacabada, ou seja, o antissemitismo continuou vivo na 
Alemanha, mesmo após a queda do regime nazista. Este é um aspecto bem relevante. Mais 
ainda se levarmos em conta que a Dialética do Esclarecimento teve pouca repercussão ao ser 
publicada pela primeira vez em 1947. Por outro lado, a mesma causou enorme repercussão no 
meio acadêmico a partir de uma nova publicação em 1969. Por fim se afirmará que, pelo fato 
de proporcionar um conteúdo histórico e específico à crítica, “Elementos do Anti-Semitismo” 
é considerado texto base da teoria crítica da Escola de Frankfurt. E o texto continua muito 
atual, sobretudo por vivenciarmos um momento histórico em que atitudes preconceituosas e 
raciais são visíveis por toda parte, ameaçando democracias e revigorando totalitarismos.  
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Resumo: A julgar pelo debate acadêmico atual, o saldo do pensamento político de Claude 
Lefort parece poder ser resumido, no mais essencial, aos seus louvores à invenção 
democrática – sociedade sem corpo e cujo cerne é um lugar vazio –, às suas críticas à crítica 
marxista aos direitos humanos e à sua demonstração apodítica da barbárie totalitária. Daí 
partindo, quem hoje o cita não raro acaba por fazer – por sua conta e risco, é verdade, mas não 
sem ônus à compreensão corrente do filósofo francês – um salto à defesa intransigente da 
democracia representativa e do Estado de Direito: como se coubesse ao Sujeito político 
republicano engajar-se em sua luta sempre pelas vias legais e institucionais, que lhe estariam 
garantidas. Entretanto, após dedicar a mais importante obra de sua experiência intelectualao 
pensamento de Maquiavel, Lefort justifica seu interesse de modo bastante diverso, afirmando 
ter encontrado no florentino – para além das críticas à tirania e ao conservadorismo 
oligárquico – a crítica do “idealismo republicano ou democrático que mascara o lugar do 
poder e a permanência do conflito”. De fato, esta crítica possui papel central em O trabalho 
da obra Maquiavel (1972): longa reflexão, atenta às formas como a opressão se traveste de 
democracia e ao modo como a República, mesmo sem promover o rompimento da ordem 
legal, tende a se interverter em autoritarismo. É este o Maquiavel de Lefort: autor para quem a 
verdadeira ação política em uma República corrompida é invariavelmente extra-institucional 
e, ainda que legítima, ilegal, pois voltada contra uma opressão que é, ainda que ilegítima, 
legal, pois encarnada, concretizada, sustentada e reproduzida pelo aparato institucional e 
jurídico da República. Eis a denúncia feita por Maquiavel no século XV, resgatada por Lefort 
há 45 anos e que, hoje, não nos poderia ser mais atual: aqueles que têm o objetivo de 
deslegitimar lutas contra a opressão e por conquistas de novos direitos, que buscam 
criminalizar demandas populares, que se esforçam para dar cores legítimas à violência voltada 
aos setores mais vulneráveis, há séculos têm encontrado uma de suas mais eficazes estratégias 
no uso da máscara retórica da defesa austera e inflexível do bom funcionamento das 
instituições republicanas e da potência da ordem democrática. 
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Resumo: Em razão da problemática desenvolvida a partir da biopolítica e do biopoder, o 
problema da fundamentação e legitimidade do direito apresenta-se como uma agenda 
necessária à discussão acerca da relação entre o Direito, a Política, e, a Moral, na medida em 
que se observa uma zona limite, limiar, entre o Direito e a Política. Dentro desta perspectiva, 
observa-se que a decisão soberana que estabelece o conteúdo normativo, a partir de um 
método genealógico, possibilita uma rediscussão da formação, tanto do Estado Moderno, 
quando do próprio Direito contemporâneo, a partir do rompimento com a concepção do 
‘mitologema do contrato’, em eleição, como matriz teórica, do instituto do bando, esculpido 
por Giorgio Agamben, como figura de significação do direito de governança e soberania, em 
uma releitura da estruturação do Estado Moderno, e do relacionamento entre o jurídico e o 
político das sociedades modernas, aonde se observa, claramente, a possibilidade de criação de 
novos conteúdos jurídicos, alterações, e, inclusive, a própria suspensão do respectivo 
conteúdo, fazendo por indicar, que tanto a concepção de sujeito de direito, quanto a própria 
definição do que é de direito, estão ligadas, necessariamente, a uma decisão política, e 
portanto, soberana, abrindo margem à crítica de toda a tese dos direitos humanos, 
fundamentais e personalíssimos, como direitos naturais, essenciais e inatos ao “homem”, 
diante da possibilidade de suspensão de tais direitos, e, em especial, da própria 
despersonalização da pessoa natural, ou, ainda, da ideia de sub-raça (inferioridade), 
circunstâncias em que acabam por retirar todo o “véu” jurídico do sujeito, que não sendo, 
assim, mais sujeito de direito, encontra-se na vida nua, onde a morte não implica nem em 
homicídio, nem em sacrifício, não passando de um mero corpo em um espaço de exceção 
jurídica-normativa. Neste sentido, Nietzsche apresenta dois argumentos que se destacam à 
definição da temática apresentada, que se mostram paradigmáticos ao debate sobre a 
fundamentação e legitimação do direito, e, ainda, do relacionamento entre o jurídico e o 
político, a saber: como a moral enquanto elemento de justificação e legitimação do direito 
resulta de uma relação estritamente jurídico-contratual; e, do paradigma de formação do 
Estado Moderno a partir do instituto do bando em contraposição ao “mito do contrato social”. 
Assim, na medida em a respectiva problemática decorre da verificação de espaços de exceção 
jurídico-normativa, justificáveis pela moral como forma de “promoção de justiça”, inclusive 
no que se refere ao tratamento do “humano”, possibilitada pela forma vazia da norma jurídica, 
desprovida de uma substância essencial supra-histórica, observa-se, na mesma medida, a 
impossibilidade de uma qualificação jurídica para além de uma decisão que assume a forma 
da violência, ou seja, da coercibilidade. 
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Resumo: Este ensaio pretende desenvolver uma breve análise sobre o conceito da ação 
arendtiana articulado à realidade política brasileira, pós impeachment da então presidenta 
petista Dilma Rousseff, em 2016 no Brasil. Para tal analise, utilizaremos como referência e 
compreensão, o conceito de ação dialógica proposto pela pensadora alemã Hannah Arendt, 
neste caso, transposto ao âmbito do poder público e político brasileiro atual. Tal conceito 
filosófico de Arendt, aplicado às manifestações discursivas submetidas à Nação brasileira, 
neste curto período de governo “Temer”, nos levará a compreender as posturas dialógicas 
exercidas no espaço público, pela via da ação de poder do protocolo desse “novo período” 
governamental e político, sobre as mais diversas legitimações, palavras, deliberações e atos, 
onde o resultado vem estabelecendo no país, estruturas de autoridade e coalizões político 
partidárias legitimadas  por decisões sobre uma sociedade despolitizada, a qual não se envolve 
e nem assume responsabilidades na via ativa da ação política. Portanto, apesar de não se viver 
em um regime totalitário de fato, torna-se evidente que a sociedade brasileira atual possui 
resquícios de uma sociedade de massa caracterizada pela falta de interesse no mundo público. 
Assim, Arendt, ao perceber que a sociedade é constituída de homens de massa, e que estes 
não se interessam pelo acontecimento público, define uma sociedade formada por cidadãos 
despolitizados, facilmente manipulados ou exonerados de sua singularidade e pluralidade 
humana. Desta forma, levando em consideração os conceitos e reflexões apresentados por 
Arendt pode-se notar a falta de interesse, pelos governados, e falta de responsabilidade, pelos 
governantes pela dimensão política que torna a política atual enfraquecida e desacreditada. 
Enfrenta-se, não a maior crise da história, mas sim uma das maiores, em que há dois lados 
políticos, forças que não representam mais ninguém a não ser eles mesmos, talvez, sendo 
resultado de décadas de analfabetos políticos, que trocam seu principal dever cívico por um 
voto inconsciente e obrigatório. Vale atentar para o fato já conhecido que, muitas vezes, esse 
ato praticado por milhares de indivíduos, se dá por meio de situações em que o homem possui 
necessidades básicas e que estas precisam ser sanadas diariamente, e por isso, tal gesto vem se 
perpetuando ao longo de toda a história, convenhamos que não justifica tal ato, todavia, isso é 
resultado de gerações de “homens de massa”. 
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Resumo: O objetivo desse estudo denominado “Uma Análise da Subsunção do Político ao 
Jurídico na Teoria Política Contemporânea” é apresentar a importância da política na 
efetivação dos direitos dispostos constitucionalmente. O uso do Direito como panacéia, que 
mascara a falta de contato entre o poder emanado pelo povo e o realpolitik. Leva a adoção de 
uma ideologia em que se vê o judiciário como um atalho à vontade do povo, visto que seria 
capaz de auferir sua vontade, ou ainda, que a vontade do julgador seria análoga ao do povo. 
Para isso trata das limitações interpretativas do direito, como a ativismo judicial e a 
judicialização, visto que, ainda que diferentes, representam o limite (interpretativo) do Direito 
em substituir a instância política e representam o crescente protagonismo do poder 
judiciárioque atua, cada vez mais, cada vez mais, em um maior volume de conflitos (cuja 
complexidade também é proporcional). Muitas vezes tais intervenções são fruto da inércia do 
legislativo em enfrentar temas de grande importância, relegando tais decisões para o 
judiciário. Apresenta visões da teoria politica e do constitucionalismo contemporâneo. Tal 
relação, muitas vezes paradoxal, também deve ser vista pela ótica do Constitucionalismo. Os 
limites impostos pela Constituição impossibilitam, em tese, que se ataque a democracia ou as 
garantias fundamentais. Existe, portanto, um nexo entre as condições jurídicas e as condições 
políticas no exercício legítimo do poder.Nesse sentido, o poder judiciário deve, também, 
trabalhar em prol da efetivação da Constituição, o pacto jurídico/político ao qual está 
vinculado. No entanto, é certo de que o funcionamento da democracia e da política não se 
deve apenas ao direito, isto é, não é o direito que permite que exista a politica, mas essa que o 
legitima, e por tal motivo se aliam na defesa da democracia e dos direitos fundamentais. 
Busca-se, por fim, ressaltar a necessidade da política na gênese do direito, na manutenção da 
democracia e nos avanços sociais prometidos constitucionalmente. 

Palavras-chave: Política; Direito; Constitucionalismo; Democracia; Ativismo Judicial. 

  



 
 

56 
 

A RAZÃO DE ESTADO NA CONTEMPORANEIDADE:  
INTERSEÇÕES ENTRE MICHEL FOUCAULT E GIORGIO AGAMBEN 

 
Eduardo Tergolina Teixeira 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Universitédu Québec à Trois-Rivières 
E-mail: eduardotergolina@gmail.com 

 
Resumo: O presente trabalho tem por escopo apresentar e analisar o conceito de razão de 
Estado, buscando tencionar compreender como tal ideia foi sendo forjada ao longo dos 
séculos e como dialoga atualmente com a noção de estado de exceção. Nesse sentido, 
perquirir-se-á como a razão de Estado pode ser encontrada na obra de um dos maiores 
filósofos contemporâneos, Giorgio Agamben, e também no pensamento de uma de suas 
maiores influências, Michel Foucault. Tendo como pano de fundo os “imperativos de 
segurança”, é dizer, o fato de a sociedade estar a demandar cada vez mais por segurança, por 
“sentir-se segura”, e ao mesmo tempo, como tal sociedade acaba por se encontrar cada vez 
mais controlada (e isso “por razões de segurança”), buscar-se-á, em um primeiro momento, 
promover um percurso pela obra foucaultianaSécurité, territoire, population, a fim de 
localizar este conceito de razão de Estado, suas origens, suas nuances, seus maiores 
pensadores e suas principais questões. Em um segundo momento, tencionar-se-á compreender 
como tal temática pode ser lida no pensamento de Giorgio Agamben, em uma perspectiva que 
dialoga com o trabalho foucaultiano, embora com este não seja coincidente.  Nesse sentido, 
parece-nos bastante interessante intentar colocar frente a frente os conceitos de razão de 
estado e de estado de exceção. Nesse sentido, apenas a título de exemplo, vale mencionar a 
ideia de Marcel Gauchet, que analisa a concepção da razão de Estado sob o prisma do 
fenômeno do surgimento mesmo do Estado, em seu sentido moderno. É interessante enfatizar 
como tal autor faz referência a uma razão de Estado que estaria “na boca do povo”. Atenta 
para o fato de que Giovanni Botero e Scipione Ammirato, referindo-se à razão de Estado, 
falam de uma linguagem corrente, uma expressão que vai “de boca em boca”. 
LodovicoZuccolo e Antoine de Laval, de igual sorte, falam em uma expressão que é dita por 
qualquer um, desde os ocupantes das funções mais simples, estando na boca de todos. A partir 
da “razão de Estado” todos dão suas opiniões sobre temas políticos, não mais se recolhendo e 
se limitando, tão-somente, a “serem governados”. Gauchet, pois, percebe dos relatos literários 
uma difusão considerável do termo, inclusive na linguagem falada e nas camadas não 
especializadas, apontando para um desbordamento da utilização da expressão relativamente 
aos círculos mais especializados, ocupantes do trato político. Cabe-nos indagar, nesse 
diapasão, se fenômeno parecido não estaria agora a ser entrevisto também sob o prisma do 
“estado de exceção”. Poderia o estado de exceção, hoje tão falado, tão dito, repetido, na boca 
– senão de todos – de muitos, nos mais diversos meios de difusão de informações, trazer-nos 
alguma ideia destes tempos áureos da “razão de Estado”? Esta é a temática que gostaríamos 
de abordar.  
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo tratar de duas abordagens filosóficas sobre 
respeito e reconhecimento, notadamente partindo da filosofia moral de Immanuel Kant e da 
filosofia política de Alex Honneth. Em Kant, nas obras Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten(1785) e Tugendlehre (1797), o respeito por seres humanos seria decorrente do respeito 
pela humanidade [Menschheit] em geral, de tal modo que dever-se-ia tratá-los como fins em si 
mesmos, e não como meros meios. Disto se segue um sentido negativo de respeito, por meio 
do qual dever-se-ia não interferir nas escolhas do arbítrio livre humano (não tratá-los como 
meros meios), mas também um sentido positivo de respeito, de que devemos fomentar os fins 
de outros seres humanos (valorizando sua condição de fins em si mesmos). Em Honneth, nas 
obras RedistributionorRecongition? (2003) e Struggle for Recognition(1995), pode-se pensar 
o respeito aos indivíduos à medida em que seja garantida a integridade do processo de 
reconhecimento para o desenvolver da identidade (enquanto consciência de si). É possível 
pensar um sentido positivo de reconhecimento, uma vez que este processo se dá por meio da 
reciprocidade e intersubjetividade, e um sentido negativo, em que não se deve interferir no 
processo de formação individual – como nas experiências de misrecognition. O intuito do 
artigo é, portanto, apresentar de que forma a posição de Honneth pode ser remetida à chamada 
fórmula da humanidade em Kant, e tecer comentários sobre a noção de desrespeito em ambos. 
Deste modo, seguiremos o seguinte percurso argumentativo: (1) exposição da fórmula 
kantiana e implicações concernentes ao respeito por seres humanos; (2) reconstrução do 
conceito de reconhecimento em Honneth desde sua gênese hegeliana até seu desdobramento 
nas três esferas, a saber, amor, leis e autorrealização;  (3) comparação dos conceitos de 
respeito em Kant e reconhecimento em Honneth do ponto de vista justificatório do porquê se 
deve respeito a outros indivíduos em uma sociedade; e (4) considerações sobre o modo como 
o desrespeito se dá em meio a esse contexto. Nossa hipótese é de que ambos os conceitos são 
compatíveis, uma vez que ambos possibilitam tanto um sentido positivo, quanto um sentido 
negativo de respeito – que podem servir como base para as ações humanas em geral. 
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Resumo: Ao se analisar os regimes democráticos contemporâneos percebe-se uma clara 
contradição, a saber, na manutenção da lei e da ordem, melhor dizendo, em tempos de crise 
econômica ou social, a democracia, para se manter, faz uso – em casos situacionais – de 
medidas e mecanismos de exceção. Desse modo, percebe-se que, em certa medida, o Estado 
democrático de direito possui relação com o estado de exceção, uma vez que este último entra 
em vigor justamente quando o primeiro se encontra ameaçado. A possibilidade de se recorrer 
ao estado excepcional está devidamente positivada, vide dispositivos como o artigo 48 na 
Constituição de Weimar e também na própria Constituição Federal de 1988, que viabilizam a 
suspensão do ordenamento na manutenção da normalidade, mesmo que isso resulte na 
retirada de direitos fundamentais. Nesse sentido, a maneira como essa forma jurídica e 
política opera é que ela suspende a si própria para combater a eventual e possível ameaça 
contra o Estado e as instituições democráticas. Ora, do exposto podemos inferir que há um 
grave problema, tendo em vista que recorrer a medidas excepcionais – muitas das vezes 
autoritárias – para manter o regime democrático por si só indica ou aponta para problemas 
sérios nas democracias contemporâneas. Aliás, podemos nos perguntar inclusive se essa 
contradição – a de recorrer a mecanismos antidemocráticos para manter ou prolongar o 
regime – seria de fato uma necessidade, ou seja, se a democracia não funcionaria sem essa 
possibilidade de suspensão em casos de ameaça, resistência, interna ou externa. Isso tudo 
significa dizer que, em nome da garantia da lei e da ordem, ou, se preferirmos, quando a 
democracia está ameaçada, recorre a dispositivos que prevê o uso de medidas excepcionais 
justamente para preservá-la. Isso é no mínimo contraditório, visto que para garantir a vigência 
da constituição há a possibilidade de se recorrer a um dispositivo que justamente faz com que 
ela seja, de forma total ou parcial, temporariamente suspensa. Nesse sentido, tomando como 
base a obra “Estado de exceção”, do filósofo italiano Giorgio Agamben, o presente estudo 
tem como finalidade investigar como o autor aborda a questão da relação entre a democracia e 
a sua suspensão, analisando inclusive as suas ramificações ou consequências na atualidade, 
em que medidas excepcionais são constantemente utilizadas sob o pretexto de combate a 
crises. A banalização no uso de tais institutos que, via de regra, seriam temporários e de 
contenção, pode colocar em cheque a própria democracia enquanto melhor regime possível de 
organização política. 
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Resumo: A presente pesquisa presente investigar o modo como se apresenta o conceito de 
representação parlamentar no pensamento de Carl Schmitt – filósofo, filho de família católica 
e um dos mais severos críticos à democracia parlamentar proposta pela Constituição de 
Weimar, em 1919, sujas ideias eram expostas de forma a apontar a neutralidade e a 
fragilidade frente ao excepcional na forma de organização da democracia liberal, além de ser 
considerado um dos principais juristas alemães do século XX – e a construção de suas teorias 
antidemocráticas à democracia. Busca-se demonstrar os argumentos sedutores utilizados pelo 
justifilósofo, que constrói seu pensamento no cenário caótico a qual estava inserido, e foi 
capaz de comprometer a liberdade de todo um povo, no caso específico, do povo alemão. Para 
referenciar essa investigação, analisaram-se alguns dos principais textos de Carl Schmitt, bem 
como os escritos de Roberto Bueno, um dos principais estudiosos de Carl Schmitt na 
contemporaneidade, e partindo de um método hermenêutico, a proposta desse trabalho é a de 
uma leitura crítica dos argumentos sócio-políticos apresentados por Schmitt.  É esperado 
chamar a atenção não só dos juristas, mas de todos aqueles que prezam pela manutenção da 
liberdade dos sujeitos e, para tanto, pretende-se expor para onde nos encaminham suas 
produções intelectuais, qual o sentido de suas apostas ideológicas e sua colaboração para a 
corrosão das instituições de Weimar, apresentando criticamente a forma de representação 
pensada por Schmitt. As implicações de suas elaborações teóricas esbarraram em uma 
tradição autoritária, que rejeitava a possibilidade de diferentes projetos de vida e visões 
políticas, que repudiava o estabelecimento de compromissos entre todos os grupos sociais e 
políticos e de espaços culturais plurais que cohabitacionava diferentes concepções políticas. 
Não se admite como tarefa neste trabalho apresentar a reconstrução em por menores do 
pensamento schmittiano a respeito da representação que, segundo ele, às exigências políticas 
do povo deliberariam, mas tão somente demonstrar que a forma de representação identitária 
pensada por Schmitt, na qual antepôs-se profundamente às instituições weimarianas, foi capaz 
de sacrificar às liberdades democráticas por seu apoio a regimes excepcionais sem garantias 
institucionais suficientes, e afastar todas as garantias e inovações sócio-culturais que a recém 
formada república traria consigo.Deve-se ter a frente que a crítica abraçada por Carl Schmitt à 
forma de representação parlamentar presente em Weimar é, sobretudo, demolidora, e 
contribui para uma série de críticas ao normativismo, aos argumentos e a desenvoltura 
totalitária presente na democracia contemporânea. 
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Resumo:Esta comunicação visa apresentar de maneira panorâmica a história constitucional 
do país com foco na elaboração de diretrizes defensoras das liberdades individuais. Para um 
libertário, igualdade jurídica ou formal (igualdade de todos perante a lei), implica em 
liberdade. Não há liberdade, se todos não forem juridicamente iguais. Assim, etnia, orientação 
sexual, gênero, condição econômica e outros aspectos que trariam uma diferenciação de 
tratamento entre um e outro indivíduo, devem ser desconsiderados no âmbito da jurisdição. 
Mais detidamente, qualquer igualdade mais substancial, é desprezada por um libertário, 
compreendendo que as decisões tomadas nesse campo só serão justas se, tratar a todos, iguais 
ou desiguais, como indivíduos únicos, independentemente de quaisquer contingências. Na 
concepção libertária minarquista o atrito entre direitos negativos e direitos positivos históricos 
não justificam a prioridade dos últimos, pois a legitimidade histórica não é evidência 
suficiente para a sua legalidade. Para os libertários os direitos negativos antecedem e são a 
razão de ser de qualquer constituição de direito e devem prevalecer também na constituição 
das leis do Estado Moderno. Destarte, nosso trabalho visa analisar as Constituições do Brasil 
tendo em vista a perspectiva da construção dos direitos fundamentais nas gerações do direito 
mostrando a incompatibilidade entre os direitos de primeira geração (direitos negativos), com 
os direitos subsequentes (direitos positivados). 
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Resumo: Segundo Hannah Arendt, com o advento da modernidade, certas noções foram 
dissolvidas no que se refere à política, configurando uma obscuridade do campo do político, 
ou melhor, a esfera pública sofre uma invasão de princípios relativos ao campo do privado, 
somado ao fato de que o agir político – como concebido pelos gregos – não mais tem como 
fundamento os interesses comuns. Nesse sentido, para a autora, tem-se uma clara mudança no 
que diz respeito ao campo do político enquanto um campo autônomo, significa dizer, não 
mais há um delineamento claro a respeito do que seria próprio da casa (oikos) e o que seria 
próprio da cidade (polis). Com essa invasão do âmbito público pelo que seria próprio do 
campo do privado, o que se encontra na esfera pública pode ser considerado mera extensão do 
âmbito privado, do oikos. Aliás, a inserção do discurso do trabalho e da violência na esfera da 
ação contribuem diretamente para a dissolução do campo do político e, desse modo, cumpre 
papel central na corrupção da natureza humana. Neste cenário de completa inversão da 
finalidade da esfera pública, Arendt argumenta no sentido de dizer que as relações humanas se 
transformam completamente, a saber: ao invés de um local de debate e discussões sobre os 
interesses comuns, a esfera pública torna-se apenas um local de troca de mercadorias, de 
trabalho e até disseminação de violência. Mais do que isso, o esvaziamento ou dissolução do 
campo do político, ou seja, a carência de debates acerca das necessidades coletivas abre 
espaço ao surgimento de regimes autoritários. Vale ressaltar que a violência configura, para a 
autora, um agir pré-político, podendo ser caracterizada como anulação propriamente da 
política, ou seja, como a violência é algo vigente no oikos, que se trata do campo da mera 
necessidade, há propriamente total ausência de liberdade. Assim como na concepção grega, 
para Hannah Arendt, a política diz respeito a uma parte fundamental da vida do homem e, 
com a ascensão da esfera privada sobre a esfera pública, a política perde seu âmbito de ação, 
significa dizer, quando interesses do oikos prevalecem na polis, perde-se de fato o que seria 
próprio do campo do político. Diante do exposto, pautando-se por sua obra “A condição 
humana” o presente trabalho tem por finalidade analisar os aspectos que caracterizam de fato 
o âmbito político e os efeitos de sua dissolução na vida humana. 
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Resumo: Em vista da importância que tem representado contemporaneamente o trabalho do 
filósofo italiano Giorgio Agamben no âmbito da reflexão acerca da crise das democracias, 
bem como do estado de direito, o artigo propõe-se a discutir o modo específico através do 
qual o autor tem formulado sua crítica. Tem-se em consideração, sobretudo, a forma com que 
Agamben pensou a relação entre o estado de direito e o estado de exceção, para sustentar este 
como o paradigma de governo das sociedades hodiernas, bem como a aproximação que 
propõe entre estados democráticos e estados totalitários, a qual colocaria a necessidade de 
uma profunda revisão das categorias políticas que têm, em geral, orientado o pensamento 
filosófico-político. Desse modo, propõe-se que o conceito de “relação de exceção” é uma das 
categorias fundamentais para o processo de revisão conceitual que o autor realiza em sua 
obra. A perspectiva é que o conceito permite compreender, por um lado, o modo como 
Agamben descreve o funcionamento da política ocidental, um modo de captura, como, por 
outro, perceber o que está em jogo em suas propostas em relação à configuração de algo como 
uma nova política. Na base de todo âmbito político criticado pelo autor está uma relação de 
exceção. Diante disso, na esteira do capítulo “O paradoxo da soberania”, de Homo Sacer: o 
poder soberano e a vida nua I, procura-se delimitar em termos gerais tal modo de relação. 
Assim, analisa-se a “relação de exceção” ou “estrutura da exceção” através de algumas das 
perspectivas discutidas por Agamben, como na relação entre norma e exceção, na comparação 
entre exceção e exemplo ou na teoria dos conjuntos. A partir dessa delimitação, espera-se 
poder oferecer uma perspectiva mais clara quanto à formulação agambeniana que aponta para 
a necessidade de pensar a política não mais na forma de uma relação ou de um 
relacionamento.  
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Resumo:O presente texto tem o intuito de demonstrar o tipo de discurso lógico existente nos 
dias de hoje. E a justificativa para tal discurso é simples: vivemos em uma democracia e 
temos a liberdade de postar notícias, expressar nossas opiniões, dentro do âmbito político, os 
diversos partidos possuem suas ideologias e apresentam vários enunciados em seus discursos 
para um eventual convencimento na hora do voto. Porém, partindo do campo filosófico, é 
possível observar que, os discursos existentes, principalmente nas mídias sociais e na política, 
têm como base o discurso lógico que se sustenta pelo princípio de não contradição 
aristotélico, que dentro da tradição filosófica, segundo o filósofo Martin Heidegger, possui 
algumas incompreensões durante a história, por exemplo, o discurso do homem racional 
delimita o modo como ele conhece o mundo e pensa sobre ele, isto é, a partir de fatos isolados 
logicamente validados se diz que o mundo é assim, sempre pautado na lógica. Ainda dentro 
da filosofia, o filósofo da Floresta Negra, ao demonstrar esse percurso, realiza uma tentativa 
de se distanciar desse discurso lógico apresentando um discurso pré-lógico, regido pela 
compreensão prévia da totalidade. Para ele, o discurso lógico faz parte da tradição filosófica 
que é metafísica. Com os apontamentos do filósofo, que conhece o mundo a partir do 
entendimento prévio da totalidade, elucidamos um exemplo prático na política de um 
discurso lógico que se encaixa na formula S é P. Desse modo, o trabalho contribui com um 
aspecto importante e que está em falta nos dias atuais, a aproximação da filosofia em nosso 
cotidiano, pensar os problemas atuais no qual vivenciamos e, por causa da nossa formação 
fragmentada, nos distanciamos e deixamos de lado alguns assuntos que podem ter a 
contribuição filosófica para uma melhor compreensão, como a questão do discurso, que está 
disponível para todos, mas não é pensado como um tema importante para sociedade. 
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Resumo: O que é necessário e suficiente para caracterizarmos uma norma como uma norma 
jurídica? O que faz algo ser ou se tornar “jurídico”, “legal”? Há uma tese defendida por 
Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen, H. L. A. Hart, Joseph Raz, 
Jules Coleman que responde esta (pequena) questão da teoria geral do direito. Esta tese é 
chamada de “tese das fontes”, ou, positivismo jurídico. Ela responde a questão formulada da 
seguinte maneira: em qualquer sistema jurídico, se uma norma é legalmente válida, e, por esta 
razão, se ela forma parte do direito desse sistema jurídico; isso depende de suas fontes, não de 
seus méritos (nem dos méritos, no sentido relevante, dessas fontes). Em outras palavras, esta 
tese afirma que, para que uma norma seja reconhecida por uma certa comunidade sob um 
sistema jurídico como norma jurídica, é necessário que, em um determinado tempo e espaço, 
certos indivíduos anunciem, pratiquem, enfim, positivem esta norma. Esse fato social é a 
fonte da norma jurídica. Assim, uma norma não se torna jurídica, ou deixa de sê-la, por causa 
de seus méritos (morais, econômicos, estéticos, etc.). Nem se torna jurídica, ou deixa de sê-la, 
por causa dos méritos das fontes, isto é, não são as justificativas para se reconhecer certas 
práticas de certos indivíduos em um tempo e espaço que validam as normas como jurídicas, 
mas, sim, são as próprias práticas desses indivíduos que são reconhecidas como as fontes que 
validam as normas como jurídicas. Tendo tudo isso em vista, esta tese fornece algo 
fascinantemente novo sobre a natureza das normas, exatamente porque as normas jurídicas 
(mas não somente estas) são válidas por causa de suas fontes, ao contrário de várias outras 
normas que dependem de seus méritos para serem válidas, p. ex., normas éticas, estéticas, etc. 
Ainda, a tese do positivismo jurídico, sendo apenas uma tese sobre a validade das normas 
jurídicas, não fornece respostas a outras questões da teoria geral do direito. Por exemplo, o 
positivismo jurídico não implica nenhuma teoria da adjudicação, hermenêutica, ou da 
obrigação jurídica. Neste ponto, salienta-se que a tese das fontes é normativamente inerte, i. e, 
não fornece nenhuma premissa primária para quem quer seja siga ou reconheça qualquer 
norma em qualquer ocasião. Esta tese apenas pode fornecer uma premissa secundária (ou 
informativa), pois informa para o que alguém precisa “olhar”, o que “procurar” caso queira 
saber quais são as leis de um determinado sistema jurídico, sem fornecer nenhuma razão para 
que façamos isso, ou que, depois de reconhecida a norma jurídica, as obedeçamos. Feito essa 
explicação da tese do positivismo jurídico, a seguinte questão ainda alimenta o debate 
contemporâneo entre os “hard-” e os “soft-” positivistas: qual é a condição de reconhecimento 
das normas como jurídicas se uma norma baseada na fonte enunciar que outras normas serão 
jurídicas por causa dos seus méritos? 
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Resumo:Os “descobridores” do Brasil não tinham interesses de coloniza-lo, apenas usufruir 
de seus tesouros, vieram condenados de Portugal e aventureiros que buscavam fazer fortuna 
rápida. Com a vinda da família real, o Brasil se torna imperial e a lei privada, com hierarquia 
de cargos e poderes. A lei era diferente para cada individuo, e hoje os brasileiros pensam que 
continua assim, que a lei é diferente e por isso eles tentam negociar, atendendo a autoridade 
sem obedecer. Essa personalidade adquiriu uma expressão popular conhecida como jeitinho 
brasileiro. O individuo através de sua simpatia consegue solucionar o problema de forma 
rápida e informal prejudicado ou não outrem. Para o senso comum o jeitinho brasileiro é algo 
positivo, pois beneficia o individuo de forma criativa, mas esse jeitinho também pode ser 
corrupto. No campo da moral, o jeitinho brasileiro é um costume herdado através da 
colonização. As pessoas são livres para aceitar ou não, mas como não querem ficar excluídos 
da sociedade acabam aceitando esse compromisso com a comunidade, criando um dever em 
relação ao comportamento da moral, essa liberdade permite transgredir a norma, mesmo 
aceitando esse compromisso. Fazendo referencia a teorias de psicólogos construtivistas, as 
pessoas que tem a personalidade do jeitinho brasileiro encontram no nível pré-convencional, 
no segundo estagio, ou seja, mesmo reconhecendo os interesses do outros, o individualismo 
predomina fazendo com que o auto interesse prevaleça. No campo da ética desde antiguidade 
busca princípios universais para um ideal de vida. O jeitinho brasileiro não poderia mesmo 
tendo uma parte significativa, servir de fundamentação na vida moral. Pois transformando em 
uma lei universal, haveria conflitos e lacunas. Notável, que os brasileiros precisam analisar 
seus comportamentos e a partir disso, mudarem a si mesmos, pois essa herança cultural não 
foi coerciva, mas um hábito adquirido ao longo dos séculos. Os brasileiros buscam soluções 
do estado esquecendo que são eles que precisam mudar, pois quem é o estado senão o próprio 
povo.  
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Resumo: O retorno da filosofia aos bancos escolares no Brasil se deu com a promulgação da 
Lei 11684/2008 que alterou o Artigo 36 da Lei 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) a qual previa o domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 
Sociologia necessários para o exercício da cidadania, tornando o ensino da filosofia 
obrigatório em todas as séries do Ensino Médio. Antes mesmo de completar dez anos de sua 
volta à escola a filosofia se vê novamente riscada das escolas brasileiras a partir por meio Lei 
13415/2017, conhecida como Reforma do Ensino Médio, a qual novamente altera o artigo 36 
da LDB, retira a obrigatoriedade do ensino de filosofia e apresenta a obrigatoriedade de 
“estudos e práticas” de filosofia, contemplada na parte de estudos correspondentes à Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Seria isto somente mais um capítulo da história das 
“idas e vindas” da filosofia nas escolas brasileiras? Por que há tanta instabilidade para o 
ensino de filosofia no Brasil? É possível utilizar estas idas e vindas para fazer um diagnóstico 
da situação política brasileira? Há uma relação entre o ensino de filosofia e a democracia? 
Para começar nossa análise partimos do pressuposto que vivenciamos uma crise da 
democracia no Brasil e que o ensino de filosofia pode ser tomado como uma espécie de 
termômetro para diagnosticar os momentos críticos da democracia brasileira. Parece-nos que 
a filosofia, desde seus inícios na antiguidade grega, assumiu um compromisso com a 
formação dos cidadãos que perdura até hoje. Nosso plano consiste em apresentar alguns 
momentos históricos da filosofia que podem auxiliar nossa intenção de relacionar a saída de 
cena da filosofia dos palcos públicos com períodos de crises democráticas. Para isto, 
retomaremos a figura de Sócrates como educador em sua jornada na antiga Atenas 
democrática. No segundo momento, nossa análise se concentrará sobre a problemática da 
educação no período da Ditadura Militar no Brasil e da exclusão do ensino de filosofia 
buscando entender se a filosofia foi retirada por ser considerada uma disciplina “perigosa” 
devido a seu caráter crítico ou se foi devido ao modelo tecnicista adotado pelos militares. 
Acreditamos que este momento pode fornecer algumas pistas mais relevantes sobre a 
possibilidade da relação entre o ensino de filosofia e a democracia brasileira dependendo do 
caminho que se abrir na investigação. Por fim, pretendemos firmar as bases necessárias para 
estabelecer as devidas relações entre o ensino de filosofia e a democracia brasileira, 
procurando, como isso, compreender as razões de se ensinar a filosofia nas escolas públicas 
para os jovens brasileiros, principalmente, mas não somente, nas esferas da ética e da filosofia 
política. Contudo, defendemos que a importância do ensino de filosofia aos nossos 
adolescentes e jovens não é somente uma questão de formação cidadã, mas também constitui 
ponto de resistência diante de uma formação parcial, de uma semiformação conforme Adorno. 
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Resumo: A Primeira Guerra Mundial dilacerou irremediavelmente a comunidade dos países 
europeus, suas estruturas básicas foram corroídas e as consequências de instabilidade 
destruíram a fachada de todo o sistema político. A inflação, o desemprego, guerra civis e 
revoluções que se seguiram, provocaram a migração de compactos grupos humanos que não 
eram benvindos em parte alguma. Como resultado, os Estados europeus passaram a adotar 
políticas nacionalistas com severas restrições migratórias, dessa forma, os displacedpersons 
(deslocados), que além de terem sido forçados a saírem de seu local de origem, passaram a ser 
excluídos de qualquer proteção estatal. No pós-guerra, os tratados de paz que selaram a 
reconfiguração dos Estados europeus e o fim dos Estados-Nação, contribuíram 
significativamente para o surgimento de grandes populações de apátridas. Outro fator que 
contribuiu para a intensificação dos apátridas foi a desnacionalização em massa por razões 
políticas. Os apátridas, junto com outras minorias, destituídos dos direitos humanos, 
converteram-se na escória da sociedade. Sem o direito a uma residência e a um trabalho, 
privados da condição jurídica de cidadãos, passaram a viver à margem da lei, representavam 
uma transgressão à ordem jurídica do país em que se localizavam. O presente artigo se 
limitará ao estudo de um grupo de migrantes em especial: os apátridas russos. Com a 
abordagem focada aos apátridas russos, será analisado quais foram os fatores que 
contribuíram para o surgimento dos refugiados russos, quais foram as políticas adotadas pelo 
governo soviético que transformaram os refugiados em apátridas, e como a comunidade 
internacional, em especial a Liga das Nações, buscou solucionar o problema dos apátridas. 
Para se compreender o surgimento dos apátridas russos, em um primeiro momento será feita 
uma análise histórica dos motivos que levaram a queda da Dinastia Romanov, das fases da 
Revolução Russa de 1917 e da Guerra Civil Russa. Em um momento seguinte, será analisado 
como a fundação da União Soviética contribuiu para o surgimento de 1,5 a 2 milhões de 
refugiados, como esses refugiados foram transformados em apátridas por meio de decretos de 
desnacionalização e como ocorreu a atuação da Liga das Nações em relação aos apátridas. 
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Resumo: O presente trabalho terá por intuito apresentar uma breve introdução acerca de 
algumas reflexões sobre a democracia deliberativa e o estado de direito do filósofo Habermas 
e suas possíveis implicações e limitações frente à crise da democracia e do estado de direito 
presente na complexa sociedade moderna. Primeiramente, este estudo terá por objetivo 
demonstrar o conceito de colonização do mundo da vida de Habermas e suas patologias, na 
qual ocorre uma mediação constante do sistema no mundo da vida, fazendo com que os meios 
dinheiro e poder tornem as relações humanas monetarizadas e burocratizadas, por meio da 
racionalidade estratégica. Posteriormente, será realizada uma apresentação dos conceitos de 
democracia deliberativa e de estado democrático de direito no entendimento de Habermas. 
Democracia deliberativa se trata de uma modalidade de democracia participativa consistente 
em vincular a resolução racional de conflitos políticos às práticas argumentativas ou 
discursivas em diferentes espaços públicos. Portanto, a democracia deliberativa é a 
institucionalização de uma teoria da argumentação pública através de um sistema de direitos 
que assegure a qualquer pessoa uma participação equitativa no processo legislativo. O estado 
democrático de direito, por sua vez, é formado por uma conexão interna entre direito e 
política, visto que o direito e a política somente cumprirão suas respectivas funções de 
neutralizar as expectativas de comportamento (direito) e determinar programas coletivos de 
ação (política), apenas enquanto realizarem funções mútuas entre si, já que o direito empresta 
à política seu próprio meio, trazendo a possibilidade de se governar por meio de leis, 
enquanto a política atribui ao direito a força para se impor de maneira coercitiva. Além disso, 
o vínculo interno entre Estado de direito e democracia pode ser explicado a partir da 
dependência recíproca entre a autonomia privada (direitos humanos) e a autonomia pública 
(soberania popular). Logo após, será realizada uma breve reflexão acerca da crise da 
democracia e do estado de direito da sociedade moderna à luz da democracia deliberativa e do 
estado de direito segundo Habermas. 
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Resumo: No presente trabalho, buscaremos analisar alguns pontos mais essenciais da teoria 
jurídica de Hebert L. A. Hart, jurista inglês pertencente à tradição positivista, tal qual exposta 
em sua obra O Conceito de Direito, publicada em 1961. Hart busca a substituição da “teoria 
imperativa do direito”, de John Austin e Jeremy Bentham, segundo a qual obrigações 
jurídicas consistem em comandos emitidos por um soberano e respaldados em ameaças. Para 
Hart, normas jurídicas não podem ser confundidas com imposições de um soberano, o direito 
não pode ser um sistema de ordens baseadas em ameaças, mas um complexo sistema 
composto pelo que denominou de regras primárias e regras secundárias. As primeiras são 
regras que geram uma obrigação e impõem determinado padrão de conduta. Importante 
destacar aqui a diferença que Hart propõe entre termos uma obrigação e, meramente, sermos 
obrigado, o que condiz com estarmos sob ameaça. As regras secundárias, por sua vez, são as 
que conferem poderes públicos e privados, assim, determinam poderes legislativos e 
adjudicativos, possibilitam a transferência e modificação de obrigações por meio de contratos 
e, sobretudo, fornecem o critério para que se possa reconhecer aquilo que é o direito. O 
conjunto desses dois tipos de regras é o que constituiria o sistema jurídico. Ademais, nesta 
investigação, buscaremos demonstrar como ocorre a relação entre esses dois tipos de regras, e 
como os indivíduos se relacionam com as regras. Para expor as formas de relação do 
indivíduo com as regras, Hart desenvolve os conceitos de ponto de vista interno e externo. Os 
indivíduos que aceitam a validade das regras, fazendo uso delas como razões para justificar 
decisões possuem o ponto de vista interno. Os oficiais do sistema, como os juízes dos 
tribunais, que necessitam resolver problemas relativos à aplicação da lei, devem possuir o 
ponto de vista interno. Já o ponto de vista externo seria possuído por quem se relaciona com 
as leis sem usá-las diretamente como razões para agir. Estes podem cumprir as leis, por 
exemplo, por hábito, desejo de agradar a outros ou medo das sanções. Neste último caso, não 
se usa a própria lei para justificar a existência de uma obrigação e, portanto, uma dada 
decisão. A lei tem sua existência constatada como um fato e a justificativa da decisão tomada 
pelo agente é a ameaça que acompanha a lei. Assim, nesta empreitada, procuraremos analisar 
mais a fundo esses conceitos de "regra", "obrigação" e "ponto de vista interno”, que fornecem 
subsídio à compreensão de uma das mais importantes teorias positivistas do direito.  
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Resumo: Há um denominador comum entre os elementos e configurações da teoria do 
ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, a teoria do discurso de Jurgen Habermas e a ótica 
sociológica da identidade social de Manuel Castells. O escopo do trabalho é elucidar a 
conexão entre essas fisionomias teóricas que se integram no sentido de que se complementam 
pois são três prismas de um único objeto de estudo em comum: a sociedade. A teoria do 
ordenamento jurídico de Noberto Bobbio indica que há um englobamento das normas 
jurídicas pelo ordenamento jurídico, nascendo um conjunto de normas que estão emaranhadas 
entre si, conexas e distribuídas que institucionalizam um sistema jurídico uno e com validade, 
tendo como objetivo criar para o seu destinatário ‘’O sentimento da obrigatoriedade’’, nas 
palavras do autor. Evidencia-se a teoria da soberania: somente aquele sujeito que possui o 
poder político é passível de se organizar o ordenamento jurídico e delimitar as bordas para a 
criação, modificação ou extinção de suas normas e os órgãos e instituições que executam as 
sanções e fixam as regras definidas para a vida em sociedade oriundas deste ordenamento 
jurídico. Neste sentido, a composição dos poderes é pressuposto para a organização e 
definição do ordenamento jurídico e, consequentemente, requisito para a organização das 
estruturas sociais. À teoria do discurso de Jurgen Habermas atribui-se a necessidade de atos 
comunicativos para a efetivação do sistema político, sendo as ações sociais intersubjetivas dos 
agentes sociais indispensáveis para a concretização de uma democracia de qualidade. Desde 
modo, há a necessidade de que as vontades sociais intersubjetivas sejam manifestadas e que 
seja realizado um processo de paridade dessas pretensões sociais para a concretização das 
disposições válidas referentes a convivência social, leia-se ‘’Liberdade Comunicativa’’ nos 
termos de Klaus Gunther. O enfoque sociológico de Manuel Castells sobre os reflexos da 
identidade nas estruturas sociais pode ser sintetizado em um o processo de construção do 
autoreconhecimento ou distanciamento das organizações e demais estruturas da teia social e 
política – ‘’A construção da identidade’’. Se configurando este processo social como 
definidor para a consolidação ou deterioração da sociedade, diga-se, é primordial o 
desenvolvimento dessa construção intersubjetiva de valores para a efetivação dos papeis 
sociais. A disposição comum a partir da análise dos teóricos é: os agentes sociais são dotados 
de intersubjetividade sendo primordial a interiorização e identificação de que são agentes 
comunicativos e necessários ao processo democrático, estes destinatários e sujeitos de direitos 
e deveres que são oriundos do ordenamento jurídico. Destarte, a intersecção entre os 
elementos teóricos apresentados se encontra nos elementos comuns para uma efetivação de 
uma democracia política e democracia social, somando-se a necessidade da organização de 
um ordenamento jurídico pelas estruturas de poder, o gradual processo de construção da 
identidade social, a dinâmica da liberdade comunicativa, resultando em substratos para a 
consumação dos direitos políticos efetivos e ‘’democratização da sociedade’’. 
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Resumo: O trabalho de Axel Honneth ancorado na tradição da escola de Frankfurt pelo viés 
da interlocução interdisciplinar, traz diálogos entre a filosofia, a psicologia e a sociologia para 
compreender a formação da identidade como forma de experiência de reconhecimento 
recíproco que garanta a liberdade individual e coletiva. Para o filósofo a forma prática do 
reconhecimento do direito diz da possibilidade do indivíduo gozar sua autonomia, o contrário, 
seria uma violação, ou experiência de desrespeito, isso ocorre quando o indivíduo sofre a falta 
de um direito, por exemplo, nos grupos marginalizados por privação de seus direitos de 
expressão e de reivindicar seus direitos e de participação nos espaços públicos e exercer sua 
liberdade e discussão democrática. Este estudo pretende examinar a relação entre as demandas 
por reconhecimento e a democracia com base no pensamento de Axel Honneth. O atual 
presidente da Escola de Frankfurt sustenta que todas as demandas sociais por igualdade 
podem ser explicadas como m tipo de luta por reconhecimento em uma das três esferas da 
justiça, a saber, amor, direito e realização. Os déficits de participação democrática existentes 
nas sociedades atuais poderiam ser interpretados à luz do arcabouço teórico de Honneth como 
demandas por reconhecimento na esfera do direito, uma vez que a democracia se constitui 
como uma participação igualitária dos seus respectivos cidadãos nas tomadas de decisões 
políticas relevantes. Desse modo, pessoas que não podem participar em igualdade de chances 
do processo de tomada de decisão estariam sendo desrespeitadas de alguma forma. Isso 
naturalmente não exclui a possibilidade, de que mesmo déficits de participação democráticas, 
em alguns casos possam também se referir a demandas nas outras esferas da justiça como a do 
amor, por exemplo, uma vez que não estaria excluída a possibilidade de pessoas por terem 
recebido cuidado apropriado terem dificuldade em participar de forma autônoma e efetiva das 
tomadas de decisão de sua sociedade. Mas de forma geral, as demandas por maior 
participação democrática poderiam ser compreendidas como lutas pela interpretação do 
princípio da igualdade na esfera do direito.  
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POR UNA REVALORIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS COMUNISTA Y DEL AMOR. 
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Resumen: La necesidad imperiosa de vislumbrar y trazar alternativas frente a un régimen 
político que cada vez va dejando ver más y más sus limitaciones, es producto de un tibio 
despertar de las conciencias. De a poco, se comienzan a trazar caminos que llevan el sello 
indeclinable de la duda y la voluntad de poner fin a una época marcada por el consenso 
liberal, traducido en una crítica radical a su forma política, esto es, al capital-parlamentarismo. 
Para eso, nos armamos con las posibilidades que nos brinda la filosofía política de hacer un 
examen a fondo del mismo. Bajo este entendido queda claro que “la democracia 
parlamentaria es incapaz de poner límites y resistir a los intereses del sistema financiero.” 
Ante esta estrecha frontera, intentaremos mostrar junto a Alain Badiou, la importancia 
estratégica de revalorar la hipótesis comunista como una alternativa radical a los valores 
unidimensionales de la época, capaz de crear nuevas formas de relaciones sociales. Por eso, 
debemos empezar por donde nos parece más evidente, esto es, revalorizar la hipótesis 
comunista y su invariante, para así poder recomponer el rompecabezas mundial agregando las 
piezas que han sido ocultadas adrede, esas que hablan precisamente de revueltas, de justicia 
igualitaria, y de una nueva forma de existencia, basada también y no hay que ser temeroso al 
mencionarlo, en el amor, pues veremos que alternativa política y amor tienen un denominador 
en común: ser un foco de resistencia y transformación de la hegemonía liberal capitalista, en 
nombre de la emancipación y los derechos sociales. Los síntomas de la debacle capitalista ya 
están puestos en la palestra. Los han gritado a pleno sol o bajo la lluvia los millares de 
estudiantes chilenos que han desfilado por las calles desde el 2006 a la fecha una y otra vez, 
los han vociferado los millones de trabajadores que se niegan a lo que debería ser el júbilo de 
la vejez, no por miedo a la edad, sino a una pensión de hambre, los brasileños que han dicho 
con fuerza: ¡fora Temer! Y así, un sinfín de movimientos sociales que ocupan calles y plazas. 
Falta como habíamos anunciado, decretar la enfermedad, y para eso vamos a comprometer 
nuevamente a la filosofía, invitarla a que sospeche, que principalmente sospeche de todo lo 
que parezca consenso o consensual  como nos lo sugiere Badiou para empezar a recomponer 
la idea de crear el paraíso en la tierra, valga decir, el reflorecimiento de la hipótesis 
comunista.  
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade analisar a teoria de Jürgen Habermas acerca da 
compreensão da esfera pública relacionando-a com a constante percepção dos atuais 
movimentos sociais brasileiros, integrantes do terceiro setor, como um meio direto de 
comunicação, portanto, de reivindicação, demanda e participação na sociedade moderna 
capitalista e plural. A partir de um estudo comparativo, por meio de revisão literária, busca-se 
evidenciar a incompatibilidade entre as condições que Habermas expõe como necessárias para 
a participação dos cidadãos no processo de positivação do direito com a estrutura e objetivos 
dos velhos e novos movimentos sociais. Como se há de verificar, os planos, estratégias, 
demandas e projetos adotados pelos novos movimentos sociais, representados em sua maioria 
por ONG's (Organizações Não-Governamentais), integrantes do terceiro setor, não possuem 
um viés político emancipador, não buscam a conscientização dos cidadãos, propiciam a 
integração social por meio da razão prática de uso pragmático, e não moral, à medida que 
objetivam apenas prover a manutenção e verticalização do poder quando assumem as 
responsabilidades do Estado e tornam-se dependentes do repasse de recursos financeiros, 
tanto do poder público, quanto dos organismos internacionais. A autonomia política deve ser 
desejada e o seu exercício pressupõe o agir comunicativo tanto para a tomada de decisão, 
como para a emancipação social enquanto desenvolvimento do ser social. O processo 
democrático precisa ter como fim a integração social e como meio o respeito à condição 
humana, isto significa possibilitar oportunidades de desenvolvimento a todos os indivíduos e 
respeito à soberania popular. A teoria habermasiana deve se constituir para os brasileiros 
como um horizonte normativo, no sentido de que devemos avançar por meio de uma 
democracia deliberativa, não somente com o direito ao voto, mas um tomar parte totalizante 
que possibilite ao indivíduo usufruir inclusive do que é produzido socialmente, tornando-se 
um ser crítico, situado na sociedade, capaz de se comunicar dentro do contexto ideal de fala, 
utilizando a linguagem como meio à integração social. 
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Resumo: O objeto deste trabalho é o artigo “A constelação pós-nacional” de Jürgen 
Habermas. Dessa forma, o debate no qual essa pesquisa se insere é aquele surgido a partir dos 
anos 80, sobre a crise do Estado Nação por conta dos processos de globalização. A 
“Constelação Pós-Nacional” é um conceito apresentado no artigo de mesmo nome, cujo teor 
está centrado na ideia da emergência de problemas que não podem ser solucionados no 
âmbito nacional, muito em função do processo de desmantelamento do Estado moderno em 
razão das transformações econômicas que modificam as características e incumbências 
tradicionais do Estado. Embora o artigo de Habermas se divida em cinco pontos, nos 
ocuparemos apenas do primeiro, que diz respeito às características e pressupostos do Estado 
Nacional e sua relação com o processo de globalização, presentes entre ás páginas 80 a 86 do 
referido artigo. Habermas destaca que o surgimento do Estado nacional é a concretização de 
um longo processo que tem início nas revoluções francesa e americana e descreve quatro 
pressupostos que caracterizam e garantem o sucesso do autocontrole democrático das 
sociedades que se constituem em suas fronteiras: a) O Estado administrador/Fiscal, que seria a 
separação, dentro e através do Estado, entre o âmbito da Política e da Economia; b) O Estado 
territorial, ou seja, a definição das fronteiras físicas da comunidade que atua sobre si própria, 
aqueles que compartilham da ordem social e jurídica regulada pelo direito positivo; c) A 
emergência de uma identidade cultural comum, a integração cultural de uma população, a 
princípio heterogênea, a constituição de um simbolismo cultural, baseado na presunção de 
elementos em comum, como língua e história e que geram unidade e; d) A consolidação do 
Estado constitucional democrático, ou seja, a mudança de um direito de nobres para um 
direito popular, a autolegislação democrática dos cidadãos. A partir dessa categorização dos 
elementos constitutivos do Estado moderno, Habermas reflete de que forma a globalização 
afeta o Estado e modifica suas estruturas. Para o autor, a globalização indica um processo e 
não um resultado final, porque caracteriza um processo espaço temporal de transformação e é 
verificado pela intensificação das relações de troca, de comunicação e de trânsito para além 
das fronteiras. No entanto, o aspecto mais importante desse processo é a globalização 
econômica, a qual destaca quatro fatos: I) a expansão e intensificação do comércio de bens 
industrializados entre os Estados; II) Aumento das empresas transnacionais, em numero e em 
influência econômica; III) aumento dos investimento do exterior e; IV) aceleração de 
movimentação nos mercados financeiros.  Por fim, Habermas tenta demonstrar com isso que 
tais transformações parecem enfraquecer o Estado Nacional, e, por conta disso, questiona a 
capacidade do Estado de se autoconduzir democraticamente frente a esse processo de 
desterritorialização da produção e do consumo, da mudança estrutural do trabalho e a 
emergência de instituições econômicas supranacionais que influenciam o jogo político e 
econômico e que disputam espaço com os estados.  
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Resumo: Nas últimas décadas do século XX, presenciamos o que Françoise Choay denomina 
boom patrimonial, fenômeno coincidente com os processos de redemocratização de diversos 
países. Na esfera do patrimônio cultural, encontram-se minorias que reclamam o 
reconhecimento de suas memórias — confrontadas com memórias oficiais homogeneizadoras. 
A visibilidade, hoje, de memórias marginalizadas, decorre da consolidação do estado 
democrático de direito, em cuja base encontram-se os direitos fundamentais. Na perspectiva 
jurídica, a terceira geração dos direitos fundamentais prevê, entre outras coisas, o direito ao 
patrimônio cultural. Nesse contexto, destacam-se as reivindicações pela repatriação de 
símbolos culturais — no limite, símbolos identitários: Repatriationisdefined as 
thephysicalreturnofanobjectof cultural patrimonyfrom its presentownerto its 
trueownerorguardian, heirsordescendants. Embodied as a gesture, it affords a powerful 
symbol of recognition of the other, to lay bare the appearance of absence in the struggle for 
identity for indigenous peoples. (VERNA, 2011, p.03). O presente artigo disserta, assim, a 
respeito da restituição dos restos mortais de Sarah Baartman (1789-1815) — a Vênus Negra, 
do grupo Khoikhoi — do Museu do Homem em Paris, França, à África do Sul. Baartman 
esteve em exposição no referido museu até 1974, caracterizando estudos científicos e teorias 
raciais dos séculos XIX e XX. Em 1995, o então presidente da África do Sul, Nelson 
Mandela, após o fim do apartheid, solicitou o retorno dos restos mortais de Sarah Baartman 
para que fosse dignamente enterrada em sua terra natal. O embate entre ambos países findou 
apenas em 2002, com a repatriação da Khoikhoi — que representa as mazelas do 
Imperialismo no continente africano. Muitas tensões envolvem os processos de 
reconhecimento dessas memórias trágicas — como bem demonstrou a instituição da 
Comissão da Verdade no Brasil, por exemplo, a respeito das ações no período da Ditadura 
Militar. Assim, visamos refletir essas tensões a partir do dever de memória, defendido por 
Paul Ricoeur, e dos Direitos Humanos como imprescindíveis à dignidade humana, à luz da 
trágica história de SaartjieBaartman.     
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Resumo: Os ideais republicanos e liberais são identificados, dentre outros aspectos, por suas 
concepções sobre a liberdade humana. Esses foram por muitos tratados como incompatíveis 
no âmbito da governança. Estados que garantissem liberdades individuais, certamente 
privariam os indivíduos de mecanismos de efetiva participação coletiva nos processos 
públicos de tomada de decisão. Havia-se, costumeiramente, um antagonismo. Em regra, os 
liberais são defensores das liberdades individuais e sob aspecto político da democracia 
representativa; enquanto que os argumentos do republicanismo, primam pelo prestígio à 
coletividade, defesa da res publica e da democracia participativa. Os fundamentos teóricos 
nos autores Benjamin Constant (1767-1830) e Isaiah Berlin (1909-1997), acolhidos para a 
atualidade, permitem afirmar que é possível a convivência das acepções de liberdades 
políticas trazidas em seus estudos. Não mais tratados de maneira isolada, o estudo parte da 
análise dos conceitos de liberdade positiva e negativa (dos antigos e dos modernos), 
trabalhadas pelos autores, para fundamentar o estudo da atuação popular por meio das 
Agências Reguladoras. A presente pesquisa se apropriará dos conceitos de liberdade, com 
ênfase na liberdade dos antigos (liberdade positiva), que traz fundamentos republicanos para 
Reforma Administrativa do Estado no Brasil, constitucionalizada por meio da Emenda nº 
18/98. Nela, defende-se que os ideários liberais e republicanos convergem. Amplamente 
promovida pela reforma gerencial da administração pública, a gestão participativa se firmou 
como garantidora de democracia e eficiência e representa reflexo de um Estado republicano. 
A Reforma considera as normas jurídicas decorrentes da democracia representativa (nível da 
legalidade) e abre espaço para a criação de mecanismos de controle social das decisões que 
emanam dos órgãos da administração pública e das autarquias especiais (Agências 
Reguladoras). Ainda, e especialmente, amplia a participação direta de interessados (audiência 
ou consultas pública) na construção de normas jurídicas de nível infralegal, que interferirá na 
liberdade individual de seus destinatários (liberdade negativa). Utilizou-se, para o 
desenvolvimento da pesquisa, o método dedutivo com apropriação de pesquisa bibliográfica.    
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Resumo: A crise no Estado de Direito, para Hannah Arendt (1906-1975), além de apresentar 
um esfacelamento de suas instituições, também se revelou como uma ruptura nos elos que 
vinculam um cidadão a outro. A reflexão sobre a condição dos refugiados surge, para Arendt, 
a partir de suas experiências pessoais – alemã e judia que vivenciou todos os impasses e 
agruras da consolidação do Estado Nazista na Alemanha da década de trinta e, após a 
anulação de sua cidadania, consequentemente, viu-se obrigada a procurar refúgio em outros 
países juntamente com milhões de outros judeus e minorias – e como denúncia de que a 
elevação dos Estados Totalitários criou uma “nova forma” de refugiado, que configurou o 
prenúncio de algo perverso na história do Ocidente. Um fato que nossa autora se deparou, ao 
pensar sobre a elevação dos Estados Totalitários e a consequente crise no Estado de Direito, 
foi que ambos estavam relacionados com o surgimento de uma massa de indivíduos 
desenraizados de suas terras natais e desprotegidos do amparo constitucional, que 
paulatinamente desvinculavam-se dos elos que permitiam o reconhecimento de cada indivíduo 
não somente como um cidadão, mas como outro, e que lentamente ocupavam a categoria de 
inimigo objetivo. A categoria de “inimigo objetivo” se evidencia como uma dessas 
instituições, que segundo nossa autora, apesar de ser utilizada inicialmente para fins 
propagandísticos de estabelecimento dos Estados Totalitários, se revela como um dispositivo 
de domínio extremamente eficiente na fundação de um mundo totalitário. Se a crescente 
massa de refugiados abre um vazio nos dispositivos tradicionais de identificação do outro, a 
categoria de inimigo objetivo não se limita a aprofundar este vazio no âmbito público, mas 
avança vorazmente engolfando o espaço da intimidade e da interioridade dos seres humanos, 
deixando atrás de si cascas ocas após o seu estabelecimento. Nesse sentido, nossos interesses 
no presente artigo são: apresentar que o conceito de amizade surge na tradição do pensamento 
Ocidental atrelado a condições fundamentais da existência humana e esboçar que a 
emergência de uma massa de refugiados, no início do século XX, e sua relação com o 
conceito de “inimigo objetivo”, pode ser pensada por Arendt como uma completa perversão 
do enlace amistoso na tradição do pensamento Ocidental. 
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Resumo: Este estudo pretende reconstruir os elementos centrais da concepção de justiça 
como reconhecimento de Axel Honneth com ênfase ao texto em que ele aborda diretamente o 
tema do direito internacional, O reconhecimento entre estados. Honneth neste texto tenta 
mostrar que, apesar de alguns obstáculos iniciais ainda é possível estender o paradigma do 
reconhecimento à esfera do direito internacional. Uma das dificuldades relaciona-se com o 
fato de Hegel, aquele a que Honneth recorre para formular sua teoria em grande medida 
sustenta que as ações dos agentes estatais internacionais se orientam apenas pela 
racionalidade instrumental e interesses nacionais, mas não por considerações morais e por 
reconhecimento de outros entes federados. Outra dificuldade diz respeito à aplicação de um 
vocabulário psicologista aos estados, uma vez que isso parece fazer sentido quando aplicado 
aos indivíduos, mas menos plausível a entidades abstratas como estados nacionais. Entretanto, 
apesar dessas dificuldades, Honneth defende que é possível e promissor aplicar a categoria da 
luta por reconhecimento como uma chave de interpretação das relações entre entes 
supranacionais no direito internacional. Por conseguinte, pretende-se apresentar os principais 
elementos da teoria da justiça baseada no reconhecimento de Honneth e do texto que trata 
especificamente do direito internacional, publicado no livro O ‘eu’ no ‘nós’. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é articular as noções de direito social e direitos 
humanos, como ação da política de Assistência Social no contexto da crise do Estado. Ainda 
que seja debatido na política de Assistência Social a necessidade do Estado garantir tais 
direitos, via diferentes políticas públicas, não foram inicialmente encontrados dentro dos 
documentos que parametrizam a política articulações com a questão dos direitos humanos. O 
que foi possível observar é que no contexto da referida política, o direito social converge com 
os direitos humanos, no sentido de materializar ações de garantia de direitos para a população 
usuária do sistema. Embora os objetivos da Política Pública de Assistência Social seja garantir 
tais direitos - promovendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
(básica e especial) para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem, contribuir com a 
inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e 
serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural e assegurar que ações 
no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 
familiar e comunitária – ela também se configura como um dispositivo de controle da vida 
que age de duas formas: a) atuando sobre alguns direitos que não se materializaram ou que já 
foram rompidos e b) ao garantir tais direitos, parte da fiscalização da vida dos indivíduos, 
garantindo a submissão deles em relação ao Estado. De modo radical, nesse sentido, a 
Assistência Social pode ser entendida como uma mantenedora das próprias desigualdades 
sociais, visto que não tem como um de seus objetivos a mudança estrutural das condições 
sociais de existência. Assim, de modo paradoxal, a Assistência Social necessita de um Estado 
em crise de modo para que em seu discurso possa justificar a busca da garantia ou efetivação 
do bem estar social, ou em suma, sua própria existência enquanto política pública. Tomando 
como ponto de partida a premissa de que a distribuição de renda não é realizada de forma 
igualitária na sociedade e que esta é uma das bases para o funcionamento do sistema 
capitalista, as ações estatais configuram-se como contraditórias (visto que nos encontramos 
em um Estado Capitalista). A Assistência Social acaba criando critérios de exclusão social 
para a sua inclusão do indivíduo e/ou da família na própria política para acesso aos serviços 
ofertados por ela, ao mesmo tempo em que dissemina um discurso sobre a emancipação do 
indivíduo e o desenvolvimento de potencialidades para a busca dos próprios direitos. Nesse 
sentido, para que a Política de Assistência Social possa efetivamente materializar-se na ação 
de defesa de direitos, mais do que ampliar a possibilidade dos usuários dos equipamentos do 
Estado, reconhecer, buscar e exigir seus direitos, afastando-se das estratégias de vigilância e 
monitoramento governamental reconhecendo-se como agente político, ela precisa atuar sobre 
o próprio Estado e seu modo operante, de forma provocar mudanças nas próprias políticas em 
vista de melhor atendimento à população e ampliando os espaços de participação social. 
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Resumo:Discutiremos no início da exposição como Marcuse se apropria do pensamento de 
Freud, dando uma interpretação histórica e crítica aos seguintes conceitos freudianos: 
Princípio de Prazer, de Morte e de Realidade. Marcuse busca nos arquétipos da civilização e 
de sua organização repressiva, explicar as novas formas de controle do capitalismo dando 
atenção especial aos aparatos tecnológicos. Para Marcuse, ao se ultrapassar a repressão básica 
necessária para a vida em sociedade, desenvolveu-se uma mais-repressão, que serve à logica 
da dominação de grupos, que instrumentalizam os interesses da sociedade. Essa nova forma 
de dominação é regida pelo Princípio de Desempenho, o qual representa a forma histórica 
dominante de organização da realidade, orientando o indivíduo reprimido. O filósofo também 
chama atenção para a dessublimação repressiva, esta, tem a tarefa de produzir uma 
consciência feliz, frente à infelicidade da humanidade. Seu papel é de controlar as satisfações 
dos indivíduos dentro de uma ordem pré-estabelecida, substituindo a satisfação mediata por 
uma satisfação imediata, promovendo impulsos íntimos de contentamento social. A crítica da 
tecnocracia, e de sua eficiência técnica e racional a serviço da classe dominante é outro ponto 
importante abordado por Marcuse. O pensador compreende a tecnologia no contexto do 
princípio de desempenho como um novo modo de produção e de organização social, 
salientando, no entanto, que a técnica por si só pode promover tanto o autoritarismo quanto a 
liberdade. A tecnocracia é a eficiência técnica da racionalidade imperialista, e é estimulada e 
está a serviço de uma economia de guerra. A unidimensionalidade de ideias e de pensamento 
marca o avanço da sociedade industrial, que substitui o pensamento crítico por ideias 
obsoletas, criando uma personalidade objetiva, que transfere a subjetividade à maquinaria 
tecnológica. Tudo isso, está atrelado a uma cultura que afirma uma personalidade imposta por 
regimes totalitários onde a felicidade é convertida em ponto de apoio das relações sociais de 
produção. Queremos mostrar o quanto esta cultura afirmativa é em primeiro momento 
irracional, mesmo que tomando como ponto de partida a teoria racionalista, e o quanto ela é 
útil na construção de um molde do tipo ideal que corresponde somente ao interesse das forças 
econômicas dominantes. Iremos finalizar a exposição, buscando entender, quais são para 
Marcuse os lugares sociais que recusam o todo-parte repressivo regido pelo princípio de 
desempenho, e que indicam para a superação dessa formatação instrumentalizada à qual a 
sociedade está submetida. A condição previa para isso é a liberdade em relação à dominação 
da mercadoria, e a busca de uma transformação cultural, material, de consciência e de 
sensibilidade do processo de trabalho e de lazer em relação ao princípio de desempenho. E, ao 
que parece, uma das possibilidades de renascimento dessa rebeldia, está na sublimação 
estética, que reformula e reorganiza a morte e a destruição de forma que invoque uma nova 
consciência personificada e não conformista da obra de arte. 

Palavras-chave: Repressão; Princípio de desempenho; Tecnocracia; Cultura afirmativa; 
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Resumo: O artigo propõe uma aproximação entre a filosofia tardia de Wittgenstein e a 
política, em vista do aprofundamento do debate político e, consequentemente, da própria 
democracia brasileira. Partindo da constatação de que, nos últimos anos, esse tipo de debate 
tem se intensificado no país, expõe-se que o fenômeno apresenta como lado positivo o 
aumento do número de sujeitos que se interessam por questões políticas. Ao crescimento 
quantitativo de sujeitos, porém, parece não acompanhar o crescimento qualitativo dos 
discursos produzidos nessa seara, o que se entende como o lado negativo do fenômeno. 
Consequentemente, radicalizam-se posturas que afastam os interlocutores do debate político 
da possibilidade de firmar entendimentos, expõem a imaturidade do confronto de ideias e 
comprometem o funcionamento da própria democracia. Diante desse quadro, a segunda fase 
da filosofia de Wittgenstein apresenta elementos que servem como categorias para a leitura do 
fenômeno político, em especial, do debate de ideias. Longe de se extrair um conceito de 
política subjacente à filosofia de Wittgenstein, o artigo pretende oferecer uma visão 
alternativa da política e, especificamente, do debate político, lugar em que ideias são expostas 
e discutidas, como um jogo de linguagem. Ocupando-se com a linguagem, o segundo 
Wittgenstein a concebe como a multiplicidade de jogos de linguagem no interior das formas 
de vidas. Tais jogos expõem as diversas possibilidades de se fazer uso das palavras, pois é 
justamente de seu emprego que adquirem significado. A utilização das palavras, contudo, não 
se faz aleatoriamente, porém, obedece às regras que orientam o seu uso, no interior de uma 
forma de vida. Os elementos da filosofia wittgensteiniana como jogos de linguagem e forma 
de vida permitem pensar o debate político como um espaço de busca pela compreensão do 
significado das palavras empregadas e de respeito à diversidade e à pluralidade, que 
certamente podem contribuir para que, na convivência humana, consensos possam ser 
celebrados. 

Palavras-chave: Debate Político; Jogos de Linguagem; Formas de Vida. 

  



 
 

82 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns aspectos do 
empreendimento crítico do filósofo alemão Walter Benjamin (1892-1940), elaborados na 
década de 1920 e relacionados a sua intenção de reestruturação da compreensão da política na 
idade contemporânea. Mais precisamente, nos propomos a remontar alguns traços e 
desdobramentos do projeto de Benjamin de escrever um livro sobre a relação entre vida e 
política. O que o coloca como um precursor do atual debate sobre as dimensões biopolíticas 
das relações de poder e, por sua vez, das crises da democracia e do Estado de Direito. Em 
1920, Benjamin começa a colocar no papel suas ideias sobre a temática da política e conta 
publicar brevemente uma obra sobre o assunto. Segundo correspondências e rascunhos da 
época, a obra deveria possuir três partes: a primeira intitulada “O verdadeiro homem político”, 
que se colocaria como tese principal do livro e trataria das relações mais imediatas entre a 
política e a vida; a segunda parte intitulada “A verdadeira política” abordaria a questão da 
violência, inspiradas sobretudo no pensamento de Georges Sorel (1847-1922) e Erich Unger 
(1887-1950) e serviria como uma espécie de antítese em relação à primeira parte: e, por fim, a 
terceira parte, que não recebeu um título, deveria compreender a crítica da política 
contemporânea através da crítica literária e filosófica do romance utópico Lesabéndio (1913) 
de Paul Scheerbart (1863-1915) acompanhado de uma recensão da obra O espírito da utopia 
(1918) de Ernst Bloch (1885-1977). Tendo em vista a estrutura pensada por Benjamin para 
esse projeto sobre as relações entre vida e política, nossa apresentação visa inicialmente a 
avaliação crítica das qualidades desse verdadeiro homem político através do exame das 
relações entre o corpo vivo humano (Leib) e seus desdobramentos na compreensão político-
antropológica do problema psicofísico da vida humana. E, a partir dessas constatações, 
abordaremos, num segundo momento, a compreensão de Benjamin da vida enquanto mera 
vida (blossesLeben) no contexto de crise da verdadeira política e estabelecimento de relações 
de poder/violência (Gewalt) justificados pelas tradições jurídico-políticas modernas. 
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Resumo: Nosso objetivo é tentar conceber uma reflexão filosófica do que é a cidade 
moderna, tendo como modelo o gueto. Em sua versão mais infamamente conhecida, o gueto 
está historicamente associado ao Gueto de Varsóvia na Polônia sob o jugo e nazista, durante a 
Segunda Guerra Mundial. No entanto, é preciso resgatar alguns do seus elementos históricos 
para perceber sua estreita ligação com o espaço urbano e com a cidade em particular. Dessa 
forma, é possivel mostrar que o gueto, mais do que ser espaço de exclusão, pura e 
simplesmente, funciona como modelo para a organização do espaço da cidade como um 
sistema complexo de circulação, com finalidades governamentais, disciplinares (policiais) e 
biopolíticas variadas, sendo que uma de suas consequências mais sérias é a estigmatização e a 
inação política em nome da segurança. Neste sentido, a linha de contiguidade que se pode 
estabelecer entre a cidade e o gueto não se deve a uma mera questão linguística, pela palavra 
burgo, mas é a face negada e como tal fornece uma imagem paradigmática em negativo da 
cidade moderna.  
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Resumo: O objetivo geral dessa intervenção é fazer uma análise crítica sobre a democracia 
representativa e sua suposta crise, propondo, ao final, uma forma alternativa de enfrentar a 
questão por novos fundamentos e perspectivas. Através de um diálogo entre Ciência Política, 
Direito e psicanálise, pretende-se deslocar o entendimento comum sobre o que é democracia e 
sua função dentro da estrutura econômica, social e simbólica que vivemos, bem como 
questionar as possibilidades e limites da representação, a fim de tentar compreender a atual 
crise e pensar possíveis soluções. Inicialmente, pretende-se discorrer sobre a ideia de crise e 
demonstrar a complexidade inerente ao próprio conceito de democracia (demos-kratos), como 
significante aberto. Busca-se demostrar como o conteúdo positivo do conceito se alterou ao 
longo da perspectiva grega à moderna e como, na prática, a substancia do “demos” e do 
“kratos” está sempre dimensionada por uma estrutura de poder e dominação num momento e 
sociedade particulares. Em segundo lugar, objetiva-se discutir a democracia moderna pela sua 
função Simbólica-Imaginária de construção e sutura do social. Trata-se de analisar (i) a 
importância da democracia como processo, prática e promessa, atrelada ao contexto da 
modernidade; (ii) a relação entre democracia e ideologia. Após, em terceiro lugar, pretende-se 
analisar a relação entre democracia e o sistema econômico, social e simbólico vigente 
atualmente e compreender como essa função supramencionada se concretiza na prática. Como 
desdobramento, o foco é pensar estruturalmente e conjunturalmente sobre a situação daquilo 
que permanece não totalizado, ou seja, daqueles que não são absorvidos pela noção seja 
porque não compõem certo “demos”, seja porque não detêm o “kratos”. Ao final pretende-se 
demonstrar a importância em termos de biopotência e resistência deste resíduo não 
apreendido, desse Real, e demostrar como a democracia como categoria aberta permite sua 
permanente desconstrução e reconstrução produzindo novas apostas de universalidades. 
Assim, busca-se demonstrar a importância dos eventos de ruptura nas ordens estabelecidas e 
de certos mecanismos que, ao invés de anular, reprimir e abafar os antagonismos e as 
diferenças, os integram, permitindo que a democracia se materialize nesse processo.  
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Resumo: Busco iluminar o background de onde surgem as distinções terminológicas 
desenvolvidas por Hannah Arendt em sua obra Sobre a violência (1969). Em minha 
argumentação enfatizo que as reflexões teóricas desenvolvidas pela pensadora alemã na 
referida obra se distanciam da compreensão gloriosa da violência como legitimadora do 
poder. Com efeito, Arendt discute justamente os efeitos negativos da violência quando esta 
invade a cena política e suprime a liberdade dos indivíduos. Sendo assim, intenciono mostrar 
que ocorre uma impossibilidade de equacionamento natural destes termos, na medida em que 
o poder é por excelência duradouro e processual, ou seja, traz consigo o timbre de todas as 
vozes que em concerto o legitima e coloca em marcha a esfera pública. Por sua vez, segundo 
Hannah Arendt, o uso da violência na política indica a prevalência de uma só voz que silencia 
as demais, uma manifestação que consequentemente anula tanto o caráter autônomo do 
sujeito quanto a sua capacidade de agir livremente - os elementos nucleares da ação política. 
Dado que para Arendt, o momento de verdade de um conceito se revela conforme 
perscrutamos sua origem, isto é, a experiência humana originária a partir do qual este é 
forjado na tentativa de sua compreensão, os eventos que ensejaram a démarche em questão 
foram, pois, as rebeliões estudantis de 1968, as discussões a despeito da Guerra do Vietnã e a 
insurgência de meios violentos de resistência. À luz destes fenômenos, segue-se por parte de 
nossa pensadora uma caracterização da violência como corruptora da possibilidade política e 
consequentemente, um impedimento para a democracia participativa, isso porque, 
diferentemente do agir político que pressupõe a autenticidade subjetiva, a violência quando 
posta em execução dentro de governos, via de regra, conduz à um fim que reflete unicamente 
os desejos particulares daqueles que detêm os meios de sua aplicação – exemplarmente os 
campos de concentração e os genocídios ocorridos no limiar do  século XX. Destarte, ser-me-
á possível apontar que poder não se configura como vigor ou força, mas sim, uma emanação 
de um pensamento plural que promove o consenso, de um agir em comum acordo.  
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Resumo: Com passar do século XX, o conceito de humanismo perdeu forças em virtude das 
diversas calamidades que evidenciaram seus paradoxos. Diante disso, um ano após o fim da 
Segunda Guerra Mundial, Martin Heidegger respondera uma carta do teórico Jean Beaufret a 
respeito da necessidade de se manter ou não o termo “humanismo”. Na carta, Heidegger 
expressava que o termo “humanismo” perdeu sentido devido ao esgotamento da tradição do 
esquecimento do ser que ele denomina como “metafísica”, que pauta a própria humanitasdo ser 
humano sobre a noção aristotélica de animal rationale, isto é, de um animal entre outros que se 
difere apenas por sua racionalidade. Tal concepção do humano, sintoma da destituição do sentido 
do ser, levou, para Heidegger, à própria transformação do sentido do homem em “recurso humano” 
(Bestand), e demonstra o paradoxo inerente a todo humanismo, inerente tanto às democracias 
quanto aos piores totalitarismos: a valorização do humano o leva a tornar-se mero “animal 
trabalhador” em serviço da técnica moderna. Para o autor, seria necessário retornar à essência do 
humano para, então, instaurar um novo humanismo, a saber: o homem deve tornar-se “pastor do 
ser”, resguardar sua linguagem e sua pátria (Heimat) e se prostrar mais próximo dos “deuses” que 
dos animais. Continuando a discussão sobre o tema, Peter Sloterdijk pronunciou, em 1999, uma 
conferência que consistia em uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Para ele, 
também no fundo do humanismo vige um paradoxo, mas sua conclusão é diversa à de Heidegger: 
o humanismo, pautado nas grandes literaturas nacionais, se instaura na disputa constante do 
humanitasdomesticador frente a seu avesso animal e, portanto, não é mais do que uma 
(antropo)técnica entre outras de domesticação do humano pelo humano, cuja decadência foi 
evidenciada pelos terrores do século XX. O paradoxo se insere na própria negação do humano, por 
via do humanismo literário (ou seja, da linguagem), de sua condição de animal doméstico — 
paradoxo que engendrou de um só golpe, com a valorização excessiva da pátria, o Holocausto e a 
bomba atômica. Portanto, para Sloterdijk, o esforço de resgate ao humanismo por via de um 
“pastoreio da linguagem” é vão e reforça o próprio humanismo que, hoje, se vê em crise, já que, no 
fundo da humanidade humana, vigora sua condição de vivente. Considerando tal divergência, essa 
comunicação tem por objetivo articular brevemente as duas respostas, inserindo-as em seus 
contextos e evidenciando em que pontos elas se confrontam e quais posturas elas implicam. Para 
isso, nos é necessário primeiro a colocação do texto de Heidegger em seu contexto e, 
posteriormente, a abordagem da conferência de Sloterdijk, parte em que se evidenciará o aporte 
crítico desse último frente a algumas das principais teses heideggerianas, como a recusa à noção de 
pastoreio e a necessidade de se abordar o problema ontológico do humano a partir da perspectiva 
antropológica da domesticação.  
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Resumo: Na década de 1960, em meio aos movimentos de protesto contra a ditadura militar 
vigente naquele período, o movimento dos estudantes secundaristas ganhou destaque junto 
aos demais movimentos de oposição ao sistema de governo. Mais tarde, durante o segundo 
semestre do ano de 2016, a proposta de reforma do Ensino Médio e o Projeto de Emenda 
Constitucional nº 241, que propunha congelar gastos com saúde, educação e assistência social 
por 20 anos, resultou em disputas políticas e mobilização de segmentos da sociedade 
brasileira no sentido de recusar a aprovação de ambas. Para compreender esse contexto, à luz 
da concepção de Hannah Arendt sobre Educação e Política, o presente trabalho teve como 
objetivo estabelecer uma relação entre Educação e Política no pensamento da autora e o 
movimento secundarista de ocupação das escolas públicas brasileiras em 2016. Para alcançar 
tal objetivo foi realizado um estudo do ensaio “A Crise na Educação”, de Arendt, e dos textos 
de Carvalho (2010 e 2014) e Almeida (2008 e 2013). Considerando as características descritas 
por Arendt para a Educação, enquanto prática de apresentação do mundo para os mais novos, 
e de Política, enquanto ação que se concretiza no mundo comum e na pluralidade, entre 
iguais, sem anular as singularidades capazes de revelar o novo, pode-se perceber que a ação 
dos jovens ultrapassou o sentido de apresentação ao mundo comum e significou a própria 
inserção na esfera pública através da ação.  Ao se distanciar da Educação, portanto, é possível 
aproximar o movimento estudantil aos pressupostas da Política em Arendt. Tal movimento 
assumiu as características de ação política por envolver ato e discurso em espaço público, 
envolvendo causas do mundo comum. As reivindicações por melhoria das escolas públicas e 
rejeição das proposta de emenda constitucional envolveram o estabelecimento de uma teia de 
relações comuns entre estudantes de diferentes escolas e espaços geográficos, que, 
conjuntamente, estabeleceram pautas, ações e organização dos espaços ocupados. O 
movimento secundarista representa a beleza e a força da luta pela preservação da tradição do 
mundo comum em oposição a um evento considerado perverso. 
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Resumo: A proposta desse artigo é de relacionar as divergências e convergências entre o 
conceito de banalidade do mal desenvolvido por Hannah Arendt em paralelo às concepções 
sobre perversão propostas pela psicanalista e  ElisabethRoudinesco tendo como base a revisão 
historiográfica entre as duas concepções e análise crítica entre elas. De acordo com Arendt, o 
mal não é de nascença, tampouco hereditário ou de manifestação biológica, para a autora, o 
mal é uma manifestação que não apresenta raiz e por isso se prolifera; o mal é sintoma da 
ausência de reflexão do ser humano. O pensamento que ela desenvolveu nos artigos escritos 
ao New Yorker, na cobertura do julgamento e condenação de AldolfEichmann, que originou o 
livro Eichmann em Jerusálem – um relato sobre a banalidade do mal. Roudinesco, por sua 
vez, como apresenta na obra A parte obscura de nós mesmos – uma história dos perversos, 
acredita no mal como manifestação perversa tendo como referência o processo histórico, o 
que garante que alguns posicionamentos não seriam perversos porque há códigos morais e 
culturais que legitimam determinadas ações, o que, mesmo não sendo perverso, não deixa de 
ser patológico.Entre as suas concepções, a psicanalista reflete sobre a perversão ocorrida em 
regimes totalitários nazifascistas do século XX e considera a naturalidade de ações perversas 
no campo político como sendo códigos morais para a manutenção da vida. Entretanto, a 
consideração do mal para ela é como algo obscuro na condição humana que pode ser sim que 
surja na debilidade de reflexão, mas que pode ser compreendido enquanto uma relação 
histórica por que é uma condição humana.Com as duas autoras, quando analisadas em 
consonância, torna-se possível diagnosticar como as ações democráticas contemporâneas 
brasileiras se enveredam para manifestações que não colaboram para o campo político e, de 
alguma forma, se naturalizam como ações institucionalizadas para manifestações de 
perversões. Nesse caso, serão analisadas as contribuições midiáticas para reverberação de 
práticas e discursos para manifestações públicas de desmoronamento do espaço político e 
democrático. 
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Resumo: Em um momento no qual a democracia se coloca cada vez mais como questão e 
parece ser desafiada naquilo que tem de mais essencial, encontramos na reflexão arendtiana 
um instrumental teórico que pode ajudar-nos sobremaneira a pensar e a compreender aspectos 
fundamentais  da experiência contemporânea. Considerando este contexto, o que pretendo 
destacar e discutir nesta comunicação é o resgate ou a retomada da política, em suas 
determinações democráticas essenciais e fundamentais, que Hannah Arendt parece operar em 
sua obra ao colocar no centro de seu pensamento político a condição humana da pluralidade. 
Neste sentido, pretendo apresentar e discutir alguns aspectos da crítica arendtiana à Tradição 
do Pensamento Político Ocidental, bem como de sua crítica à era moderna, que permitem 
evidenciar a abertura de uma via a partir da qual é possível repensar a política. Pensa-la a 
partir de um lugar outro, diferente daquele legado pela Tradição, partindo, para isso, não das 
categorias e conceitos tradicionais, mas daquela que constitui-se na obra arendtiana como a 
condição de toda a vida política: a condição humana da pluralidade. A noção da pluralidade 
emerge, assim, como uma noção central em função de sua relação fundamental, de seu 
vínculo indissociável, com a política. Como Arendt afirma logo nas primeiras páginas de A 
Condição Humana, a pluralidade é “não apenas a conditiosinequa non, mas a 
conditioperquam de toda a vida política”. O fato de nossa existência ser irredutível à unidade 
é o que parece abrir, portanto, para Arendt, a possibilidade mesma da política. Esta relação 
indissociável fica evidente quando tomamos a crítica que a autora dirige à Tradição do 
Pensamento Político Ocidental iniciada com Platão, na qual é possível perceber com 
suficiente clareza que, na perspectiva arendtiana, foi precisamente por relegar a condição 
humana da pluralidade à sombra, por se ocupar apenas do homem no singular, que esta 
Tradição mostrou-se incapaz de apreender o sentido da política; “de perceber as profundezas 
onde a política se ancora”. Da mesma maneira, a negação da pluralidade apresenta-se como 
uma das questões fundamentais que compõem a crítica arendtiana à modernidade, marcada 
pela alienação do mundo, pela degradação crescente do mundo e do senso comuns e, 
consequentemente, por um esvaziamento do sentido da política. Assim, o que pretendo 
destacar é que, embora não encontremos na obra arendtiana nenhum tipo de modelo ideal a 
partir do qual pudéssemos pensar a democracia contemporânea, a autora abre, com a coragem 
que lhe é peculiar, um caminho que pode nos permitir refletir e responder aos desafios e 
questões de nosso próprio tempo. Se quisermos pensar e interrogar as democracias 
contemporâneas, nas suas dificuldades e limitações, precisamos, antes, refletir sobre o lugar e 
os limites da própria política nas sociedades de nosso tempo. Neste sentido, para iniciar nossa 
reflexão, parece necessário e pertinente que perguntemos com Arendt, afinal, “o que é a 
política”?  
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Resumo: A crise da democracia leva a questionar como os fatos e os agentes sociais 
influenciam na produção, realização e aplicação das normas jurídicas, e ainda, por outro 
lado, como o Direito, marcado por seu caráter regulador impositivo, reflete-se na realidade 
social. Em uma prévia análise do tema, extrai-se como principal problema saber donde se 
retira a legitimidade do Direito para o exercício da atividade modeladora da sociedade. Pois 
bem, entende-se, preliminarmente, que essa legitimidade advém dos próprios contornos de 
formação da sociedade, na qual se procurou encontrar uma ordem legítima apta a garantir a 
convivência social pacífica, no sentido de algo mais do que a mera regularidade condicionada 
pelo costume ou pela situação de interesses, fez-se necessário normas cogentes e aplicáveis. A 
justiça reside no ato de cada indivíduo cuidar do que lhe diz respeito, zelando por suas 
atribuições no agrupamento social, no qual várias vontades individuais se unem para o fito de 
formar a vontade de grupos sociais, deve-se perquirir como a formação, aplicação e 
realização da norma jurídica atua de forma a inibir ou a corresponder a essas vontades, 
sobretudo em se tratando de grupos compostos majoritariamente por indivíduos vulneráveis. 
Nesta linha, compreende-se pela necessidade de revigoramento do Direito, proporcionada 
pelos estudos de sua influência sob as ações sociais, de forma crítica ao pensamento 
puramente dogmatizante, o qual se configura como refém de uma prática dedutivista e 
subsuntiva, que impede o aparecer do Direito naquilo que ele tem/deve ter de transformador: a 
sociedade. Uma segunda problemática que surge no contexto sob análise é o questionamento 
sobre a legítima e real representatividade das diversas camadas populares que compõem a 
sociedade na conjuntura de uma democracia representativa indireta ou, caso assim se entenda, 
semidireta. É fato que diversos grupos de interesses convivem em um mesmo espaço 
geográfico com um governo soberano. A influência política dos grupos financeiramente 
capazes parece comprometer a representação adequada daqueles desprovidos deste poder de 
controle, sobretudo aqueles atingidos por um alto grau de vulnerabilidade, isto é, uma espécie 
de vulnerabilidade maximizada ou exacerbada. Assim questiona-se se é o direito quem influi 
e traça contornos à sociedade ou é a sociedade quem o molda? De fato, ambos, sociedade e 
direito, não atuam separadamente sob suas zonas de influência, mas sim com uma constante e 
mútua incidência de um sobre o outro. Assim, para que se possa aproximar de uma 
democracia real é necessário que as leis venham abarcar e contemplar os anseios da 
sociedade, que está em constante evolução e mudança. 
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Resumo: Ao pensarmos em democracia, e em sua crise, é preciso se remeter a ideia de que 
muitas vezes a sua insuficiência não tira sua validade, como afirma José Afonso da Silva. Ao 
se falar de mulheres, especialmente no âmbito rural, muitas vezes o que se entende é que não 
há de fato uma participação dentro dos espaços políticos, como deveria ser dentro de uma 
concepção democrática de governo. Mais do que isso, se pensarmos que população brasileira 
hoje é composta em mais de 50% de mulheres, é muito estranho nos atentarmos ao fato de 
que não temos o mesmo quórum dentro do Executivo, Legislativo e Judiciário.  Se falarmos 
em democracia, há de se pensar que para que ela seja plena, todos tem de ter acesso a esses 
espaços citados. Também há de se pensar que sua constituição parte hoje pela busca do direito 
de liberdade e não igualdade. Sob a perspectiva arendtiana, de que a real liberdade está ligada 
a participação nas coisas públicas, permite se pensar na democracia, embora em meio a crise, 
ainda como um método pela busca de igualdade entre homens e mulheres. A medida que se 
percebe na atualidade, com a eleição de governos com caráter tão conservadores, uma 
propensão ao totalitarismo, regime este que não é conhecido pelo reconhecimento das 
minorias, afinal nesse tipo de regime se preza pela alienação das formas de pertencimentos, 
que busca transformar o discurso de minorias em supérfluos, situação essa muito vivenciada 
nos movimentos de mulheres, tem se a sensação de que a democracia acaba por fracassar em 
possibilitar a representatividade feminina. A partir da lógica de Hannah Arendt sobre 
democracia e liberdade, este trabalho se debruça na fragilidade da democracia, especialmente 
quando se vê no caso brasileiro em que discursos conservadores tem ganhado força não só 
entre a massa, mas também nos espaços políticos, de modo que a pluralidade de fala dentro 
desses espaços tem perdido a força, especialmente se pensarmos em mulheres no campo. É 
preciso se entender que o processo de emancipação da mulher no campo começou com a 
tomada de consciência de seu papel dentro daquela dinâmica, de seu reconhecimento 
enquanto profissional do campo tanto quanto o homem, e perceber que necessitam de espaços 
para reivindicarem por suas demandas, e que qualquer situação contraditória a essa seria ferir 
o principio de liberdade tão defendido pela democracia. Mais do que isso, é pensar como a 
crise da democracia afeta essas minorias, e maneiras de pela busca dessa pluralidade. 
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Resumo: Costuma-se a apontar duas formas de se conceber a liberdade. De um lado, a 
concepção liberal (negativa) de liberdade como não interferência, também conhecida como 
liberdade individual. Dentre os defensores do modelo liberal destaca-se o filósofo Isaiah 
Berlin, que assevera: “sou livre quando nenhum homem ou grupo de homens interfere na 
minha atividade” (BERLIN, 2008, p. 169, tradução nossa). Mas há também uma outra 
concepção, resgatada pelo republicanismo, de liberdade como não dominação. A diferença 
entre interferência e dominação é ilustrada pelos teóricos do republicanismo pelo exemplo do 
escravo (PETTIT, 1999, p. 22-23): um escravo cujo dono seja extremamente benevolente e 
que sofra mínimas interferências nas usas atividades particulares poderá ser considerado livre 
segundo o modelo liberal, mas não deixaria de deter a condição de escravo e, por isso, não 
será considerado livre ao adotarmos a concepção republicana de liberdade. A concepção 
liberal de liberdade está intimamente ligada ao modelo representativo de governo de matriz 
burguesa. Assim, o sistema representativo de governo se desenvolveu no contexto das 
revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII, caracterizando-se principalmente pela ausência 
do povo na tomada das decisões. Atualmente o sistema representativo passa por um processo 
de ruptura, também chamado de “crise política” ou “crise de representação”. O 
desaparecimento de alternativas reais de escolha conduzem o cidadão a um processo de 
“apatia política” diante da sensação de “total desnecessidade mesmo dos próprios 
instrumentos de escolha dos representantes: as eleições” (STRECK; BOLZAN DE MORAIS, 
2006, p. 157). Muitos autores defendem que a solução da crise política seria a reestruturação 
do sistema representativo de governo, combinando-o com instrumentos de participação 
popular direta, dando origem a um novo sistema: a democracia participativa (BOBBIO, 
1986). Desse modo, indaga-se, com base nas teorias liberal e republicana, se os instrumentos 
de participação popular nas decisões políticas são realmente aptos para superar ou amenizar a 
crise do modelo representativo de governo. A hipótese aventada é que a prevalência da 
concepção liberal (negativa) de liberdade no agir e vivenciar dos cidadãos esvazia a 
potencialidade emancipatória dos mecanismos de participação direta na política. Desse modo, 
sugere-se que a efetividade dos instrumentos de participação popular nas decisões políticas 
demandaria a implementação do modelo republicano de liberdade e o desenvolvimento das 
virtudes cívicas dos cidadãos. 
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Resumo:  O presente artigo tem como objetivo principal investigar os conceitos de Poder, 
Disciplina e Vigilância propostos por Michael Foucault nos espaços formativos escolares no 
contexto da sociedade contemporânea. Ainda, analisar as implicações do trabalho pedagógico 
na escola referente a disciplina dos corpos estudantis, que tornam os alunos seres suscetíveis a 
repressão e sujeitos aptos as coibições ordenadas por uma sociedade regularizadora. Segundo 
Michael Foucault as relações de poder não estão exclusivamente centradas no Estado, pois 
funcionam de forma circular e alcançam todo o corpo social, em que não existe um poder 
exterior, de modo que, forma-se uma teia de relações concretizando que todo tipo de interação 
seriam vínculos que se articulam de poder. Por consequência a disciplina e a vigilância atuam 
como mecanismos de controle que através de técnicas minuciosas tem por objetivo moldar o 
comportamento dos seres humanos para se tornarem suscetíveis a obediência e subservientes 
a norma. Desta maneira, tais mecanismos acarretam na produção de corpos dóceis, ou seja, 
sujeitos submissos, passivos, obedientes que se encaminham na contramão do objetivo 
pedagógico das mesmas instituições, que é o de formar indivíduos autônomos, pensantes, 
críticos e reflexivos. Para análise desses apontamentos foi fundamental a contribuição de 
Michael Foucault, por meio de um estudo bibliográfico das obras Microfísica do Poder 
(1996) e Vigiar e Punir (1999). Dessa forma na primeira parte foi feito uma definição 
conceitual dos termos: Poder, Disciplina e Vigilância para que a partir deles, na segunda 
parte, fosse possível realizar uma análise das instituições de ensino caracterizadas como 
aparelhos para vigiar e punir. Como resultado, concluímos que há a necessidade de que, os 
profissionais educacionais compreenderem os mecanismos disciplinares frequentemente 
utilizados nas instituições de ensino, a fim de que haja possibilidades emancipatórias de se 
pensar a escola enquanto formadora e interceptora de espaço e tempo de liberdade e 
autonomia. 
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Resumo: Qual é a experiência fundamental da política? A boa política, a autêntica, está na 
experiência de interagir com o outro. É a experiência da pluralidade, na qual os agentes 
identificam-se e separam-se na sua singularidade. Em outros termos, ao mesmo tempo em que 
somos humanos, somos indivíduos; o que significa que participamos das preocupações tecidas 
no espaço público, mas nossa manifestação, nosso segundo nascimento, é singular, fundado 
nas intrincadas malhas de nossos desejos e preconceitos. É por intermédio da ação política 
que a liberdade toma corpo no seio da vida pública. Por outro lado, a esfera privada é onde 
cuidamos de nossa intimidade e dos negócios próprios à sobrevivência, ou seja, à vida 
biológica. Quando assumimos a vida pública, deixamos de lado a preocupação com a 
sobrevivência. Na verdade, devemos nos interessar pelas questões pertinentes à comunidade, 
aos cidadãos. Ora, é nesse espaço plural que o novo emerge, na opinião expressa em presença 
do outro, a qual, presença, é fator decisivo para a legitimação da realidade da ação humana e 
da política autêntica. A incapacidade da experiência plural tolhe qualquer manifestação da 
liberdade. A dinâmica da história aponta caminhos sombrios no crescente domínio do homem 
sobre o mundo. Desde os Gregos à Modernidade, com o advento da ciência, guerras e 
revoluções, observamos, segundo Arendt, movimentos contrários à atividade política 
autêntica, na qual a pluralidade tece o sentido da comunidade. É também com essa 
preocupação, ou seja, da manifestação da liberdade no espaço público, que desponta a 
religião. Qual papel estaria subordinado a ela? Contribuiria para a troca sadia de opiniões? 
Aceitaria participar da comunidade frente à diversidade de opiniões? A autora, segundo 
alguns comentadores, deixa revelar certa ambiguidade sobre tal tema: há momentos em que 
faculta à religião, particularmente a cristã, uma forma de unir a comunidade, como a Aliança 
de Abraão. Em outros momentos, os quais têm a nossa preferência, alude à questão da 
transcendência para o sobrenatural e à questão de sentimentos apolíticos e até antipolíticos, 
como a bondade e a compaixão. Com efeito, são questões que retiram a religião do palco 
político, porém, o que poderíamos dizer da teologia da prosperidade, da busca desenfreada 
dos bens de salvação nos dias atuais? A resposta, para isso, estaria na sociedade de massas e, 
portanto, não mais no espaço em que a pluralidade de opiniões tece a malha da política 
autêntica. Por outro lado, a partir da perspectiva da doutrina, a opinião religiosa não aceita o 
diverso, embora tenha o poder de unir os homens numa comunidade. A troca de opiniões, 
com o enfrentamento de pensamentos opostos e liberais, não seria bem aceito pelo religioso, o 
qual se posiciona contrário ao político, uma vez que defende a transcendência, não a 
transcendência na imanência, mas a que apela para o divino. O religioso, assim, teria que se 
preocupar apenas com a sua individualidade. Por fim, com esta comunicação, procuraremos 
expor aspectos importantes do pensamento de Arendt, especificamente, o papel da religião e a 
participação no espaço público. 
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Resumo: Este texto propõe apresentar o pressuposto de parresía política e seu vinculo com a 
democracia segundo Michel Foucault. A noção de parresía significa “dizer a verdade”, 
conceito que aparece pela primeira vez na literatura grega em Eurípedes e posteriormente nos 
textos patrísticos do século IV e V, em Foucault a noção de parresía surge no curso de 1981 e 
1982 dedicado à Hermenêutica do Sujeito e em seu curso O Governo de Si e dos Outros  
ministrado no Collège de France nos anos de 1982 e 1983 o qual iremos nos valer para este 
trabalho. Foucault retoma à noção de parresía da tragédia de Íon do texto de Eurípedes, onde 
apresenta uma base mítica da parresía democrática, bem como definindo a  parresía como 
uma  prática humana, sendo um direito de  uma prática política ou de uma politica-estatutária, 
pois torna-se estatutário pelo fato de exercer o poder pelo dizer, de um dizer-a-verdade. Nesse 
sentido o sujeito portador de um falar que reclamando justiça contra aquele que o oprime diz a 
verdade. A parresía é uma atividade livre, uma atividade corajosa daquele que toma a palavra 
para denunciar, protestar, isto é um franco-falar. Foucault ao tratar da parresía  na cultura 
grega antiga alega que esta noção é análoga a  isegoria que é  o direito de falar, o direito 
estatutário de falar, e isso contribuiu para a constituição da polís, tal como constitutivo da 
democracia. Em suma a noção de parresíaesta vinculada a noção de democracia, contudo de 
modo paradoxal, pois como mostra Foucault Íon não é exatamente um portador da parresía, 
mas sim é aquele que se utiliza de elemento constitucional que oportuniza o acesso a ela. 
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Resumo: Objetiva-se mostrar que a restrição do espaço político traz como consequência a 
crise da democracia em decorrência do afastamento da participação política dos cidadãos em 
uma reflexão no pensamento de Hanna Arendt e seus escritos. Verifica-se que o afastamento 
da participação não se reduz apenas as formas de governo autoritários e totalitaristas, mais 
também na democracia representativa em que o direito de agir politicamente limita-se a 
escolher um ou mais representantes, dando fim ao espaço político bem como a ação política 
como Arendt concebe, e com isso o homem é incapaz de exercer a cidadania. Ser cidadão é 
participar efetivamente da vida política, expor as opiniões sobre tópicos da vida pública e 
ouvir as opiniões dos demais para que em conjunto conduzam o país no qual todos detêm 
responsabilidade. A coisa pública - o espaço político - é o mundo comum artificial entre os 
cidadãos. A política é invenção do homem entre homens na qual paira sua condição de 
pluralidade, que significa o vínculo entre indivíduos distintos que vivem no mesmo mundo. 
Isto é, no singular o homem nunca pode ser considerado político, visto que é no discurso 
voltado a outros homens que constitui a ação política por excelência. Porém a política perde 
sentido quando não há um espaço público destinado a exposição dos diferentes pontos de 
vista entre as pessoas; ocorre o equívoco de nomear o governo como política formando um 
desarranjo, que por sua vez transfere a responsabilidade para com o mundo aos representantes 
e ao governo – conjunto de instituições que representam formalmente o exercício do poder 
constituindo o Estado – submetendo o homem a condição de passividade e impotência diante 
da orientação que segue a sociedade. Com a crise da democracia observa-se o indivíduo que 
se relaciona com o Estado em um vínculo de subordinação em detrimento da participação 
política conduzida por suas próprias convicções em encontro as opiniões dos outros. O texto 
está dividido em três segmentos: análise do que é espaço político enquanto local público 
destinado a participação entre indivíduos com características únicas; a relação entre a 
democracia representativa da sociedade contemporânea com a perda do espaço político; uma 
ideia sobre a possibilidade de restauração do espaço político e a conciliação da tecnologia 
neste processo de reformulação. 
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Resumo: Este texto tem o objetivo de apresentar uma discussão sobre os efeitos provocados 
pela Indústria Cultural e Consumo nas relações humanas e, propriamente dito, na vida dos 
sujeitos sociais e o quanto a sociedade de consumo tem influenciado na formação do pensado 
infantil. O estudo é fruto das reflexões relacionadas ao Projeto de Pesquisa – “Indústria 
Cultural, Educação e Trabalho Docente na Primeira Infância: da semiformação à emancipação 
humana” da Universidade Estadual de Londrina atrelado ao processo de pesquisa relacionado 
ao Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia na UEL. Acreditamos que neste cenário 
marcado pela lógica da Indústria Cultural as necessidades de vida humana foram substituídas 
pelas supérfluas situações de vida, sendo que essas passaram a ser as necessárias aos olhos de 
indivíduos iludidos pela mercadoria e pela lógica consumista. Para isso, partimos de um 
estudo bibliográfico à luz dos fundamentos da teoria crítica em Adorno e Horkheimer (1985)  
e outros estudiosos da teoria crítica, no qual fazem uma crítica aos impactos desta lógica na 
vida das pessoas, sejam elas adultos e crianças. Como resultado parcial da pesquisa, 
acreditamos que mesmo que o consumo seja impactante na vida das pessoas, estas precisam 
exercer o pensamento crítico e elaborado em favor de novas perspectivas de vida que se 
distanciem desse conceito equivocado sobre a vida social via utilidade. Essa pesquisa, embora 
em andamento, precisa ser cada vez mais compreendida, a fim de que possamos desenvolver 
novos olhares para a sociedade do consumo, que venham a ser superados os valores 
mercadológicos e consumistas. 
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Resumo: Compreender a participação popular na democracia é entender o percurso histórico 
dessa forma de governo e como a liberdade e a ação política se relacionam no espaço público. 
Para tanto, serão utilizados como base os estudos desenvolvidos por Hannah Arendt, sobre o 
papel do cidadão como ser ativo no contexto da democracia contemporânea. Faz-se necessário 
analisar a influência da participação popular na efetivação da democracia contemporânea e 
compreender a ação e a liberdade política. Agir politicamente é considerar o espaço público 
existente e como a pluralidade é compreendida na sociedade. A democracia é uma forma de 
governo que na contemporaneidade é marcada pela representatividade. Os cidadãos, neste 
caso, atuam de forma indireta na política. O essencial para o pleno exercício da ação política é 
que os cidadãos exerçam a democracia participativa, isto é, mesmo com a preponderância da 
representatividade, é necessário que os cidadãos encontrem os espaços públicos existentes e a 
partir destes busquem alcançar os seus direitos e de toda a coletividade. Será apresentado o 
CRAS como um espaço público para o exercício da democracia participativa e 
potencializador da ação política do homem. 
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Resumo: As teorias sobre os mecanismos de subjetivação presentes nos escritos de Michel 
Foucault refletem sobre o processo pelo qual o sujeito se coloca, em suas diversas relações 
possíveis, diante do objeto.Assim, fazer filosofia seria efetuar uma análise nas condições nas 
quais se formaram ou modificaram essas relações. A partir desse princípio, refletir sobre os 
mesmos mecanismos de subjetivação presentes na educação brasileira hoje, demanda um 
olhar sobre as condições nas quais as relações de poder proporcionam uma apropriação por 
parte dos sujeitos subjetivados de estratégias disciplinares específicas. Para tanto, pretende-se 
discutir o papel das tecnologias na formação das massas, seu impacto na sociedade e na 
educação, sobretudo a partir das redes sociais. Trata-se de um esforço de identificar, no 
interior dos processos seletivos e incitadores das tecnologias, as ferramentas propícias para a 
negação da liberdade. Não se pode analisar as relações de poder sem se passar pelo modo 
como os discursos emergem a partir das incitações propiciadas pelos mecanismos de 
dominação representados hoje pelas redes sociais. Nesse sentido, propõe-se aqui um diálogo 
entre Michel Foucault e a teoria das massas de Hannah Arendt, sobretudo em sua 
compreensão das massas como precursoras de regimes totalitários e da violência. Além disso, 
busca-se uma interpretação dos mecanismos subjetivantes presentes na dinâmica das redes 
sociais afim de investigar seus riscos e possibilidades em tempos de instabilidade e 
acirramento do debate político, bem como suas consequências para a sociedade. Trata-se 
enfim de resgatar um princípio de educação como percurso de autonomia e de singularidades, 
para além das estratégias totalitárias.   

Palavras-chave: Política; Foucault; Arendt; Autonomia; Subjetivação. 
  



 
 

100 
 

TEMPO DO TRABALHO E TEMPO DA AÇÃO EM HANNAH ARENDT 

 
Thiago Dias da Silva 

Filosofia-USP e Centro de Estudos Hannah Arendt-FDUSP 
E-Mail: thdiass@yahoo.com.br 

 
Resumo: A crítica à modernidade feita por Hannah Arendt em A condição humana aponta 
para uma série de características e desenvolvimentos perigosos das sociedades 
contemporâneas. Dentre estes perigos, está o surgimento de uma sociedade de trabalhadores, 
no interior da qual a atividade do trabalho tende a eclipsar as demais atividades humanas. Este 
avanço se dá por meio da submissão das temporalidades e dos sentidos próprios a cada 
atividade à temporalidade e aos sentidos do trabalho. Dentre as atividades absorvidas pelo 
trabalho, está a ação, “a atividade per quam da política”, que perde seu sentido quando imersa 
na temporalidade dos interesses ou da construção de carreiras políticas – esta perda de sentido 
da política está na base das crises da democracia que dão título ao evento. Se levarmos em 
conta ainda a conceitualização arendtiana do totalitarismo como o oposto da política, notamos 
que a submissão da política ao trabalho favorece a permanência e o crescimento de elementos 
capazes de se cristalizar em um novo totalitarismo. O texto aqui apresentado representa o 
esforço de trazer para o tema do evento consequências de uma tese mais ampla, segundo a 
qual o tempo tem papel particularmente importante no pensamento de Arendt. 
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Resumo:Acrise da Democracia e do Estado de Direito Brasileiro é consequência da ausência 
de um processo de formação educacional, de modo que o papel dos cidadãos no âmbito do 
Estado Democrático de Direito é fundamental para a gênese de instrumentos eficazes no 
enfrentamento de grandes desafios que as sociedades modernas apresentam. É imprescindível 
desenvolver a capacidade de reflexão crítica para que se possa contribuir efetivamente com 
ações que visem afastar as vulnerabilidades das Democracias e do Estado de direito no século 
XXI na dinâmica da vida, em decorrência das rápidas transformações nas complexas 
sociedades modernas, bem como é importante a busca incessante de novas respostas para os 
variados problemas que a contemporaneidade apresenta. Tais crises se dão pela ausência de 
um pensar voltado para as problemáticas humanas em decorrência de uma evolução que saiu 
do controle da própria humanidade e, também, em razão de condutas e práticas inadequadas 
que afetam tanto o aspecto de ordem econômica e de ordem social, facilitando a utilização e 
perpetuação de modelos socioeconômicos incompatíveis com o pacto social representado pelo 
Poder Constituinte, dando ensanchas a um modelo de organização política e social que 
excluem ao invés de incluir, contribuindo à perpetuação de instituições fragilizadas que, em 
verdade, funcionam em potência, mas nunca em ato, pois se sabe que tal modelo estatal não 
possibilita a garantia de direitos e ao mesmo tempo abandona os cidadãos deixando-os à 
margem da sociedade, não possibilitando uma atuação efetiva na construção da Democracia, 
em decorrência da ausência de compreensão do paradigma do Estado Democrático de Direito 
com seus pressupostos e exigências. Nesse processo de formação do ser humano, a educação 
e cultura jurídico-constitucionais sobre “o que é Constituição” são imprescindíveis e 
contribuem para que não haja uma ignorância política e jurídica, a fim de evitar uma 
incompatibilidade com a Democracia, que pressupõe em sua essência a participação do povo, 
inclusive na elaboração das leis.   
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Resumo: O livro Levando direitos a sério, de Ronald Dworkin, apresenta e defende como 
principal tese a ideia que indivíduos ou grupos podem ter direitos legais para além dos 
direitos explicitamente providos pelas regras que compõem o ordenamento legal de uma 
sociedade. O autor compreende que indivíduos podem ter direitos a decisões judiciais 
específicas, mesmo nos casos controversos, os chamados hard cases, ou casos em que 
nenhuma regra requer claramente uma decisão judicial em vez de outra. Tratando de teoria do 
direito, busca-se uma melhor compreensão daquelas questões que são frequentemente 
discutidas neste eixo temático, como a afirmação de que algum indivíduo tem o direito, ou a 
obrigação jurídica para realizar reivindicações e exigências. A teoria sempre questiona: o que 
é direito? Em uma disputa, por exemplo, as partes envolvidas normalmente discordam a 
respeito do que é “de direito”. Logo “obrigação jurídica” seria apenas aquilo que “o direito” 
enuncia como tal? Tem esta obrigação algo a ver com a obrigação moral? As mesmas razões 
para cumprir as obrigações jurídicas servem para a moral? Ronald Dworkin estabelece seus 
argumentos, contrapondo-os com a visão de diferentes pensadores, como inicialmente 
compila ideias de Jeremy Bentham, Jerome Hall, Henry Hart, Sachs, Austin, Herbert Hart, 
entre outros. Sua principal objeção refere-se à compreensão positivista, sucintamente descrita 
na obra, que reúne, na visão do autor, três aspectos principais: os testes que distinguem regras 
válidas no ordenamento jurídico (tratados como pedigree normativo); o conjunto dessas 
regras como co-extensivo ao “direito”; e a obrigação de vínculo da regra jurídica, e, na 
ausência desta, a inexistência da obrigação.Para fins deste estudo, será realizada uma análise 
aprofundada dos argumentos positivistas de Herbert L. A. Hart e da oposição a eles de 
Dworkin, para analisarmos o modelo de regras descrito nesta e em outras literaturas. 
Inicialmente, Dworkin faz uma distinção entre princípios e regras jurídicas, sendo que os 
primeiros possuem importância e relevância superiores às regras. Sob este aspecto, sabendo 
que existem casos que não podem ser solucionados através da aplicação direta das regras, 
como princípios levariam a decisões em hard cases? Na visão de Dworkin, os positivistas 
aceitariam a discricionariedade dos juízes, a qual possibilita a escolha da opção que os juízes 
julgassem mais adequada como resposta a um hard case, sem que esses juízes estivessem 
vinculados a uma decisão em especial. Dworkin é um opositor dessa tese, dizendo que não 
levaríamos direitos a sério se os casos fossem decididos da forma acima descrita. Compreende 
que os juízes devem rejeitar esta possiblidade de que escolhas interfiram no direito. Para 
Dworkin, essas questões de direito estão diretamente relacionadas com a moral, que seria 
determinante para a existência de uma resposta certa para um hard case. Afinal, como alguém 
poderia dispor de direitos se estes dependessem da discricionariedade dos magistrados? Este 
resumo buscou introduzir os pilares da discussão, para a comunidade acadêmica, daquilo que 
será abordado em estudos futuros do projeto de iniciação científica. 
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Resumo: O trabalho desenvolve o capítulo da dissertação sobre o diagnóstico da natureza da 
crise a partir da Hannah Arendt, relativo a compreensão, propondo que a compreensão é uma 
resposta crítica à crise. Mostra-se como a crise para Arendt está ligada à modernidade e à 
perda dos parâmetros estabelecidos pela tradição. A herança que a crise da modernidade gera 
o abandono, a ruptura com a própria ideia tradição. Com este cenário surgem duas respostas à 
crise, que colocam a política em cheque. Neste mote, apresenta-se a compreensão como 
diálogo com a crise e uma resposta crítica para a crise. A resposta preconceituosa para a crise 
apenas aguça a crise, e a crítica proporciona a oportunidade para um novo início e a vivência 
real e única sobre a crise. Nessa dualidade, o interminável diálogo com a crise é apresentado 
como aquele que propicia uma resposta crítica à crise, que abre a oportunidade para a política 
no meio da crise. A crise está associada aos acontecimentos que questionam se a política é 
possível – e perpetuam certas mentalidades ainda para os países que se dizem livres. 
Enquanto isso, a ideia de compreensão é apresentada pelo encontro com a crise. A crise como 
o grande ponto de presentificação para a tradição e compreensão. Entendida como o diálogo 
com a crise, a compreensão toma a ideia de um constante confronto de pensá-la por meio de 
uma atualização da tradição e do debate entre diferentes opiniões. Desta noção, conclui-se que 
a compreensão é o processo que entende-se como a resposta crítica à crise, e que propicia uma 
oportunidade para a ação política. Portanto, segundo se defende, o caminho alternativo para a 
doutrinação ideológica – existente mesmo nos países que se dizem livres – é por meio de uma 
compreensão, uma resposta crítica à crise. 
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Resumo: Essa pesquisa visa, tendo como norte o livro “O Direitos dos Povos” de John 
Rawls, analisar a pertinência da primeira parte da teoria ideal rawlsina, no tocante ao processo 
de construção e consolidação de uma convivência harmônica entre os Estados e, ao mesmo 
tempo, demonstrar a relevância que Rawls atribui ao Direitos Humanos para se alcançar esse 
objetivo.  A falibilidade das propostas jurídicas transnacionais, somando-se com a ausência de 
participação dos líderes, das instituições, e a falta de interesse dos indivíduos, impedem 
avanços significativos nessa esfera. Com as constantes violações às normas de Direitos 
Humanos, ocorridas principalmente no século XX, é possível perceber que esse direito não 
tem merecido a devida atenção, tampouco o devido respeito por parte de alguns países. À 
vista disso, o pensamento de Rawls expresso no referido livro tem ganhado notoriedade, pois 
esse filósofo apresenta alguns elementos que acredita que, se forem observados, pode 
conduzir ao estabelecimento de uma “Sociedade de Povos” e, consequentemente, a um 
“Direito dos Povos”. Para se atingir esse ideal, ele divide o seu livro em quatro partes. Num 
primeiro momento, Rawls apresenta a primeira parte da Teoria Ideal, em que ele apresenta o 
“Direito dos Povos” como utopia realista, os princípios do “Direito dos Povos” entre outras 
questões. Num segundo instante, Rawls expõem a segunda parte da Teoria Ideal, no qual ele 
explica sobre os Direitos Humanos, a hierarquia de consulta decente, a tolerância de povos 
não liberais entre outras considerações. Já na terceira parte, o filósofo em voga discorre sobre 
a Teoria não Ideal, comentando acerca das Sociedades Oneradas, da justiça distributiva entre 
os povos dentre outros temas. Na quarta parte, Rawls manifesta a sua conclusão. Desse modo, 
intenta-se, a partir do aludido livro, demonstrar o pensamento rawlsiano expresso na primeira 
parte de sua teoria ideal, bem como a relevância dos Direitos Humanos para a sua concepção 
de Direito Internacional. Nesse estudo, utilizar-se-á de pesquisa baseada no método dedutivo, 
realizando uma abordagem bibliográfica, valendo-se dos escritos de Rawls e de seus 
comentadores. Ao final, procura demonstrar que a primeira parte da teoria ideal e o respeito 
aos Direitos Humanos ocupam um papel central no que diz respeito a formação de uma ordem 
mundial pacífica.  
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