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Para uma teoria geral da políticaPara uma teoria geral da política



A A grandegrande dicotomia:dicotomia:
PÚBLICO x PRIVADOPÚBLICO x PRIVADO

•• ÉÉ denominadadenominada umauma grandegrande dicotomiadicotomia porpor doisdois
motivosmotivos::

•• 11-- DivideDivide oo universouniverso emem duasduas esferasesferas
reciprocamentereciprocamente exclusivasexclusivas queque englobamenglobam nelasnelas
todostodos osos entesentes..

•• 22-- TendeTende aa convergirconvergir emem suasua direçãodireção outrasoutras
dicotomiasdicotomias..



Definição dos termos da dicotomiaDefinição dos termos da dicotomia

•• Definidos independentemente um do outro, ou Definidos independentemente um do outro, ou 
apenas um é definido e o outro ganha conotação apenas um é definido e o outro ganha conotação 
negativa.negativa.

•• 11--DefiniDefini--se o termo forte. (Ex: Público=forte)se o termo forte. (Ex: Público=forte)

•• 22--Consequentemente, o outro termo é o fraco Consequentemente, o outro termo é o fraco 
(Ex: Privado=fraco)(Ex: Privado=fraco)

•• 33--Fraco=nãoFraco=não--forte. Assim, forte. Assim, 

Privado= nãoPrivado= não--públicopúblico



Os limites dos termosOs limites dos termos
•• AmbosAmbos delimitamdelimitam--sese reciprocamentereciprocamente nono sentidosentido dede queque aa esferaesfera dodo
públicopúblico chegachega atéaté ondeonde começacomeça aa esferaesfera dodo privadoprivado ee vicevice--versaversa..

•• AA discussãodiscussão secularsecular entreentre eleseles éé geralmentegeralmente acompanhadaacompanhada ee
complicadacomplicada porpor juízosjuízos dede valorvalor contrapostoscontrapostos,, poispois aoao aumentaraumentar aa
esferaesfera dodo privadoprivado diminuidiminui--sese aa dodo públicopúblico.. DoDo mesmomesmo modo,modo, aoao
aumentaraumentar aa dodo público,público, aa dodo privadoprivado éé enfraquecidaenfraquecida..

Onde ocorre a dicotomiaOnde ocorre a dicotomia
•• EmEm gruposgrupos sociaissociais ondeonde jájá ocorreuocorreu aa diferenciaçãodiferenciação entreentre oo queque

pertencepertence àà coletividadecoletividade ee oo queque pertencepertence aosaos singularessingulares.. DeDe
modomodo geral,geral, entreentre aa sociedadesociedade globalglobal ee eventuaiseventuais gruposgrupos menores,menores,
comocomo aa família,família, porpor exemploexemplo..



AS DICOTOMIAS AS DICOTOMIAS 
CORRESPONDENTESCORRESPONDENTES

•• PúblicoPúblico xx PrivadoPrivado possuipossui relevânciarelevância conceitual,conceitual, classificatóriaclassificatória ee
atéaté axiológicaaxiológica.. NelaNela convergemconvergem outrasoutras dicotomiasdicotomias tradicionaistradicionais ee
recorrentesrecorrentes queque aa completamcompletam ee atéaté podempodem substituísubstituí--laslas..

•• AA seguir,seguir, ilustramosilustramos asas trêstrês principaisprincipais destacadasdestacadas porpor NobertoNoberto
BobbioBobbio::

Sociedade de iguais X Sociedade de desiguaisSociedade de iguais X Sociedade de desiguais

Lei X ContratoLei X Contrato

Justiça Comutativa X Justiça DistributivaJustiça Comutativa X Justiça Distributiva



Sociedade de iguais X Sociedade de desiguaisSociedade de iguais X Sociedade de desiguais
•• Sendo o Direito um ordenamento de Sendo o Direito um ordenamento de 

relações sociais, poderelações sociais, pode--se dividir em se dividir em 
dois tipos de relações: entre iguais e dois tipos de relações: entre iguais e 
entre desiguais.entre desiguais.

IGUAISIGUAIS DESIGUAISDESIGUAIS

--IrmãosIrmãos

--ParentesParentes

--AmigosAmigos

--HóspedesHóspedes

--EstadoEstado

--FamíliaFamília

--Deus versus homensDeus versus homens

Sociedade de desiguaisSociedade de desiguais
•• O Estado é caracterizado por O Estado é caracterizado por relações de subordinação ente relações de subordinação ente •• O Estado é caracterizado por O Estado é caracterizado por relações de subordinação ente relações de subordinação ente 

governantes e governadosgovernantes e governados, entre detentores do poder de comando e , entre detentores do poder de comando e 
destinatários do dever de obediência, que são relações de desiguais.destinatários do dever de obediência, que são relações de desiguais.

Sociedade de iguaisSociedade de iguais
•• A sociedade natural dos jusnaturalistas ou a sociedade de mercado dos A sociedade natural dos jusnaturalistas ou a sociedade de mercado dos 
economistas são relações de iguais (também chamada de coordenação), economistas são relações de iguais (também chamada de coordenação), 
na medida em que são elevados a modelo de uma esfera privada na medida em que são elevados a modelo de uma esfera privada 
contraposta à esfera pública.contraposta à esfera pública.



NOTASNOTAS
IGUAISIGUAIS DESIGUAISDESIGUAIS

--Estado de naturezaEstado de natureza

--Esfera econômicaEsfera econômica

--Sociedade civilSociedade civil

--Estado civilEstado civil

--Esfera políticaEsfera política

--Estado políticoEstado político

•• AA famíliafamília éé direcionadadirecionada àà esferaesfera privadaprivada quandoquando éé
superadasuperada porpor umauma organizaçãoorganização maismais complexacomplexa (cidade,(cidade,
Estado,Estado, etcetc..))

•• ParaPara KANT,KANT, oo públicopúblico refererefere--sese aoao positivismo,positivismo, poderpoder
coativocoativo,, pertencentepertencente aoao soberanosoberano.. JáJá oo privado,privado, aoao
naturalismo,naturalismo, ee sese fundamentafundamenta nana propriedadepropriedade ee
contratocontrato..



Lei x ContratoLei x Contrato

•• NegócioNegócio jurídicojurídico..
•• LeiLei:: PÚBLICAPÚBLICA.. ContratoContrato:: PRIVADOPRIVADO..
•• DireitoDireito públicopúblico:: postoposto pelopelo detentordetentor dodo supremosupremo
poderpoder ee reforçadoreforçado pelapela coação,coação, assumeassume formaformapoderpoder ee reforçadoreforçado pelapela coação,coação, assumeassume formaforma
específicaespecífica dede leilei..

•• DireitoDireito privadoprivado:: conjuntoconjunto dasdas normasnormas queque osos
singularessingulares estabelecemestabelecem parapara regularregular suassuas
recíprocasrecíprocas relaçõesrelações mediantemediante acordosacordos bilaterais,bilaterais,
istoisto é,é, independentementeindependentemente dada regulamentaçãoregulamentação
pública,pública, sobresobre oo princípioprincípio dada reciprocidadereciprocidade..



Doutrina do Direito NaturalDoutrina do Direito Natural
•• QuandoQuando nãonão háhá umum poderpoder público,público, oo contratocontrato éé
aa formaforma típicatípica comcom queque osos indivíduosindivíduos singularessingulares
regulamregulam suassuas relaçõesrelações nono estadoestado dede naturezanatureza..

•• Por que o contrato não é encarado como um Por que o contrato não é encarado como um •• Por que o contrato não é encarado como um Por que o contrato não é encarado como um 
fundamento legítimo do Estado?fundamento legítimo do Estado?

11-- Porque ele é revogável pelas partes, diferentemente do Porque ele é revogável pelas partes, diferentemente do 
vínculo que une o Estado aos cidadãos, o qual é vínculo que une o Estado aos cidadãos, o qual é 
permanente e irrevogávelpermanente e irrevogável

22-- Porque o Estado pode requerer o sacrifício da vida dos Porque o Estado pode requerer o sacrifício da vida dos 
cidadãos, que é um bem contratualmente indisponível.cidadãos, que é um bem contratualmente indisponível.



Justiça comutativa X distributivaJustiça comutativa X distributiva
•• JustiçaJustiça comutativacomutativa:: presidepreside àsàs trocastrocas.. PretendePretende queque duasduas
coisascoisas sejamsejam trocadastrocadas dede formaforma justa,justa, e,e, parapara isso,isso, ambasambas
devemdevem terter igualigual valorvalor.. OO bembem sese trocatroca pelopelo bembem (no(no comércio,comércio,
dinheirodinheiro porpor mercadoriamercadoria;; nono trabalho,trabalho, aa remuneraçãoremuneração pelaspelas
tarefas)tarefas) ee oo malmal sese trocatroca pelopelo malmal (no(no direitodireito civil,civil, aa justajusta
indenizaçãoindenização pelopelo danodano;; nono direitodireito penal,penal, aa penapena pelopelo crime)crime)..indenizaçãoindenização pelopelo danodano;; nono direitodireito penal,penal, aa penapena pelopelo crime)crime)..
ElaEla regularegula aa sociedadesociedade dede iguaisiguais..

•• JustiçaJustiça distributivadistributiva:: aa autoridadeautoridade públicapública éé responsávelresponsável pelapela
distribuiçãodistribuição dede honrashonras e/oue/ou obrigaçõesobrigações.. PretendePretende queque sejaseja
dadodado aa cadacada umum oo queque lhelhe cabecabe comcom basebase emem critérioscritérios variáveisvariáveis
segundosegundo aa diversidadediversidade dasdas situaçõessituações ouou segundosegundo osos pontospontos dede
vistavista.. “A“A cadacada umum segundosegundo oo mérito,mérito, aa necessidadenecessidade ouou oo
trabalho”trabalho”.. RegulaRegula aa sociedadesociedade dede desiguaisdesiguais..



A cautela necessária para tais A cautela necessária para tais 
correspondênciascorrespondências

•• AA coincidênciacoincidência entreentre asas dicotomiasdicotomias jamaisjamais éé
perfeitaperfeita.. UmUm exemploexemplo éé famíliafamília:: dentrodentro dodo
Estado,Estado, elaela éé umum institutoinstituto dede direitodireito privado,privado,
mas,mas, aoao mesmomesmo tempo,tempo, umauma sociedadesociedade dedemas,mas, aoao mesmomesmo tempo,tempo, umauma sociedadesociedade dede
desiguais,desiguais, ee estaesta regidaregida pelapela justiçajustiça distributivadistributiva..
OutroOutro exemploexemplo éé aa sociedadesociedade internacionalinternacional:: éé
umauma sociedadesociedade dede iguaisiguais (formalmente)(formalmente) ee regidaregida
pelapela justiçajustiça comutativa,comutativa, habitualmentehabitualmente referidareferida àà
esferaesfera dodo públicopúblico..



REGRA GERALREGRA GERAL
•• Excluindo os casosExcluindo os casos--limites expostos, de modo geral, temlimites expostos, de modo geral, tem--
se a seguinte regra de divisão:se a seguinte regra de divisão:

--DIREITO PRIVADODIREITO PRIVADO --DIREITO PÚBLICODIREITO PÚBLICO

--JUSTIÇA COMUTATIVAJUSTIÇA COMUTATIVA

--SOCIEDADE DE IGUAISSOCIEDADE DE IGUAIS

--CONTRATOCONTRATO

--JUSTIÇA DISTRIBUTIVAJUSTIÇA DISTRIBUTIVA

--SOCIEDADE DE SOCIEDADE DE 
DESIGUAISDESIGUAIS

--LEILEI



O uso axiológico da grande O uso axiológico da grande 
dicotomiadicotomia

•• Público/privado possuem também um significado Público/privado possuem também um significado 
valorativo. No seu uso descritivo comum, como valorativo. No seu uso descritivo comum, como 
visto anteriormente, são tidos como contraditórios. visto anteriormente, são tidos como contraditórios. 
Do mesmo modo, o significado valorativo de um Do mesmo modo, o significado valorativo de um 
tende a ser oposto ao do outro, no sentido de que tende a ser oposto ao do outro, no sentido de que tende a ser oposto ao do outro, no sentido de que tende a ser oposto ao do outro, no sentido de que 
se um é tido como positivo, o outro será visto se um é tido como positivo, o outro será visto 
como negativo, ou vicecomo negativo, ou vice--versa. Daí derivam duas versa. Daí derivam duas 
concepções diversas da relação entre público e concepções diversas da relação entre público e 
privado: o privado: o PRIMADO DO PRIVADOPRIMADO DO PRIVADO sobre o sobre o 
público e o público e o PRIMADO DO PÚBLICOPRIMADO DO PÚBLICO sobre o sobre o 
privado.privado.



O primado do privadoO primado do privado

•• SeSe afirmaafirma atravésatravés dada difusãodifusão ee recepçãorecepção dodo direitodireito
romanoromano nono OcidenteOcidente.. Assim,Assim, oo direitodireito privadoprivado romano,romano,
emboraembora tendotendo sidosido nana origemorigem umum direitodireito positivopositivo ee
histórico,histórico, transformatransforma--sese atravésatravés dada obraobra secularsecular dede
juristas,juristas, glosadoresglosadores ee outros,outros, numnum direitodireito natural,natural, atéatéjuristas,juristas, glosadoresglosadores ee outros,outros, numnum direitodireito natural,natural, atéaté
tornartornar--sese novamentenovamente emem positivo,positivo, comcom validadevalidade
absoluta,absoluta, considerandoconsiderando--oo dessadessa formaforma comocomo direitodireito dada
razão,razão, istoisto é,é, dede umum direitodireito cujacuja validadevalidade passapassa aa serser
reconhecidareconhecida independentementeindependentemente dasdas circunstânciascircunstâncias dede
tempotempo ee lugarlugar..



•• HegelHegel:: direitodireito privadoprivado éé oo ““direitodireito abstratoabstrato”” ee direitodireito
públicopúblico éé oo “direito“direito constitucional”constitucional”..

•• MarxMarx:: quandoquando falafala dede direitodireito ee desenvolvedesenvolve umauma críticacrítica
ideológicaideológica aa ele,ele, refererefere--sese sempresempre aoao direitodireito privadoprivado.. AA
este,este, eleele criticacritica suasua identificaçãoidentificação comcom oo direitodireito

O primado do privadoO primado do privado

este,este, eleele criticacritica suasua identificaçãoidentificação comcom oo direitodireito
burguês,burguês, ee aoao direitodireito público,público, aa suasua concepçãoconcepção
tradicionaltradicional dodo EstadoEstado ee dodo poderpoder políticopolítico..

•• KelsenKelsen:: direitodireito privadoprivado éé comocomo relaçõesrelações jurídicas,jurídicas,
comocomo relaçõesrelações “de“de direitodireito”,”, nono sentidosentido maismais própriopróprio ee
estritoestrito dodo termo,termo, enquantoenquanto oo direitodireito públicopúblico éé vistovisto
comocomo relaçõesrelações dede poderpoder..



•• UmUm dosdos eventoseventos queque revelarevela aa persistênciapersistência dodo direitodireito privadoprivado
sobresobre oo públicopúblico éé aa resistênciaresistência queque oo direitodireito dede propriedadepropriedade
opõeopõe àà ingerênciaingerência dodo poderpoder soberano,soberano, ee portantoportanto aoao direitodireito
porpor parteparte dodo soberanosoberano dede expropriarexpropriar osos bensbens dodo súditosúdito..

•• ParaPara Bodin,Bodin, éé injustoinjusto oo príncipepríncipe queque violaviola semsem motivomotivo justojusto ee
razoávelrazoável aa propriedadepropriedade dede seusseus súditossúditos,, poispois istoisto éé umauma
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•• ParaPara Bodin,Bodin, éé injustoinjusto oo príncipepríncipe queque violaviola semsem motivomotivo justojusto ee
razoávelrazoável aa propriedadepropriedade dede seusseus súditossúditos,, poispois istoisto éé umauma
violaçãoviolação dasdas leisleis naturaisnaturais aa queque todostodos estãoestão submetidossubmetidos..

•• HobbesHobbes reconhecereconhece queque osos súditossúditos sãosão livreslivres parapara fazerfazer tudotudo
aquiloaquilo queque oo soberanosoberano nãonão proibiu,proibiu, ee oo primeiroprimeiro exemploexemplo queque
lhelhe vemvem àà mentemente éé “a“a liberdadeliberdade dede comprarcomprar ee vendervender ee dede fazerfazer
outrosoutros contratoscontratos umum comcom oo outro”outro”..



•• ParaPara Locke,Locke, aa propriedadepropriedade éé umum direitodireito naturalnatural,, poispois nascenasce dodo esforçoesforço
pessoalpessoal nono estadoestado dede naturezanatureza antesantes dada constituiçãoconstituição dede poderpoder políticopolítico,, ee
porpor issoisso devedeve terter seuseu livrelivre exercícioexercício garantidogarantido pelapela leilei.. AtravésAtravés dede LockeLocke aa
inviolabilidadeinviolabilidade dada propriedadepropriedade --queque compreendecompreende todostodos osos outrosoutros direitosdireitos
individuaisindividuais naturaisnaturais (liberdade,(liberdade, vida)vida) ee indicaindica aa existênciaexistência dumaduma esferaesfera dodo
indivíduoindivíduo autônomaautônoma emem relaçãorelação aoao poderpoder públicopúblico-- tornatorna--sese umum eixoeixo dada
concepçãoconcepção liberalliberal dodo Estado,Estado, aa maismais consciente,consciente, coerentecoerente ee
historicamentehistoricamente relevanterelevante teoriateoria dodo primadoprimado dodo privadoprivado sobresobre oo públicopúblico..

O primado do privadoO primado do privado

historicamentehistoricamente relevanterelevante teoriateoria dodo primadoprimado dodo privadoprivado sobresobre oo públicopúblico..

•• ÉÉ elevadaelevada porpor ConstantConstant aa emblemaemblema dada liberdadeliberdade dosdos modernosmodernos
contrapostacontraposta àà liberdadeliberdade dosdos antigos,antigos, ee defendedefende queque aa tendênciatendência éé aa esferaesfera
privadaprivada sese alargaralargar emem detrimentodetrimento dada esferaesfera pública,pública, senãosenão aoao pontoponto dada
extinçãoextinção dodo Estado,Estado, aoao menosmenos atéaté suasua reduçãoredução aosaos mínimosmínimos termostermos..
ReduçãoRedução queque SpencerSpencer traduztraduz comocomo::

SociedadesSociedades militaresmilitares dodo passadopassado xx SocSoc.. IndustriaisIndustriais dodo presentepresente ,,
entendidaentendida exatamenteexatamente comocomo aa contraposiçãocontraposição entreentre antigoantigo predomíniopredomínio dodo
públicopúblico ee oo atualatual predomíniopredomínio dodo privadoprivado..



O primado do públicoO primado do público
•• FundaFunda--sese sobresobre aa contraposiçãocontraposição dodo interesseinteresse coletivocoletivo aoao interesseinteresse
individualindividual ee sobresobre aa necessárianecessária subordinaçãosubordinação destesdestes emem relaçãorelação àqueles,àqueles,
bembem comocomo sobresobre aa irredutibilidadeirredutibilidade dodo bembem comumcomum àà somasoma dosdos bensbens
individuaisindividuais..

•• “O“O indivíduoindivíduo devedeve renunciarrenunciar àà própriaprópria autonomiaautonomia emem favorecimentofavorecimento aoao
enteente coletivocoletivo (nação,(nação, classe,classe, comunidadecomunidade dodo povopovo......)”)”..

•• TodasTodas asas teoriateoria dodo primadoprimado dodo públicopúblico possuempossuem oo mesmomesmo princípioprincípio:: OO
TODOTODO VEMVEM ANTESANTES DASDAS PARTESPARTES.. TalTal idéiaidéia vemvem dede AristótelesAristóteles ee éé
posteriormenteposteriormente difundiadifundia porpor HegelHegel..

•• “O“O bembem dada totalidade,totalidade, umauma vezvez alcançado,alcançado, transformatransforma--sese nono bembem dasdas
suassuas partes”partes”.. EmEm outrasoutras palavras,palavras, oo máximomáximo bembem dodo indivíduoindivíduo nãonão éé
alcançadoalcançado atravésatravés dede seuseu esforçoesforço pessoal,pessoal, dodo própriopróprio bembem dede cada,cada, masmas
dada contribuiçãocontribuição queque cadacada umum juntamentejuntamente comcom osos demaisdemais dádá
solidariamentesolidariamente aoao bembem comumcomum segundosegundo asas regrasregras dada comunidadecomunidade..



•• OO primadoprimado dodo públicopúblico significasignifica oo aumentoaumento dada intervençãointervenção
estatalestatal nana regulaçãoregulação coativacoativa dosdos comportamentoscomportamentos dosdos
indivíduosindivíduos ee dosdos gruposgrupos infrainfra--estatais,estatais, ouou seja,seja, oo caminhocaminho
inversoinverso aoao dada emancipaçãoemancipação dada sociedadesociedade civilcivil emem relaçãorelação aoao
EstadoEstado.. OO EstadoEstado foifoi poucopouco aa poucopouco sese reapropriandoreapropriando dodo
espaçoespaço conquistadoconquistado pelapela sociedadesociedade civilcivil burguesaburguesa atéaté
absorvêabsorvê--lolo completamentecompletamente nana experiênciaexperiência extremaextrema dodo EstadoEstado
totaltotal (total(total nono sentidosentido exatoexato dede queque nãonão deixadeixa espaçoespaço algumalgum

O primado do públicoO primado do público

totaltotal (total(total nono sentidosentido exatoexato dede queque nãonão deixadeixa espaçoespaço algumalgum
forafora dede si)si)..

•• HegelHegel:: filosofiafilosofia dodo direitodireito queque sese desdobradesdobra emem filosofiafilosofia dada
históriahistória emem queque sãosão julgadasjulgadas épocasépocas dede decadênciadecadência (onde(onde sese
manifestamanifesta aa supremaciasupremacia dodo direitodireito privado,privado, comocomo aa idadeidade
imperialimperial romana)romana) ee épocasépocas dede progressoprogresso (onde(onde oo direitodireito
públicopúblico sese sobrepõe,sobrepõe, comocomo aa idadeidade modernamoderna queque assisteassiste aoao
surgimentosurgimento dodo grandegrande EstadoEstado territorialterritorial ee burocrático)burocrático)..



Dois processos paralelosDois processos paralelos

•• Primado do público sobre o privado = política sobre a economia.Primado do público sobre o privado = política sobre a economia.

•• Prova disso é que o processo de intervenção dos poderes públicos Prova disso é que o processo de intervenção dos poderes públicos 
na regulação da economia é designado como processo de na regulação da economia é designado como processo de 
““publicização do privadopublicização do privado”, que também é acompanhado e ”, que também é acompanhado e 
complicado por um processo inverso chamado de “complicado por um processo inverso chamado de “privatização do privatização do 
públicopúblico”. Ao contrário do que havia previsto Hegel, as relações do ”. Ao contrário do que havia previsto Hegel, as relações do públicopúblico”. Ao contrário do que havia previsto Hegel, as relações do ”. Ao contrário do que havia previsto Hegel, as relações do 
tipo contratual (privadas) não foram inferiorizadas, mas tipo contratual (privadas) não foram inferiorizadas, mas 
reemergiram à fase superior das relações políticas sob duas formas:reemergiram à fase superior das relações políticas sob duas formas:
Nas relações entre grandes organizações sindicais para a formação Nas relações entre grandes organizações sindicais para a formação 
e renovação de contratos coletivos e nas relações entre partidos e renovação de contratos coletivos e nas relações entre partidos 
para a formação das coalizões de governo. para a formação das coalizões de governo. 

•• Estado: mero mediador desses conflitos através da representação Estado: mero mediador desses conflitos através da representação 
moderna do contrato social ou em fase de degeneração.moderna do contrato social ou em fase de degeneração.



O SEGUNDO SIGFINICADO DA DICOTOMIAO SEGUNDO SIGFINICADO DA DICOTOMIA

•• Distinção conceitualDistinção conceitual
•• Habermas: “o exercício da dominação política é efetivamente Habermas: “o exercício da dominação política é efetivamente 
submetido à obrigação democrática da publicidade”.submetido à obrigação democrática da publicidade”.

Público ou SecretoPúblico ou Secreto

Publicidade e poder invisívelPublicidade e poder invisível
•• Fórmula transcendental do direito público de Kant: “ações relativas ao Fórmula transcendental do direito público de Kant: “ações relativas ao 
direito de outros homens que não são conciliáveis com a publicidade são direito de outros homens que não são conciliáveis com a publicidade são 
injustas”.injustas”.

•• Teoria dos Teoria dos arcana imperiiarcana imperii: “o poder do príncipe é tão mais eficaz e : “o poder do príncipe é tão mais eficaz e 
condizente com seu objetivo quanto mais invisível for”, pois o controle condizente com seu objetivo quanto mais invisível for”, pois o controle 
público retarda a decisão e o vulgo é desprezado por ter fortes paixões público retarda a decisão e o vulgo é desprezado por ter fortes paixões 
que lhe impedem de formar uma opinião racional do bem comum.que lhe impedem de formar uma opinião racional do bem comum.



A SOCIEDADE CIVILA SOCIEDADE CIVIL
•• Sociedade civil: esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado.Sociedade civil: esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado.

•• Estado: órgão do poder coativo.Estado: órgão do poder coativo.

•• Conjunto das idéias do mundo burguês:Conjunto das idéias do mundo burguês:

•• --Direitos naturais ao indivíduoDireitos naturais ao indivíduo; descoberta das ; descoberta das relações interrelações inter--individuais individuais •• --Direitos naturais ao indivíduoDireitos naturais ao indivíduo; descoberta das ; descoberta das relações interrelações inter--individuais individuais 
(econômicas) sem necessidade de poder coativo(econômicas) sem necessidade de poder coativo, visto que se auto, visto que se auto--
regulam; Thomas Paine (“a regulam; Thomas Paine (“a sociedadesociedade é criada por nossas é criada por nossas necessidadesnecessidades, e , e 
o o EstadoEstado, por nossa , por nossa maldademaldade, (...) pois o homem é bom”);  Em suma, a , (...) pois o homem é bom”);  Em suma, a 
dilatação do direito privado em detrimento do direito públicodilatação do direito privado em detrimento do direito público ou ou 
político, que tem poder coativo.político, que tem poder coativo.

•• Num sentido não estritamente marxiano, podeNum sentido não estritamente marxiano, pode--se falar na se falar na sociedade civil sociedade civil 
como uma infracomo uma infra--estruturaestrutura e no e no Estado como uma superestruturaEstado como uma superestrutura..



A sociedade civilA sociedade civil

•• Grupos de luta de emancipação, formação de contraGrupos de luta de emancipação, formação de contra--poderes.poderes.
•• Três figuras: Três figuras: prépré--condiçãocondição do Estado (o que ainda não é estatal), do Estado (o que ainda não é estatal), 

antíteseantítese do Estado (o que se opõe como alternativa ao Estado) e da do Estado (o que se opõe como alternativa ao Estado) e da 
dissoluçãodissolução e fim do Estado.e fim do Estado.

•• É nela onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, É nela onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, 
ideológicos, religiosos que as instituições estatais têm a obrigação de ideológicos, religiosos que as instituições estatais têm a obrigação de 
resolver.resolver.resolver.resolver.

•• Organizações de classe Organizações de classe --> grupos de interesses (defesa dos direitos civis, > grupos de interesses (defesa dos direitos civis, 
de libertação da mulher, ...): Partidos políticos, os quais selecionam e de libertação da mulher, ...): Partidos políticos, os quais selecionam e 
transmitem as demandas da sociedade civil para se tornarem objeto de transmitem as demandas da sociedade civil para se tornarem objeto de 
decisão política.decisão política.

•• Quando as demandas não são atendidas Quando as demandas não são atendidas --> ingovernabilidade> ingovernabilidade
•• Ingovernabilidade Ingovernabilidade --> Crise de legitimidade> Crise de legitimidade
•• Opinião pública: pública expressão do consenso e dissenso. Sem ela, a Opinião pública: pública expressão do consenso e dissenso. Sem ela, a 
esfera civil perderia sua própria função e desapareceria.esfera civil perderia sua própria função e desapareceria.



A interpretação MarxianaA interpretação Marxiana
•• Substitui “sociedade natural” por “sociedade civil”, pois a toma Substitui “sociedade natural” por “sociedade civil”, pois a toma 
como conjunto das relações interindividuais que estão fora ou como conjunto das relações interindividuais que estão fora ou 
antes do Estado, subtraindo desse modo seu papel préantes do Estado, subtraindo desse modo seu papel pré--estatal estatal 
(defendido pelos jusnaturalistas).(defendido pelos jusnaturalistas).

•• Coincide com o estado de natureza hobbesiano, que é “a guerra Coincide com o estado de natureza hobbesiano, que é “a guerra 
de todos contra todos”.de todos contra todos”.

•• Na tradição jusnaturalista, chamaNa tradição jusnaturalista, chama--se “sociedade civil” aquilo que se “sociedade civil” aquilo que 
hoje é dito “Estado”.hoje é dito “Estado”.

•• Na tradição jusnaturalista, chamaNa tradição jusnaturalista, chama--se “sociedade civil” aquilo que se “sociedade civil” aquilo que 
hoje é dito “Estado”.hoje é dito “Estado”.

•• Transferência da imagem de estado de natureza hipotética para a Transferência da imagem de estado de natureza hipotética para a 
realidade histórica da realidade histórica da burguesiaburguesia (classe politicamente (classe politicamente 
emancipada).emancipada).

•• “Homem egoísta” como sujeito: dele só pode nascer uma “Homem egoísta” como sujeito: dele só pode nascer uma 
sociedade anárquica, ou melhor, despótica. sociedade anárquica, ou melhor, despótica. 



Marx X GramsciMarx X Gramsci

•• Não diversamente de Marx, também Gramsci considera as Não diversamente de Marx, também Gramsci considera as 
ideologias como parte da superestrutura; mas diversamente de ideologias como parte da superestrutura; mas diversamente de 
Marx, que chama a sociedade o conjunto de relações econômicas Marx, que chama a sociedade o conjunto de relações econômicas 
constituitivas da base material, Gramsci chama de sociedade civil constituitivas da base material, Gramsci chama de sociedade civil 
a esfera na qual agem os aparatos ideológicos que buscam a esfera na qual agem os aparatos ideológicos que buscam 
exercer a hegemonia e, através dela, obter o consenso.exercer a hegemonia e, através dela, obter o consenso.exercer a hegemonia e, através dela, obter o consenso.exercer a hegemonia e, através dela, obter o consenso.

•• Neste ponto, Gramsci, inconscientemente, recupera o significado Neste ponto, Gramsci, inconscientemente, recupera o significado 
jusnaturalista de sociedade civil como sociedade fundada sobre o jusnaturalista de sociedade civil como sociedade fundada sobre o 
consenso. Porém, difereconsenso. Porém, difere--se dela ao dizer que a sociedade de se dela ao dizer que a sociedade de 
consenso não é por excelência o Estado, mas, sim, a que surge a consenso não é por excelência o Estado, mas, sim, a que surge a 
partir da extinção do Estado.partir da extinção do Estado.



O sistema HegelianoO sistema Hegeliano
•• Sociedade civil como momento intermediário da eticidade, posto Sociedade civil como momento intermediário da eticidade, posto 
entre a família e o Estado, permite a construção de um esquema entre a família e o Estado, permite a construção de um esquema 
triádico que se contrapõe aos dois modelos diádicos precedentes: o triádico que se contrapõe aos dois modelos diádicos precedentes: o 
aristotélico, baseado na dicotomia família/Estado e o jusnaturalista, aristotélico, baseado na dicotomia família/Estado e o jusnaturalista, 
baseado na dicotomia estado de natureza/ estado civil.baseado na dicotomia estado de natureza/ estado civil.

•• O que diferencia a sociedade civil de Hegel daquela de seus O que diferencia a sociedade civil de Hegel daquela de seus 
predecessores não é tanto o seu retrocesso em direção à sociedade predecessores não é tanto o seu retrocesso em direção à sociedade predecessores não é tanto o seu retrocesso em direção à sociedade predecessores não é tanto o seu retrocesso em direção à sociedade 
prépré--estatal, quanto a sua identificação com uma forma que é estatal, estatal, quanto a sua identificação com uma forma que é estatal, 
porém imperfeita. A sociedade civil hegeliana representa o primeiro porém imperfeita. A sociedade civil hegeliana representa o primeiro 
momento de formação do Estado, o Estado jurídicomomento de formação do Estado, o Estado jurídico--administrativo.administrativo.

•• Sociedade civil = figura histórica (“Estados antigos não continham Sociedade civil = figura histórica (“Estados antigos não continham 
em seu seio uma sociedade civil” e “... a descoberta da sociedade em seu seio uma sociedade civil” e “... a descoberta da sociedade 
civil pertence ao mundo moderno”)civil pertence ao mundo moderno”)

•• Mais que uma sucessão entre fase préMais que uma sucessão entre fase pré--estatal e fase estatal da estatal e fase estatal da 
eticidade, a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado eticidade, a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado 
representa a distinção entre um Estado inferior e um Estado representa a distinção entre um Estado inferior e um Estado 
superior.superior.



O sistema HegelianoO sistema Hegeliano

•• AA razãorazão pelapela qualqual HegelHegel colocoucolocou oo conceitoconceito dede EstadoEstado
acimaacima dodo conceitoconceito aa queque sese tinhamtinham vinculadovinculado osos seusseus
predecessorespredecessores devedeve serser buscadabuscada nana exigênciaexigência dede explicarexplicar
porpor queque sese reconhecereconhece aoao EstadoEstado oo direitodireito dede solicitarsolicitar
dosdos cidadãoscidadãos oo sacrifíciosacrifício dede seusseus bensbens (através(através dosdosdosdos cidadãoscidadãos oo sacrifíciosacrifício dede seusseus bensbens (através(através dosdos
impostos)impostos) ee dada própriaprópria vidavida (quando(quando declaradeclara aa guerra)guerra)..
OO queque caracterizacaracteriza oo EstadoEstado comcom respeitorespeito àà sociedadesociedade
civilcivil sãosão asas relaçõesrelações queque apenasapenas oo Estado,Estado, ee nãonão aa
sociedadesociedade civil,civil, estabeleceestabelece comcom osos outrosoutros EstadosEstados..



A tradição jusnaturalistaA tradição jusnaturalista

•• O modelo aristotélico mostra que o Estado é o prosseguimento O modelo aristotélico mostra que o Estado é o prosseguimento 
natural da sociedade familiar, de sociedade doméstica ou família natural da sociedade familiar, de sociedade doméstica ou família 
e o modelo hobbesiano (ou jusnaturalista), para o qual o Estado e o modelo hobbesiano (ou jusnaturalista), para o qual o Estado 
é a antítese do estado de natureza, da é a antítese do estado de natureza, da societas naturalissocietas naturalis constituída constituída 
por indivíduos hipoteticamente livres e iguais por indivíduos hipoteticamente livres e iguais 

•• O modelo aristotélico, por exemplo, se percebe em Bodin: “O O modelo aristotélico, por exemplo, se percebe em Bodin: “O •• O modelo aristotélico, por exemplo, se percebe em Bodin: “O O modelo aristotélico, por exemplo, se percebe em Bodin: “O 
Estado é a sociedade civil que pode subsistir por si só sem Estado é a sociedade civil que pode subsistir por si só sem 
associações ou organismos, mas não sem família” associações ou organismos, mas não sem família” 

•• Outro modelo jusnaturalista, de Kant: : “O homem deve sair do Outro modelo jusnaturalista, de Kant: : “O homem deve sair do 
estado de natureza, no qual cada um segue os caprichos da estado de natureza, no qual cada um segue os caprichos da 
própria fantasia, e unirprópria fantasia, e unir--se com todos os demais... submetendose com todos os demais... submetendo--se se 
a uma constrição externa publicamente legal...: vale dizer que a uma constrição externa publicamente legal...: vale dizer que 
cada um deve, antes de qualquer outra coisa, ingressar num cada um deve, antes de qualquer outra coisa, ingressar num 
estado civil”. estado civil”. 



A tradição jusnaturalistaA tradição jusnaturalista

•• Sempre no significado de Estado político Sempre no significado de Estado político 
distinto de qualquer forma de Estado não distinto de qualquer forma de Estado não 
político, a expressão “sociedade civil” foi político, a expressão “sociedade civil” foi 
comumente empregada também para distinguir comumente empregada também para distinguir 
o âmbito de competência da Igreja ou do poder o âmbito de competência da Igreja ou do poder o âmbito de competência da Igreja ou do poder o âmbito de competência da Igreja ou do poder 
religioso, na contraposição sociedade civil/ religioso, na contraposição sociedade civil/ 
sociedade religiosa que se agrega à tradicional sociedade religiosa que se agrega à tradicional 
sociedade doméstica/ sociedade civil. Ignorada sociedade doméstica/ sociedade civil. Ignorada 
na antiguidade clássica, esta distinção é na antiguidade clássica, esta distinção é 
recorrente no pensamento cristão. recorrente no pensamento cristão. 



Sociedade civil como sociedade Sociedade civil como sociedade 
civilizadacivilizada

•• Com Ferguson e os escoceses a sociedade civil significa sociedade Com Ferguson e os escoceses a sociedade civil significa sociedade 
civilizada que encontra um quase sinônimo em civilizada que encontra um quase sinônimo em polishedpolished. A obra de . A obra de 
Ferguson descreve a passagem das sociedades primitivas às sociedades Ferguson descreve a passagem das sociedades primitivas às sociedades 
evoluídas, é uma história do progresso. A evoluídas, é uma história do progresso. A civil societycivil society de Ferguson é civil de Ferguson é civil 
não porque se distingue da sociedade doméstica ou da sociedade natural, não porque se distingue da sociedade doméstica ou da sociedade natural, 
mas porque se contrapõe às sociedades primitivas. mas porque se contrapõe às sociedades primitivas. 

•• Como na maior parte dos escritores em que sociedade civil tem o Como na maior parte dos escritores em que sociedade civil tem o 
significado principal da sociedade política não está excluído também o significado principal da sociedade política não está excluído também o 
significado de sociedade civilizada, em Rousseau o significado prevalente significado de sociedade civilizada, em Rousseau o significado prevalente 
de sociedade civil como sociedade civilizada não exclui que esta de sociedade civil como sociedade civilizada não exclui que esta 
sociedade seja também, em embrião, uma sociedade política diferente do sociedade seja também, em embrião, uma sociedade política diferente do 
estado de natureza, embora na forma corrupta do domínio dos fortes estado de natureza, embora na forma corrupta do domínio dos fortes 
sobre os fracos, dos ricos sobre os pobres, dos espertos sobre os sobre os fracos, dos ricos sobre os pobres, dos espertos sobre os 
ingênuos, numa forma de sociedade política da qual o homem deve sair ingênuos, numa forma de sociedade política da qual o homem deve sair 
para instituir a república fundada sobre o contrato social.para instituir a república fundada sobre o contrato social.



O debate atualO debate atual

•• OO significadosignificado predominantepredominante foifoi oo dede sociedadesociedade políticapolítica
ouou Estado,Estado, usado,usado, porémporém emem diversosdiversos contextoscontextos
conformeconforme aa sociedadesociedade civilcivil ouou políticapolítica tenhatenha sidosido
diferenciadadiferenciada dada sociedadesociedade doméstica,doméstica, dada sociedadesociedade
natural,natural, dada sociedadesociedade religiosareligiosa.. AoAo ladolado deste,deste, oo outrooutronatural,natural, dada sociedadesociedade religiosareligiosa.. AoAo ladolado deste,deste, oo outrooutro
significadosignificado tradicionaltradicional foifoi oo queque apareceaparece nana seqüênciaseqüência
sociedadessociedades selvagens,selvagens, bárbarasbárbaras ee civis,civis, queque constituiu,constituiu,
umum esquemaesquema clássicoclássico parapara oo delineamentodelineamento dodo progressoprogresso
humanohumano.. NoNo debatedebate atual,atual, comocomo sese dissedisse aoao início,início, aa
contraposiçãocontraposição permaneceupermaneceu..



O debate atualO debate atual

•• PorémPorém comcom Maquiavel,Maquiavel, consideradoconsiderado comocomo oo fundadorfundador
dada ciênciaciência políticapolítica moderna,moderna, oo EstadoEstado éé mostradomostrado comocomo
oo máximomáximo poderpoder queque sese exerceexerce sobresobre osos habitanteshabitantes dede
umum determinadodeterminado territórioterritório ee dodo aparatoaparato dede queque algunsalguns
homenshomens ouou gruposgrupos sese servemservem parapara adquiriadquiri--lolo ee
conservaconserva--lolo.. OO EstadoEstado assimassim entendidoentendido nãonão éé aa EstadoEstado--conservaconserva--lolo.. OO EstadoEstado assimassim entendidoentendido nãonão éé aa EstadoEstado--
sociedade,sociedade, masmas oo EstadoEstado--máquinamáquina.. AA contraposiçãocontraposição
entreentre aa sociedadesociedade ee oo EstadoEstado queque alçaalça vôovôo comcom oo
nascimentonascimento dada sociedadesociedade burguesaburguesa éé aa conseqüênciaconseqüência
naturalnatural dede umauma diferenciaçãodiferenciação queque ocorreocorre nasnas coisascoisas e,e, aoao
mesmomesmo tempo,tempo, dede umauma conscienteconsciente divisãodivisão dede tarefas,tarefas,
cadacada vezvez maismais necessárianecessária..



O debate atualO debate atual

•• NestesNestes últimosúltimos anosanos pôspôs--sese aa questãoquestão dede sabersaber sese aa distinçãodistinção
entreentre sociedadesociedade civilcivil ee Estado,Estado, queque porpor doisdois séculosséculos teveteve curso,curso,
teriateria aindaainda aa suasua razãorazão dede serser.. AA contraposiçãocontraposição entreentre sociedadesociedade
civilcivil ee EstadoEstado continuacontinua aa serser dede usouso corrente,corrente, sinalsinal dede queque refletereflete
umauma situaçãosituação realreal.. EmboraEmbora prescindindoprescindindo dada consideraçãoconsideração dede queque
osos doisdois processosprocessos sãosão contraditórios,contraditórios, poispois aa conclusãoconclusão dodo
primeiroprimeiro conduziriaconduziria aoao EstadoEstado semsem sociedade,sociedade, istoisto é,é, aoao EstadoEstadoprimeiroprimeiro conduziriaconduziria aoao EstadoEstado semsem sociedade,sociedade, istoisto é,é, aoao EstadoEstado
totalitário,totalitário, ee aa conclusãoconclusão dodo segundosegundo aa sociedadesociedade semsem Estado,Estado,
istoisto é,é, àà extinçãoextinção dodo Estado,Estado, oo fatofato éé queque eleseles estãoestão longelonge dede sese
concluirconcluir e,e, exatamenteexatamente porpor conviveremconviverem nãonão obstanteobstante aa suasua
contraditoriedade,contraditoriedade, nãonão sãosão suscetíveissuscetíveis dede conclusãoconclusão.. SobSob outrooutro
aspecto,aspecto, sociedadesociedade ee EstadoEstado atuamatuam comocomo doisdois momentosmomentos
necessários,necessários, separados,separados, masmas contíguos,contíguos, distintos,distintos, masmas
interdependentes,interdependentes, dodo sistemasistema socialsocial emem suasua complexidadecomplexidade ee emem
suasua articulaçãoarticulação internainterna..


