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AS RAÍZES DA DEMOCRACIA EM DEBATE: A PÓLIS EM DEBATE 

André Luis de Souza Alvarenga 

1 RESUMO 

 A pesquisa em andamento tem por objetivo aprofundar os fundamentos 

básicos da democracia, suas raízes na polis grega e seu encontro com a civilização 

romana. A democracia ocidental, nascida da junção destes impérios, diversificou sua 

forma de atuação política ao longo do período moderno, atrelada às questões 

religiosas, culturais e, principalmente, econômicas. Sustentados nos argumentos de 

Negri e de Arendt nossa hipótese é que a democracia deu lugar a uma lógica única 

que governa além dos Estados e, por isso é preciso repensar o lugar da pólis como 

espaço aberto ao diálogo inaugural, capaz de surgir sempre um novo começo. 

Palavras-chave: Democracia; polis; Estado; Império 

2 INTRODUÇÃO 

Este é um trabalho interminável, por isso, apresento-lhe inacabado. Não por 

razão do assunto ser extenso, mas, por esperar que novos olhares o aperfeiçoam 

nas mais variadas dimensões. Certa vez disse alguém que a desgraça dos que não 

se interessam por política é serem governados pelos que se interessam. O objetivo 

da presente obra é contribuir de alguma forma para diminuir este mal, quisemos dar 

a este trabalho um sentido que vai além do meramente escolar ou, até mesmo, 

acadêmico. A hipótese é que a política está viciada pelas escolhas dos homens no 

Ocidente. Nosso mundo – o Ocidente – possui suas bases nas civilizações clássicas 

da Antiguidade e em seus pensadores. E nada mais distante deles do que a 

concepção, hoje muito difundida, mas, inteiramente falsa, da política como 

especialidade; restrita em negócios públicos, representações e eleições. Na 

realidade a política clássica – a verdadeira política – demonstra sinais de uma 

concepção geral sobre a sociedade. 

É a política que, no século XXI, se encontra perdida em relação ao modo 

como foi exaltada nas civilizações clássicas (Grécia e Roma). Essa vida política, que 

se edifica nas relações dos homens nas praças públicas entre os seus pares, é no 
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século XXI degenerada por paradigmas de uma vida espetacular1. A tradição política 

dos clássicos foi deixada de lado durante o passar dos séculos e uma lacuna entre o 

passado e o futuro fora estabelecida. Esse desvio se dá, principalmente, pelo 

surgimento de uma substância que regula todas as permutas materiais e imateriais 

no planeta. Essa matéria funda suas articulações no mais íntimo desejo dos 

homens, é “[...] o poder supremo que governa o mundo.” (NEGRI, p.11, 2001) 

A substância global citada exerce sua soberania na formação dos homens, 

mais precisamente na transição da vida natural para a vida social. Causa não só 

distinções e dicotomias ontológicas através de mecanismos políticos, jurídicos e 

econômicos como também se dissemina em nome dos direitos inerentes ao cidadão. 

Seu poder e estrutura estão centrados na produção humana, necessitando de sua 

contínua reprodução e controle para se manter em rede. Essa soberania torna-se 

violenta na medida em que usurpa a relação política dos homens, é “[...] a produção 

da própria vida social, na qual [todos os âmbitos sociais] cada vez mais se 

sobrepõem e se completam um ao outro.” (NEGRI, p.13, 2001) 

Mantendo-se em soberania, esta substância reforça uma tradição que há 

tempos está na essência da política no Ocidente: a indistinção da isonomia. A pólis 

grega, o Direito Romano, o surgimento da Cristandade, os prelúdios da Magna Carta 

no século XII, as Revoluções Liberais nos séculos XVII e XVIII, a formação das 

nações no século XIX, os movimentos totalitários do século XX, nossas heranças 

culturais, a inquietude humana e o paradoxo intrínseco desta condição nos darão 

pistas para entendermos melhor o funcionamento desta grande máquina que 

envolve, encadeia e paralisa o sopro vital para uma comunidade de anseios por 

práticas democráticas reais.  

3 OBJETIVOS GERAIS 

                                                             
1Na visão de Guy Debord, autor da obra “A sociedade do espetáculo”, a vida espetacular é “toda a vida das 

sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de 

espetáculos [...] O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo.” 

(DEBORD, p.13, 2013) O espetáculo tornou-se uma visão de mundo que se objetivou, “[...] a realidade vivida é 

materialmente invadida pela contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de 

forma positiva.” (DEBORD, p.15, 2013) É um momento histórico que nos contém e busca por sua reprodução 

contínua que é seu único objetivo. Ele é “[...] o herdeiro de toda a fraqueza do projeto filosófico ocidental [...] é a 
reconstrução material da ilusão religiosa.” (DEBORD, p.19, 2013) Enfim, o espetáculo permite a ratificação de 

hierarquias, “[...] reúne o separado, mas o reúne como separado.” (DEBORD, p.23, 2013) 
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 Analisar o contexto histórico pós-moderno, juntamente com os motivos que 

determinaram sua formação. 

 Compreender a construção do cenário político na pós-modernidade. 

 Relacionar a pós-modernidade com suas implicações na política. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elucidar os possíveis rumos do caminhar político da humanidade. 

 Embasar, filosoficamente e politicamente, os conceitos de pós-modernidade, 

revolução e política. 

4 METODOLOGIA 

 A metodologia usada será a pesquisa bibliográfica, com leitura e interpretação 

de livros da autora Hannah Arendt, Antonio Negri, Guy Debord e outros textos – 

assim como leituras complementares em domínios da internet –, além da produção 

de resumos. Foram dez meses dedicados para pesquisa bibliográfica. O restante do 

tempo será dedicado à produção do artigo, podendo ser organizado em temas 

distintos para uma melhor compreensão do leitor – subtemas poderão ser inseridos 

para suavizar a ligação entre temas. 

5 DESENVOLVIMENTO 

A problemática social dos tempos atuais é determinada pela existência de 

uma lógica que envolve todo o planeta na qual chamaremos de Império. O conceito 

de Império embora remonte ao imperialismo, não possui relação direta com esse. No 

imperialismo, 

onde quer que deitasse raízes, a soberania 

moderna construía um Leviatã que cobria como um 

arco seu domínio social e impunha fronteiras 

territoriais hierárquicas, para fiscalizar a pureza de 

sua identidade e para excluir tudo que 

representasse o outro. (NEGRI, p. 12, 2001)  

A hipótese do Império é “[...] que a soberania tomou nova forma, composta de 

uma série de organismos nacionais e supranacionais, unidos por uma lógica ou 

regra única.” (NEGRI, p. 12, 2001) Com relação ao termo, “deve-se salientar que 
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„Império‟ é usado como metáfora, o que exigiria uma demonstração das 

semelhanças entre a ordem mundial de hoje e os Impérios de Roma, da China, das 

América [...]” (NEGRI, p.14, 2001) No entanto, como conceito a ser apresentado, 

“[...] o que pede basicamente uma abordagem teórica.” (NEGRI, p.14, 2001) 

Esta lógica se expressa através de uma formação jurídica. E por ser uma 

lógica global acaba envolvendo definições do senso comum sobre sua função e/ou 

formação: a primeira ideia é de que tal lógica se formou espontaneamente 

orquestrada harmoniosamente por uma mão neutra; e, a segunda é de que essa 

lógica é ditada por uma única parte dos sujeitos sociais, de onde seria o centro de 

racionalidade da História, algo como uma teoria conspiratória da globalização. 

O Império é como uma “águia de duas cabeças”,  

o emblema do império Austro-Húngaro, uma águia 

de duas cabeças, pode oferecer adequada 

representação inicial da forma contemporânea de 

Império. Mas enquanto o antigo emblema as duas 

cabeças olhavam para fora para indicar a relativa 

autonomia e a coexistência pacífica dos 

respectivos territórios, em nosso caso as duas 

cabeças teriam de ser voltadas para dentro, uma 

atacando a outra. (NEGRI, p. 78, 2001) 

Detém dentro de si duas forças (representadas pelas duas cabeças) em 

constante disputa de poder: a primeira “[...] é a estrutura jurídica e um poder 

constituído, construídos pela máquina de comando bio-político.” (NEGRI, p.78, 2001) 

E a segunda cabeça é o poder constituinte, ou seja, “estão em movimento perpétuo, 

e formam constelações de singularidades e eventos que impõe contínuas 

reconfigurações globais [...].” (NEGRI, p.79, 2001) É esse ataque mútuo que 

determina a crise imperial, mas, para entender a crise, deve-se entender todo o 

processo histórico de formação do Império. 

O Império equipara-se ao totalitarismo; ápice do nacionalismo, levando ao 

ideal global fundado no costume romano. O regime condiciona a ação dos homens 

através da propaganda, mas, principalmente de instrumentos violentos que 

sistematizam suas memórias, suas formações e anulam suas interações. A violência 

permanece junto ao poder impedindo o pleno desenvolvimento humano.  
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Arendt constata a violência no totalitarismo: “[...] este elemento de violação e 

de violência está presente em todo o processo de fabricação, o homo faber, criador 

do artifício humano, sempre foi um destruidor da natureza.” (ARENDT, CH, p.152, 

2007) O homem ligado, em primeira instância, ao trabalho, tem essência 

instrumental que destrói a ação. A violência torna o homem previsível, ao passo que 

a ação torna-o imprevisível. O totalitarismo anula toda consciência, e se transforma 

em uma única consciência legitimada por todos, onde “[...] o ânimo geral [...] nunca 

antes permeou e dirigiu o tratamento das coisas públicas.” (ARENDT, OT, p.513, 

1989) 

O totalitarismo é violento ao extremo, pois, “[...] longe de ser ilegal, recorre à 

fonte de autoridade da qual as leis positivas recebem sua legitimidade final [...].” 

(ARENDT, OT, p.513, 1989) O regime totalitário “[...] está perfeitamente disposto a 

sacrificar os interesses [...] de todos à execução do que supõe ser a lei da História 

ou a lei da Natureza.” (ARENDT, OT, p.514, 1989) O totalitarismo “constrói um 

cinturão de ferro que os cinge de tal forma que é como se a sua pluralidade se 

dissolvesse em Um-Só-Homem de dimensões gigantescas.” (ARENDT, OT, p.518, 

1989) É um organismo vivo e autônomo, não está nas mãos do povo ou do tirano, 

ele se autogoverna. Por ser um cinturão de ferro fundido, elimina os espaços 

políticos entre os homens. O Império funciona na corrupção contínua dos homens, 

eliminando o espaço entre eles. Para a eficácia do Império, os homens precisam ser 

cingidos de tal forma que não se reconheçam mais como homens; “a multidão 

precisa ser unificada ou segmentada em diferentes unidades: é assim que ela tem 

de ser corrompida.” (NEGRI, p.414, 2001) 

Ao contrário do marxismo, Arendt indica que os opostos se degeneram. A 

extrema violência na luta de classes, ela pode trazer um mal ainda maior, a 

instalação do totalitarismo. Em vista disso, “o verdadeiro horror dos campos de 

concentração e de extermínio reside no fato de que os internos, mesmo que 

consigam manter-se vivos, estão mais isolados do mundo dos vivos do que se 

tivessem morrido, porque o horror compele ao esquecimento.” (ARENDT, OT, p.493, 

1989) 

No totalitarismo, os homens são instrumentos; não possuem a faculdade da 

promessa, da identidade e da construção histórica. O totalitarismo está centrado em 
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toda a vida humana, se assemelha à democracia e ao absolutismo. Ele ultrapassa 

essas duas lógicas – vai além do absolutismo, pois, rompe com a moral privada que 

o súdito do Antigo Regime possuía, e, por assim ser, cria uma aceitação e 

participação definitiva por seus cidadãos, uma democracia. O totalitarismo desfruta 

de toda a vida dos homens. 

A vitória imperial está no momento em que o poder constituinte se presta à 

dominação; opera como instrumento contrário à política. E essa violência ocorre 

através da complexa rede burocrática e econômica do Império; tornando sua 

natureza caótica. A burocracia é tirânica, nela a clareza é faltosa, escapa à visão a 

culpa da responsabilidade. A rede complexa imperial funciona pela paixão de seus 

componentes em seu terreno sagrado, definindo a paralisação ontológica dos 

homens. A paralisação, o medo e a violência aumentam quando a tradição das 

civilizações clássicas permanece no esquecimento. Quando não há o controle 

adequado, ou seja, a prestação de contas mútua entre os homens e/ou suas 

instituições, a rede burocrática é forte aliada às pretensões particulares. Por isso, via 

pesquisa de opinião, a maioria, observadora e apolítica, pode se tornar aliada de 

uma minoria ávida, afinal, o espetáculo é sonho da maioria. 

A ruptura causada pelo capitalismo trouxe à tona uma anomia no Ocidente. É 

a vitória do homo laborans, a vitória do homem ligado ao labor, remontando à vida 

burocrata, à uma convicção alienada, pensada por outros e que possui uma enorme 

perda de memória histórica, sem ação nem criação, próprias da pluralidade humana. 

No Império, os homens não possuem distinções com os demais homens e 

instituições, “[...] o seu corpo não é mais privado, pois foi transformado em um 

laboratório [...].” (AGAMBEN, p.180, 2010) 

O Império instiga-os em recusar os assuntos da esfera pública; em questões 

que dizem respeito à convivência humana e ao futuro da espécie. Possuem medo de 

julgar, de definir e atribuir culpa; não possuem foco. Essa condição levou ao estado 

de alienação, criou homens incapazes de refletir por si próprios. Agem de forma 

corriqueira, maquinal e obedecendo apenas ordens, abnegam o poder de 

questionamento e liberdade. No entanto, a liberdade só é confirmada na pólis como 

fruto original do pensamento de cada homem.   
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Na pós-modernidade, os interesses públicos foram relegados ao segundo 

plano. O que Arendt propõe, é o que Sócrates (469 a.C.-399 a.C.) realizou em 

Atenas. Interrompendo os atenienses em suas atividades, Sócrates buscava o 

entendimento das coisas e não simplesmente emitia juízos e aceitava definições 

sugeridas por outros ou usadas no senso comum. A conduta moral reside no 

relacionamento do homem consigo mesmo, não devendo cair em contradição que 

pudesse abrir uma exceção a seu favor, abrindo caminho para a adaptação, 

privilégios e corrupção. É a conduta moral que leva os homens a tomarem decisões 

políticas sendo responsáveis por suas escolhas. Pois, até mesmo Adolf Eichmann 

foi responsável, poderia ter negado ordens e sofrido com as consequências; 

escolheu viver o egoísmo. O “vazio de pensamento” causado em Eichmann não quis 

dizer que ele foi tolo, mas, permitiu ele se tornar o criminoso que acabou sendo.  

No totalitarismo, os homens não possuem a capacidade do discernimento. Tal 

capacidade se dá no diálogo entre os seus pares. Sem a capacidade de refletir, o 

homem se afasta dos assuntos públicos e perde a capacidade de relacionar-se. Por 

isso, cultivar o diálogo com os pares significa cultivar a própria conduta no mundo. O 

Império induz à desvalorização da coexistência, das terras comuns e da condição 

humana. E, apesar de existir a atmosfera liberal da mercadoria no lugar da pólis, os 

homens agem de forma egoísta, sem encontrar a empatia com os pares, não se 

percebem como parte do outro e do universal sem se deixarem influenciar por 

opiniões alheias. No Império, o senso de comunidade dá espaço ao “lobo” de 

Hobbes. Toda consciência do homem está a serviço do poder público.     

É a representação do homo sacer, morto não apenas na vida biológica, mas, 

também na vida civil, nos direitos constitucionais e na capacidade de refletir. O 

valioso pertence do poder público. Em combate à vida nua estava Sócrates. Para ele 

o mundo era sua comunidade, viver fora dele seria uma lástima, por isso, preferiu a 

morte do que sair da pólis e viver como um estranho. Segundo Arendt, ele cultivava 

o amor mundi: o exercício da liberdade, da espontaneidade, da pluralidade, da 

elucidação; e não da imposição imperativa de ideias. O amor mundi deixa de existir 

conforme ícones prevelecem sobre povos. Corrompe-se o diálogo e a transparência, 

os homens não se enxergam nos seus pares. É a padronização perfeita. Homens 



8 
 

perdem a capacidade de se comunicar e, por isso, perdem sua identidade 

construindo a identidade alheia.    

O diferencial do Império é seu caráter minucioso e fantasmagórico; nunca é 

declarado e raramente é percebido, no entanto, é sempre efetivo. É a suspensão do 

poder constituinte dos homens, através da suspensão da própria liberdade de agir 

na ágora. É aquele vivente no cotidiano do campo de concentração, “[...] o campo é 

o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se a regra.” 

(AGAMBEN, p.164, 2010)  

É a função do Império tornar os homens indiferentes. Diluídos em um 

organismo único, onde “[...] o homo sacer se confunde virtualmente com o cidadão.” 

(AGAMBEN, p.167, 2010) A vida democrática grega, de debate na praça pública, foi 

deformada após o encontro com a civilização romana. Perdurou na essência dos 

homens durante o caminhar europeu, chegando à América e se expandindo ao 

mundo com o capitalismo. As questões religiosas, culturais e econômicas liquidaram 

a pólis e fizeram surgir o Império global, e, por isso, “a política é agora literalmente a 

decisão do impolítico (isto é, da vida nua).” (AGAMBEN, p.169, 2010)  

6 RESULTADOS  

 Esperou-se que os objetivos citados acima fossem atendidos em sua 

totalidade no decorrer do desenvolvimento do trabalho, inclusive as hipóteses que 

guiaram e permearam durante toda a extensão do trabalho. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho eliminou as ideias que partem do senso comum, por exemplo, a 

“[...] idéia de um império americano como a redenção da utopia é completamente 

ilusória. [...] O Império vindouro não é americano e os Estados Unidos não são o seu 

centro.” (NEGRI, p.406, 2001) Também eliminou a ideia apocalíptica de que “o 

Império pretende ser o senhor do mundo porque pode destruí-lo. Que ilusão 

horrível!” (NEGRI, p.410, 2001) O Império, com certeza, não é um ser maligno que 

visa a destruição da humanidade. O Império é regido por todos! Nem por um, nem 

por alguns. É, por isso, responsabilidade de todos resistir ao Império. 
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As ideias apresentadas estão a serviço de uma convivência aperfeiçoada nos 

campos em que elas podem ter espaço. O trabalho procurou descrever amplamente 

os efeitos de extrema violência do Império. Como mostrado no trabalho, o “mal” da 

contemporaneidade não é um ser ou um demônio. Ele – o “mal” – se apresenta na 

mediocridade, explícito no indivíduo demasiadamente normal, raso, supérfluo, trivial, 

incapaz de esboçar uma reflexão, de pensar por si, o que, de fato, caracteriza o 

homem enquanto tal; a violência está na exploração das capacidades dos homens. 

“As redundâncias do comando imperial configuram, quando muito, a crônica que 

registra a vida política, ou, na realidade, a imagem mais débil e repetitiva das 

determinações do ser” (NEGRI, p.382, 2001) que perambula o cenário do labirinto 

pós-moderno. 

E, para os leitores, que o trabalho possa significar algo além destes meus 

ensaios e frases; que possa exprimir uma contribuição coerente, plausível e sensata. 

Que esse tema possa crescer a cada novo olhar sobre ele, ou seja, a cada começo. 

As ideias propostas podem até ficar desacompanhadas, mas, que não caíam no 

esquecimento, isto é, sejam solitárias, no sentido de que “[...] a solidão se manifesta 

mais nitidamente na companhia de outras pessoas.” (ARENDT, OT, p.528, 1989) E 

assim como este trabalho significou uma conjugação e harmonia com diversas 

inquietações, que cada começo possa romper com qualquer paralisação política de 

impulsos instintivos entre os homens. E por fim, estabelecendo uma democracia 

onde todos os cidadãos possuam o direito, a capacidade e se sintam aptos para a 

tomada de decisões relativas à pólis e, portanto, do futuro da humanidade. 
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