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Dicotomia “direita e esquerda” no discurso Jurídico -Político 

frente ás práticas do Estado 

 

Resumo  

 

A presente pesquisa, tem como objetivo: (i) analisar os 

conceitos e origem histórica dos termos “direita e esquerda”; (ii) se às díades 

estão são utilizadas de forma coerente por agentes políticos em suas 

manifestações públicas. Assim, por meio deste estudo, identificaremos o acerto 

no uso dessa dicotomia – nos discursos políticos – em relação às práticas de 

Estado e às Políticas Públicas, comumente classificadas como de “direita” ou 

de “esquerda” por agentes políticos.  

 

 

Introdução  

 

 O contexto Político tem mudado ao decorrer dos tempos, 

principalmente ao falar das díades. Nascendo assim as “ideias de direita”, que 

são aquelas associadas com a menor intervenção do Estado nos domínios da 

vida civil e as “ideais de esquerda” que são associadas com maior intervenção 

do Estado neste mesmo âmbito. Todavia, essas dicotomias têm sido utilizadas 

de maneira inadequada e equivocadas, não havendo um rigor e um elo entre 

elas e as ações do Estado, causando uma confusão no entendimento do 

assunto e em seus significados, rotulando determinadas políticas públicas de 

maneira indevida. 

  

Objetivos  

 

Esta pesquisa tem como objetivo preliminar a busca do 

conceito da “direita e a esquerda”, levando-nos ao entendimento mais 

aprimorado das díades. E uma análise profunda dos conceitos da dupla e se 

estão sendo utilizadas de forma correta quando se fala de política pública e 

práticas do Estado e principalmente em discursos políticos. Sendo o objetivo 



primordial, a concretização das respostas, dando exemplos reais e objetivos ao 

falarmos sobre o assunto.  

 

 

 Metodologia  

 

A pesquisa tem caráter qualitativo e bibliográfico. Não sendo o 

foco da pesquisa analisar quantidades como resultados dos estudos, mas sim 

fazer a análise qualitativa das fontes documentais pesquisadas. 

 

 

Desenvolvimento  

 

O presente trabalho está sendo desenvolvido através de 

levantamentos bibliográficos e fichamentos de autores da área do Direito 

político, da ciência política e da filosofia política, juntamente com estudos de 

debates, manifestações e discursos políticos por meio de veículos da grande 

mídia de abrangência nacional.  

                           

Resultados Preliminares  

 

Em primeiro momento, foram estudados os conceitos, objetivos 

e a importância da “direita e da esquerda”, pois o assunto é a base da pesquisa 

para análises críticas dos discursos políticos e as políticas públicas fossem 

buscadas. Obtendo esse resultado através da obra de Norberto Bobbio, que 

nos faz entender a importância do estudo das díades, dizendo que as 

dicotomias não são somente dicotomias usuais comuns, acrescentando que, 

reduzi-las por um simples pensamento ideológico, seria uma indevida 

simplificação, e  que não são somente valores e ideias abstratas, mas 

contrastes que existe em toda sociedade, e que não pode simplesmente 

desaparecer 1. 

Descobrimos que há uma rotulação inadequada quando se é 

                                                           
1 BOBBIO, Noberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. 3ed. São Paulo: 
editora Unesp, 2011 (Grifos nossos).  



discutido o assunto -  Bobbio, nos faz entender que, mesmo com tanta 

importância que a dupla nos traz, ela tem sido utilizada nos tempos atuais de 

forma equivocada. O autor ensina que a rotulação tem sido utilizada como 

“recipientes” onde se tem depositado um conteúdo qualquer, e enfatiza que 

não são conceitos, mas apenas palavras suscetíveis de assumir vários 

significados dependendo do caso.  

Diante dos equívocos à conceituação das duplas, identificamos 

que nos discursos políticos, uma rotulação entre as ideologias, dizendo que tal 

assunto é “coisa de esquerda” ou “coisa de direita”. Um dos exemplos 

localizados diz respeito às liberdades civis relacionados às uniões homoafetiva: 

as iniciativas políticas existentes para tratar tal questão são rotuladas 

genericamente como “de esquerda”, quando na realidade, muitos dos 

pensadores liberais (“de direita”) defendem a adoção de leis e de políticas 

públicas voltadas para garantir direitos destes grupos, uma vez que se trata da 

preservação de direitos civis individuais, um dos valores típico do pensamento 

liberal. Nesse exemplo, portanto, observa-se que há uma rotulação inadequada 

quando se é discutido sobre a “direita e esquerda”. No curso da pesquisa 

outras exemplificações serão demonstradas por meio das fontes documentais 

pesquisadas. 
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