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Liberdade, república e democracia: teorias,
interpretações e experiências

De tão evocadas e presentes nos debates cotidianos, as palavras
“liberdade”, “república”, “democracia” parecem esmaecidas em sua
dimensão histórica, isto é, raramente são apresentadas como categorias
próprias a determinados contextos; como valores associados a certas
experiências na história e, portanto, sujeitos a novas representações;
como termos vinculados a arranjos sociais específicos que, por serem
artifícios humanos - e não obras da natureza -, não são elementos
perenes ou imutáveis do político.

Isso justifica a necessidade de repensar esses conceitos do ponto de
vista da teoria e do pensamento político. Neste curso, não se propõe o
desenvolvimento de uma história linear ou a abordagem das origens
intelectuais desses conceitos, mas parte-se de uma experiência social e
política, a Revolução francesa, bem como das reflexões tecidas em
torno dela, em obras selecionadas do pensamento político.

A obra de referência é A Democracia na América (1835-1840), de
Alexis de Tocqueville, na qual a democracia é apresentada não apenas



como um sistema de organização do governo, mas como um regime político ao qual é
atribuído um conjunto de valores práticos e paixões mobilizadoras. Nela, também a
democracia é tomada como um “fato social”, mas isso torna necessária a reflexão acerca
das condições de sua instituição no mundo. Com efeito, o curso buscará oferecer
instrumentos analíticos e conceituais para compreender: (i) a centralidade que a ideia de
liberdade adquiriu nesse contexto; (ii) as aporias da própria instituição democrática, a qual
se fundamenta sobre o princípio da soberania popular, ao mesmo tempo em que “povo”
não é uma categoria socialmente determinável; (iii) o surgimento de um estado social de
igualdade de condições contra uma ordem social hierárquica e profundamente desigual,
entendida como uma ordem natural; (iv) a legitimidade específica que funda e sustenta a
autoridade política em democracias; (v) os perigos que regimes legitimados por certa ideia
de igualdade comportam: seja por se valerem apenas de um critério numérico em decisões
democráticas, as quais podem desrespeitar minorias, seja pela conversão da busca da
igualdade em mero nivelamento e condições de vida assemelhadas, tornando inócua a
noção de liberdade política; (vi) a concomitante Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão e a exclusão das mulheres da cidadania.
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