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Reunião 03 – Ciclo 07 – Realizada em 23/05/2020 – Por Gabriela Borghi Affonso 

 

TEXTO BASE:  
HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução Márcio Seligmnn-Silva. 
São Paulo: Littera Mundi, 2000.  

TEXTOS COMPLEMENTARES: 
RANIERI, Nina. A qualidade da democracia: Considerações Teóricas. In. TORRES, V.; 
CAGGIANO, A. (org.). Estudos de Direito Constitucional: Homenagem à Professora Monica 
Herman Salem Caggiano. São Paulo: IELD, 2014. 

RADTKE, Frank-Olaf. A educação na ‘Constelação pós-nacional’: o enfraquecimento da 
legitimação e do controle democrático, “expertocrático” e ético-profissional. Educação e 
Pesquisa. São Paulo, v. 36, n. especial, 2010. 

RABINOVITCH, Gérard. Preocupa o teu próximo como a ti mesmo: Notas críticas a 
Modernidade e Holocausto, de Zygmunt Bauman. Ágora. V. VI, n. 2, 2003. 

 
APRESENTADORES: Priscila Rezende, Natália Santos e Vinicius Melo 
 
RESENHA DA REUNIÃO: 

A reunião iniciou-se com comentários da Prof. Renata, que traçou um paralelo entro o texto base e o 
momento atual, fazendo referência às tentativas frustradas dos Estados de utilizarem-se da soberania como 
resposta ao isolacionismo, o que demonstrou a impossibilidade de desglobalizar e a necessidade de nos 
voltarmos a um sentido cooperacional. 

Em seguida, a pesquisadora Priscila iniciou a exposição do texto base, a partir da análise do primeiro 
capítulo, que trata da formação e unificação do Estado alemão até o surgimento do nazismo, visando analisar 
quem foram seus autores, quais motivos e justificativas fomentaram sua ascensão, e qual o reflexo da cultura 
alemã neste movimento.  

Teceu comentários sobre a influência da Revolução Francesa (1848) e da Primavera dos Povos 
(1848) na reunificação alemã. Consignou que a Primavera dos Povos consistiu em uma série de protestos 
fomentados pela classe média que buscava liberdade política e a classe trabalhadora que exigia mais 
direitos; no entanto, essas classes foram divididas durante a revolução, e ao final, a aristocracia conservadora 
os derrotou e conseguiu a manutenção de seu status quo. 

Discorreu sobre a intenção do governo alemão de unificar as ciências humanas para melhorar 
comunicação e, assim, unificar a pátria dividida; sobre os ensinamentos de Julius Fröbel, no sentido de que 
as fronteiras não são físicas, mas culturais, políticas e linguísticas; e sobre o modelo da democracia na 
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América, que não tem uma limitação cultural e uma fronteira linguística, tratando-se de uma união de 
pessoas em busca da decisão pela maioria (espírito do povo). A partir disso, a pesquisadora questionou como 
seria possível a delimitação de fronteiras e a criação de um Estado nacional com base no dialeto e na cultura 
local, se o Estado alemão abrangia um território que compreende diversos dialetos e culturas distintos. 

 Em complemento, a Prof. Renata mencionou que a ideia de uma Europa unida politicamente surgiu 
com Jean Monnet, no rescaldo da 2ª Guerra Mundial, inspirada na experiência americana, mas na Europa 
essa união teve início por meio de acordos econômicos (aço e carvão), em razão da necessidade de produção 
de energia. Assim, criou-se, inicialmente, uma interdependência econômica (mercado comum), sendo que a 
união política surgiu apenas nos tempos recentes. 

A pesquisadora Priscila retomou sua apresentação e discorreu sobre a consciência de pertença, 
trazendo a ideia de que uma nação não se forma em razão da língua ou cultura, mas em razão do sentimento 
de pertença, que é uma compreensão política com consciência histórica. Sobre isso, mencionou que os 
judeus foram sendo gradativamente afastados do tecido social alemão desde 1933, de modo que o 
Holocausto não decorreu apenas do antissemitismo, mas do contexto cultural, do que se depreende que o 
processo de formação e imposição do Estado alemão foi um dos motivos que permitiram o Holocausto. 

A pesquisadora Priscila concluiu sua apresentação com a análise do texto complementar 
(Rabinovitch, G.), pontuando que Bauman identifica o Estado como um “jardineiro moderno”, “que 
considera a sociedade que ele governa como um objeto a se cultivar e a livrar de suas ervas daninhas”, e 
que o racismo e o higienismo político eram – e ainda são – os principais instrumentos de controle social para 
se livrar dessas ervas daninhas. Ainda, o capital e a indústria midiática realizam uma domesticação das 
massas, por meio de uma linguagem própria, que se utiliza de termos pejorativos, calúnias e eufemismos 
para justificar a eliminação daquilo que não é desejado.  

Bauman descreve o nazismo com uma “constelação de paixões criminais”, em que o uso da 
violência é indispensável ao homem honrado, que deve ser indiferente à dor e desconhecer a ternura, pois a 
violência serve como instrumento para alcançar um bem maior: a supremacia alemã. Assim, o Direito e as 
instituições do Estado justificavam os acontecimentos a partir da ideia de que as vidas não têm o mesmo 
valor e, portanto, matar alguém de menor valor não é um ato condenável, mas sim um ato heroico. Segundo 
a convicção nazista, “a consciência é uma invenção judaica” e compreende uma “mutilação do homem”, de 
modo que o alemão não precisa ter consciência. 

Nesse contexto, o pesquisador Pedro mencionou os ensinamentos de Boaventura de Sousa Santos, no 
sentido de que a imersão de valores abjetos acontece sempre após um momento de flexibilização e expansão 
de direitos. Com efeito, a Constituição Alemã de 1918 estabeleceu direitos e, em contrapartida, surgiu um 
movimento que visava criar obstáculos à realização desses direitos; de igual modo, quando analisamos o 
histórico constitucional brasileiro, verificamos o surgimento de contramovimentos após a promulgação da 
Constituição de 1988. 
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Complementando esse pensamento, a Prof. Renata pontuou que movimentos sociais e 
contramovimentos não são lineares, mas ascendentes. Pontuou que a classe alta não vê o Direito como 
instrumento de interação social, pois ela pode se valer do favorecimento. Com o surgimento do Estado 
nacional e o afastamento do poder divino dos Czares, criou-se um sistema jurídico que visava trazer 
segurança jurídica para as relações comerciais, e não garantir direitos ao cidadão. Nestes moldes, a ordem 
jurídica garantia privilégios para aqueles que têm liberdade individual e criminalizava aqueles que não 
enquadravam nessa padrão, criando uma invisibilidade. O surgimento do Estado social trouxe a 
possibilidade de discutirmos o Direito como instrumento de proteção de direitos, à luz dos Direitos 
Humanos (DH), o que gerou uma redução dos privilégios das altas classes sociais que detêm o poder e 
influenciou o surgimento de contramovimentos. 

 Na sequência, a pesquisadora Natália iniciou sua apresentação, acompanhada de uma apresentação 
de slides. Discorreu sobre a relação entre o texto base, a democracia, os DH e a qualidade democrática, 
visando responder à seguinte questão: o que nos faz aceitar as diferenças sociais?  

Pontuou que o governo, por meio do exercício do poder político, organiza a pluralidade, visando 
adequar direitos e necessidades, fomentar o desenvolvimento humano e social, equilibrar a diversidade 
expressa no campo social e, em última análise, promover o bem comum e o avanço coletivo. E a partir dessa 
ideia, questionou: Política, democracia e avanço coletivo devem ser vistos como ideias interdependentes? 
Nesse contexto, pesquisadora trouxe a diferença entre democracia formal e democracia material: a primeira 
trata-se de um conjunto de regras e princípios abstratos, enquanto a segunda visa a preservação de DH e a 
realização da igualdade social e econômica. Nesse contexto, pontou que quando há um fomento do direto da 
maioria em prejuízo de DH, estaremos diante de um direito político antidemocrático, uma vez que os DH 
são superiores à vontade da maioria.  

Em complemento à exposição, a pesquisadora Priscila trouxe a relação entre soberania, 
nacionalismo, solidariedade e patriotismo, assinalando que a defesa de um nacionalismo exacerbado traz 
falta de identificação coletiva, que fomenta o surgimento de Estados repressivos e violentos, permitindo que 
o Estado faça o que quiser com os indivíduos, pois uma sociedade desidentificada abre margem à maiores 
violações de DH. A pesquisadora Beatriz citou Arthur Weintraub como exemplo contemporâneo de 
desidentificação coletiva: uma pessoa com considerável conhecimento técnico, que passa por um processo 
de negacionismo científico e começa a reproduzir um discurso pronto e de cunho fascista. É um retorno à 
caverna de Platão. 

A Prof. Renata assinalou que o Estado nacional é insuficiente para garantir a solidariedade abstrata, 
por meio da regulamentação de direitos, uma vez que as elites do poder detêm meios de pressionar o Estado 
soberano para garantir seus privilégios, de modo que não há como se falar em igualdade a partir de uma 
liberdade absoluta, porque essa liberdade é exercida por uma pequena casta, que visa desenvolver sua 
liberdade econômica. O pesquisador Pedro pontuou que o discurso público e a linguagem oculta fomentam a 
ideia de que o proletariado precisa concordar e pensar como o banqueiro para ter o mesmo sucesso 
econômico que ele   
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A pesquisadora Ana Dulce trouxe a questão da formação social do Brasil, pontuando que o medo da 
classe média não é a sua queda, mas a ascensão da classe baixa. A Prof. Renata, citando Marilena Chaui, 
complementou o pensamento dizendo que a sociedade entende que vencer é ter poder aquisitivo, mas se 
todos têm poder aquisitivo, você deixa de ser especial. 

 Retomada a apresentação, a pesquisadora Natália discorreu sobre a diferença entre a conquista do 
regime democrático e qualidade democrática, afirmando que há qualidade democrática quando os cidadãos 
são ativos, reivindicam seus direitos e recebem uma resposta do governo. Trata-se de um processo 
progressivo, que demanda participação política, multipartidarismo, pluralidade e debate. Pontuou que a 
forma mais fácil de concretizarmos uma democracia material é por meio da equidade – e não da igualdade – 
pois alguns, que detêm menos privilégios, precisam de mais direitos que outros, e que uma das formas de 
chegarmos à equidade é por meio de direitos sociais.  

Discorreu sobre o direito social à educação, pontuando que quando o governo reduz a qualidade da 
educação, ele reduz também o grau de oposição e competitividade política, pois os cidadãos tornam-se 
menos ativos. A qualidade da democracia e da educação são problemas da mesma natureza, ambos 
relacionados à tomada de decisões coletivas. Ainda, a melhora na qualidade da educação aumenta a 
qualidade tecnológica que fomenta o processo de convergência entre países, diminuindo a desigualdade 
entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

 A pesquisadora Natália abordou a relação entre estabilidade democrática e globalização econômica e 
concluiu sua apresentação discorrendo sobre a possibilidade de uma democracia global. A partir do exemplo 
da UE, vista como uma democracia supranacional, questionou se as instituições supranacionais teriam 
capacidade e legitimidade para suprir as necessidades dos cidadãos de cada nação. 

A Prof. Renata pontuou que a comunidade internacional vem construindo um arcabouço normativo 
de direitos que assusta quem efetivamente tem privilégios, já que sua influência é menor no cenário 
internacional, de modo que o desenvolvimento de uma democracia supranacional poderia alterar seu status 
quo. Citou como exemplo o caso do Reino Unido, que se utilizou de fake news para aprovar o Brexit após 
perceberem que suas operações espúrias não poderiam mais ser escondidas facilmente, em razão da atuação 
de atores internacionais.  

Encerrando apresentações, o pesquisador Vinicius abordou o terceiro capítulo do texto base e as 
concepções da modernidade, tecendo as seguintes considerações: i) Habermas define a modernidade como a 
descontinuidade proposital do novo em relação ao antigo, apoiada no desenvolvimento pessoal; ii) esse 
desenvolvimento é contínuo, de modo que estamos em um eterno estado de modernização, de surgimento do 
novo em face do antigo; iii) a modernização social é guiada pelo Estado administrativo (burocrático) e pela 
economia capitalista, que é guiada pelo excesso de racionalismo e voltada ao desenvolvimento individual. 

Sobre esse processo de racionalização, o pesquisador trouxe o exemplo da economia, que deixou de 
ser uma ciência social e passou a ser uma ciência estritamente econômica. Em seguida, abordou a 
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economização das políticas educacionais, o que transforma a própria educação em uma questão econômica. 
A partir do texto complementar (Radtke, F), pontuou que a OCDE, a OMC, o FMI e o Banco Mundial têm 
uma forte atuação na padronização da educação, visando cada vez mais o mercado e menos a evolução 
social, de modo a criar mais executores (técnicos) e menos pensadores (analistas). Por isso, os cursos que 
não interessam ao mercado, como a sociologia e a filosofia, começam a perder lugar; exemplo disso é a 
saída das matérias de História e Geografia da grade curricular obrigatória. Ademais, pontou o pesquisador 
que cidadãos que pensam e questionam menos são mais propensos a aceitar governos fascistas.  

A Prof. Renata fez a ressalva que esse interesse em criar meros executores diz respeito à educação de 
massa, pois as escolas de ponta da elite ainda presam por uma educação de qualidade e não prescindem 
dessas disciplinas justamente por saber da importância delas para governar e manter o status quo. E mesmo 
com esse conhecimento, a maioria da elite encontra desculpas para manter seu privilégio na sua própria 
existência, sustento e sobrevivência, inclusive à luz de um humanismo. 

 O pesquisador Vinicius concluiu sua exposição pontuando que a constelação pós-nacional é o 
enfraquecimento e a perda da soberania do Estado nacional frente a organizações como a ONU, o FMI e o 
Banco Mundial. Encerradas as apresentações, foram abertos os debates. 

A pesquisadora Beatriz discorreu sobre a atual realidade brasileira, em que se verifica o aumento 
vertiginoso de lucros em setores como bancos, enquanto o emprego está cada vez mais abatido, em razão da 
terceirização e do aumento da informalidade, e a marginalização da população pobre segue aumentando, o 
que ficou ainda mais evidente com a pandemia, sobretudo para grupos excluídos e invisíveis. A partir disso, 
questionou como seria possível construir uma solidariedade e uma cooperação internacional efetivas se nós 
mesmos negamos isso internamente?  

A pesquisadora Vanessa fez um paralelo entre o uso da violência como instrumento de controle pelo 
nazismo e a violência das palavras na fala de Bolsonaro. Pontuou que o Presidente fala em liberdade 
absoluta como o bem mais importante, e justifica a exclusão de parcela da população por meio deste 
discurso. O pesquisador Pedro complementou que a CNN, por exemplo, legitima o discurso fascista 
promovido pelo governo ao dar lugar de fala a pessoas como Caio Copolla, e questionou: é realmente 
necessário ouvir essas pessoas para saber ambos os lados, ou se não devemos fomentar esse tipo de 
discurso? 

 A Prof. Renata fez menção aos ensinamentos de Boaventura, no sentido de que o Direito não 
começa e termina em si, ele é espaço de luta. Olhando a questão sob uma perspectiva histórica, pontou que 
há sempre uma vontade de reduzir direitos em prol do sistema econômico, mas apesar dessa cooptação pelo 
poder econômico, ainda assim hoje nós temos mais direitos.  

 Encerrando os debates, o pesquisador Felipe ressaltou a importância de estar atento à disputa 
narrativa e à construção do discurso. Pontuou que temos um governo formado por uma ideologia que nega a 
ideologia, tira a importância do discurso e banaliza o mal. Mencionou como exemplo o fato de algumas 
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pessoas chamarem o auxílio emergencial de corona voucher, o que significa a banalização da proteção e a 
desconsideração das pessoas por meio do discurso. 

INDICAÇÕES: 

Livro O Poder em Movimento, de Sidney Tarrow, que explica como o discurso público e a linguagem oculta 
formam a subjetividade do tecido social, caracterizam movimentos sociais e, ao mesmo tempo excluem 
pessoas dessa linguagem (Prof. Renata);  

Episódio 9 da série Grandes Momentos da 2ª Guerra Mundial em Cores, na Netflix, que mostra como a 
propaganda de Goebbels preparou a sociedade para o holocausto (Érico);  

Série La Segunda Guerra Mundial a Todo Color, na Netflix (Guilherme); 

Artigo Poliarquias e a (in)efetividade da lei na América Latina, de Guillermo O’Donnel, que assinala que a 
democracia em si não existe, mas apenas variações desse termo (Renata); 

Livros A Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho, de Jessé Souza, que explicam a formação da 
sociedade brasileira e os medos da classe média (Érico); 

Estudos do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes (Guilheme); 
Livro História Econômica do Brasil, que trata da formação da sociedade brasileira (Pedro) 

 


