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Resumo

Este artigo procura demonstrar a tese de que o individualismo 
intramundano deve seu estabelecimento na cultura ocidental mo-
derna especialmente às religiões de salvação, e também a eventos 
políticos e econômicos. Para isso, este trabalho apresenta quatro eta-
pas desse desenvolvimento, relacionando-o com diferentes formas e 
técnicas de condução da vida, o que se entende por “governo”.
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IndIvIdualIsm and government

Abstract

This article aims at demonstrating the thesis that the individu-
alism intrarmundane owns its establishment in modern western 
culture mainly to religions of salvation, and also to political and 
economical events. In order to do so, this work presents four stages 
of development, relating them to different ways and techniques of 
conducting life, what is understood by “government”. 
Keywords: individualism, government, freedom, rights.

“Die Erklärung der Rechte will aber die ewigen Scheidelinien zwi-
schen Staat und Individuen ziehen.”1

Jellinek

Introdução

Depois de vivenciar uma forte experiência ditatorial (1964-1985), 
cuja intensidade era reflexo de um antagonismo de escala mundial, a 
redemocratização da sociedade e do Estado brasileiros elegeu os direi-
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tos humanos e, dentre eles, os individuais como conteúdo principal da 
regulação da vida coletiva. No cotidiano dessa sociedade, isso parece 
ser o que traduz o que se entende por “Estado democrático de direito”. 
O pano de fundo para essa ênfase foi o contexto de violação da priva-
cidade, da expressão espontânea do pensamento e da integridade físi-
ca. As edições da imprensa (escrita, radiofônica e televisiva), versando 
sobre casos policiais e ações de poderes jurídicos, costumam mostrar 
como “direitos individuais” o conteúdo de debate cotidiano no Brasil.2 

Este ensaio oferece uma visão da evolução do valor do indivíduo 
(individualismo), fazendo-o pela perspectiva da sociologia da reli-
gião. “Governo”, que aparece no título, é um termo técnico e não diz 
respeito à transitória liderança de um grupo que administra o braço 
executivo do Estado, mas às formas ou técnicas de condução da vida 
dos homens aplicadas por organizações religiosas e políticas ou pelo 
próprio sujeito a si mesmo. A tese deste artigo é de que o individualis-
mo intramundano se estabeleceu na cultura como resultado de uma 
constelação de poderes ocupados com o governo dos homens.  

Parte-se aqui de uma diferenciação básica entre “individualidade” 
e “individualismo”, conforme postulou o antropólogo francês Lou-
is Dumont.3 O primeiro termo designa toda unidade bio-psicológica, 
propriedade do organismo empírico ou, simplesmente, do indivíduo, 
inclusive não-humano. A individualidade corresponde à singularidade 
de todo exemplar de qualquer espécie. Já o segundo termo designa algo 
mais específi co, ou seja, um ideal cultural, um valor. Esse ideal foi, na 
história, primeiramente obra do espírito religioso que, dada sua tendên-
cia dualista, aponta para outra realidade que deve ser entendida como 
instância de salvação, conforme defi nição do que se quer ser salvo. Onde 
houver noção dualista, deve haver teodicéia, cujo cerne é a explicação do 
mal, do sofrimento. Aqui, trata-se da alma das “religiões de salvação”4, 
em contraposição aos sistemas culturais mágicos. Para a magia, sistema 
monista de visão da existência, não há o mal, mas a maldade produ-
zida por forças supra-sensíveis que são manipuláveis pelo homem. Ao 
mesmo tempo em que, pela teodicéia se esclarece sobre a razão da exis-
tência do mal, defi ne-se um estado de salvação. Seja qual for a fonte de 
sofrimento, ela está vinculada à existência neste mundo. Dessa intuição 
deriva o extramundanismo religioso, ou seja, um tipo de desqualifi ca-
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ção (rejeição) desse mundo – sobretudo como ambiente social (ordens 
sociais da vida nas quais se realiza diversas atividades ou inclinações hu-
manas como erotismo, economia, política, ciência, arte e família) e não 
físico (natureza) – expressa como retirada dele ou indiferença por ele. A 
formação de individualismo já se apresenta no próprio fenômeno da te-
odicéia, uma vez que não é noção espontânea e corriqueira na experiên-
cia humana, mas obra de poucos sujeitos inspirados, carismaticamente 
bem dotados, capazes de sustentar coerentemente as conseqüências 
dessa compreensão. Muitas formulações teodicéias são variações e deri-
vações de outras poucas formulações características de certas culturas. 

O individualismo teve duas vertentes de desenvolvimento: o 
extramundano, tanto ocidental (constelação cristã, especifi ca-
mente no caso do cristianismo primitivo que separa as coisas do 
imperador e de Deus), quanto oriental (constelação indiana, es-
pecifi camente no caso do renunciante que abandona a comunida-
de orientado por noção de auto-endeusamento) (SCHLUCHTER, 
2000, p. 12-13). Apenas na constelação cristã, desenvolveu-se um 
novo tipo de individualismo que não é esperado da religião, o in-
dividualismo intramundano, ou seja, voltado para o mundo, que 
não foge dele, ainda que o rejeitando. Essa novidade na elabora-
ção religiosa torna-se objeto de investigação de cientistas sociais 
de grande escol, como Weber e Dumont, os quais apresentaram 
diferentes motivos causais, inclusive em diferentes níveis, a saber, 
o da mentalidade e da estrutura. Antes de mesmo de se verifi car 
as bases históricas para o estabelecimento do individualismo in-
tramundano, já é possível assumir como grande espírito guia deste 
artigo que “o surgimento de uma cultura de individualismo pare-
ce, inicialmente, muito vinculada com a história das religiões de 
salvação” (SCHLUCHTER, 2000, p. 13).

O estabelecimento do individualismo intramundano

“Mas será que se ignora que a originalidade do cristianismo con-
sistiu justamente num  notável desenvolvimento do espírito  indi-
vidualista?” 

Durkheim
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A constituição do poder hierocrático católico romano é a primeira 
pedra fundamental para o estabelecimento do individualismo intra-
mundano, porque arranjou-se como técnica específi ca para a domina-
ção entendida como governo para a condução da vida humana. Essa 
técnica foi o pastorado, o “controle que se pode exercer sobre si mesmo 
e sobre os outros, sobre seu corpo, mas também sobre sua alma e sua 
maneira de agir” (FOUCAULT, 2008, p. 164); essencialmente, governo 
dos homens. A idéia de um poder pastoral é bíblica e encontra-se no 
Antigo Testamento. Conforme a Bíblia, o pastorado tem quatro carac-
terísticas básicas: administra uma multiplicidade (coletividade) em 
movimento, é benfazejo em relação a seus comandados, isto é, deve 
levá-los à salvação, sustenta-os e zela por eles. A quarta característica é 
a mais pertinente para o tema deste: o poder pastoral é individualizan-
te, pois não vê apenas o rebanho, mas cada ovelha. Foi pela Igreja cristã 
que esse poder foi introduzido no mundo ocidental, de tal modo que 
“o homem ocidental aprendeu durante milênios o que nenhum grego 
sem dúvida jamais teria aceitado admitir, aprendeu durante milênios a 
se considerar uma ovelha entre as ovelhas” (FOUCAULT, 2008, p. 174).

A fi gura hebraica do pastor diz respeito a Deus como pastor e não 
como dominador ou soberano político. Somente no cristianismo, nos 
séculos 3 e 4, que o pastorado ganha rede institucional, sendo arte de 
governar homens. Um marco para se reconhecer essa institucionaliza-
ção pode ser visto quando o imperador Valentiniano I (364-375) envia 
santo Ambrósio para governar Milão “não como magistrado, mas como 
pastor”. Essa “governamentalidade”5, entrada nos assuntos humanos, 
não se restringe à condução das almas, mas intervém permanentemen-
te na condução cotidiana e nas coisas. Apesar de manter-se separado 
do poder político (Cf. FOUCAULT, 2008, p. 203-4), “assinala, em fi ns 
do século XVI, séculos XVII-XVIII, o limiar do Estado moderno” (FOU-
CAULT, 2008, p. 219), depois da “grande era do pastorado [...] desde 
os séculos X-XI até o século XVI e, mesmo, até o fi m do século XVII” 
(FOUCAULT, 2008, p. 260).

A institucionalização do pastorado é a situação em que a rejeição 
do mundo cristão encontra uma solução relativista com a ordem 
social que, mais tarde, evoluirá para formas mais complexas, como a 
da união com o poder político, e até transformar-se naquela que as-
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sume a própria função política como mencionarei mais abaixo. Do 
ponto de vista sociológico (relações sociais) e no contexto do pas-
torado, essa solução postula, como modelo de franca dominação, 
a coexistência da ética virtuosa e a dos leigos, a fi m de conformar 
esta. O pastorado insere-se nos negócios humanos, ocupando de 
questões temporais, isto é, abandonando a postura de extramunda-
nidade característica do cristianismo primitivo. 

Ele é a força criadora do individualismo intramundano, na me-
dida em que faz de cada sujeito no mundo um indivíduo, pois o 
individualiza como objeto de sua técnica. O pastor se sacrifi ca, não 
apenas pelo rebanho, mas também por cada ovelha em particu-
lar, que deve ser salva por sua singularidade, pois é importante em 
termos absolutos (Cf. FOUCAULT, 2008, p. 202 e 223). A ação do 
clérigo é conjuntural e individual, não correspondendo ao modelo 
do homem da lei que trata a todos do mesmo modo segundo um 
mesmo princípio legal. “Deve-se tratar cada um segundo seu caso 
particular” (FOUCAULT, 2008, p. 231) O modelo do procedimento 
do pastor não é de juiz, mas de médico. Nisso, o pastorado cristão 
guarda ainda íntima conexão com a religião judaica que, mesmo da 
lei, apresenta o pastor cuidando de cada ovelha individualmente. 

O homem ocidental é individualizado através do pastorado, na me-
dida em que o pastorado o leva à salvação que fi xa sua identidade 
por toda a eternidade, [...] a individualização do homem ocidental 
durante o longo milênio do pastorado cristão foi realizada à custa 
da subjetividade. Por subjetivação. É preciso tornar-se sujeito para 
se tornar indivíduo (FOUCAULT, 2008, p. 310).
Essa individualização, assim assegurada pelo exercício do poder 
pastoral, já não vai ser defi nida pelo estatuto de um indivíduo, nem 
por seu nascimento, nem pelo brilho das suas ações. Vai ser defi ni-
da de três maneiras. Primeiro, por um jogo de decomposição que 
defi ne a cada instante o equilíbrio, o jogo e a circulação dos méri-
tos e dos deméritos. Digamos que não é uma individualização de 
estatuto, mas de identifi cação analítica. Em segundo lugar, é uma 
individualização que vai se dar não pela designação, pela marcação 
de um lugar hierárquico do indivíduo. Ela não vai se dar, tampou-
co, pela afi rmação de um domínio de si sobre si, mas por toda uma 
rede de servidões, que implica a servidão geral de todo o mundo em 
relação a todo o mundo, e ao mesmo tempo a exclusão do egoísmo 
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como forma central, nuclear do indivíduo. É portanto uma indivi-
dualização por sujeição. Enfi m, em terceiro lugar, é uma individua-
lização que não vai ser adquirida pela relação com uma verdade re-
conhecida, [mas] que, ao contrário, vai ser adquirida pela produção 
de uma verdade interior, secreta e oculta. Identifi cação analítica, 
sujeição, subjetivação  — é isso que caracteriza os procedimentos 
de individualização efetivamente utilizados pelo pastorado cristão 
e pelas instituições do pastorado cristão. É portanto toda a história 
dos procedimentos da individualização humana no Ocidente que 
está envolvida na história do pastorado. Digamos ainda que é a his-
tória do sujeito (FOUCAULT, 2008, p. 243).

Essa exposição do pastorado cristão ou do cristianismo romano é 
apresentada, por este artigo, como uma das explicações para o esta-
belecimento do individualismo intramundano religiosamente moti-
vado. Até aqui, a sociologia e a religião legitimaram duas explicações. 
A elas pretende-se acrescentar uma terceira, a partir da pesquisa de 
Michel Foucault para o estabelecimento do individualismo intramun-
dano, ou seja, de outra modalidade de individualismo distinta da mo-
dalidade mais comum à esfera religiosa, o extramundano. A primeira 
explicação apresentada para manter conexão ao tema do pastorado 
cristão é formulada por Dumont, o presente trabalho, porém, não se 
restrinje a seus dados; a segunda, por Max Weber. A primeira repre-
senta o modelo estrutural que evidencia eventos institucionais; já à se-
gunda, o modelo mental que reconstrói idéias e idéias (religiosos) que 
compõem a rede de sentido (subjetivo), a qual sustenta uma raciona-
lização ético-religiosa que serve de base para o racionalismo prático 
(conduta coerente) como expressão de uma ação racional valorativa.

A segunda pedra fundamental a ser lançada para o estabelecimento 
do individualismo intramundano religiosamente motivado (em con-
traposição ao comum individualismo extramundano religiosamente 
motivado) é também obra do catolicismo romano, conforme tese de 
Dumont (FOUCAULT, 2008, p. 13). Em 751, Pepino, o Breve, sucessor 
de Carlos Martelo, constitui hierocracia, fazendo-se rei dos francos 
consagrado pelos bispos. No ano seguinte, o papa Estêvão II, em um 
ato ato inédito, vai até à França ter com Pepino para solicitar auxílio mi-
litar para Roma que sofria ameaça dos lombardos (germânicos). Esse 
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evento, relevante por romper com a “complementaridade hierárquica 
dos dois reinos”, indica que os papas começam a tomar parte na domi-
nação política. Essa tendência é confi rmada quando, em 800, o papa 
Leão III coroa e inclina-se diante de Carlos Magno. Este torna-se o pri-
meiro Imperador do Império Romano após a queda (séc.V), restauran-
do assim o antigo Império Romano do Ocidente. A Igreja benefi ciou-se 
dessa situação, sendo signfi cativo que, a partir do século VIII , passa-se 
a falar de “Sacro Império”. Agora, “Roma não depende mais de Cons-
tantinopla. Está ligada ao Império e por ele protegida. O imperador 
depende do papa como chefe espiritual; o papa depende do imperador, 
senhor do poder temporal” (SUFFERT, 2001, p. 137). Em termos de te-
oria da estrutura, a situação do Império Carolíngio, a partir do século 
IX, representa uma hierocracia com o dominador (soberano) temporal 
legitimado sacerdotalmente, seja como incarnação, seja como querido 
por Deus (WEBER, 1980, 680).

O posicionamento do poder hierocrático no mundo, especifi ca-
mente em associação com o poder político, alcança uma condição mais 
sólida quando o dominador temporal assume o cargo de sacerdote, 
cumprindo funções de rei. Esse é o princípio do fenômeno da teocra-
cia. O desenvolvimento cultural ocidental não foi caracterizado por 
teocracias. Pelo contrário, a separação entre os dois poderes tornou-se 
norma, valor. Ainda que em raras edições, o ocidente não esteve livre 
desse tipo de solução entre os dois poderes, o que não deixa de ser con-
dução às últimas consequências de uma rejeição do mundo. Quando a 
instituição religiosa reprova o mundo, pode decidir corrigi-lo mediante 
o poder político, numa postura francamente intramundana. A teocra-
cia é solução absolutista do confl ito entre religião de salvação e mundo, 
pois impõe suas exigências às ordens sociais de forma exclusivista. Por 
razões de mentalidade a serem compreendidas logo abaixo, o calvinis-
mo foi o realizador da teocracia no ocidente. Ele a impôs só ocasional-
mente e restritamente em Genebra e na Nova Inglatera, parcialmente 
por meio dos huguenotes e nos Países Baixos (WEBER, 1980, 701).

O clero católico romano encontrou resistências. Cada uma de 
suas expressões pode ser denominada de “contraconduta”, ou seja, 
“luta contra os procedimentos postos em prática para conduzir os 
outros”.(FOUCAULT, 2008, p. 266). Uma das razões que se pode to-
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mar como condição para a crise do pastorado é o fato de ele criar di-
morfi smo entre clérigo e leigo, como clara manifestação de estrutura 
de dominação. Não deve ser difícil supor a existência de certo incon-
formismo de espíritos mais autônomos diante de tal procedimento 
de restrição da individualidade. O indivíduo-leigo do pastorado é 
um indivíduo-objeto (de dominação). O incômodo dessa forma de 
dominação foi acentuado com a prática de um modelo judicial, por 
volta dos séculos XI e XII, confi rmada em 1215, quando a prática da 
confi ssão torna-se obrigação e é acompanhada pela crença no pur-
gatório como sistema modular de pena e pelo sistema de indulgên-
cias (FOUCAULT, 2008, p. 268). Outro fator relevante foi justamen-
te a hierocratização da Igreja que signifi cava a junção do pastorado 
com o poder político. Dentre as diversas formas de contraconduta, 
destacaram-se historicamente: seita6, mística, biblicismo, crença 
escatológica e o ascetismo. Mais do que escapar da autoridade do 
pastorado, todos esses movimentos ou ações buscavam impor uma 
forma concorrente de pastorado. Isso tudo expressa muito bem o 
que é o campo religioso, onde uma fi gura dominante, o sacerdote, 
enfrenta a confrontação do leigo intelectualizado e do profeta como 
agentes de dominação da massa religiosa7, ou seja, eles disputam o 
monopólio do governo dos homens (Cf. FOUCAULT, 2008, p. 198). 
Seita, biblicismo e ascetismo representam formas de orientação 
(biblicismo e ascetismo) e coordenação (seita) da ação caracterís-
ticas da ou marcantes para a Reforma. Pode-se dizer que o século 
XVI é fase de intensifi cação do pastorado, afi rmado por Reforma e 
Contra-Reforma, “é a assunção, pelo pastorado, de toda uma série 
de questões, de problemas referentes à vida material, à higiene, à 
educação das crianças” (Cf. FOUCAULT, 2008, p. 308).

Uma das forças criadoras mais primitivas de mentalidade indivi-
dualista (extramundana) é a ascese — outra força seria a mística, mas 
para o desenvolvimento do individualismo, a ascese seja mais decisi-
va, uma vez que a mística é força de contemplação, não-ação, contan-
do pouco como modelo para o ambiente profano8 — religiosa, vista, 
antes de tudo, como “exercício de si sobre si, é uma espécie de corpo 
a corpo que o indivíduo trava consigo mesmo e em que a autoridade 
de outro, a presença de outro, o olhar de outro é, se não impossível, 



RONIERE RIBEIRO DO AMARAL 49

Vol. 1 nº 1, p. 41-77  1º Semestre de 2009

49

pelo menos não necessário”.  A individualidade é manipulada por al-
guém que é impulsionado por uma espécie de fúria de auto-controle, 
especialmente inclinado para tais exercícios. Por meio deles, funda 
um modo de viver, de se ver, em conexão com uma visão específi ca 
do mundo e da vida que, geralmente, implica uma visão de divinda-
de. Essa exclusão do outro, compreendida apenas no contexto deste 
auto-controle, não exclui a divindade, seja ela externa ou interna ao 
indivíduo. O contato com ela é a meta da ascese. O asceta crê que 
a apátheia (anulação de paixões e, conseqüentemente, indiferença a 
tentações), que fundamenta sacrifício e renúncia, é o principal ca-
minho de salvação. Ela é, na prática, domínio sobre si. Este domínio 
constrói o individualismo extramundano, pois só pela afi rmação da 
vontade particular pode o indivíduo manter-se neste caminho. “O as-
cetismo é uma espécie de obediência exasperada e controvertida, que 
se tornou domínio de si egoísta” (FOUCAULT, 2008, p. 271).

Os portadores históricos do protestantismo ascético que, con-
forme pesquisa de WEBER, produz individualismo intramundano 
são identifi cados como calvinismo do século XVII, pietismo, me-
todismo, e as seitas provenientes do movimento batista (quacres, 
menonitas e bastistas)(Cf. 1988, p. 84). O traço racional desta asce-
se está basicamente no fato de ela compreender que qualquer meio 
distinto do controle metódico de seu estado de graça na conduta, 
especialmente quaisquer meios mágico-sacramentais ou o alívio 
na penitência — principais alvos a se atingir no pastorado católico 
— não pode garantir-lhe a posse do estado de graça. A comprova-
ção (teste) deste estado se obtém mediante comportamento plas-
mado pelo estilo de vida que, pela vontade de Deus, busca moldar 
racionalmente toda a existência (Cf. WEBER, 1988, p. 162-63). A 
ascese dos mosteiros de caráter extramundano entra na vida. A as-
cese protestante racional distingue-se da ascese monacal em três 
aspectos: rejeição de todos os recursos ascéticos irracionais, rejei-
ção da contemplação e, sobretudo, direcionamento da ascese para 
o interior do mundo, atuando nele pela família e pela profi ssão as-
ceticamente assimilada. 

O protestantismo ascético fundou — eis o ponto decisivo — 
uma concepção de vocação profi ssional que assumiu, nas ordens 
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da vida, no cotidiano, a ascese metódica e austera do monacato. A 
atividade profi ssional é tomada como uma vocação, ou seja, um 
dever, porque é meio para se atender ao interesse de salvação, es-
pecialmente a necessidade de certeza de salvação. No século XVI, 
Calvino reeditou conceito veterotestamentário de Deus como ser 
transcendental, separado do mundo, independente e hierárquica e 
qualitativamente superior à criatura, ao criado. A criatura humana 
não pode perscrutar-lhe os desígnios, pois ele é deus absconditus. 
Conforme a doutrina da predestinação, almas já estão de antemão 
destinadas à danação ou à salvação. A doutrina da predestinação 
destrói o pensamento de reciprocidade. Uma boa ação é feita não 
para se ser redimido, pois a decisão ou determinação não é de se 
mudar. O homem é ser carente de segurança e precisa resolver o 
problema da teodicéia. A teodicéia calvinista, mesmo explicando 
o mal — a corruptibilidade de toda criatura e a predestinação divi-
na — não lhe oferece o bem maior de salvação, a certitude salutis. 
Diante do deus absconditus, o indivíduo está sozinho.9 A igreja 
com seus sacramentos e autoridade não é mais condição de sal-
vação. O ponto decisivo do protestantismo, no processo de des-
magicização, é a deslegitimação da intermediação entre Deus e 
indivíduo. Vigora a auto-direção da própria consciência; um in-
dividualismo fundamentado religiosamente. Tal representação de 
Deus jamais poderia confortar uma criatura sedenta por sentido e 
com interesse de salvação.

A doutrina pastoral se revelou contraconduta. Na literatura “de 
auto-ajuda” religiosa, encontrou-se a solução da insegurança, isto é, 
a idéia de que Deus recompensa o sucesso profi ssional intramunda-
no. Os crentes não partem da lógica da dogmática, mas de um psico-
pragmatismo. A busca do sucesso como sinal divino gera a acumula-
ção em favor da acumulação e um consumismo ascético. A busca de 
bens mundanos como fi m em si mesmo torna-se valor ético, o que, 
necessariamente, não implica seu gozo ou usufruto. Quem for pro-
fi ssional e economicamente bem-sucedido poderá estar certo de sua 
eleição, de sua salvação. Apenas pela ascese de trabalho o indivíduo 
poderia possuir um caminho seguro para a salvação. O calvinismo 
revela-se doutrina da extensão do mosteiro no mundo.10
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As seitas protestantes elaboraram a idéia de que o trabalho voca-
cional é meio de comprovação da salvação. A idéia de vocação obriga 
o crente a assumir seu trabalho como dever moral. Neste conceito, há 
o dogma central de todas as denominações protestantes ascéticas, a 
saber, de que a vocação é o único meio de viver de modo agradável a 
Deus (WEBER, 1988, p. 69), isto é, pelo cumprimento das obrigações 
intramundanas. A condução monacal da vida é rejeitada como justifi -
cação diante de Deus e, não menos importante, como produto de falta 
egoísta de amor que se retira das obrigações mundanas (WEBER, 1988, 
p. 71). A isso se soma a noção de que tanto o desperdício do tempo em 
atividade não vocacional — um dos maiores pecados — quanto a con-
templação são reprováveis, pois apenas a ação (vocacional) serve para o 
aumento da glória de Deus (WEBER, 1988, p. 167-8). Para a concepção 
ética do protestantismo ascético, o homem é um instrumento de Deus, 
em contraposição à representação de um vaso que, inerte, é enchido 
pelo divino. Como instrumento vivo, animado, o crente age, trabalha. 

A institucionalização do pastorado teve dois momentos de fi xação 
com signifi cados distintos. No primeiro momento, foi instituído um 
conceito de dominação de massa (governo) direcionado para a con-
dução do comportamento dos homens para fi ns de salvação. O agen-
te desse sistema é o clérigo, o bispo, o mestre religioso que, tido como 
pastor, impõe e recebe obediência de suas ovelhas. A igreja torna-se, 
assim, instância do pastorado.

O pastorado começa com certo processo que, este sim, é absoluta-
mente único na história [...] não encontramos nenhum exemplo em 
nenhuma outra civilização: processo pelo qual uma religião, uma 
comunidade religiosa se constituiu como Igreja, isto é, como uma 
instituição que aspira ao governo dos homens em sua vida cotidiana 
a pretexto de levá-los à vida eterna no outro mundo, e isso na esca-
la não apenas de um grupo defi nido, não apenas de uma cidade ou 
de um Estado, mas de toda a humanidade. Uma religião que aspire 
assim ao governo cotidiano dos homens em sua vida real a pretexto 
da sua salvação e na escala da humanidade — é isso a Igreja, e não 
temos disso nenhum outro exemplo na história das sociedades. [...] 
Com essa institucionalização de uma religião como Igreja, forma-
se assim, e devo dizer que muito rapidamente, pelo menos em suas 
linhas mestras, um dispositivo de poder que não cessou de se desen-
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volver e de se aperfeiçoar durante quinze séculos, digamos desde os 
séculos II, III depois de Jesus Cristo, até o século XVIII da nossa era. 
Esse poder pastoral, totalmente ligado à organização de uma religião 
como igreja, a religião cristã como Igreja cristã, esse poder pastoral 
por certo transformou-se consideravelmente no curso desses quin-
ze séculos de história. [...] E, quando eu me coloco no século XVIII 
como sendo o fi m da era pastoral,  [...]  o poder pastoral que se exer-
ceu como poder é sem dúvida algo de que ainda não nos libertamos 
(FOUCAULT, 2008, p. 196-7).

O pastorado em si trouxe o cristianismo (religião individuali-
zante por exigir que cada homem dê uma resposta diante de Deus) 
e seu individualismo extramundano para o mundo e fez-se, em 
alguma medida, individualismo intramundano. Isso mostra, no 
entanto, apenas o movimento de uma religião que não se inte-
ressava pelos negócios do mundo assumindo outra postura, a do 
governo dos homens. Santo Ambrósio, em Milão, seria a fi gura 
que marca esse instante. Institucionalizado, o pastorado, surgido 
como estratégia intramundana, é instrumento, poder social apto 
a plasmar um sujeito por representação (“ovelha” particular) e 
por prática (exigência de obediência), ou seja, individualizá-lo. O 
poder individualizante do pastorado é tanto mais amplo e efi caz 
quando a Igreja torna-se também uma hierocracia que associa a si 
mesma o poder político. Aqui são os papas Estevão II (e sua asso-
ciação com Pepino, o Breve) e Leão III (que coroa Carlos Magno) 
as fi guras que marcam essa fase, a qual torna mais notável o cres-
cente movimento de dessecularização.11 Mais poder para governar 
(individualizar) proveniente de associação com política signifi ca 
afi rmação do intramundanismo. Esta é intensifi cada por um con-
texto de contraconduta, de tensão entre defi nições de pastorado. 
A ascese protestante transfere a técnica (ação pela prática laboral 
acompanhada de austeridade) extramundana de condução da vida 
dos monastérios para as ordens sociais, especialmente a econômi-
ca. Segundo a tese de Max Weber, de tão intramundana, essa asce-
se gerou o “espírito capitalista” de trabalho próspero e constante e 
poupança. Que fi que Calvino como fi gura desse novo momento do 
individualismo intramundano.  
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Governo do Estado como concorrente do individualismo

“O pior inimigo que você pode ter é o Estado. 
O Estado é -muito poderoso. 
Não queria ter o Estado como inimigo. Não quero.” 

General Jorge Armando Félix

A Europa medieval foi marcada, especialmente no período do sécu-
lo V ao século XVII, por lutas de liberdade. Liberdade é palavra-chave 
para o Ocidente, mas deve ser entendida nesta época como liberdade 
de grupos. A Europa progrediu por meio de um embate de liberdades 
de grupos particulares (BRADUEL, 2004, p. 294-5). Compõem esse 
contexto de “liberdades” as das cidades, fruto do renascimento urba-
no viabilizado pela ascensão material dos séculos XI-XIII. Trata-se das 
cidades livres da Itália e dos Países Baixos (2004, p. 298). Dentre as ex-
pressões de contraconduta, o anabatismo conduzido por Thomas Mün-
zer se insere no contexto das lutas de libertação12 camponesas.13 Nesse 
cenário, levantou-se aos poucos um novo ente ou uma nova forma de 
governo da vida dos homens: o Estado moderno. A formação dos Esta-
dos modernos acompanhou as manifestações das liberdades coletivas. 
Acompanhou-as, pois queria justamente restringi-las, especialmente 
a partir do século XV. O caráter coletivo da liberdade foi portado não 
mais por grupos raciais, econômicos, religiosos e urbanos, mas por uma 
tecnologia (burocracia da dominação legal) de controle de território e 
população. O Estado queria ser livre (Cf. BRAUDEL, , 2004, p. 300).

O Estado moderno nasce, a meu ver, quando a governamentalidade 
se torna efetivamente uma prática política calculada e refl etida. A 
pastoral cristã parece-me ser o pano de fundo desse processo, estando 
entendido que já, por um lado, uma imensa distância entre o tema he-
braico do pastor e a pastoral cristã e [que] haverá, é claro, outra distân-
cia não menos importante, não menos ampla, entre o governo, a dire-
ção pastoral dos indivíduos e das comunidades e o desenvolvimento 
das artes de governar, a especifi cação de um campo de intervenção 
política a partir dos séculos XVI-XVII (FOUCAULT, 2005, p. 219-20).

Se o poder do pastorado foi poder individualizante, não se pode 
dizer o mesmo do poder estatal — pelo menos, não antes do libe-
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ralismo. O pastorado estabeleceu o individualismo intramundano. 
O estado moderno estabeleceu a si mesmo. A meta de seu governo 
(condução da população) não foi a reprodução do indivíduo, mas a 
produção de si mesmo. 

A combinação central para a formação de cidades e, depois, de es-
tados na Europa reuniu aplicadores de coerção que extraíram recursos 
dos manipuladores de capital. A natureza dessa combinação determi-
nou o tipo de estado. 

A coerção compreende toda aplicação combinada — ameaçada ou 
real — de uma ação que comumente causa perda ou dano às pesso-
as ou às posses de indivíduos ou grupos, os quais estão conscientes 
tanto da ação quanto do possível dano. [...] Onde o capital defi ne um 
domínio de exploração, a coerção defi ne um campo de dominação 
(TILLY, 1996, p.67). 

O desenvolvimento conjunto de acumulação e de concentração 
dos meios coercitivos levou à produção de estados — organizações 
que controlam meios concentrados de coerção em dado território, 
exercendo prioridade sobre outras organizações no mesmo espaço. 
O sistema de estados os condicionam externamente, e as classes so-
ciais, internamente. 

Anthony Giddens defi ne o Estado como “a political organization 
whose rule is territorially ordered and which is able to mobilize the 
means of violence to sustain that rule” (GIDDENS, 1987, p. 20). O 
estado tem como atividades essenciais: sua criação (dominando 
competidores internos), prática da guerra (atacando antagonistas 
externos), proteção (preservando aliados ante inimigos internos ou 
externos), extração (taxação dos bens da população), aplicação de 
justiça (arbitragem de questões da população), distribuição (inter-
venção na divisão dos bens da população) e produção (controle de 
criação e exploração de bens e serviços. A formação de estados se 
deu pela combinação de quatro fatores: 1) concentração de capital, 
2) concentração da coerção, 3) preparação da guerra e 4) posição 
dentro do sistema internacional (Cf. TILLY, 1996, p. 61).

Segundo GIDDENS (1987, P. 13-ss), o poder estatal lança mão de 
recursos de mobilização e realização que são de dois tipos. O aloca-
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tivo (destina recurso a um fi m específi co) diz respeito ao domínio da 
matéria, podendo ser compreendido como tecnologia. O autorita-
tivo diz respeito à administração de relações espaço-tempo; esforço 
de dominação para obtenção da obediência alheia e do domínio do 
tempo e do espaço. Determina o nível de concentração de recursos 
alocativos, mostrando que o fundamento do poder é a sobrevivência. 
A infl uência dos recursos autoritativos é exercida por quatro fatores. 
Em primeiro lugar, estão as possibilidade de vigilância que se divi-
dem em acumulação de “informação codifi cada” para administração 
de atividades humanas (coleta e armazenamento) e em supervisão 
direta da atividade de alguns indivíduos por outros “autorizados” 
para tanto. Em segundo lugar, estão as possibilidades de reunir pes-
soas que não passam a maior parte do tempo na produção material 
(ofi ciais administrativos especializados). Em terceiro lugar, cumpre 
papel escopo e intensidade de sanções, sobretudo desenvolvimento 
de poder militar e, em quarto lugar, condições que infl uenciam a for-
mação de ideologias (literatos e arquitetos). 

No absolutismo (séc. XIV-XVIII), desenvolveram-se a pro-
mulgação de estatutos de aplicação impessoal, separação entre 
propriedades privada e pública, e disciplinarização estatal e de-
fi nição do “desvio” (fundação de organização carcerárias). Carac-
terizam a formação de Estados absolutistas (GIDDENS, 1987, p. 
85-113): condução de guerra e de diplomacia, organização e tecno-
logia militares aperfeiçoados, forças armadas permanentes, início 
do “universalismo” ocidental, decadência das cidades ante forças 
centralizantes, limite (mais que fronteira) delimitando esfera de 
ação governamental, comodifi cação da terra, do dinheiro e do tra-
balho e prensa como primeiro grande passo na mecanização da 
comunicação — as facilidades do material impresso contribuí-
ram para o alargamento da esfera do “político”.

O controle de informação foi básico para o incremento das 
operações de vigilância do Estado na forma de recursos jurídi-
cos (lei, processo, julgamento, política etc.) e de estatística ofi-
cial para fins de taxação e controle da ordem — no que se cons-
tata contribuição das ciências sociais. O absolutismo se baseou 
no discurso da teoria política e da teoria econômica mesclada 
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com sociologia e psicologia. O poder administrativo do Estado 
recorreu a esses saberes e recursos informacionais como meios 
de auto-regulação ref lexiva (Cf. GIDDENS, 1987, p. 180). 

A relação entre guerra e estado está, inicialmente, no fato de que 
a preparação da guerra envolvia governantes na taxação e de que 
conquista implicava administração. “Os estados nacionais uniram, 
numa estrutura central relativamente coordenada, importantes or-
ganizações militares, extrativas, administrativas e às vezes até distri-
butivas e produtivas!” (TILLY, 1996, p. 69). Os órgãos de inteligência 
foram, geralmente, instrumentos que serviam aos propósitos de co-
erção para o exercício da dominação. Deve-se considerar que guerra 
e burocratização andaram de mãos dadas na Europa estatal. 

Este colosso tornou-se concorrente do individualismo quando de-
clarou sua raison d´être. Este “estado administrativo” (FOUCAULT, 
2005, p. 145), pois associado ao território e absolutista, que foi o Estado 
quando moderno, não “governa almas”, mas o governo do Estado a par-
tir de sua fundação. Desantropologizado o mundo nos séculos XVI e 
XVII, o Estado não refl etia o governo pastoral divino sobre os homens 
e a natureza, mas apontava para a própria sobrevivência e manuten-
ção. O Estado se fez, dominando solo e gente, território e população. 
O interesse em governar sustentava essa tecnologia de dominação que 
era objeto de refl exão e racionalização. Esse tipo de racionalidade é a 
“razão de Estado” como cálculo para a manutenção da estabilidade do 
Estado (Cf. FOUCAULT, 2005, p. 318, 343-ss. 384-89). Razão é princípio 
(fundamento) e objetivo (meta). Com a razão de Estado, não se trata 
mais nem da integridade individual ou da alma, nem a do cosmo ou 
da natureza. Os Estados são eles mesmos como indivíduos (Cf. FOU-
CAULT, 2005, p. 406). Se o governamentalidade pastoral tinha como 
meta a salvação dos indivíduos, o Estado salvará a si mesmo — e qual-
quer meio servirá a este fi m. 

Essa necessidade do Estado em relação a si mesmo é que vai, em certo 
momento, levar a razão de Estado a varrer as leis civis, morais, naturais 
que ela houve por bem reconhcer e cujo jogo até então ela havia joga-
do. [...] O Estado vai agir de si sobre si, rápida, imediatamente, sem 
regra, na urgência e na necessidade, dramaticamente, e é isso o golpe 
de Estado. [...] É a afi rmação da razão de Estado que afi rma que o Esta-
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do deve ser salvo de qualquer maneira, quaisquer que sejam as formas 
que forem empregadas para salvá-lo (FOUCAULT, 2005, p. 350).

Uma tal força não demora a ser sentida e temida. Ela lança mão 
de exércitos, polícia, ciência e política para dominar. Não é apenas 
o golpe de Estado, a violência física seu instrumento, mas também 
o constrangimento moral, a tentativa de, inclusive utilizando téc-
nicas do pastorado, exercer coação psíquica. A intromissão na de-
terminação de conteúdo de consciência será percebida por alguns 
como inconveniente ou ilegítima. Esta resistência já estava no bojo 
da tradição-judaico cristã; na verdade, a constitui. O Estado moder-
no rompe com o pastorado e, exigindo para si a primazia dos esfor-
ços de salvação, obscurece o individualismo intramundano. 

Individualismo como ideal político

“Das liberdades à liberdade — essa fórmula ilumina a história da 
Europa em uma de suas direções fundamentais” .

Braudel

A imposição que o Estado exerce para se manter é imposição não 
só de poder, mas de força. Ele nasceu por guerras, mantém-se por 
guerra institucionalizada e perpetua-se, travando guerra perma-
nente com quaisquer resistências. 

O poder é um ato de infl uência sobre outro numa relação de for-
ça, sendo sua essência mecanismo de repressão. Ele é emprego e ma-
nifestação de relação de força, seu mecanismo é repressão. O poder 
também é a guerra continuada por outros meios. Assim, inverte-se a 
proposição normativa de Clausewitz14, pela qual ele, no século XIX, 
tentou fazer da guerra algo sujeito à política, em “a política é a guerra 
continuada por outros meios” (FOUCAULT, 2005, p. 22). Isso signifi -
ca que o poder político reinsere perpetuamente essa relação de força 
(nas instituições, no sistema político, na língua, na desigualdade so-
ciais, no corpo etc), e a decisão fi nal é imposta pela força da armas. O 
discurso jurídico interpreta o poder como uma questão de contrato-
repressão nos termos “legítimo-ilegítimo”. No esquema dominativo, 
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trata-se de guerra-repressão, estando em questão “luta-submissão”. 
“O esquema binário da guerra, [...], pode ser efetivamente identifi -
cado como o fundamento da sociedade civil” (FOUCAULT, 2005 p. 
26). O poder a ser estudado não está confi nado ao Leviatã; deve, por-
tanto, ser estudado para além do campo da soberania jurídica e da 
instituição do Estado (“teoria da soberania”), e sim em suas técnicas 
e táticas de dominação (“teoria da dominação”). Tanto Clausewitz e, 
antes, Hobbes, sustentam discurso fi losófi co-jurídico. No entanto, 
resiste a essa ordem discursiva outra, histórico-política, que tem “a 
guerra como fundamento das relações sociais”. 

Essa ordem foi fruto das manifestações de contraconduta susci-
tadas pelo protestantismo ascético. O pastorado protestante não en-
frentava apenas o governo católico, mas também o do Estado. Ela sur-
giu ao fi nal das guerras civis e religiosas do século XVI, e já está ma-
dura no início das grandes lutas políticas inglesas do século XVII15, no 
momento da revolução inglesa. Isto era o discurso dos puritanos, dos 
levellers (FOUCAULT, 2005, p. 70). Para a teoria histórico-política, a 

lei não é pacifi cação, pois, sob a lei, a guerra continua a fazer estragos 
no interior de todos os mecanismos de poder [...] Em outras pala-
vras, cumpre decifrar a guerra sob a paz: a guerra é a cifra mesma da 
paz [...] Somos forçosamente adversários de alguém” (FOUCAULT, 
2005, p. 59). Seu sujeito não se faz juiz nem fi lósofo, não é sujeito 
universalizador, mas fala de seus direitos, a partir de sua posição de 
combate. É o sujeito guerreador. Seu discurso inverte valores. Ele 
nasce de fatos brutos, de paixões, fatos físico-biológicos: vigor físi-
co, energia, fraqueza e força. A trama da história e das sociedades é 
o entrecruzamento de corpos, paixões e acasos. É acima disso que 
se constrói a fragilidade da ordem, da lei, da racionalidade — para 
calar a guerra e manipular as relações de força. A base é irracional 
e é do lado da desrazão e da brutalidade que está a verdade, além 
de quimera e maldade. Todo esse discurso de desenvolve, assim, na 
dimensão histórica. O discurso histórico de tipo bíblico16 quer falar 
de direito justo para declarar guerra às leis. A guerra é travada entre 
dois grupos fundamentais, dominador e dominado ou insurgente, 
que compõe a “sociedade binária”.17

O protestantismo ascético não foi fator gerador apenas de uma 
nova racionalidade econômica que rompeu com a conduta pro-
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fi ssional tradicional mais orientada por subsistência, suscitando 
ascese profi ssional, pela qual repressão gera produto e riqueza, a 
se aceitar a tese de Max Weber. Esse modo de contraconduta esti-
mulava também, como tal, a autocondução. A ascese protestante 
desencadeou processos sociais também de repercussão jurídica, a 
partir de interpretações biblicamente orientadas. Depois da “es-
tação eclesiástica” e da “ascética”, a “estação jurídica” é o terceiro 
e mais elevado momento para o estabelecimento do individualis-
mo intramundano. 

O Estado concorrente do individualismo encontra reação em 
movimentos religiosamente motivados que gerarão bases jurídicas 
para conter o colosso. Não se trata aqui de conduta (pastoral) em 
contraposição à contraconduta. Contracondutas (política e religio-
sa) estão frente a frente. Vê-se a clássica tensão entre religião de 
salvação e poder político. Daí provém a revolução inglesa do século 
XVII. Ela inicia um processo que só completar-se-á com as reper-
cussões jurídicas da Revolução Francesa. Mostro a seguir a relação 
entre esses dois eventos.18

Sob a inf luência da Declaração Francesa dos Direitos de 26 
de agosto de 1789, desenvolveu-se no direito positivo dos Esta-
dos europeus do continente a representação do direito público 
subjetivo do indivíduo, isto é, portado pelo sujeito do direito. 
Só aquela declaração dos direitos do homem estimulou com-
pletamente no direito positivo o peso do conceito conhecido do 
direito natural, do direito subjetivo do membro do Estado ante 
o todo do Estado. Isso foi mostrado primeiramente pela carta 
constitucional de 3 de setembro de 1791 que, baseada na Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão, expôs uma série de 
droits naturels et civils como direitos garantidos pela Constitui-
ção (JELLINEK, 1996, p. 26). Trata-se de princípios de colocação 
jurídica do indivíduo no Estado. 

A representação de um direito original que transpõe o homem 
para a sociedade e aparece como limite jurídico da soberania é ex-
pressamente reprovado por Rousseau. Não haveria lei fundamental 
que poderia ser a liga da coletividade, nem mesmo o contrat social. 
Importantes direitos particulares de liberdade também são declara-
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dos anti-estatais por ele. Esses exemplos justifi cam o juízo de que 
Rousseau não postula a liberdade individual como domínio invio-
lável com limites inalteráveis. Os princípios do contrat social não 
geram o direito do indivíduo, mas o todo-poder da vontade geral 
juridicamente irrestrita. O modelo para a Declaração são as bills of 
rights dos estados individuais da União norte-americana.

O pensamento democrático surgiu no século XVI, na Inglater-
ra, sendo base para o pensamento democrático da Constituição da 
igreja reformada. Robert Browne e seus adeptos tomavam a von-
tade da comunidade, maioria, como decisiva. Na Holanda, o bro-
wnismo tornou-se congregacionalismo, por John Robinson, onde 
surgiu os primeiros traços do independentismo. Os princípios do 
congregacionalismo são a total separação entre Igreja e Estado e a 
autonomia de toda comunidade particular. Dessa espécie de indi-
vidualismo soberano derivou exigência e reconhecimento de liber-
dade total e ilimitada de consciência como direito que não poderia 
ser concedido por nenhum poder terreno, tampouco obstruído ou 
atrofi ado por ele. O independentismo vê o Estado e toda associa-
ção política como o resultado de um contrato de seus membros so-
beranos originais que é fechado pela força do direito original do 
indivíduo. O contrato tem, além de garantir segurança e promover 
bem-estar, de reconhecer e proteger o direito inato inalienável da 
consciência. Os natural rights são expressamente designados nos 
Estados independentistas. Em 28 de outubro de 1647, é apresen-
tada à assembléia do conselho do exército da tropa de Cromwell 
o agreement of the people, projeto de uma nova Constituição para 
a Inglaterra elaborado pelos levellers. Ele foi mais tarde entregue 
ao parlamento com o pedido de para ser submetido a todo o povo 
inglês para assinatura. No documento, o poder do parlamento é 
restringido pelo fato de que certos pontos não seriam submetidos 
ao poder legislativo da futura representação popular. Dentre eles, 
estavam as matérias religiosas que deveriam ser exclusivamente 
deixadas para o mandamento da consciência. É afi rmado aqui, pela 
primeira e última vez, na Inglaterra, em um esboço legal, o direi-
to inato da liberdade religiosa. No entanto, isso não se tornou um 
princípio expressamente formulado. 
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Já nas colônias inglesas na América do Norte, as relações reli-
giosas se desenvolveram de outro modo. É conhecido o contrato 
fechado a bordo do Mayfl ower, em 11 de novembro de 1620, pelos 
pais congregacionalistas, peregrinos perseguidos e banidos, antes 
da fundação de New-Plymouth. Quarenta e um homens assina-
ram um decreto no qual declararam querer fundar uma colônia 
para a glória de Deus, para a expansão da fé cristã e para a honra 
do rei e da pátria. Unir-se-iam para a formação de um corpo po-
lítico e civil, em nome da manutenção da boa ordem e do alcance 
da meta de promulgar leis, erigir cargos e submeterem-se a eles. 
Em 1629, é fundada, em Salem, Massachusetts, por puritanos que, 
dois anos depois, escolhem o independentista Roger Williams 
como seu clérigo. Como tal, pregava separação entre Igreja e Es-
tado e exigia liberdade religiosa para todos. A consciência do ho-
mem pertenceria exclusivamente a ele e não ao Estado. Rejeitado, 
Williams deixou Salem e fundou, em 1636, a cidade de Providen-
ce. Suas leis foram decididas pela maioria, às quais prometeram se 
submeter “only in civil things”, pois religião não é objeto de legis-
lação. Outros puritanos saídos de Massachusetts fundaram Con-
neticut e declararam, em 1638, que, em observância da palavra de 
Deus, se uniam por um corpo político para preservar a liberdade 
do Evangelho e para serem regidos nas coisas civis de acordo com 
a lei. O direito primitivo inato da liberdade religiosa, para o qual 
Williams tinha lutado tão energicamente, encontra ainda no sé-
culo XVII seu reconhecimento jurídico ofi cial primeiramente no 
livro da lei para Rohde Island, de 1647 e, depois, na Carta que Karl 
II, em 1663, concede às colônias de Rhode Island e Providence. 
Segundo esses documentos, todas as pessoas, em todos os tem-
pos, devem ter completa liberdade de consciência, na medida em 
que convivam pacifi camente, e a liberdade não seja abusada para 
destemperamento e violação, ofensa e perturbação. O Estado ca-
tólico de Maryland garante, em 1649, a todos liberdade de prática 
religiosa. A grande marca desse direito que embasava uma demo-
cracia americana vinculada a movimento político-religioso era a 
concepção de que há um direito que não foi outorgado. 
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Haveria um direito que seria inerente ao homem, não concedido ao 
cidadão, que a atividade da consciência, a expressão da consciência 
religiosa inviolavelmente se contrapõem ao Estado como exercícios 
de um direito mais elevado. Esse direito por tanto tempo oprimido 
não é “inheritance”, uma peça herdada dos pais, como os direitos e a 
liberdade da Carta Magna e das outras leis da Inglaterra; nem o Es-
tado não o anunciou, mas o Evangelho (JELLINEK, 1996, p. 87-88).

No ano de 1776, esse direito humano geral é designado pelas 
bills of rights como natural e inato. “A idéia de estabelecer legal-
mente direitos individuais inalienáveis, inatos, sagrados não é de 
origem política, mas religiosa [...] é, na verdade, um fruto da Re-
forma e suas lutas” (JELLINEK, 1996, p. 90).

A declaração de independência dos Estados Unidos, de 4 de ju-
lho de 1776, conteria a primeira elaboração de uma série de direitos 
do homem. As constituições dos Estados individuais da federação 
foram precedidas por declarações dos direitos que tinham poder de 
constrangimento para seus representantes populares. O primeiro 
Estado que elaborou em sentido completo uma tal declaração dos 
direitos foi Virgínia, em 6 de maio de 1776. Sua declaração e a dos 
outros Estados individuais americanos foram a fonte para a pro-
posta de Lafayette.19 A declaração de direitos do congresso das doze 
colônias, realizado em Filadélfi a, em 14 de outubro de 1774, foi um 
protesto; aquela de Virgínia, uma lei. 

Em 15 de maio de 1776, o congresso reunido em Filadélfi a das 
colônias decididas pela ruptura com a metrópole expediu o convite 
a seus membros a promulgar constituições. Dos treze Estados que 
formavam originalmente a união, onze seguiram esse convite. 

O direito natural, pensado no século XVII, deriva o Estado dos 
atos da vontade dos indivíduos que surgem pré-estatalmente como 
seres livres e se comprovam como seres iguais em toda desigual-
dade natural no ato da fundação do Estado. Liberdade e igualda-
de são, por isso, propriedades originais e inatas dos homens e são 
vistas como direitos, do que nasce a doutrina de direitos inatos de 
liberdade e igualdade (Cf. JELLINEK, 1996, p. 91) — o que se en-
contra, primeiramente, nos independentistas e, depois, em Locke, 
criado no âmbito independentista. O ponto é que na efetividade 
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de doutrinas em direito natural, constata-se que não derivou delas 
apenas a idéia de uma declaração de direitos, com se deu primeira-
mente na América. Outros poderes conduziram esse processo, es-
pecialmente os da vida histórica, da vida real (Cf. JELLINEK, 1996, 
p. 95; FOUCAULT, 2005, p. 118-ss. e 186-ss).

O século XVII é a época das lutas religiosas. As instituições 
democráticas das colônias americanas estavam em contraste 
ante as da metrópole. A doutrina do contrato social que baseou a 
fundação de colônias, sustentando a liberdade religiosa, apoiou 
a re-formação das instituições existentes, dando-lhes nova base. 
Na segunda metade do século XVIII, direitos e instituições são 
concebidos como procedentes de Deus e da natureza. Postulava-
se: liberdade religiosa, de imprensa, de discurso, de reunião e 
assembléia, de emigração, direito de petição, liberdade de pri-
são e punição arbitrária etc., e ainda a exigência da participação 
protetora dessas instituições, da parte do indivíduo, na vida do 
Estado, bem como a formação do Estado como uma união de ho-
mens livres e iguais. 

Com a convicção de que haveria um direito da consciência inde-
pendente do Estado, foi encontrado o ponto a partir do qual os di-
reitos inalienáveis do indivíduo se especializam”. “Essa plenitude 
de bens jurídicos palpáveis foi prêmio de dura luta, não produtos 
da especulação (JELLINEK, 1996, p. 97).
Esses princípios lockeanos são, porém, aqui [escritos da década de 
1760 sobre os direitos das colônias ante a metrópole], concebidos 
numa profunda transformação. Eles passam, notadamente, de di-
reito objetivo para subjetivo. Enquanto Locke, semelhantemente 
a Rousseau, submete os indivíduos à vontade da maioria da socie-
dade, à qual, porém, são postas restrições pela meta do Estado, o 
indivíduo constata, então, as condições sob as quais ele entra na 
sociedade, e mantém essas condições no Estado como direito. Há, 
conseqüentemente, direitos no Estado e junto ao Estado, que não 
provêm do Estado (JELLINEK, 1996, 100).

Na declaração de direitos dos Estados norte-americanos, seu 
todo é tirado do princípio da soberania do povo que leva à concepção 
de que toda Constituição seria um acordo geral de todos — no que 
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se vê a velha idéia puritana-independentista da aliança. Primeiro, 
foi constatado o direito do criador do Estado, do indivíduo inicial-
mente livre e irrestrito, depois, o direito da criatura dos indivíduos, 
do ser comum. Do direito inglês e colonial norte-americano surgiu 
a representação de uma esfera jurídica do indivíduo que é indepen-
dente e que deve ser pura e simplesmente reconhecida pelo Estado. 

Os americanos queriam eternizar o que eles já possuíam. O que 
eles possuíam era a experiência de poder fundado coletivamente. O 
protestantismo ascético lhes teria garantido a libertação, a supera-
ção da necessidade, dando-lhes o estímulo, a técnica e a crença no 
domínio das condições de sobrevivência. O acordo fi rmado antes de 
aportarem no Novo Mundo era guiado pela convicção na efi cácia de 
uma ética ascética de trabalho e no poder coletivo fi rmado em acor-
do para a construção de uma nova ordem. A Revolução Americana é 
consagração do poder coletivo, vivenciado em cada colônia, em cada 
associação. Sua preocupação fundamental não foi a libertação, a su-
peração da miséria ( promessa e conquista da crença religiosa ), mas 
a liberdade manifesta como Constituição considerada fonte da lei e 
base do poder. A liberdade para os revolucionários americanos era o 
“direito de acesso do cidadão a esfera pública, em sua participação no 
poder público” (ARENDT, 1988, p. 102).

Já os franceses queriam garantir o que ainda não tinham, nota-
damente as instituições que deveriam corresponder aos princípios 
gerais. E nisso está a signifi cativa diferença entre a declaração de di-
reitos americana e francesa. “Os princípios de 1789 são, na verdade, 
os princípios de 1776” (JELLINEK, 1996, p. 105). Porém, eles teriam 
fi cado restritos à América, se a França não os tivesse assumido e di-
fundido, pois ela tem grande responsabilidade pelo fato de que em 
todos os Estados da cultura moderna está juridicamente assegurado 
ao indivíduo um fi rme círculo, e de que as instituições públicas se 
apóiam na convicção de que haveria um direito da pessoa particular 
ante o tão poderoso poder estatal. A repercussão desta revolução 
foi garantida pela violência com a qual foi conduzida, fruto de seu 
foco na questão social, na libertação (ARENDT, 1988, p. 73). Com 
a Declaração dos Direitos do Homem, este surgia como soberano 
jurídico, e o povo, como soberano do governo. Torna-se 1789 “data 
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essencial dessa história da liberdade, fundamental na gênese da ci-
vilização européia” (BRAUDEL, 2004, p. 305). A noção de liberdade 
ganhou aí seu sentido singular, propriamente individualista. Isso se 
somaria ao emergente liberalismo20 econômico. 

Tendo se iniciado o processo de secularização objetiva como o 
surgimento do Estado moderno localizado na Paz de Vestefália21, 
um processo de secularização subjetiva se afi rma com a revoluções 
políticas americana e francesa, quando as liberdades de pensamen-
to e expressão tornam-se consolidadas no direito. Ciências e artes 
dependerão disso para seu desenvolvimento.22 

Individualismo moral

“Zu dieser Auklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar 
die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: 
von seiner Vernunft in allen Stücken öff entlichen Gebrauch zu machen”23

Kant

A organização das sociedades européias do século XVIII passou a 
ser orientada pela idéia de segurança que, contra uma direção anterior 
pautada na administração dirigida das cidades baseada em lei e disci-
plina, lida com a realidade das coisas. Se à instituição policial foi atribu-
ída a tarefa de articular a força do Estado e a felicidade dos indivíduos 
como recursos do Estado, tendo como objetos o número de habitantes 
(contingente), as necessidades da vida (política agrícola), a saúde (ca-
pacidade de trabalho), o zelo pela atividade (ocupação) e a circulação 
(logística do comércio) — numa palavra: seu objeto era a socialidade 
(Cf. FOUCAULT, 2008, p. 437).O dispositivo de segurança dos econo-
mistas do século XVIII apontava para: a integração de todos os espaços 
de socialidade numa sociedade superior ao Estado tratado como cida-
de, a valorização dos detalhes da vida social (comportamento e proce-
dimentos) como processos naturais, e a promoção das relações entre as 
coisas conforme sua ocorrência. Cai a exigência de se governar o com-
portamento dos homens por regras e disciplina. A política deve agir 
sobre a realidade, o “jogo da realidade consigo mesma”. O que se quer 
assegurar é a manutenção da população, evitar a escassez alimentar. 
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A última estação do individualismo intramundano, a “econômi-
ca”, é identifi cada com o liberalismo e seu dispositivo de segurança. 
Com sua afi rmação da natureza, essa doutrina acompanha a Revolu-
ção Francesa, onde o indivíduo é inserido no processo vital. O libe-
ralismo — ideologia da liberdade  foi uma invenção de intelectuais 
comprometidos com a realização de um mercado auto-regulável que 
funcionasse sem a intervenção estatal — uma utopia em si. Na Ingla-
terra, isso se manifestou na abolição de todas as ajudas legais à sub-
sistência dos pobres. A fome, essa força natural, levaria os homens se 
deslocarem em busca de trabalho e melhores salários (Cf. POLANYI, 
1996, p. 137-ss). A liberdade, além de ideologia, era técnica de governo 
(Cf. FOUCAULT, 2008, p. 63). Nesse contexto, ela signifi cava, de acor-
do com a idéia de uma “organização racional-capistalista de trabalho 
[formalmente] livre, a possibilidade de movimento e circulação de 
mercadorias [coisas e pessoas]” (WEBER, 1988,  p. 7).

Com o advento revolucionário, especialmente o francês, os “di-
reitos históricos foram substituídos por direitos naturais” (AREN-
DT, 1989, p. 331). No século XIX, essa convicção na natureza seria 
abalada por dois adventos: a Revolução Industrial e o Estado-nação. 
Com a Revolução Industrial e seu fundamento cognitivo na ciência 
moderna matematizada e experimental, vivenciou-se a fabulosa 
condição e experiência de dominar a natureza pela intervenção em 
seus processos (Cf. ARENDT, 1995, p. 309-ss. e 318). “Nacionalismo 
é a sensibilidade cultural da soberania, a concomitância de coor-
denação de poder administrativo dentro do estado nacional deli-
mitado” (GIDDENS, 1987, p. 219). O Estado nacional é uma comu-
nidade — diferentemente do Estado tradicional. Na relação entre 
nacionalismo, soberania e cidadania, o indivíduo é feito membro 
do nacionalismo como obra de uma soberania estatal. No século 
XIX, “ocorreu a absorção geral da população pelo estado” (TILLY, 
1996, p. 119). Estado e indivíduos ou grupos trocam bens jurídicos 
e políticos, fi rmando direitos e obrigações de ambas as partes“. Ci-
dadania é consolidada como participação na comunidade política, 
necessariamente nacional. O escopo universal do Estado nacional 
envolve dois fatores (Cf. GIDDENS, 1987, p. 256): a combinação 
entre poder industrial e militar e a vasta expansão do poder ad-
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ministrativo do Estado para lidar com recursos internos e com a 
relação com outros Estados. Pela alienação da natureza e afi rmação 
e estabelecimento do Estado-nação, os direitos do homem foram 
absorvidos pela nação, pela particularidade de uma coletividade 
(Cf. ARENDT, 1988, p. 333). 

Uma impressão de que há uma confl uência de valores distintos 
seria correta. Nacionalismo, Estado, individualismo, humanidade, 
vida etc, são valores que coexistem sem necessária harmonia lógica 
entre eles. 

Durkheim, em 1898, utilizou “individualismo” para designar 
o conjunto de valores referentes à Declaração dos Direitos do Ho-
mem; na verdade, “individualismo” é para ele a religião da socieda-
de moderna ocidental, cujo ídolo é o homem, cuja sacralidade está 
na humanidade que todo indivíduo representa por nele habitar 
(DURKHEIM, s/d, p. 238-40 e 243-44). Ele é produto da sociedade, 
um ideal social, “único sistema de crenças que possa garantir a unida-
de moral do país”. Esta forma de individualismo intramundano, que 
um século após a Declaração, tornara-se uma ideologia bem estabe-
lecida — ainda que equívoca, o que foi motivo do escrito do mestre 
sociólogo. É individualismo moral que se opõe ao “individualismo 
utilitário” (que identifi co aqui ao liberalismo) baseado na natureza, 
nos processos intrínsecos à individualidade empírica. O individua-
lismo moral ainda é o individualismo intramundano nascido com os 
movimentos de contraconduta que ganhou projeção mundial com 
a Revolução Francesa, já acrescido de outras noções que não o fi ze-
ram unívoco, mas rico e bem estabelecido. Durkheim o afi rma ante a 
razão de Estado (Cf. DURKHEIM, s/d, p. 238) e aponta a autonomia 
da razão como seu dogma, sendo a análise livre seu primeiro rito (Cf. 
DURKHEIM, s/d, p. 241). Com o individualismo moral surge a no-
ção fi losófi ca e jurídica do homem como ser racional e livre — livre 
porque racional (Cf. POLETTI, 1996, p. 96).Para SCHLUCHTER, 
encontra-se no sociólogo francês uma defesa comunitarista do indi-
vidualismo. (2000, p. 18).

Cerca de duas décadas após o escrito de Durkheim, teve Max 
Weber oportunidade de fazer duas conferências em Munique, ofere-
cendo-nos sua perspectiva sobre a situação do indivíduo no mundo 
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moderno. Na primeira conferência24, “A ciência como vocação” (no-
vembro, 1917), WEBER fala de um estado de coisas da vida moderna 
representado pela “luta de deuses”, ou seja, por politeísmo de valo-
res, pelo fato de que “as atitudes últimas possíveis para com a vida 
são inconciliáveis” (1971, p. 179). Esse politeísmo valorativo deriva da 
situação de diferenciação social, na qual economia, direito, política, 
ciência, entre outras esferas de ação, seguem sua legalidade própria. 
Marco para essa diferenciação é a secularização. A esse politeísmo 
corresponde o que indiquei acima como sendo uma harmonia rela-
tiva entre nacionalismo e individualismo, por exemplo. Deriva dessa 
noção, a distinção de dois tipos de “máximas fundamentalmente e 
irreconciliavelmente diferentes”, (1971, p. 144) que Weber transmite 
em conferência subseqüente (outubro, 1918), “A política como vo-
cação”. A conduta pode ser guiada por éticas de convicção (das úl-
timas fi nalidades, que não mede conseqüências para a ação) ou de 
responsabilidade (atenta às conseqüências da ação). Só a segunda 
preocupa-se com a prestação de contas dos atos cometidos. Essas são 
as duas possibilidades de vida moral para o indivíduo no mundo se-
cularizado. A ética de convicção é característica, mas não exclusiva, 
da ação religiosamente orientada. Esteve associada a muitos eventos 
religiosos. Nela, o zelo religioso pode justifi car a destruição do outro, 
mas por ela também pode se dar a vida pelo outro. O individualis-
mo moral pode ser seu conteúdo de consciência. A ética de respon-
sabilidade caracteriza o indivíduo que não cometeu o “sacrifício do 
intelecto” (WEBER, 1971, p. 182),  ou seja, que decide deixar que as 
realidades atuem sobre ele — ao contrário de impor sua crença à 
realidade. Ele enfrenta o destino da época e procura esclarecimen-
to para fazer suas escolhas conforme cálculo não apenas de fi ns e 
meios, mas de conseqüências. É isto exatamente, e não ausência de 
convicção, que o diferencia daquele que age apenas por convicção. 
Esse é o homem livre e racional de Weber25 é, portanto, indivíduo 
responsável. Racionalidade e liberdade da ação caminham juntos. 
A liberdade é uma racionalidade “teleológica”, um fi m determinado 
por valores últimos em livre sopesamento dos meios adequados para 
segui-lo. Agir como pessoa livre signifi ca fazê-lo segundo fi ns junta-
mente com a medição dos meios adequados, o que supõe agir con-
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sequentemente. Essa liberdade corresponde, assim, à responsabili-
dade da ação humana. À ciência cabem os meios. A racionalidade da 
responsabilidade como ethos surge da tensão ética entre meio e fi m. 
Nesse contexto, entende-se a “ética de convicção”, por sua indeferen-
ça em relação às consequências, como uma ética do comportamento 
“irracional”. A ética de responsabilidade é uma racionalidade como 
“racionalidade de meio-fi m”. O motivo da preferência de Weber por 
essa racionalidade não é outro senão a responsabilidade da ação ra-
cional fi nalista. Eis uma defesa individualista do comunitarismo, da 
coletividade (Cf. SCHLUCHTER, 2000, p. 21).

O individualismo intramundano, conforme a representação de We-
ber, parece ser mais pertinente para a vida coletiva contemporânea, onde 
os sujeitos não têm o registro de ter sua dignidade como proveniente da 
sociedade. Cada um se sente portador de dignidade intrínseca, inde-
pendente de qualquer força social, instituição, organização ou autori-
dade. Cada um está pronto a reivindicar o autogoverno de sua vida e 
protestar diante de qualquer tentativa de restrição. À parte do problema 
de um sistema institucional desacreditado, isso deriva de um senso co-
mum que, como tal, não está equivocado. A ele foi ensinado que cada 
indivíduo tem valor próprio, por natureza e por Deus. É o que, inevita-
velmente, se conhece em sociedades de um passado cristão. Aos que 
assim se vêem, é urgente falar de responsabilidade, de consideração à 
situação do outro. O indivíduo que se crê autônomo, portador de dig-
nidade, deve aprender a se perguntar sobre as conseqüências de sua 
ação para o outro. A idéia de um indivíduo responsável promove uma 
maior harmonia entre direitos individuais e direitos coletivos.

A primeira estação (a eclesiástica) do individualismo intramun-
dano, o pastorado cristão, foi propriamente a entrada do indivi-
dualismo religioso no mundo. Importante e duradouro, esse fato 
tornar-se-ia a precondição para uma forte cadeia de eventos, dentre 
os quais encontramos as outras estações para o enraizamento do 
individualismo como ideal cultural ocidental moderno. Num certo 
ponto, as ovelhas quiseram emancipar-se do governo eclesiástico 
cristão católico romano. Quiseram-no por meio da ascese e de suas 
comunidades (seitas). A ascese introduziu o individualismo defi -
nitivamente no mundo, elevando-o à preocupação com o eu que, 
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realizada por auto-governo, fez do mundo o palco desprezado. Esta 
é a segunda estação (a ascética). A terceira (a jurídica) é evento con-
comitante, se não, conseqüente e concomitante. Essa ascese e suas 
seitas também apresentaram e impuseram sua resistência a um Es-
tado baseado em sua própria racionalidade, cuja manutenção estava 
apoiada, entre outras coisas, em militarismo e segredo.26 A terceira 
estação, a da criação dos direitos inalienáveis do indivíduo e de sua 
transformação em cidadão sob a proteção de uma Constituição é 
também a mais alta. A partir dela que o individualismo intramun-
dano tornou-se ideal moderno e representação da individualidade. 
Isso ainda prevalece. Quando olhamos alguém, algo nos obriga a 
reconhecer nele, ainda que muitos a isso resistam, um sujeito de 
direitos, portador de dignidade inviolável. A quarta estação (a eco-
nômica) surgiu com uma noção limitada de liberdade, por ser, mais 
do que valor, técnica de uma sociedade liberal. 

O individualismo intramundano como ideal moderno, o in-
dividualismo de nosso discurso moral cotidiano, encontra na fi -
gura do indivíduo responsável a representação de maior efi cácia 
pedagógica, capaz de mostrar a todos que reivindicam direitos 
individuais legítimos que eles devem também observar os cole-
tivos. O indivíduo responsável governa-se a si mesmo e, se for o 
caso, está apto a exercer consistentemente governo dos outros.
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Notas 

1 A declaração de direitos quer, porém, traçar as eternas linhas divisórias entre Es-
tado e indivíduos. Esta e outras traduções de originais em língua estrangeira são do 
próprio autor.
2 Quando o autor passou a se ocupar com a confecção deste texto, havia pelo 
menos dois casos acompanhados e veiculados pela imprensa: assassinatos de ci-
dadãos por policiais e prisões seguidas de concessões de habeas corpus de um 
mesmo banqueiro.
3 Todas as noções referentes à investigação de sobre o individualismo são aqui citadas 
a partir de SCHLUCHTER, (2000).
4 Segundo Hans G. KIPPENBERG, a história do uso do conceito de “religiosidade de 
salvação”, remete a Hegel e a Schopenhauer e a fi lósofos da religião, como Eduard von 
Hartmann e Hermann Siebeck (1997, p. 172-ss.). Esses dois conceberam a religião de 
salvação como um estágio independente na história das religiões. Para Siebeck, a 
religião seria um fator cultural autônomo ao lado de outros, como a moral e a técnica, 
e assumiria, em contraste com esses fatores culturais, uma postura crítica e, então, 
nas circunstâncias reais, problemática ante o valor geral da cultura. Apenas nesse 
tipo de religião teria o espírito individual a condição para se contrapor teorética e 
praticamente ao mundo — sendo esse tipo de religião mais do que uma forma de re-
solução do sofrimento. A individualidade — aqui, no sentido de sujeito moralmente 
consciente — seria, portanto, produto da história religiosa. Troeltsch seria o outro 
grande nome ligado à história do uso desse conceito de religião de salvação, para 
quem as religiões seriam um poder histórico de normatização moral e de visão de 
mundo. Elas seriam uma forma de libertação do homem do mundo natural e social, 
e a manifestação que mais intensamente seguiu essa tendência foi justamente a das 
religiões de salvação. Ele as via como âmbito independente da vida, em tensão com a 
cultura. Para Troeltsch, o cristianismo seria uma das mais radicais formas de religião 
de salvação em seu traço de negação do mundo. O próprio Weber confessou (Cf. 
SCHLUCHTER, 2000, p. 227) partir dessas noções de Troeltsch para realizar a sua 
sociologia das doutrinas de salvação e das éticas religiosas. Para WEBER, (1991, p. 
414), é o budismo a “ética mais extrema de rejeição do mundo”.
5 “Por esta palavra, ‘governamentalidade’, entendo o conjunto constituído pelas insti-
tuições, os procedimentos, análises e refl exões, os cálculos e as táticas que permitem 
exercer essa forma bem específi ca, embora muito complexa, de poder que tem por 
alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por 
instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 
‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, 
não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder 
que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros — soberania, disciplina — e 
que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específi -
cos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. 
Enfi m, por ‘governamentalidade’, creio que se deveria entender o processo, ou antes, 
o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos 
XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco ‘governamentali-
zado’” (FOUCAULT, , p. 143-4).
6 FOUCAULT (2008, p. 274) fala de “comunidades”, citando como exemplos ana-
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batismo e hussitas. Na p. 198, ele fala de “seitas protestantes com um pastorado me-
ticuloso”. Por isso, acho que o conceito de “seita” mais esclarecedor. Sobre ele, ver 
TROELTSCH, 1987, p. 134-44; WEBER (2000, p. 368-407), onde “seita” é justamen-
te defi nido em contraposição a “igreja”.
7 Pierre BOURDIEU, “Gênese e estrutura do campo religioso” (1992, p. 57ss.), faz 
de “campo religioso” conceito que sistematiza metodologicamente as relações esta-
belecidas entre agentes religiosos (leigo, sacerdote, profeta e leigo) formuladas por 
WEBER, 1991, capítulo 5). 
8 A seguinte passagem é elucida a relação “positiva” entre ascese e mundo.“A ascese 
cristã, que de início fugira do mundo para se retirar na solidão, a partir do claustro 
havia dominado eclesiasticamente o mundo, enquanto a ele renunciava. Ao fazer 
isso, no entanto, deixou de modo geral intacta a vida cotidiana no mundo com 
seu caráter naturalmente espontâneo. Agora [com o protestantismo ascético] ela 
ingressa no mercado da vida, fecha atrás de si as portas do mosteiro e se põe a im-
pregnar com sua metódica justamente a vida mundana de todo dia, a transformá-la 
numa vida racional no mundo, não deste mundo, não para este mundo” (WEBER, 
2004, p. 139).
9 Para também Hannah ARENDT, a “grandeza da descoberta de Max Weber quanto 
às origens do capitalismo reside precisamente em sua demonstração de que é possí-
vel haver enorme atividade, estritamente mundana, sem que haja qualquer grande 
preocupação ou satisfação com o mundo, atividade cuja motivação profunda é, ao 
contrário, a preocupação e o cuidado com o ego”. No calvinismo, essa alienação do 
mundo signifi ca reprovação da criatura [ou do que foi criado] como “rejeição reli-
giosa do mundo”. A preocupação com o ego é “ânsia de salvação” e pelo interesse de 
se possuir a certeza de salvação como “bem de salvação”, o que se fez complicado no 
calvinismo dada a imperscrutabilidade dos desígnios divinos (1995, p. 266). 
10“Na opinião de Weber, a ética de trabalho dos protestantes tinha algo a ver com a 
ética monástica; e, realmente, já se pode ver um primeiro indício de tais atitudes na 
famosa distinção que Agostinho fazia entre uti e frui, entre as coisas deste mundo 
que podemos usar mas não podemos fruir, e as coisas do outro mundo que propor-
cionam prazer por si mesmas”(ARENDT, 1995, p. 264). 
11 Com esse conceito, por mais estranho que seja, quero indicar que a separação entre 
Igreja e Estado, entre religião e política era a atitude cristã primitiva. Dessecularizar é 
juntar os elementos que permaneciam separados no caso específi co da relação entre 
cristianismo e política. “Por fi m, consumando a separação defi nitiva do espiritual e 
do temporal e abandonando o mundo aos confl itos dos homens, Cristo entregou-o 
igualmente à ciência e à análise livre” (DURKHEIM, s/d, p. 245).
12 Considero a distinção de ARENDT, da Revolução, entre “liberdade” e “libertação” 
(1988, p. 47-ss.). Os camponeses lutavam por condições de produção e sobrevivên-
cia, por terra como meio de superação da carência material. Conduziam, portanto, 
guerra de libertação. A liberdade diz respeito à constituição de uma ordem jurídico-
política. Neste tratamento, não faço valer essa distinção, aceitando “liberdade” não 
conforme o modelo grego que a vinculava à isonomia, mas como liberdade primitiva 
que “consiste em poder tomar, em poder se apropriar, em poder aproveitar, em poder 
comandar, em poder obter a obediência. O primeiro critério da liberdade é poder pri-
var os outros da liberdade. [...] Liberdade, para Boulainvilliers, é portanto o contrário 
da igualdade. É o que vai se exercer pela diferença, pela dominação, pela guerra, por 
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todo um sistema de relações de força. Uma liberdade que não se traduz numa relação 
de força desigualitária só pode ser um liberdade abstrata, impotente e fraca” (FOU-
CAULT, 2005, p. 187-88). A conclusão desse raciocínio é, portanto, que a “lei igualitá-
ria da natureza é fraca em face da lei desigualitária da história” (FOUCAULT, 2005, p. 
188). A história supera a natureza — e a política (conforme Atenas).
13 “Bauernkrieg [guerra de camponeses] (1524-1526): revolta dos camponeses ale-
mães, na Suábia, Francônia, Turíngia, Alsácia e Alpes austríacos. Esse movimento 
que, no prolongamento das revoltas camponesas do século XV, visava antes de tudo 
o excesso das corvéias, as usurpações de serviçais e os abusos das instâncias senho-
riais, adquiriu um caráter religioso, no início de 1525, notadamente sob a infl uência 
dos anabatistas de Münzer.... A repressão levada a cabo pelos príncipes católicos e 
luteranos fez mais de 100.000 mortos” (Ibid., p. 332). Fernand Braudel, em Gramá-
tica das Civilizações, diz: “Todas essas sublevações [as jacqueries na França (1358), a 
revolta dos trabalhadores e camponeses ingleses (1381), a imensa e brusca sublevação 
dos camponeses alemães (1524-1525)], todas essas ´greves gerais` foram dominadas. 
Só a sua ameaça sempre presente terá ajudado os camponeses a salvaguardarem uma 
parte das liberdades e vantagens que haviam adquirido” (BRAUDEL, 2004, p. 296).
14 Segundo Demétrio Magnoli, em “No espelho da guerra”, Keegan (1995, p. 19 e 22), 
teria julgado a proposição de Clausewitz –“A guerra não é mais que a continuação 
da política por outros méis” – como um juízo normativo, um “dever ser” (MAGNO-
LI, 2006, p. 14). 
15 “A discussão jurídico-política dos direitos do soberano e dos direitos do povo deu-se 
na Inglaterra, no século XVII, a partir dessa espécie de vocabulário [engendrado pelo] 
fato da conquista [pelos normandos sobre os saxões], pela relação de dominação de 
uma raça sobre a outra e pela revolta — ou pela ameaça permanente da revolta — dos 
vencidos contra os vencedores. E, então, vocês vão encontrar a teoria das raças, ou o 
tema das raças, tanto nas posições do absolutismo monárquico quanto nas dos par-
lamentares ou parlamentaristas, quanto nas posições mais extremas dos levellers ou 
dos diggers” (FOUCAULT, 2005, p. 118; Cf. também a p. 127). Para esses últimos, “lei, 
poder e governo signifi cam a guerra, guerra de uns contra os outros” (2005, p. 129). 
16 “Eu creio que, de um modo geral, jamais se deve esquecer de que a Bíblia foi, a partir 
da segunda metade da Idade Média pelo menos, a grande forma na qual se articu-
laram as objeções religiosas, morais, políticas, ao poder dos reis e ao despotismo da 
Igreja. Essa forma — assim como, aliás, muito amiúde a própria referência aos textos 
bíblicos —funcionou, na maior parte dos casos, como objeção, crítica, discurso de 
oposição. [...] Jerusalém é a objeção religiosa e política à Idade Média. [...] Nessa 
medida, eu creio que não é, pois, surpreendente ver surgir, no fi nal da Idade Média 
no século XVI, na época da Reforma e também na época da Revolução Inglesa, uma 
forma de história que é estritamente oposta à história da soberania e dos reis — à his-
tória romana — e ver essa nova história articulada a partir da grande reforma bíblica 
da profecia e da promessa” (FOUCAULT, 2005, p. 83).
17 “E essa relação de oposição existente entre esses dois conjuntos que constituem o 
corpo social e que trabalham o Estado é, de fato, uma relação de guerra, de guerra 
permanente, pois o Estado, nada mais é que a maneira mesma pela qual continua a 
travar-se essa guerra, sob formas aparentemente pacífi cas, entre os dois conjuntos 
em questão” (FOUCAUKT, 2005, p. 100). 
18 Para tanto, sigo a surpreendente e instrutiva obra de Georg JELLINEK, Erklärung 
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der Menschen- und Bürgerrechte (1996). 
19 Quem, em 11 de julho de 1789, propôs à Assembléia Nacional, uma declaração dos 
direitos em conexão com a Constituição e, ainda, apresentou esboço de uma tal de-
claração (Cf. JELLINEK, 1996, p. 35).
20 “Liberalismo” será usado daqui para frente no sentido econômico. Sabe-se que 
há outras acepções. (aumentar os poderes legislativo e judiciário e limitar o poder 
executivo — neste sentido, ele se opõe ao autoritarismo); uma doutrina econômi-
ca sob o signo vitorioso do ‘laissez faire’, ‘laissez passer’ , que exclui o Estado de 
qualquer intervenção no jogo econômico entre indivíduos, classes e nações; uma 
doutrina fi losófi ca que defende a liberdade de pensamento e sustenta que a unida-
de religiosa não é a condição sine qua non, quer da unidade social, quer da unidade 
da Nação, o que implica forçosamente a idéia de tolerância, de respeito pelo outro 
e pela pessoa humana, segundo a fórmula antiga: Homo homini res sacra” (BRAU-
DEL, 2004, p. 305).
21 “A secularização designa um ato jurídico politicamente fundado dos “príncipes 
protestantes”, que reduz ou expropria os domínios e as propriedades temporais da 
igreja, para destinar a outros fi ns [não necessariamente mercantis, senão inclusive 
pedagógicos] os benefícios fi nanceiros. Neste sentido, o termo  remete a um proces-
so de gradual expulsão das autoridades eclesiásticas do âmbito do domínio tempo-
ral, sobre o qual o Estado moderno – nascido em 1648 da paz de Westfália – alçava 
uma pretensão de monopólio” (MARRAMAO, 1998, p. 21-22). Ainda que não fosse 
sua intenção, a puritanismo protestante contribuiu, por meio do incentivo à prática 
científi ca,  para a secularização subjetiva, ou seja, para a subjetivação dos poderes re-
ligiosos de crença como conseqüência do surgimento das interpretações alternativas 
da vida. Em Foucault, encontram-se elementos que correspondem a esse processo de 
secularização, quando se analisa a mudança da noção de soberania e o surgimento da 
noção de “razão de Estado”. A relação entre secularização e “razão de Estado” é íntima 
(FOUCAULT, 2008, p. 312-ss.).
22 Sobre a relação puritanismo e ciência, ver MERTON (1992); HOOYKAAS, (1988). 
Sobre secularização por diferenciação funcional da sociedade (o que chamo aqui de 
“objetiva”) e por interpretações culturais alternativas (o que chamo aqui de “subjeti-
va”), ver SCHLUCHTER, 1991b).
23 Para este esclarecimento, porém, nada é exigido senão liberdade; e, na verdade, 
a mais inofensiva em meio a tudo que pode se chamar simplesmente liberdade, a 
saber, esta: fazer de sua razão uso público em qualquer circunstância.
24 Sigo a datação informada por SCHLUCHTER (1991a, p. 347).
25 Para Henrich DIETER, o homem dotado de racionalidade e liberdade é o princípio 
de uma antropologia fi losófi ca em Weber (1952, p. 3). Os traços de racionalidade e 
liberdade são minuciosamente discutidos por Karl LÖWITH (1981,  p. 347-ss.).
26 Vale fazer menção à rejeição religiosa do mundo direcionada contra a política que 
caracteriza as grandes religiões de salvação. No campo da política de Estado, a guer-
ra, que elabora sentido (nacionalismo ou lealdade ao Estado) e solidariedade (no 
campo de batalha diante da morte), concorre com conteúdos religiosos (divindade e 
fraternidade ) (WEBER, 1971, p. 383-ss.).



INDIVIDUALISMO E GOVERNO76

Libertas: Estudos em Direito, Estado e Religião

INDIVIDUALISMO E GOVERNO76

Referências Bibliográficas

ARENDT Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
________. Da Revolução. São Paulo: Ática; Brasília: EdUnB, 1988.
________. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1989.
BOURDIEU Pierre. “Gênese e estrutura do campo religioso”. In: A Economia das Tro-

cas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1992.
BRAUDEL, Fernand. Gramática das Civilizações. São Paulo: Marins Fontes, 2004.
DURKHEIM, Émile. A Ciência Social e a Ação. São Paulo: DIFEL, s/d.
FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
________. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fonte, 2008.
GIDDENS, Anthony. The Nation-State and Violence: volume two of a contempo-

rary critique of historical materialism. Berkeley, LA: University of California 
Press, 1987.

HENRICH, Dieter. Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Weber. Tuebingen: 
Mohr, 1952.

HOOYKAAS, R. A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Brasília: 
EdUNB, 1988.

JELLINEK, Georg. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte: Ein beitrag 
zur modernen verfassungsgeschichte. Schutterwald: Wissenschaftlicher Ver-
lag, 1996.

KEEGAN, John. Uma História da Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1995.
KIPPENBERG, Hans G. Die Entdeckung der Religionsgeschichte: Religionswissen-

schaft und Moderne. München: Beck, 1997 
LÖWITH, Karl. “Max Weber und Karl Marx”. In: Samtliche Schriften. Hamburg: J. B. 

Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1981.
MAGNOLI Demétrio, “No espelho da guerra”. In: História das Guerras. São Paulo: 

Contexto, 2006. 
MARRAMAO, Giacomo. Cielo y Tierra: Genealogía de la secuarlización. Barcelona: 

Paidós, 1998. 
MERTON, Robert K. Teoría y Estrutura Sociales. México, DF: Fondo de Culura 

Econômica, 1992.
POLANYI, Karl. A Grande Transformação: As origens de nossa época. Rio de Ja-

neiro: Ed. CAMPUS, 2000.
POLETTI, Ronaldo. Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva, 1996.
SCHLUCHTER. Wolfgang. Individualismus, Verantwortungsethik und Vielfalt. 



RONIERE RIBEIRO DO AMARAL 77

Vol. 1 nº 1, p. 41-77  1º Semestre de 2009

77

Göttingen: Velbrueck Wissenschaft, 2000.
________. Religion und Lebensführung: Studien zu Max Webers Kultur- und 

Werttheorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1991a.
________. Religion und Lebensführung: Studien zu Max Webers Religions- und 

Herrschaftssoziologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1991b.
SUFFERT, Georges. Tu és Pedro: Santos, papas, profetas, mártires, guerreiros, ban-

didos. A história dos primeiros 20 séculos da Igreja fundada por Jesus Cristo. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

TILLY, Charles. Coerção, Capital e Estados Europeus. São Paulo: Editora da Univer-
sidade de São Paulo, 1996. 

TROELTSCH Ernst. “Igreja e Seitas”. In: Revista Religião e Sociedade, Iser/CER, 
14/3, Rio de Janeiro, 1987, p. 134-44.

WEBER, Max. A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo (São Paulo: Cia. 
das Letras, 2004)

________. Economia e Sociedade. Vol. 1. Brasília: EdUnB, 1991. 
________. Economia e Sociedade. Vol 2. Brasília: EdUnB, 2000. 
________. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1971.
________. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr, 1980.
________. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. Tübingen: Mohr, 1988.


