
Refletindo a Política como direito universal
Indicativos de entendimento de parte da atual conjuntura política brasileira 

O P I N I Ã O    F I L O S Ó F I C A

“O ser humano é um animal político”, frase que passou a ser comum no linguajar filosófico, 
das ciências sociais, das ciências políticas chega a contaminar o senso comum. É um entender que 
muitas  escolhas e condutas  de indivíduos  e/ou grupo de indivíduos  são atitudes  políticas.  Uma 
percepção  mais  ampla  do  entendimento  que  “política”  seria  somente  “estratégias  e  ações  de 
algumas pessoas no tocante a cargos eletivos públicos, a serem do legislativo e do executivo nas 
três esferas da República”. Assim “político” é aquela pessoa que se candidata a algum cargo pelo 
voto  em eleições,  independente  de  ser  eleito.  Concorre  no  entendimento  social/cultural  várias 
definições do político, do ser político e do fazer política. Destacaremos nesta resenha um modo em 
especial que perdura no Brasil como um todo, em especial no Nordeste mais ainda em seus rincões 
interioranos. Neste locais em particular, vamos encontrar notadamente a figura do “chefe político” e 
da “família de políticos”, que em vias de regra, praticam certa herança antepassada regional, do 
“supremo  poder”  de  personagem  histórico,  de  tipo  social-político-econômico  característico  da 
formação  do  que  hoje  é  Brasil,  Nordeste:  o  Senhor  de  Engenho.  É  de uma lógica  feudal  esta 
personagem significativa para a compreensão da formação do que somos hoje. Foram mais de 3 
(três) séculos de exercício ininterrupto de poder político centralizado em única pessoa ou limitado 
grupo, ou em famílias específicas. Domínios que dialogam diretamente com o poder econômico e 
que impunham o modo geral de se perceber a vida social. Assim, por séculos gente originária da 
África era mercadoria como outra qualquer; o gênero homem, o macho era de superioridade à 
mulher em todos os sentidos, cabia-lhe decisões que influenciavam a vida de muita gente; filho de 
senhor de engenho, de poderosos da terra, tinha regalias a mais que qualquer outro filho de quem 
quer  que  seja,  iam  em  geral  estudar  na  Europa;  diz-se  a  grosso  modo,  um  patriarcalismo 
exacerbado.  É  inclusive  interessante  se  traçar  um  paralelo  com  a  economia  feudal  d'Europa 
medieval, donde vemos por exemplo a figura do Fidalgo como distinta personagem social. Muito do 
feudalismo europeu se reproduziu no Brasil, no Nordeste brasileiro, uma vez ser esta região a de 
maior pungência econômica no período colonial brasileiro. Mas estamos falando de um historicismo 
de mais de século passado, chegando a quase dois séculos atrás sua época áurea. Então a política 
destas épocas, na necessidade de se adaptar as exigências do Império primeiro e segundo, deveria 
indicar  seus  “políticos”,  também  a  própria  máquina  estatal/imperial  necessitava  de  seus 
funcionários:  desde  repartições  alfandegárias,  jurídicas,  tributárias  às  de  cunho  militar  e 
pedagógico. De onde veio as pessoas para ocuparem as demandas dos antigos Estados brasileiros? 
Ora, das elites econômicas!! A classe que detinha as rédeas do poder em toas as instâncias. Toda a 
percepção do “fazer política” era embasada em premissas que a história tem inúmeros exemplos de 
serem falácias. Das falácias que mais inquietam parece ser aquela que insiste descalabramente e 
descaradamente em uma “ignorância total das massas” (leia-se: população de baixa renda), onde só 
é possível entregar a condução da sociedade a pessoas de níveis de entendimento gerencial coletivo, 
de  percepção  de  administração  pública  a  distintos  indivíduos  preparados  a  tais  funções,  de 
preferência imbuídos de um conjunto de virtudes louváveis (até aqui tudo bem)... que estariam 
unicamente  na  elite  econômica!  uma  vez  as  massas  trabalhadoras/escravas  serem  atrasadas, 
incultas, ignorantes, desprovidas do senso coletivo, da percepção do poder público! E é por mais de 
dois séculos que a elite econômica rural, os senhores de engenhos e descendentes vão deter todo o 
poder do emaranhado estatal brasileiro. Em alguns momentos esta elite quer mais poder, ou não 
quer compartilha-lo com quem mesmo tenha lhe forjado, a Coroa Portuguesa, e tenta romper-lhe 
submissão, são insurreições, tais como a Inconfidência Mineira, como a Confederação do Equador. 
Em outros momentos é indivíduo isolado ou pequenos grupos que incitam levantes contra tanto o 
poder dos engenhos quanto à Coroa Portuguesa, são insurreições populares da massa escrava que 
de forma alguma era tão ignorante quanto supunha os colonizadores. Os Quilombos surgem de 
movimentações de lideranças dos escravos neste períodos da história. Escravos tanto fatigados do 
regime em que viviam como preparados em combate. O período Colonial Brasileiro bem como os 
períodos Imperiais são salpicados de conflitos bélicos que tinham o pano de fundo a economia, seja 
ela na ótica da opressão, seja na ótica da ganância do lucro. Podemos dizer que deriva da economia 
outros aspectos imprescindíveis ao bem estar humano individual e coletivo, tal qual a liberdade de 
expressão, ou mesmo a liberdade de locomoção, ou a liberdade religiosa, ainda a boa alimentação, o 
direito assistência à saúde, direito a habitação digna e escolarização, etc. Nada destes itens por 
último citados era de garantia dos afro-descendentes e africanos. Não havia interesse das elites 
econômicas em fomentar o desenvolvimento da população residente em outro aspecto não ser o de 
produzir  na terra,  em particular,  produzir  cana-de-açúcar.  Mas retomemos a leitura da gerência 
política na mão dos abastados, proprietários de terra e produtores do “ouro branco” ( a cana-de-
açúcar chegou a ser entre os séculos XVII e XVIII o produto comercial mais rentável do planeta!!). 



São as decisões políticas que vão determinar o modo de distribuição da economia por exemplo e não 
estava nos planos dos grandes ruralistas dos séculos XVI, XVII, XVIII e até parte do XVIV a partilha 
do chamado PIB (produto interno bruto) entre os residentes e nativos brasileiros - ao menos de 
forma  mais  quantitativa  equilibrada.  São  princípios  morais  que  merecem questionamento.  São 
formas de compreender o Ser Humano que merecem reflexão profunda, por exemplo: quem é digno 
de uma relativa qualidade de vida? De bens materiais que lhe auxiliem a existência? De usufruto de 
profissionais que lhe confiram longevidade e dignidade: médicos, professores, advogados, artistas, 
etc? Do mesmo modo: quem é digno de exercer estas profissões? A nosso ver, não é a condição de 
classe econômica que vai determinar a outorga a estes exercícios ou usufrutos. Aliás a economia e 
a farta posse de valores monetários não é critério primaz para um bom profissional ou o direito a 
usufruto dos bens materiais e imateriais da civilização, é antes um critério muito falho e de muita 
relatividade. Concordamos que é mais acessível às pessoas de maior poder aquisitivo os objetivos 
materiais e imateriais da civilização, porque a tônica econômica e monetária é das prioridades do 
regime  econômicos  que  vivemos:  o  capitalismo.  Fere  a  distinção  econômica  princípios  outros 
construídos pela humanidade em seus milênios de permanência e existência na Terra, sendo um 
deles de forte agressão ao que se convencionou chamar de ótica humanista: “todo ser humano, em 
essência, é digno e capaz de atingir os ápices de qualquer ordem civilizada, inclusive de supera-los, 
ofertando assim a toda a humanidade uma nova ótica, um novo prisma, um novo e melhor modo de 
lidar com a vida. E isto independe de cor de cútis, de ancestralidade, de naturalidade, de classe 
econômica original, até mesmo de aptidão física em muitos casos, ou de gênero sexual, ou credo 
religioso.”

De  feita  que  em nosso  compreender  específico  de  nordestinidade  -  tentando  retornar  a 
premissa inicial – vamos ver uma realidade de muita crueldade nos três primeiros séculos ao menos 
de formação brasileira. E muito do que era praticado já está superado definitivamente neste início do 
século  XXI.  Mas  vamos  observar,  de  forma muito  preocupante,  ecos  deste  passado  destrutivo, 
violento e maculativo de nossa brasilidade encontrando forças de permanência hoje em dia. Note-se 
que é impossível para se aplicar um conjunto estrutural cadenciado utilizar-se de poucos elementos 
de um todo. Na verdade, ao exercer a prática de alguns elementos de uma estrutura, estaremos 
inevitavelmente aplicando o conjunto desta estrutura. Por tanto, a insistência de alguma famílias 
de políticos “á moda antiga” e mesmo “políticos profissionais”  de retomarem o poder de 
alguns locais,  ou mesmo insistirem em afirmar categoricamente  que  nunca deixaram o poder 
político local é um impercílio a mais para avançarmos em questões de grande magnitude da cultura, 
da civilização, da história. É impossível negar os avanços da história, chegando a ser ridículo o 
anseio de algumas pessoas em quererem impor novamente esta lógica acima traçada do Brasil 
Senhorial. E chega a ser muito lamentável que pessoas estejam sendo nutridas deste desejo de 
poder superior “conferido” pelos cargos políticos pelo poder econômico. Bem mais que o “pensar” 
provinciano,  de  tônica  saudosista  de  chefes  políticos  poderosíssimos,  tal  qual  os  coronéis  no 
Nordeste, talvez o maior exemplo de “poder pessoal” numa sociedade rural brasileira e para uma 
dada população, após os Senhores de Engenho, é o arcabouço das luta de grandes contingentes de 
extratos sociais, fala-se das lutas e causas coletivas: uma forma de exercer o poder agregado com 
outras pessoas,  as vezes muitas pessoas.  Vamos ver no Brasil  colonial,  senhorial  e agrário um 
exemplo de um Zumbi dos Palmares. Figura ainda a causar ojeriza a  cidadãos e cidadãs do século 
XXI que não aceitam competência administrativa e poder político oriundo de “classes subalternas”, 
de classe econômica de baixo poder monetário. Zumbi é ícone claro de que estavam erradas as 
elites brasileiras do passado e continuam equivocadas hoje muita gente que não admite aquela 
condição básica do perceber a raça humana: somos em essência todos iguais! O Quilombo dos 
Palmares  foi  na  verdade  uma  grande  organização  social  de  mútua  subsistência,  uma  grande 
cooperativa  que  aplicava  conceitos  de  alto  nível  para  a  época,  a  exemplo  da  agricultura 
diversificada,  uma  verdadeira  heresia  para  os  poderosos  senhores  de  engenho  que  preferiam 
escravos anêmicos, desnutridos, a padecerem de carência alimentar que destinar hectare de terra a 
mais não fosse ao plantio da cana-de-açúcar.

Convém  refletirmos  sobre  o  nosso  historicismo,  sobre  nossa  formação,  porque  somos 
resultado do passado e temos a responsabilidade de preparar o futuro. Não é interessante subverter 
os fatos da história, porque eles estão assinalados de forma verossímil e só vamos mesmo é fazer 
de nossa existência e de nossa atuação neste mundo uma passagem vã, inócua e desperdiciosa. 
Cabe-nos perguntarmos sobre se o que está posto como “verdade” social,  política e econômica, 
seria mesmo verdade! E o exercício da filosofia, que é a tônica deste ensaio, não pode mesmo se 
furtar nas  nossas práticas sociais, tal como a política, condição de todo ser humano. Filosofia que 
também é prática de todos os seres humanos e que estupidamente vem sendo reclamada por direito 
e merecimento de poucos...
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