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Para entender as relações de poder, Foucault utilizou várias 

abordagens, como as disciplinas e a noção de governamentalidade. Com este 

último conceito, quis designar as distintas maneiras “como se conduz a conduta 

dos homens”1 e, em relação à governamentalidade de tipo liberal, mostrou 

como se fundamenta na figura do homo oeconomicus, que processa seu 

interesse e se desdobra hoje no “empreendedor de si mesmo”. Ele se torna 

para “ele próprio seu capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si 

mesmo a fonte de sua renda”2. Nesse sentido, Foucault define 

“governamentalidade”, no livro Dits et écrits II (1976-1988), como “o encontro 

entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si”3. 

A análise em termos de governamentalidade ajuda a compreender que o 

neoliberalismo é um sistema normativo, que não apenas orienta a conduta dos 

homens na sua relação com os outros, mas também na relação consigo 

mesmo4. A razão neoliberal atinge todas as esferas da nossa vida, uma vez 

que “rege as políticas públicas, comanda as relações econômicas mundiais, 

transforma a sociedade, remodela a subjetividade.”5 E tal racionalidade acaba 

por generalizar a lógica da concorrência “como norma de conduta e da 

empresa como modelo de subjetivação”.6 

                                                      
1
 FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-

1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 258. 
2
 Idem. Ibidem, p. 311. 

3
 Idem. Dits et écrits II (1976-1988). Paris: Gallimard, 2001, p. 1.604. 

4
 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016, p. 176 (versão kindle). 
5
 Idem. Ibidem.  

6
 Idem. Ibidem, p. 190 (versão kindle). 
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Segundo Foucault, a nova razão governamental liberal tem início no final 

do século XVIII e se ancora tanto no mercado como lugar de veridição, no que 

concerne à relação valor/preço, quanto no princípio da utilidade.7 E esses dois 

elementos, que são abrangidos pela categoria geral do “interesse”, acabam por 

determinar, nesta sociedade regida pela racionalidade liberal, o verdadeiro 

valor das coisas8, seja em âmbito político, econômico, social, cultural, 

educacional, etc. 

A governamentalidade liberal, explica o autor, será, então, obrigada a 

“zelar para que a mecânica dos interesses não provoque perigo nem para os 

indivíduos nem para a coletividade”9, protegendo os interesses individuais 

contra eventuais abusos do interesse coletivo e, da mesma forma, os 

interesses coletivos contra os interesses individuais – o que gera um problema 

de segurança. Assim, “a todos esses imperativos [...] devem corresponder 

estratégias de segurança que são, de certo modo, o inverso e a própria 

condição do liberalismo”10. Liberdade e segurança caminham juntas na razão 

governamental liberal, pois é a produção da liberdade que permite uma 

constante correlação entre a individualização e o fortalecimento de um aparato 

de segurança, de um controle da população, embora “à distância”.   

É nessa perspectiva que os direitos em Foucault são, ao mesmo tempo, 

ferramentas políticas de contestação/alteração dos mecanismos de poder e 

também instrumentos que reforçam e estendem regimes de 

governamentalidade, sujeitando, como explica Ben Golder, os indivíduos às 

                                                      
7
 FOUCAULT, Michel. Op. cit., 2008, pp. 59/60. 

8
 Idem. Ibidem, p. 64. 

9
 Idem. Ibidem, p. 89. 

10
 Idem. Ibidem, pp. 88-89.  
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formas de dominação burocrática e de poder regulatório11. Trata-se da 

ambivalência política dos direitos. Ou seja, direitos protegem a liberdade dos 

sujeitos, mas simultaneamente regulam e limitam sua própria liberdade, 

excluindo determinadas formas de ação/resistência. Isto porque o discurso dos 

direitos autorizam formas particulares de identificação, pertencimento, 

disposição, comportamento, mas, ao mesmo tempo, desautorizam todas as 

demais.12 Assim, por um lado, os direitos são instrumentos para a produção 

governamental de liberdade, permitindo a livre circulação de pessoas e coisas, 

contestação e resistência, mas, por outro lado, são um aparato de segurança, 

que regulam e limitam o próprio espaço das liberdades individuais.  

 Nesse ponto, é importante iluminar que Foucault foca sua discussão nos 

direitos civis e políticos e não desenvolve qual seria a relação da 

governamentalidade liberal com os direitos sociais. Além disso, segundo 

Foucault, o pensamento socialista não teria (ainda) formulado um tipo de 

governamentalidade e, como consequência, teria reproduzido a própria 

governamentalidade de tipo liberal. Em outras palavras, o pensamento de 

esquerda não teria elaborado uma forma para conduzir as condutas dos 

indivíduos.  

No final do curso “Em defesa da Sociedade”, Foucault insiste que o 

biopoder, como forma de gerenciamento da vida das populações e base 

necessária do capitalismo, “desenvolvido no fim do século XVIII e durante todo 

o século XIX, não só não foi criticado pelo socialismo, mas também, de fato, 

                                                      
11

 GOLDER, Ben. “Foucault, Rights and Freedom”. In Int. J Semiot Law 26:5-21, 2013, pp. 
6,11. 
12

 Idem. Ibidem, p. 12. 
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retomado por ele, desenvolvido, reimplantado […].”13 No Curso, “O Nascimento 

da Biopolítica”, Foucault defende que “[…] não há governamentalidade 

socialista autônoma. Não há racionalidade governamental do socialismo. O 

socialismo, na verdade, como a história mostrou, só poder ser posto em prática 

se vinculado a diversos tipos de governamentalidade.”14 Nesse contexto, “[...] o 

socialismo e suas formas de racionalidade desempenham o papel de 

contrapeso [...]”15. A crítica de Foucault vem da ausência de autonomia da 

governamentalidade socialista, o que a deixaria dependente da liberal.  

Contudo, na medida em que a governamentalidade neoliberal intenta 

destruir hoje os bens sociais e comuns, os direitos sociais poderiam se tornar 

suportes capazes de criar uma governamentalidade de esquerda autônoma? 

Em outras palavras, as lutas pelos direitos sociais poderiam criar um 

desdobramento de uma governamentalidade de esquerda? Simultaneamente, 

se ela se limita a resistir e a reagir à governamentalidade neoliberal, se torna 

também (e de novo) dependente dela.  

 Samuel Moyn, no seu recente livro “Not Enough”16, ressalta que, 

paradoxalmente, o crescimento dos movimentos de direitos sociais desde o 

final do século XX tem ocorrido de forma simultânea a uma explosão de 

desigualdade no mundo. Para o autor, tal constatação demonstra que os 

ativistas têm deixado de lutar por igualdade material, tanto nas esferas 

nacionais quanto em âmbito global, como também que “os direitos humanos se 

acomodaram à economia política atual”17, expandindo uma ideia de que é 

                                                      
13

 FOUCAULT, Michel.  Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). 
São Paulo, Martins Fontes, 2002, p. 313. 
14

 FOUCAULT, Michel. Op. Cit., 2008, p.124. 
15

 Idem. Ibidem. 
16

 MOYN, Samuel. Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Harvard University Press, 
2018. 
17

 Idem. Ibidem., p.15. 
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possível humanizar, mas não efetivamente desafiar os fundamentos do 

neoliberalismo.  

 Moyn explica que existem duas perspectivas sobre a distribuição de 

riqueza, a saber: suficiência e igualdade. Ele afirma que os direitos humanos se 

tornaram prisioneiros da era contemporânea de desigualdade porque estão 

baseados no ideal de suficiência. Suficiência, segundo o autor, diz respeito às 

condições mínimas de sobrevivência e o seu objetivo maior é evitar que as 

pessoas vivam na miséria. Ocorre que, se suficiência é o que importa, 

hierarquia não é imoral. Isto é, não é um problema que haja grandes 

disparidades entre os indivíduos, suas formas de vida e no acesso aos bens 

disponíveis. Como afirmou Thomas Paine, em 1796: “eu não me importo o 

quão abastado alguém pode ser, desde que ninguém seja miserável em 

consequência disso.”18 Nessa visão, lutar para que as pessoas sobrevivam 

com o mínimo é suficiente.  

 Entretanto, Moyn entende que esta concepção não é suficiente, levando-

o a defender o imperativo da igualdade. Nesta perspectiva, não basta que todo 

mundo consiga o mínimo, pois “a moralidade exclui uma sociedade em que, 

ainda que a maior parte das necessidades básicas seja alcançada, uma 

enorme hierarquia ainda possa existir.”19 De acordo com esse ponto de vista, é 

preciso que haja uma distribuição mais justa dos bens da vida entre as 

pessoas, o que significa um compromisso com uma cidadania igualitária ou 

com o que ele chama de “classe média universal”. Ao tratar sobre a 

concentração de riqueza no mundo, Thomas Piketty20 reforça o argumento de 

Moyn, afirmando que grandes diferenças de renda podem prejudicar a 

                                                      
18

 MOYN, Samuel. Op. cit, p. 15. 
19

 Idem. Ibidem, p. 20. 
20

 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 
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construção de um senso comunitário e, nesse entendimento, o ideal de 

igualdade é também um ideal de justiça.  

  Nesse sentido, Judith Butler ressalta que o neoliberalismo não propõe 

sequer a suficiência e que lutar por educação, moradia, saúde, trabalho, enfim, 

pelos direitos sociais é, em si, uma forma de resistência. Afinal, qual tipo de 

vida nos é permitido viver em um mundo “estruturado pela desigualdade, pela 

exploração e pelas formas de apagamento”?21 Butler entende que a vida a ser 

vivida por uma pessoa é sempre uma vida social, “implicando-nos em um 

mundo social, econômico e de infraestrutura mais abrangente, que vai além da 

nossa perspectiva e da modalidade de questionamento ético em primeira 

pessoa”22. A vida humana é uma vida interdependente, requer uma 

infraestrutura social que possibilite a manutenção da existência individual, de 

modo que algumas das nossas experiências de privação social e econômica, 

como a falta de moradia ou o desemprego, revelam também e, principalmente, 

“os fracassos e as desigualdades das instituições socioeconômicas e 

políticas”23. 

Em um contexto de total precarização dos direitos sociais, lutar por eles 

tem uma enorme importância. Mas, ao mesmo tempo, propostas concentradas 

em uma razão de Estado partem do pressuposto de uma inescapável relação 

entre governantes e governados. Além disso, também se colocam em uma 

situação paradoxal, pois se o neoliberalismo hodierno não possibilita a 

igualdade nem a suficiência, será que o caminho de ruptura com esse sistema 

é justamente através do fortalecimento do Estado (dos serviços públicos), o 

                                                      
21

 BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria 
performativa de assembleia. 2ª edição. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2018, p. 213. 
22

 Idem. Ibidem, p. 29. 
23

 Idem. Ibidem, pp. 27-28. 
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qual se encontra hoje subordinado às exigências do mercado mundial24? O 

pensamento radical de esquerda (i.e. Podemos, na Espanha) se encontra hoje 

na postura irônica e paradoxal de ter que defender o Estado. Isso aparece 

particularmente nas estratégias populistas de esquerda que não visam a 

destituição do governo, mas sua eficácia real e social.  

 Assim, Chantal Mouffe, no livro “For a Left Populism”25, se direciona ao 

Estado. Ela defende um populismo de esquerda, entendendo populismo como 

uma estratégia discursiva que coloca em lados opostos a elite e o povo. 

Segundo Mouffe, nós vivemos em um momento populista, consequência de 

uma crise da hegemonia neoliberal que, nos anos 80, substituiu o Estado de 

bem-estar social. Além disso, de acordo com a autora, a oposição entre direita 

e esquerda sofreu um esvaziamento, tendo esses conceitos se tornado 

confusos, abrindo caminho para o crescimento do populismo como a única 

alternativa ao neoliberalismo e como única resposta à insatisfação das 

pessoas. A este fenômeno a autora chama de pós-política.  

 Chantal Mouffe defende, então, um populismo de esquerda que consiga 

reunir, seguindo a estratégia da interseccionalidade, a insatisfação de todas as 

pessoas que se sentem excluídas do atual sistema – não apenas a classe 

trabalhadora, mas também as mulheres, minorias, LGBT, imigrantes, e outros 

grupos marginalizados – contra as oligarquias que estão no poder. Populismo 

serve, neste plano, tanto como uma estratégia de curto-prazo, para ganhar as 

eleições, quanto para um projeto de longo-prazo, para o fortalecimento do 

liberalismo e da democracia. Em resumo, na sua visão, populismo é o meio, 

sendo a democracia, que supõe pluralismo e representação, o fim. 

                                                      
24

 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI. 1ª 

ed. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 15. 
25

 MOUFFE, Chantal. For a Left Populism. London: Verso Books, 2018. 

https://www.versobooks.com/books/2748-for-a-left-populism
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Como contraponto, Boltansky e Chapello26 argumentam que o populismo 

de direita não é uma resposta à crise do neoliberalismo, inclusive, porque não 

há crise do sistema capitalista; a crise é social. Nessa linha, Fassin afirma que 

o populismo de direita é como um cavalo de Tróia para o neoliberalismo, pois 

seu discurso retórico e teatral, em referência ao Trump nos Estados Unidos, 

desvia a atenção da mídia, permitindo que a agenda neoliberal seja 

implementada sem resistência27. Desse modo, Fassin conclui que a esquerda 

não precisa do populismo. Ao revés, “necessita de duas coisas que estão 

faltando em muitos contextos, [...]: ideias e coragem”.28  

Em seu seminário de 1978 sobre “O que é crítica?” 29, Foucault define 

crítica como “não ser governado dessa maneira, por essas pessoas, em nome 

desses princípios, visando esses objetivos, através desses procedimentos”30. 

Isto é, devemos nos recusar ao papel de “ser governado desta forma e a este 

preço.”31 Assim, Foucault interpreta a crítica como um desejo de não ser 

governado de uma determinada maneira – como, por exemplo, a liberal, mas 

em nenhum momento o autor define crítica como uma busca por não ser 

governado ou ser menos governado.  

Neste caminho, Stathis Gourgouris propõe, de forma preliminar, pensar 

sobre a noção de governamentalidade de esquerda, entendendo que a ruptura 

virá a partir de um governo. A questão principal para Gourgouris é: “como 

                                                      
26

 BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Editora 
Martins Fontes, 2009. 
27

FASSIN, Didier. “On Left Populism”. Disponível em:  
<http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/didier-fassin-on-left-populism/>. Acesso em 
12.04.2019. 
28

 Idem. Ibidem. 
29

 FOUCAULT, Michel. “Qu‟est-ce que la critique?” eds. Henir-Paul Fruchaud and Daniele 
Lorenzini. Vrin, 2015. 
30

 Idem. Ibidem, p.37. 
31

 Idem. Ibidem, pp.37-38. 

http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/didier-fassin-on-left-populism/
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mover da resistência ou oposição à decisão de governo?”32 De forma 

semelhante, uma questão que se apresenta fundamental é aquela trazida pelo 

filósofo Slavoj Žižek: afinal, “como passar do protesto agenciador à imposição 

de um novo poder; e como esse novo poder vai funcionar em oposição ao 

antigo.”33 Foucault, Gourgouris e Žižek formulam o governo como ponto de 

partida.  

Exatamente em contraposição às esperanças progressistas depositadas 

no Estado, o tema do comum surge nos anos 1990, tornando-se a fórmula de 

movimentos que buscam um futuro não capitalista. Dardot e Laval caminham 

nesta direção no livro “Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI” 34, 

mas com o objetivo de refundar o conceito de comum. No livro, os autores 

afirmam que a saída não está mais no Estado, que foi transformado em uma 

grande empresa35, sendo ele mesmo “um agente ativo na construção dos 

mercados”36. Ao mesmo tempo, eles não condenam as intervenções estatais 

nas esferas sociais, culturais ou educacionais. Propõem, na verdade, “resgatá-

las de seus limites burocráticos e submetê-las à atividade social e à 

participação da maioria”37. 

O “comum”, como princípio político, é a alternativa apresentada ao 

neoliberalismo. Tal princípio tem como elemento fundamental a concepção 

aristotélica da instituição do comum (koinón) e do “pôr em comum” (koinónein). 

Em Aristóteles, como ressaltam os autores, “a instituição do comum (Koinón) é 

                                                      
32

 GOURGOURIS, Stathis. “Preliminary Thoughts on Left Governmentality”. Columbia 
University, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/SOL/Downloads/14-Article%20Text-16-2-10-
20180413%20(1).pdf>. Acesso em 15.05.2019. 
33

 ŽIŽEK, Slavoj. A coragem da desesperança: crônicas de um ano em que agimos 
perigosamente. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2019, p. 11. 
34

 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Op. Cit., 2017, p. 15. 
35

 Idem. Ibidem, p. 143. 
36

 Idem. Ibidem, p. 105.  
37

 Idem. Ibidem, p. 15. 

file:///C:/Users/SOL/Downloads/14-Article%20Text-16-2-10-20180413%20(1).pdf
file:///C:/Users/SOL/Downloads/14-Article%20Text-16-2-10-20180413%20(1).pdf
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fruto de um „pôr em comum‟ que pressupõe sempre reciprocidade entre os que 

participam de uma atividade ou compartilham um modo de vida”38.  

Nesse sentido, “somente a atividade prática dos homens pode tornar as 

coisas comuns”39. Portanto, a co-atividade, no sentido de participação dos 

cidadãos em uma mesma atividade, é a própria condição do comum. E, assim, 

o agir comum é o fundamento da coobrigação, ou seja, da obrigação política.40 

A obrigação resulta de um compromisso prático que une aqueles que 

“elaboraram juntos as regras de sua atividade”41. Dentro desse horizonte, as 

pessoas se unem para a realização de projetos de vida comum, sem que seja 

preciso suprimir autonomia, diversidade, singularidades individuais e coletivas. 

Portanto, nada é “comum” por natureza ou por pertencimento (etnia, 

nação, humanidade, etc), é a “atividade que põe algo em comum”42, que 

efetivamente torna uma coisa ou um conjunto de coisas em algo comum – 

inserindo-a(s) em um “espaço institucional pela produção de regras específicas 

relativas a seu encargo.”43 Com essa proposta, Dardot e Laval abrem a 

possibilidade de pensarmos na produção de instituições fora do Estado e 

contra ele – não excluindo, no entanto, a perspectiva de reapropriação de 

instituições estatais, que podem e devem ser configuradas para a lógica do 

comum. Ou seja, a política do comum é aquela que faz “do comum o princípio 

de transformação do social.”44  

Por isso, os autores são críticos do comunismo de Estado, por 

entenderem ser uma forma que pretende “substituir em tudo as forças e as 

                                                      
38

 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Op Cit. p. 26.  
39

 Idem. Ibidem, p. 53. 
40

 Idem. Ibidem. p. 616-617.  
41

 Idem. Ibidem, p. 617. 
42

 Idem. Ibidem, p. 618. 
43

 Idem. Ibidem. 
44

 Idem. Ibidem, p. 483. 
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interações da sociedade para dirigir seu „desenvolvimento‟ a partir de cima.”45 E 

também são críticos do modelo de Estado Social, uma vez que este, embora 

preveja que direitos sociais, econômicos e culturais são oponíveis ao Estado, 

ou seja, devem ser garantidos por ele, se limita ao caminho da “redistribuição” 

e da “solidariedade”, não abarcando “condições práticas, políticas e 

institucionais”46 que permitam “aos sujeitos dos direitos sociais serem também 

coprodutores de sua efetivação.”47 É preciso que sejamos mais que “cidadãos 

sociais”48, que reivindicam os direitos que nos são devidos, e passemos a ser 

cidadãos ativos política e civicamente, “que põem em prática seu senso de 

responsabilidade pela produção do comum, capazes de inventar instituições 

que lhes permitam ser coprodutores conscientes do comum e não apenas 

„consumidores‟ de serviços.”49  

É essa revolução que os autores buscam e propõem: uma 

ressignificação da vida coletiva50. Nesse contexto, o comum refunda as 

relações sociais a partir de uma norma de inapropriabilidade. Instituir o 

inapropriável significa “subtrair uma coisa à apropriação-pertencimento para 

realizar melhor a sua apropriação-destinação.”51 Isto é, deve-se afastar a ideia 

de apropriação como propriedade, que resulta em exclusão, para melhor se 

apropriar dela no sentido de torná-la apropriada à satisfação de necessidades 

sociais52. 

Dardot e Laval destacam a importância de Michael Hardt e Antonio 

Negri, por terem sido os primeiros autores a produzirem uma teoria do comum - 
                                                      
45

 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Op. Cit, p. 84. 
46

 Idem. Ibidem. p. 576. 
47

 Idem. Ibidem. 
48

 Idem. Ibidem, p. 577. 
49

 Idem. Ibidem.  
50

 Idem. Ibidem p. 608. 
51

 Idem. Ibidem, pp. 619-620. 
52

 Idem. Ibidem. 
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na trilogia Império, Multidão e Commonwealth. Embora reconheçam o avanço, 

Dardot e Laval entendem que Hardt e Negri ainda estão presos a dois modelos 

conhecidos da doutrina socialista e anarquista, quais sejam: o de força social 

espontânea do comum, de Proudhon e de produção histórica do comum pelo 

capital, de Marx53. 

Proudhon baseia-se na ideia de que o comum é fruto de uma força 

espontânea, que é roubada pela propriedade. Já Marx entende que o comum 

não é espontâneo, mas produto do próprio capital, que organiza os 

trabalhadores por meio da cooperação produtiva. Assim, para Proudhon, a 

saída reside em “driblar” o poder da propriedade, enquanto para Marx, o 

capitalismo gera as condições materiais de sua superação e a saída é a 

apropriação do capital pelos trabalhadores54. 

Segundo Dardot e Laval, Hardt e Negri não conseguem superar esses 

dois modelos e retomam a ideia de uma cooperação espontânea entre 

trabalhadores, particularmente em relação ao trabalho intelectual, bem como a 

ideia de que o capital criaria as condições do comunismo55. Tal concepção vai 

de encontro à proposta de Dardot e Laval, uma vez que considera o 

conhecimento um “bem naturalmente comum” e confia que a resposta para o 

atual sistema de normas está dentro dele mesmo.  

Ora, para Dardot e Laval, o comum não é uma coisa material, não é um 

bem, não é algo exterior, mas sim o resultado de uma prática, de uma 

atividade, de um “pôr em comum”, que depende da ação dos indivíduos. 

Portanto, não há nada “essencialmente” comum e, por conseguinte, a 

construção de “comuns” depende de uma prática, de uma ação concreta das 

                                                      
53

 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Op. Cit, pp. 201-202. 
54

 Idem. Ibidem, pp. 206-240. 
55

 Idem. Ibidem, pp. 206-240. 
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pessoas, de uma decisão política tomada de forma conjunta. Nesse contexto, 

os autores se afastam dos movimentos altermundialistas, que promovem uma 

luta a favor dos “bens comuns mundiais”, como, em tese, o ar, a água e o 

conhecimento – tratando destes como coisas “naturalmente” comuns. 

O trabalho de Elinor Ostrom (primeira mulher a receber o prêmio Nobel 

de Economia) é citado como um momento histórico relevante, especialmente 

por “mostrar que os comuns exigem engajamento voluntário, pressupõem 

vínculos sociais densos e requerem normas de reciprocidade claras e fortes”56. 

No entanto, para Dardot e Laval, Ostrom não propõe fazer do comum um 

princípio geral de reorganização da sociedade, limitando a construção dos 

comuns a “certas situações particulares, para certos bens específicos, o que de 

maneira alguma põe em questão a racionalidade dos mercados ou do 

Estado”.57 

 Dardot e Laval também buscam se afastar de uma concepção do 

comum baseado em uma tradição teológica, que compreende o “comum” 

“como uma finalidade suprema das instituições políticas e religiosas”58: o “bem 

comum”. Na verdade, para os autores, o comum “é o princípio que faz buscar o 

objeto que é o „bem comum‟”59, pois até para “visá-lo e buscá-lo de fato, já é 

preciso participar de uma atividade de deliberação comum.”60 

A obra dos autores franceses é, de fato, um marco: mostra que o futuro 

não está bloqueado e que um novo tempo de emancipação pode estar mais 

próximo que nunca.  

 

                                                      
56

 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Op. Cit, pp. 164. 
57

 Idem. Ibidem. 
58

 Idem. Ibidem, pp. 25/26. 
59

 Idem. Ibidem, pp. 617. 
60

 Idem. Ibidem. 
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