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RESUMO
O presente artigo analisa, a partir de uma breve revisão bibliográfica acerca de uma das principais 
características do debate em torno da política, que é a questão da representação e suas origens, algumas 
polêmicas, demonstrando a existência de uma perspectiva utópica, entendida enquanto imagem de algo 
que não existe, demonstrando assim o seu caráter teleológico e gerando paradoxos intransponíveis em 
relação às práticas dos representantes, tornando a problemática em torno do aspecto representativo da 
política algo tão antigo quanto a própria existência da esfera coletiva de poder. Este trabalho também 
demonstra que, desde os tempos longínquos da antiguidade clássica, com a formação das primeiras e 
primitivas, esferas estatais, o conceito de representação está presente e já esteve intimamente ligado 
à perspectiva de que o governante era a representação física de uma suposta divindade que definia os 
rumos da humanidade. Com o fim da Idade Média, e os consequentes questionamentos sobre o caráter 
divino da representação política, desenvolveram-se novos pensamentos e teorias que, apesar de buscar 
a laicidade, mantiveram a dimensão do devir, agora transposta a outras dimensões, mantendo um viés 
utópico acerca da representação política. 
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INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa, a partir de uma breve revisão bibliográfica acerca de uma das principais 
características do debate em torno da política, que é a questão da representação e suas origens, algumas 
polêmicas, demonstrando a existência de uma perspectiva utópica, entendida enquanto imagem de algo 
que não existe, demonstrando assim o seu caráter teleológico e gerando assim paradoxos intransponíveis 
em relação às práticas dos representantes, tornando a problemática em torno do aspecto representativo 
da política algo tão antigo quanto a própria existência da esfera coletiva de poder.
Desde os tempos longínquos da antiguidade clássica, com a formação das primeiras e primitivas 
esferas estatais, o conceito de representação está presente. Tal representação estava, naqueles primeiros 
momentos, permeada de uma perspectiva utópica, traço que permaneceu até a modernidade, conforme o 
presente artigo procura demonstrar. 
Esse ideário utópico esteve originalmente ligado à perspectiva de que o governante era a representação 
física de uma suposta divindade, que definia os rumos da humanidade. Essa perspectiva vigorou em 
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sociedades absolutamente distintas, em tempos também distantes, separados inclusive por milênios de 
distancia. Povos tão variados quanto os germânicos da antiguidade clássica e os demais europeus da 
Idade Média tinham na divindade do soberano o centro da legitimação do poder político, constituindo a 
utopia fundamental da representação política. (SAMPAIO, 1988)
Posteriormente, essa perspectiva utópica transitou para outras visões imagéticas, que atribuíam caráter 
idealizado a outras instâncias, como o Estado, a Federação ou a classe social.
Alexandre Sá (2009) ao analisar tal ideário preconiza que,

A representação utópica ganha assim a sua máxima eficácia política, a sua máxima capacidade 
mobilizadora, como uma mistificação da relação fundamental entre o homem e o mundo. O 
mundo oferece ao homem uma resistência que lhe torna manifesta a sua radical finitude e 
limitação. E é ao carácter insuportável desta finitude, desta impotência do homem diante de um 
mundo resistente, que se deve a eficácia política da utopia. (SÁ, 2009, pag.9)

 
Desta forma, o caminho da representação se inicia tendo a legitimação do poder se encontrando em 
aspectos externos à humanidade.
É no Leviatã hobbesiano moderno que tal visão, propondo a existência de um determinado contrato, 
de que todos os homens seriam signatários e que constituiria a base do regime político, que se inicia a 
transição. Apesar de nessa visão o caráter divino do poder real não ser questionado, há um avanço no 
sentido de se perceber a existência de uma participação da sociedade em tal esquema.
Além de Hobbes, outras teorias contratualistas, partindo também do pressuposto da existência de 
tal contrato entre todos os homens, do qual nasceria a representação política, também investigam a 
representação como a retificação da sociedade. (ISRAEL, 2009)
Dessa vertente contratualista fazem parte, inclusive, representantes da corrente iluminista francesa, 
expressão máxima da modernidade filosófica, que a partir do século XVIII consolidarão essa nova feição 
da representação política, que daí em diante não mais será somente legitimada pela sociedade, mas 
também será escolhida por ela. (ISRAEL, 2009)
A partir desta ótica a utopia fundamental torna-se a visão da existência de um Estado que representa o 
bem comum indiscriminadamente.
E da influência iluminista surgirão novas teorias de representação, para corroborá-la ou para negá-la, 
de certa forma, como o faz o marxismo, dando à representação uma feição necessariamente classista, 
apontando que mesmo que uma ampla parcela da sociedade possa opinar na forma de se definir os 
representantes, esses somente representarão uma classe, a classe dominante. O caráter utópico, nesse 
caso, se desvincula da representação em vigor e se desloca para o momento futuro, mantendo assim o 
caráter teleológico da representação. A utopia aí é chamada de vanguarda.

1. A origem do conceito de representação enquanto escolha popular

A história demonstra que a escolha por parte das sociedades de alguma forma de soberano, que 
supostamente representaria o conjunto da coletividade, é uma prática que remonta a milênios.
Sampaio (1988) nos demonstra que os povos germânicos primitivos já possuíam uma forma arcaica de 
pleito eleitoral, pois a tribo se reunia e, pela forma oral, escolhia o chefe dentre aqueles mais adequados 
à guerra, que era a principal necessidade coletiva da liderança.
A democracia ateniense por sua vez inaugura uma nova concepção de entendimento de representação, 
com o estabelecimento de assembleias populares, onde os cidadãos debatiam e deliberavam sobre os mais 
variados temas e, dentre eles, o exercício da representação. As principais magistraturas eram definidas 
nos distritos, através do voto popular dos cidadãos em assembleia. (SAMPAIO, 1988) 
A representação a partir da vontade popular fora mais uma das várias tradições da Grécia antiga que 
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chegou a Roma, sob uma nova roupagem. . 
Durante o período republicano, que se notabilizou pela hegemonia do Senado como a principal instância 
da gestão pública, nasce a figura do candidato em busca de apoios para o exercício do provimento coletivo. 
A própria palavra candidato vem da tradição romana do uso de uma vestimenta branca, designada “toga 
candia”, que era utilizada por aqueles que ambicionavam o cargo. (SAMPAIO, 1988)
Esse modelo eletivo dura por toda a República, e decai a partir da ascensão do poder imperial (e depois 
monárquico), quando a autoridade do representante da coletividade provinha de Deus, introduzindo a 
utopia da divindade da representação política. (BOBBIO, 1980)
Essa visão do caráter divino do poder será sobremedida fortalecida pela ascensão da Igreja Católica 
enquanto instituição mais poderosa do mundo, especialmente na era medieval, cujo líder será inclusive 
definido como infalível. (SCHAFF, 1964)

2.A representação no Estado “Leviatânico” de Hobbes

Portanto, a partir da decadência do modelo ateniense de representação, há uma lacuna que dura por toda 
a Idade Média, em torno dos debates acerca de onde provinha a legitimidade da representação.
A partir da emergência do consenso do conceito de que a autoridade real provinha de Deus, pouco 
se debateu sobre tal situação, fato absolutamente explicável pelas condições impostas pelo período 
medieval, que dava pouca ou nenhuma margem para discussões.
Em tal conjuntura, o que se buscava eram apenas formas de se reafirmar o status quo, tal como o fez o 
inglês Thomas Hobbes (1588-1679) em sua obra clássica “O Leviatã” (2003), que buscou teorizar acerca 
da gênese do Estado Absolutista medieval, e legitimá-lo teoricamente. 
Hobbes afirmava que a representação fora instituída através de um “contrato social” para garantir a 
segurança coletiva:
 

“A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos 
estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente 
para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver 
satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, 
que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que 
equivale a dizer: designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas 
pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que 
representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança 
comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas decisões à 
sua decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos 
eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, 
de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de 
governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de 
transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, 
a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas.” (HOBBES, 2003, 
pg.109)

3.A teoria liberal e a representação dividida em três

A perspectiva moderna de uma representação por diferentes instâncias advém desde o nascimento da 
segunda esfera. O conceito atual de Parlamento como órgão de representação da sociedade designado 
à constituição de leis e à fiscalização dos atos do poder executivo remonta a práticas quase milenares, 
oriundas do antigo regime feudal europeu. As primeiras experiências datam do início do sec. XI, na 
Inglaterra, quando Guilherme da Normandia invadiu as ilhas da Grã Bretanha, e lá havia o “Witan”, um 
conselho real, “composto dos principais líderes de clãs, comerciantes, religiosos e burgueses da ilha. 
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Esse conselho era frequentemente reunido pelo rei, para deliberar sobre os mais importantes assuntos”. 
(CAMPOS, 2006,p.1). 
Naquele momento, o Conselho possuía um caráter exclusivamente consultivo, e assim o foi por diversos 
séculos até que, por força de diversos conflitos entre o parlamento e os soberanos que se sucederam na 
Inglaterra, se impôs até mesmo àquela ilha, durante um breve período um governo republicano liderado 
por Oliver Cronwell, alçado ao poder com o apoio do parlamento após uma guerra civil, e que, por sua 
vez, como um de seus atos mais marcantes, dissolveu o parlamento. (CAMPOS, 2006) 
Após a morte de Cronwell e a restauração da monarquia na Inglaterra, Carlos II assume o trono, 
comprometido com a convocação periódica do parlamento. Todavia, no reinado de seu sucessor, Jaime 
II, a Coroa novamente entra em conflito com este órgão, até que, em 1688, o Parlamento Inglês resolve 
destituir Jaime e levar ao trono inglês o holandês Guilherme de Orange, casado com a filha de Jaime, 
Maria. Porém, somente o faz após este se comprometer em ceder aos parlamentares, através da assinatura 
da Declaração de Direitos (Bill of Rights), a prerrogativa de decidir acerca das questões de Estado, 
instaurando pela primeira vez uma Monarquia-Parlamentarista. 
Esse período é conhecido na história como a Revolução Gloriosa. A sociedade inglesa, a partir de 
então, se encontra representada na esfera estatal por duas instituições distintas: a Casa Monárquica, que 
preservava o caráter oligárquico da representação imutável instituída por Deus, e o Parlamento, instância 
que se propunha a ser um reflexo dos plurais interesses presentes na coletividade, cujos membros seriam 
escolhidos periodicamente por todos, dando então a tal sistema traços medievais e modernos. (CAMPOS, 
2006)
É somente após a Revolução Gloriosa que o Parlamento se institucionaliza, enquanto poder independente 
da esfera estatal e responsável pela construção de legislação e fiscalização do executivo. E também é 
somente após esse momento que o parlamento passa a ser mais constantemente objeto de estudos acerca 
da sociedade. (CAMPOS, 2006)
O inglês John Locke (1632-1704), que durante a revolução havia vivido um forçado exílio na Holanda, 
devido à sua oposição às tentativas de retorno ao absolutismo, ocorridas durante os reinados de Carlos II 
e Jaime II, se tornara um dos principais líderes e ideólogos comprometidos com o regime monárquico-
parlamentarista, e buscava conceituar aquilo que se denominará teoria liberal, e também “contratualista”, 
assim como em Hobbes, pois partirá do pressuposto da vigência de um contrato social coletivo que seria 
a base da sociedade,, porém construído sob novo prisma. Se em Hobbes o ponto central de tal contrato, 
representação máxima da vontade coletiva, era a segurança, em Locke ele já seria a liberdade.
Após seu retorno à Inglaterra, publicou o seu livro “Dois Tratados sobre o Governo Civil” (1690), onde 
discorre acerca das questões das sociedades. Ele afirmava que o homem havia se afastado de seu estado 
natural, onde não havia governos nem leis, onde todos eram livres, iguais, independentes, e governados 
pela razão. No estado da natureza um homem teria dois poderes: o primeiro era o de fazer tudo o que 
lhe parecesse oportuno para a preservação de si mesmo e dos outros, dentro do que lhe permite a lei 
da natureza; por virtude dessa lei, que é comum a todos eles, ele e o resto da humanidade são uma 
comunidade e constituem uma sociedade separada das demais criaturas. E se não fosse pela corrupção 
e maldade de homens degenerados não haveria necessidade de nenhuma outra sociedade, e não haveria 
necessidade de que os homens se separassem dessa grande e natural comunidade, para se reunirem, 
mediante acordos declarados, em associações pequenas e afastadas umas das outras. O outro poder que 
teria o homem no estado de natureza era o de castigar os crimes cometidos contra essa lei. (LOCKE, 
1973)
O autor prossegue afirmando que a esses poderes o homem renuncia quando se une em sociedade, 
através do que ele classifica como pacto social, origem da representação que seria a cessão de uma 
parte da liberdade de todos os homens, a fim de manter sua segurança, preservar a vida, a liberdade e a 
propriedade. (LOCKE, 1973)
Portanto, através do pacto social se constituía o Estado, representação reificada, e, consequentemente, 
o Governo, pois era para este que a sociedade delegava sua liberdade, e a este caberia a missão de 
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preservar a liberdade e a propriedade. E ao Estado eram dados os dois poderes renunciados pelos homens. 
(LOCKE, 1973)
A renúncia ao primeiro poder do homem, isto é, ao de fazer tudo que lhe convier para a preservação de si 
mesmo e dos outros, seria para se reger por leis criadas pela sociedade através de um poder legislativo, 
no caso o parlamento plural, que representaria todo o conjunto da sociedade. (LOCKE, 1973)
A renúncia ao segundo poder do homem no estado de natureza, que é o de castigar aqueles que infringissem 
a primeira lei, se consistiria na entrega a um poder que tudo executará em nome de todos, isto é, a um 
poder executivo, único, que seria a representação máxima da sociedade. (LOCKE, 1973)
Nesses pontos se consistia o caráter dualístico do exercício do governo, pois, de acordo com Locke, eles 
não poderiam ser absolutos em um mesmo ente. Daí se consolida efetivamente a ideia de repartição da 
representação, ou seja, Executivo e Legislativo. Foi somente anos mais tarde, com o francês Barão de 
Montesquieu, que aos dois poderes representativos da sociedade (Legislativo e Executivo) de Locke 
foram acrescidos um terceiro: o Judiciário.
Influenciado por Locke, Montesquieu publica “O Espírito das Leis” (1748), em que o centro de sua tese 
era a necessidade de distribuição dos poderes, a fim de se evitar o arbítrio e a violência. Novamente 
o contexto histórico é um importante pano de fundo a fim de se compreender Montesquieu, pois sua 
obra foi lançada quando a França ainda vivia sob a égide do Antigo Regime, isto é, ainda havia naquele 
país um monarca que regia absolutamente, exercendo o poder da representação, ainda sob pressupostos 
estritamente medievais. (WEFFORT, 2006) 
Montesquieu desenvolve uma ideia outrora exposta por Platão e Aristóteles, a de que o Estado possui 
três atribuições essenciais – a executiva, a legislativa e a judiciária – e que todas essas estavam sob o 
poder do rei. Era necessário dividir esses poderes, pois, segundo o autor, “só o poder freia o poder”. 
(MONTESQUIEU, 1963)
A partir dessa constatação, ele desenvolve o chamado “Sistema de Freios e Contrapesos”, ressaltando a 
necessidade da tripartição dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. Estes seriam independentes 
entre si e exercidos por pessoas e grupos diferentes, a fim de agirem mutuamente como freios, impedindo 
que um deles abusasse de seu poder. (MONTESQUIEU, 1963)
A Independência dos Estados Unidos (1776) inaugura a execução prática dessa nova concepção de 
representação a partir da teoria de tripartição de poder, em sua Constituição produzida sob a égide da 
necessidade dos “freios e contrapesos”, a fim de garantir a autolimitação do poder político. (ALVES, 
2004)

4.Concepção federalista de representação nacional

Durante as discussões em torno da Constituição dos Estados Unidos da América, três dos mais eminentes 
ideólogos de tal documento, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, se juntaram e publicaram, 
entre outubro de 1787 e maio de 1788, os famosos “The Federalist Papers”, conjunto de 85 artigos, 
traduzido para o português como “O Federalista”.
Nesses escritos, Hamilton, Jay e Madison expõem de maneira mais explícita alguns mecanismos que 
constituíram os tais “freios e contrapesos”. Nesse sistema há a constituição de dupla representação, 
com a divisão entre a unidade governamental central e as demais unidades constituintes, com o centro 
em uma perspectiva clara de buscar a descentralização da representação e do poder a ela vinculado. 
(MADISON et al. 1987)
Tais artigos são elaborados de forma a organizar um fluxo de raciocínio desses federalistas, sendo que 
do 1º ao 37º artigo o foco é o caráter problemático das confederações, modelo entendido enquanto 
superado; do 38º ao 51º artigo se debate acerca da constituição e de seus princípios gerais; do 52º ao 83º 
há a discussão sobre a representação dividida em suas três esferas: o legislativo, dividido em Câmara 
Alta e Câmara Baixa, o Executivo, representado a nível federal pela Presidência da República, e o 
Judiciário. (MADISON et al. 1987) 
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Há entre Montesquieu e os federalistas diversos pontos de convergência, como a centralidade dada à 
repartição dos poderes; contudo, há também pontos de divergências. 
Os federalistas, como se vê nas descrições acerca dos temas que compõem esses artigos, são fortemente 
influenciados pela obra de Montesquieu, mas levam tais ideais ao próximo nível, quando intensificam 
as discussões em torno da necessidade da divisão da representação, e a colocam em prática com a 
constituição estadunidense, saindo então da característica utópica do trabalho do teórico francês.
Uma das principais rupturas é sobre a definição do que seria a república, pois para o francês ela estava 
intimamente ligada à ideia de cidade-estado; já para os norte-americanos ela seria outra coisa:

Uma república, que defino como um governo em que está presente o esquema de representação, 
abre uma perspectiva diferente e promete o remédio que estamos buscando. (…) Os dois grandes 
pontos de diferença entre uma democracia e uma república são: primeiro, a delegação do governo, 
nesta última, a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais; segundo, o maior número 
de cidadãos e a maior extensão do país que a última pode abranger. (MADISON et al. p.380 
1987) 

Essa transição se dá também sobre a quem caberia a representação executiva, pois enquanto Montesquieu 
era influenciado pelo modelo britânico monárquico-parlamentar, os federalistas eram republicanos 
convictos e acreditavam que a representação se dava em última instância no âmbito da República, pois 
estes autores “apresentam o governo representativo como um dispositivo adotado no lugar da democracia 
direta, porque seria impossível reunir um grande número de pessoas em um único lugar”. (PITKIN, p. 
35, 2006)

5.A representação na perspectiva marxista
 
O ponto central dessas obras parte do pressuposto da construção da representação, personificada no 
Estado, como neutra e coletiva, isto é, de toda a sociedade. Tal abordagem partia da visão utópica de 
que o Estado era a representação inequívoca de toda a sociedade, e, portanto, agiria na busca do bem 
comum.
Karl Marx (1818-1883), porém, constrói toda a sua discussão de forma a descontruir tal perspectiva. Marx 
demonstra, a partir de seu panfletário “Manifesto Comunista”, de 1848, sua divergência com qualquer 
ideia de ser o Estado representante da coletividade e do bem comum, ao afirmar que “O executivo do 
Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os assuntos comuns de toda burguesia”. 
(MARX e ENGELS, 1999, p.12)
A afirmativa acima, que é possivelmente o ponto fundamental do marxismo acerca desse debate 
envolvendo o Estado, demonstra a rejeição categórica dessa corrente filosófica a qualquer entendimento 
de que o Estado seria um representante de todo o conjunto da sociedade e agiria pelo bem comum. Pelo 
contrário, Marx demonstra que o ente estatal representa apenas uma parte (diga-se de passagem, a menor 
parte) da sociedade, a saber: somente representaria os interesses daquela parcela denominada por esse 
autor de classe dominante. No caso do Estado Nacional contemporâneo, ela seria a burguesia. (MARX 
e ENGELS 1999)
O pensamento marxista ainda vai além, ao afirmar que o Estado é o instrumento utilizado pela burguesia, 
a fim de dominar e explorar todo o restante da sociedade. “A força de coesão da sociedade civilizada é o 
Estado, que, em todos os períodos típicos, é exclusivamente o Estado da classe dominante e, de qualquer 
modo, essencialmente uma máquina destinada a reprimir a classe oprimida e explorada”. (ENGELS, 
1982, p.199)
Essa ideia é constantemente repetida em todo arcabouço marxista, reforçando a perspectiva de que o 
Estado não é de forma alguma representante de toda a coletividade, mas sim da menor parte dela. O 
Estado seria inclusive um ser sem existência própria, seria apenas um epifenômeno da questão que seria 
realmente definitiva na ciência social marxista, isto é, a questão econômica. (BOBBIO, 1980)
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O Estado seria visto pelo marxismo apenas como “instrumental”, ou seja, instrumento de dominação de 
classe, “repressivo” e “reflexivo”. (BOBBIO, 1980, p.154).
O Estado seria, portanto, o representante da classe dominante. Contudo, as classes dominadas também 
teriam sua representação. Marx afirma que nas sociedades modernas, em que a burguesia exerce a 
dominação, esta não ocorre sem resistência, o que gera aquilo que em sua opinião seria o motor da 
história: a luta de classes. Tal luta seria, portanto, entre a burguesia e seu antagônico, o proletariado, e 
quem exerceria a função da representação em última instância dessa outra classe social seria o “Partido 
Comunista”, uma instituição de vanguarda, responsável pela organização dos trabalhadores, na luta pela 
suplantação efetiva do Estado burguês e por sua substituição por um da classe trabalhadora. (MARX e 
ENGELS, 1999)
E essa representação ainda se faria em escala internacional, a partir da proposição final do manifesto, que 
proclamava: “Proletariado do mundo todo, uni-vos!”, (MARX e ENGELS, 1999, p.45)
Proletariado de todo o mundo, liderado por uma vanguarda, que guiaria os trabalhadores ao mundo 
novo, sem classes. Vladimir Lenin, principal líder da mais importante organização marxista da história, 
afirmou que,

“Nós somos partido de classe e por isso quase toda a classe (e em tempo de guerra, em épocas 
de guerra civil, a classe em sua totalidade) tem que atuar sob a direção de nosso Partido, deve ter 
com o nosso Partido o contato mais estreito possível (...) Esquecer a diferença que existe entre o 
destacamento de vanguarda e toda a massa que marcha atrás dele, esquecer o dever constante que 
tem o destacamento de vanguarda de elevar camadas cada vez mais amplas a seu próprio nível 
avançado, não significa outra coisa senão enganar-se a si próprio, fechar os olhos à imensidade 
de nossas tarefas e amesquinhá-las” (LENIN, 1986, p.249).

Considerações finais

A exposição de todas essas perspectivas acima apresenta as transformações sofridas pelo conceito de 
representação desde a antiguidade clássica até a modernidade, demonstrando como a utopia foi utilizada 
ao longo do tempo como forma de legitimação das instâncias representativas.
Da utopia da divindade real à da vanguarda que libertará a classe trabalhadora do jugo burguês, passando 
pela do Estado que a todos atende indiscriminadamente, foi um longo caminho. A perspectiva de um 
mundo melhor sempre guiou a ação daqueles que se arvoraram a representar a coletividade.

“a representação de um estado político de felicidade potencial não pode deixar de ser o 
imprescindível motor da acção política, compreendida como a actualização dessa mesma 
felicidade. Na utopia política é então representado um estado de felicidade até agora 
inalcançado”(SÁ, 2009, pag. 4)

A realidade, porém, demonstrou as inúmeras imperfeiçoes dessas utopias, seja no absolutismo, que 
resultou da visão do poder divino, seja nas desigualdades legitimadas pelo Estado tripartido, ou na 
opressão dos Gulags siberianos do que deveria ter sido o paraíso proletário. Todavia, a utopia permanece, 
pois, como leciona Jonas “Este jogo perigoso da ilusão das massas talvez seja o único caminho que a 
política terá definitivamente para oferecer: conseguir influência para o princípio medo, sob a máscara do 
princípio esperança”. (JONAS, 2006, pag. 266)
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