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A mim não me cabia a ardente certeza dos
grandes criadores, a mim me cabia a cruel
inquietação do pesquisador.
Marcel Proust

Cada qual considera claras as idéias que estão
no mesmo grau de confusão que as suas.
Marcel Proust

Assim como o mergulhador vai apalpar no
fundo da água os destroços que o aviador
apontou do alto do céu, a inteligência imersa
no meio conceitual verificará ponto por ponto,
por contato, analiticamente, o que fora objeto
de uma visão sintética e supra -intelectual.
Henri Bergson
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RESUMO

Esta tese tem como objeto investigar, no pensamento republicano, como as categorias
políticas conflito e interesse foram tratadas. Foram analisadas as obras Os Discursos sobre
a Primeira Década de Tito Lívio, de Maquiavel, Oceana, de Harrington, O Contrato Social
de Rousseau, Que é o Terceiro Estado?, de Sieyes, O Espírito das Leis, de Montesquieu,
Os Artigos Federalistas, de Madison, Hamilton e Jay, e Da Revolução, de Hannah Arendt.
Nessa análise, verificou-se que o conflito e o interesse estiveram juntos, no interior da
política, no caso de Maquiavel, e fora dela, no caso de Harrington, Rousseau, Sieyes e
Montesquieu. Com os Federalistas, conflito e interesse se dissociaram, com o interesse
permanecendo no interior da república e o conflito dando lugar à pluralidade. Hannah
Arendt preservou a pluralidade, mas retirando novamente o interesse da política. Com isso,
verificamos que o conflito deixou de ser uma categoria relevante no pensamento político
republicano, enquanto a pluralidade ocupou um lugar definitivo.
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ABSTRACT

This dissertation's subject is to research, in the republican thought, how the cathegories
conflict and interest have been considered. The work was focused on the following classical
books: Discorsi,Oceana, The Social Contract, Rousseau, What is the Third State?,The
Spirit of Laws, The Federalist Papers, On Revolution. Analysing them, it was verified that
conflict and interest have had been together and in the politics with Machiavelli, an out of
politics with Harrington, Rousseau, Sieyes and Montesquieu. With Hamilton, Madison and
Jay, conflict and interest were divorced: interest stood in the politics and conflict was left
out of it, being replaced by plurality, which become the central political cathegory. Hannah
Arendt confirmed it, but her politics is without interests. Despite of this, the final result is
conflict as a less relevant cathegory in republican political thought, and plurality as the
most important one.
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INTRODUÇÃO

Embora esta tese não possa ser considerada exatamente uma extensão de
minha dissertação de mestrado, guarda com ela pontos em comum, e talvez a mesma mola
propulsora. Esta mola, o conflito, tem uma tensão cuja intensidade é definida pelo interesse.
Foi a partir destas categorias políticas que analisei a obra de Hannah Arendt em meu
mestrado. E, agora, elas voltam como tema do doutorado. Portanto, mais do que uma tese
sobre o pensamento político republicano, o que moveu minha pesquisa foi a investigação de
como estas categorias vinham sendo tratadas pelo pensamento político. Obviamente, este
seria um escopo muito amplo, ainda que para uma pesquisa de doutorado. Diante disso,
delimitei meu âmbito de alcance para o pensamento republicano e, a partir daí, formulei
minha hipótese central.
Tal hipótese é a de que haveria no pensamento político republicano a
partir de Maquiavel – e, aqui, foi feito mais um recorte – uma inflexão no tratamento das
categorias conflito e interesse e essa inflexão estaria situada nos Federalist Papers, que
teriam separado duas categorias que, no pensamento republicano anterior – e, ousaria dizer,
no próprio senso comum a respeito da política – andavam juntas. Esta hipótese foi inspirada
na observação de Pocock de que os Federalistas teriam substituído a noção de virtude, cara
ao pensamento republicano anterior, pela de interesse. Tomando tal observação como
correta, associei-a com uma conclusão a que já havia chegado no mestrado, de forma
incidental às minhas afirmações centrais: a de que nos Artigos Federalistas o conflito era
visto como algo negativo, e este havia sido substituído pela idéia de pluralidade. Isto, no
meu entender, se casava perfeitamente com as idéias de Pocock, e então foi inevitável:
embora esteja presente o interesse na proposta formulada pelos Federalistas, o conflito não
o está. Logo, houve uma curiosa dissociação entre interesse e conflito na concepção política
desses autores.
Esta dissociação se apresentou como curiosa para mim devido ao fato de
conflito e interesse estarem associados nas concepções mais intuitivas de política. Desde o
jargão mais corrente, até as concepções mais sofisticadas de política, muitas vezes se tem
de passar, quase de maneira inevitável, pelo “conflito de interesses”. Mas uma das obras
capitais do pensamento político dissociou tais categorias. Como? A nossa resposta, já
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