Norberto Bobbio, um Clássico das Ciências Sociais

Walquíria Domingues Leão Rego

O destino dos clássicos é aquele de permitir a
problematização e a compreensão das questões,
de ir além deles mesmos, superando-os, exata
mente g>'aças as suas contribuições de gigantes,
sobre cujos ombros se pode e se deve subir.
Gianfranco Pasquino
Introdução

Falar de Bobbio é rememorar uma fe
cunda tradição teórica italiana, que correu
mundo fertilizando com sua experiência inú
meras pesquisas e reflexões sobre os temas da
liberdade, do socialismo e da democracia.
Norberto Bobbio morreu aos 94 anos,
no dia 10 de janeiro de 2004. Nasceu na ci
dade de Turim em 18 de outubro de 1909,
formou-se em Direito e Filosofia na univer
sidade local, tornando-se livre-docente em
1934. Nessa época freqüentou a secção turinesa do grupo antifascista e liberal socialista
Giustizia e Liberta, fundado por Cario Rosseli, assassinado em Paris em 1937 a mando
de Mussolini juntamente com seu irmão, o
historiador Nelo Rosseli. Ainda em 1937,
Bobbio participou de reuniões na cidade de
Cortona debatendo essas questões com dois
filósofos da mesma tradição: Aldo Capitini e
Guido Calogero. Sobre este último, sempre
o reconheceu como sendo seu mâitre à penser. Esses pensadores, na clandestinidade im
posta pelo fascismo e na esteira dos impulsos
rossellianos, estiveram fortemente empenha
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dos na fundamentação teórica e política do
movimento liberal socialista italiano. Seu
principal objetivo era dotar o socialismo de
uma dimensão política liberal.
Nos anos de 1930, na Itália, isso signifi
cava tentar reunir em uma mesma fórmula
política a tradição do liberalismo ético italia
no, de matriz fincada na filosofia de Benedetto Croce, e a tradição socialista européia, cujo
cromatismo apresentava-se intenso e variado
- porque impregnado das diversas tradições
políticas nacionais —, dotando o movimento
socialista internacional de conflitos e tensões
que resultaram em combinações surpreen
dentes. Em geral, a ênfase posta nessas com
binações fundava-se tanto na sugestão de
Rosseli como em debates mais amplos, como,
por exemplo, as propostas do marxista aus
tríaco Otto Bauer. Para esses autores, apesar
de suas grandes diferenças de concepção revo
lucionária, tratava-se de fazer a revolução so
cialista, mas sem perder o que Rosselli deno
minava de ocidente político e Bauer de
democi-acia juneional. Isto é, preservando-se as
conquistas encarnadas nos direitos de liberda
de, sobretudo aquelas que garantiam as for
mas democráticas e republicanas de convívio
político. De fato, o que estava em jogo nes
se debate era a construção de uma alternati
va ao movimento comunista dirigido pela
Terceira Internacional.
Assim, torna-se impossível escrever so
bre Bobbio, autor cujo perfil apresenta tan-
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tas faces e dimensões, sem se referir, de um
lado, às tradições políticas e teóricas italianas
que atuaram decisivamente na sua forma
ção; de outro, à sua personalidade filosófica,
cujo desempenho marcante realizou-se no
papel que ocupou em seu país, o de intelec
tual público , talvez um dos últimos da atua
lidade. Refiro-me especialmente àquele tipo
de intelectual que fala ao público sobre as
questões centrais que atingem a vida coleti
va. Suas intervenções realizaram-se de várias
maneiras e durante muito tempo. Mais re
centemente, podemos situar aquelas ocorri
das a partir de 1976, as quais ganham corpo
e densidade cada vez maior nos anos de
1980, com seus artigos escritos para o jornal
de Turim, La Stampa. Suas reflexões políti
cas e teóricas eram comentadas e debatidas
em quase todos os demais diários do país, e,
às vezes, na televisão. Durante muito tempo
a opinião de Bobbio fez parte do cotidiano
de milhares de cidadãos italianos que o liam
e o discutiam indo ao trabalho, à escola, nos
metrôs, ônibus, cafés e bares. Conhecer seu
ponto de vista sobre este ou aquele proble
ma político ocorrido na semana era mote
para uma conversa no café da esquina e aca
bava, na maioria das vezes, em apaixonadas
polêmicas. Isso o convertia em um verdadei
ro tribuno republicano. Afinal, tais inter
venções contribuíam para aproximar as pes
soas através do debate, ajudavam a refinar a
sensibilidade política coletiva e introduziam
densidade intelectual à esfera pública.
Nos últimos 25 anos, essa posição fez
dele uma espécie de oráculo do país. Função
que o acompanhou até há muito pouco
tempo. Quem viveu na Itália nessa época —
antes da atual degradação moral e política,
cuja encarnação mais emblemática é a ascen
são ao poder de uma figura como Silvio Berlusconi - pôde notar a rapidez e a sobrieda
de com que debatia questões postas pela
vida política do dia-a-<ltã~de seu país. Essa

capacidade de resposta rápida e imediata aos
fatos se devia tanto ao temperamento polê
mico como à compreensão ética que porta
va da condição intelectual. Na verdade,
Bobbio pertencia a uma geração de intelec
tuais italianos para a qual fazia parte de seu
ofício, à maneira de Sócrates, andar pelas
ruas da cidade tentando esclarecer e persua
dir permanentemente seus concidadãos.
Além disso, como expartiggiano e militante
antifascista tornou-se senatore a vita , título
honorífico concedido somente aos heróis da
pátria e aos fundadores da Primeira Repúbli
ca italiana de 1948. A honraria, contudo,
mantém as prerrogativas parlamentares nor
mais de um senador eleito pelo sufrágio uni
versal. A dupla pertinência, à academia e à
política, ampliou sua presença na vida pú
blica italiana. Comparecia a inúmeras entre
vistas, debates, mesas-redondas, conferên
cias, escrevia muito para jornais, revistas,
publicações acadêmicas, semanários, lecio
nava na universidade, ou seja, realizava in
teiramente a condição de intelectual público.
Incansável polemista, estava sempre em de
bate colocando questões, tentando esclare
cer pontos da história nacional, tomando
posições diante dos fatos políticos cotidia
nos. Enfim, um intelectual verdadeiramente
compromissado com o esclarecimento dos
problemas, fossem eles de ordem política
prática ou complexas questões teóricas. Em
suma, um sábio ilustrado tout court, herdei
ro daquele pathos missionário retomado for
temente no Iluminismo como destino reser
vado aos grandes homens de cultura.
Lembremo-nos da contundência com
que se funda essa tradição na modernidade,
recorrendo às famosas conferências sobre a
Missão do Sábio, como educador do gênero
humano, pronunciadas por Fichte, na Uni
versidade de Jena em 1794. O discurso fichteano fala sobre a missão pedagógica que o
destino lhe havia colocado. Entre as exigên-

cias educadoras dispostas ao longo do texto,
ressalta o imperativo moral, considerado
mais significativo à formação de homens.
A finalidade de todos os conhecimentos é
[...] tomar as providências para que todas as
disposições da humanidade se desenvolvam
de modo homogêneo e constante; é daqui
que resulta a verdadeira destinação do erudi
to; a suprema supervisão do progresso efeti
vo da humanidade em geral e o constante
fomento desse progresso. [...] Ele deve usar
os conhecimentos que adquiriu para a socie
dade realmente em prol desta; deve levar os
homens ao sentimento de suas verdadeiras
necessidades e ensinar-lhes os meios pelos
quais podem ser satisfeitos (Fichte, 1999,
pp. 48-50).!

Não é exagero afirmar que Bobbio abe
berou-se desta fundação normativa para
orientar a vida do espírito, pois fazia de sua
atuação na vida política italiana o exercício
de uso público da razão. Seus artigos nos
jornais eram sempre eruditos mas não pe
dantes e, sobretudo, exibiam grande perícia
na mobilização do pensamento clássico para
discutir questões da política contemporâ
nea, fazendo com que Platão, Aristóteles,
Maquiavel, Marx, Dante Alighieri e Kant
fossem servidos à mesa do cidadão comum
como interpeladores naturais, atualíssimos e
pertinentes às suas vidas.

Responsabilidade Cívica
e Pathos Dialógico

Pode-se discordar de Norberto Bobbio
filosófica e politicamente, mas justiça seja
feita, jamais o autor se furtou a entrar em
combate pelas suas idéias e polemizar sobre
qualquer assunto que dizia respeito a seu
país. Assim sendo, as demandas e solicitações

vinham de todo o espectro político da Itália,
e encontravam nele uma disposição imensa
para o diálogo. Suas preocupações teóricas e
políticas em relação às questões centrais da
democracia, da liberdade, da igualdade, da
república e os perigos de sua degenerescência
introduziram os elementos-chave de sua ten
são intelectual e política.
Apesar de seus escritos serem extrema
mente racionais e analíticos, Bobbio parecia
ser um intelectual que vivia com os nervos
esticados ao máximo. Sempre se declarou
um pessimista. Sabia-se herdeiro de uma
história nacional cujo peso do passado e de
seus fantasmas, sobretudo os ligados à expe
riência do fascismo voltava, constantemen
te, a projetar sua gigantesca sombra sobre as
estruturas políticas do presente.
Sua rigorosa observância do pathos da
responsabilidade cívica dos intelectuais, fe
cundado pela aguda atenção às lições da his
tória, o manteve sempre vigilante quanto ao
perigo de retorno de formas tirânicas de go
verno, mesmo no interior dos sistemas de
mocráticos. Jamais perdeu de vista a ameaça
de degenerescência das formas políticas. Por
tudo isso podemos depreender que certa
mente concordaria com a advertência feita
por Bertold Brecht: “a mãe do fascismo está
sempre grávida”. Logo tentou compreender
o significado da figura de Berlusconi, bem
como interpretar seu gestual, seus ritos, o
cerimonial com que se cerca, o sorriso com
o qual se apresenta, seu modo de falar às
pessoas. Chamou a atenção de todos para o
fato de a Itália estar diante de um demagogo
perigoso e muito particular, concentrando
em si os meios mais poderosos de persuasão
dos cidadãos —a propriedade dos grandes
meios de comunicação de massa
o qual
faz da vulgaridade a moeda corrente da po
lítica italiana atual. Lembrou por diversas
vezes a intuição do jovem liberal Piero Go-
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betti, morto em 1926 ao fugir da persegui
ção fascista, que afirmou estar o fascismo
inscrito na “biografia do país”.

A Itália do “Passado que não Passa "2

Norberto Bobbio era um filósofo de for
mação ampla, erudita, analiticamente fe
cunda, que combinava muito bem o realis
mo maquiaveliano, o historicismo oriundo
tanto de Benedetto Croce como do marxis
mo, o racionalismo ético kantiano, bem
como o elitismo de Gaetano Mosca e Wilfredo Paretto. Além disso, era dono de uma
rigorosa formação jurídica calcada principal
mente no positivismo jurídico kelseniano.
Sabia que a história e o passado de um povo
têm poderes modeladores que agem nas ca
madas mais profundas de sua memória e na
sua capacidade de projetar o futuro. Exata
mente por isso, essas forças atuam esculpin
do como nas pedras os modos pelos quais a
ação política dos fundadores do Estado-Nação encaminharam as decisivas questões ins
titucionais. No caso italiano, o Risorgimento
constituiu-se em uma ocasião perdida na di
reção de refundar-se uma nacionalidade ali
cerçada na soberania popular efetiva, pois
seu processo de State-building se realizou
pautado pela inexistência de rupturas im
portantes, conformando a revolução passiva
e o transformismo que impediram a renova
ção de hábitos, costumes e instituições. Es
ses traços marcaram indelevelmente o desti
no da Itália como comunidade política. O
“pacto de destino” dos italianos selado na
sua revolução dc unidade nacional, consubs
tanciado no modelo cavouriano de direção
da política e do Estado, caracterizou-se, des
de então, pela sina trágica do eterno retorno
de acordos pelo alto, de arranjos institucio
nais pródigos em gerar mecanismos perver
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sos de bloqueio à democracia, tornando
cada vez mais profundos e pouco visíveis aos
cidadãos os mecanismos que decidiam sobre
a vida da coletividade.
A seu modo, Bobbio fez dessa experiên
cia a matéria recorrente de sua reflexão em
teoria política. Leitor assíduo e atento dos
grandes clássicos do pensamento político,
formulador criativo de belos ensaios sobre as
grandes obras, benjaminianamente sabia ou
vir os mortos para manter-se vivo e avançar
na compreensão do mundo. O tema da de
generescência das grandes instituições políti
cas o perseguia obsessivamente. Para refe
rirmo-nos apenas a uma de suas análises
sobre a questão, vale a pena recordarmos os
instigantes paradoxos que verifica na nature
za da crise orgânica do Estado de Direito De
mocrático Contemporâneo. Para fixar os
contornos mais importantes do problema
obrigou-se a desnudar suas antíteses pertur
badoras, chamando a- atenção para a imensa
ameaça à degenerescência da difícil e penosa
construção institucional nos tempos que cor
rem. Ou seja, demonstra que no próprio seio
do Estado Constitucional, fundado em re
gras e limites ao seu poder coativo, regulador
e interventor, emerge, desenvolve-se e traba
lha ativamente o que denominou subgoverno ,
um poder invisível que atua sem freios e sem
limites, totalmente fora do controle dos cida
dãos, profundamente ligado às forças priva
das e movendo-se entre as névoas espessas
dos interesses particularistas. Esse fenômeno
resulta na apropriação privada da coisa pú
blica e no controle das decisões que interes
sam a todos, configurando assim processo
contrário à publicização do público, uma das
grandes promessas normativas da moderni
dade. Ao fim e ao cabo, o Estado de Direito
Democrático contemporâneo abriga em seu
corpo estruturas decisórias despóticas e opa
cas, nada democráticas e nada republicanas
(Bobbio, Puntara e Veca, 1985a).

Direito e Democracia

Norberto Bobbio como filósofo do Di
reito sempre se reconheceu tributário do po
sitivismo jurídico, sobretudo aquele de ma
triz kelseniana. O direito positivo pode
dispensar a democracia e a justiça e, portan
to, fundar um ordenamento estatal injusto e
antidemocrático. Bobbio, embora formado
nessa tradição jurídica, assinalava sua discor
dância com esses pressupostos, afirmando
que não seria possível a equação inversa, por
exemplo, a existência de ordenamento de
mocrático, que pressupõe a justiça e a liber
dade, sem direito. A democracia supõe o di
reito, mas não qualquer direito. Nesse
sentido, os conteúdos das normas jurídicas
devem ser regras constitucionais que garan
tam o poder da maioria, ao mesmo tempo
que assegurem os limites desse mesmo poder.
Admitamos, as formulações do positivismo
jurídico são eivadas de complexas ambigüi
dades. Não seria este o espaço adequado para
problematizá-las. Entretanto podemos intro
duzir algumas questões apenas indicativas da
dificuldade posta por essas ambivalências,
dentre elas o caso da idéia de justiça.
O positivismo jurídico cancela o vínculo
obrigatório clássico entre direito e moral. E
a justiça perrence ao reino da moral, logo,
sua dinâmica política e normativa está fora
do âmbito do direito. Conseqüentemente,
será possível projetar uma democracia com
direito, mas desprovida de justiça! Adorno,
na Dialética do esclarecimento , recorda que,
no limite do racionalismo instrumental, “a
justiça perece no direito’ .
Na senda de Hans Kelsen, autor de livro
decisivo sobre democracia e referência jurídica
fundamental para Bobbio, encontramos ainda
impasses dramáticos, passagens obscuras sobre
as questões referidas anteriormente, fincadas
no princípio da relatividade absoluta dos valo
res morais. Nessa direção, torna-se coerente a
Kelsen a pergunta: O que é a justiça?3

No entanto, Bobbio, que preserva mui
to dessa formulação e de suas ambigüidades,
reconhece que não se pode imaginar uma
democracia sólida e forte sem direito funda
do em direitos de cidadania, portanto, sobre
princípios de justiça. Entre os direitos de li
berdade constitutivos de um ordenamento
democrático, sua ênfase recai sobre a decisi
va importância da vigência dos direitos so
ciais. Sua efetividade verdadeira conforma a
democracia em regime político minima
mente estável. Falou forte aqui a tradição li
beral socialista italiana, sobretudo a voz de
seu grande mestre, Guido Calogero (1968,
p. 45), para o qual justiça distributiva e de
mocracia eram sinônimos.
Nesse fogo cruzado de tradições de pensa
mento, Bobbio encaminha a resolução da
quelas quase aporias, referidas acima, para o
plano da política, topos privilegiado de cons
trução coletiva de projetos de convivência cí
vica. Nessa medida, se a democracia é uma
construção política e o direito seu instrumen
to fundamental para plasmar e garantir as ins
tituições, o direito também se torna uma
construção política. O ato jurídico é um ato
volitivo, a fonte do direito reside na vontade
dos homens em dotar sua vida coletiva de
vínculos e limites que tornem possível e gratificante viver junto. Por isso, a garantia dos
direitos fundamentais da liberdade, da vida,
da igualdade e da dignidade entre os homens
constitui a razão de ser fundamental da or
dem democrática (Bobbio, 1990).
De certo modo, ao encaminhar a questão
aqui somente esboçada, Bobbio acaba por fa
zer triunfar sobre a possível rigidez do positi
vismo jurídico a esfera da política, do mun
do da vontade, dos desejos, da capacidade de
projetar, do espaço da invenção e da razão
que busca sentido para a vida coletiva. Com
essa operação teórica, traz de volta os grandes
momentos fundantes do iluminismo jurídi
co, como paradigma emancipatório mais ge
ral, lembrados por Ernsr Cassirer (1992, pp.
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318-9), que, remontando a Leibniz, seguin
do Hugo Grotius, afirmara: “Direito e Justi
ça encerram a idéia de um acordo, de uma
proporcionalidade e harmonia
Bobbio (1990) sublinha em L’Età dei
D iritti que, sem direitos sociais efetivamen
te garantidos pelo direito, não se pode pen
sar em acordos, paz e harmonia entre os ho
mens. Na ausência disso, o direito pode se
transformar em instrumento legitimador de
opressão e domínio, restando apenas o ine
vitável conflito da vida social, a violência desagregadora e, como conseqüência, a guerra
e o terrorismo, ambos negadores da política.
A democracia pode e deve se constituir
como ordem jurídica, fundada na justiça
dos direitos fundamentais da cidadania e,
por essa razão, concretizar a promessa ilus
trada do direito como acordo, proporciona
lidade e harmonia. O fundamento dessa
preocupação bobbiana reside no balanço
melancólico que realizou mais de uma vez
sobre a experiência de um socialismo sem
justiça, desprezador da legalidade e dos di
reitos da pessoa, e que, de grande esperança
do século XX, transformou-se em pesadelo
para milhões de homens e mulheres.
Todavia, não podemos deixar de assina
lar que direito como instrumento de regula
ção e limitação do agir social tem hoje ou
tros inimigos, não mais os burocratas do
socialismo soviético. A máscara de vedação
de suas faces consiste no uso de certa retóri
ca democrática, palavrosa e vazia; são os so
fistas da liberdade. São eles, os apologetas do
livre mercado sem freios e sem limites, os
corifeus da maximização do auto-interesse.
Sua ideologia não admite limites aos pode
res privados e aos mercados.

Política do Diálogo e Autonomia

Norberto Bobbio preservou como pou
cos sua independência política e intelectual,
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dialogou com todas as forças sociais de seu
país. E célebre, como exemplo de tolerância
e de política do diálogo, sua polêmica com
os comunistas italianos nos anos de 1950.
Debateu sobre o tema da liberdade com Palmiro Togliatti, então poderoso secretário-geral do forte Partido Comunista italiano, que
não deixou de lhe reconhecer o espírito de
debate e sua coragem de combatente pela li
berdade. No entanto, colocou-lhe questões
capitais, tais como as diferenças de capacida
de de fruição das liberdades individuais de
vido às diferenças sociais e de poder econô
mico existentes entre os indivíduos nas
sociedades capitalistas. De fato, estava em
questão a relação entre liberdade positiva e
liberdade negativa. Bobbio (1998, p. 98) re
conhecia esse fato, mas chamava a atenção
para o valor intrínseco dos direitos de liber
dade. Hoje sabemos mais do que nunca a
importância fundamental contida na defesa
desses princípios como orientação dos orde
namentos estatais e fundamento de cultura
cívica. Por limitações de espaço, sumarizamos esse significativo debate.
Na senda de sua política do diálogo sem
pre se definiu como liberal socialista, que,
como vimos anteriormente, constitui uma tra
dição muito particular na Itália. Todavia, seu
liberalismo político jamais o impediu de reco
nhecer a importância do marxismo. Ainda em
1955, escreveu no livro Política e cultura :
se não tivéssemos aprendido com o marxis
mo a ver a história do ponto de vista dos
oprimidos, ganhando com isto uma nova e
imensa perspectiva sobre o mundo humano,
nós não teríamos nos salvado (Bobbio,
1955, p. 280).

Sabia que Marx havia posto questões teó
ricas fundamentais. Por isso procurou com
preendê-las, problematizá-las e, principal
mente, esclarecê-las. Nem sempre conseguiu.
Seu politicismo o levou a lacunas graves de

avaliação sobre as razões mais profundas das
dificuldades da democracia em cumprir suas
promessas. Mas isso pode ser assunto para
desenvolvimento em outro trabalho.
O componente normativo que enrique
ce, mas que tensiona positivamente sua re
flexão realista sobre a questão da democra
cia, jamais conseguiu suprimir as ausências
analíticas referentes à avaliação que fazia dos
seus grandes impasses. Faltou sempre a Bobbio investigar mais os nexos causais oriun
dos dos constrangimentos sistêmicos impos
tos à democracia pelo capitalismo. Percebeu
isso várias vezes, mas optou por pensar a po
lítica e suas formas institucionais em suas
determinações específicas, escolhendo a rea
lização de análises sobre essas questões, mais
fragmentadas e pontuais. Possuía clareza dis
so e o assumia sem subterfúgios retóricos.
Sua honestidade intelectual sobre o alcance
desse tipo de análise o levou, por exemplo, a
jamais deixar de reconhecer em entrevistas e
escritos a decisiva importância do legado do
marxismo como potencial crítico irrenun
ciável para o desenvolvimento profundo dos
saberes sobre a vida social.
A prova cabal dessa atitude de probidade
intelectual e política foi dada em 1993,
quando grande parte da inteligência mundial
cantava e dançava no que acreditava serem os
funerais de Marx. O liberal socialista Bobbio, velho e cansado, saiu pelas ruas da cida
de para lembrar a todos o valor permanente
da crítica marxista e lançar em praça pública
seu Invito a rileggere Marx. Assim sendo, en
carnou com grande dignidade moral o que
todos esperam de um intelectual público e
independente: cautela e prudência na formu
lação de juízos, inquietação na busca de
idéias e de pesquisa, sempre dosadas pela dú
vida, pela vontade de diálogo, pelo espírito
crítico, pela medida no julgamento das coi
sas, pelo escrúpulo filológico e pelo sentido
da complexidade das coisas do mundo.

É bom que se diga que sua independên
cia não pode ser confundida com ausência
de paixão política. Era um polemista con
tundente, afirmava sempre ser um homem
cindido entre um grande racionalismo e
uma profunda paixão: “Sou assumidamente
um homem contraditório”.
Por ocasião da escritura do inventário
sobre os intelectuais italianos (Bobbio,
1992), esse protagonista da história italiana
por mais de 50 anos, filósofo do direito, teó
rico da democracia e da política e analista do
fenômeno do poder, termina o balanço de
monstrando a magnitude não somente de
suas cisões, mas revelando a condição inte
lectual como necessariamente dramática,
plena de fraturas, de feridas e cicatrizes. Sa
bia muito bem que a luta das idéias é um
campo de batalhas político, e que cada for
mulação conceituai significa sempre, como
dizia Adorno, “a cicatriz de uma ferida”.
Assim procurou conduzir os intelectuais
na Itália diante dos poderes da Igreja e do
papado, do poder do Estado ou dos parti
dos, a enfrentar, sem disfarces, a questão da
natureza específica de seu papel: de “educa
dores do gênero humano” e portadores de
grande responsabilidade cívica.
Afinal, sempre que pôde, recordou aos
interlocutores a questão crucial e perene da
vida intelectual, também ela uma escolha de
vida moral, que se consubstanciava em falar
ao povo como ex parte principi ou como ex
parte populi. Nisto retomando o campo te
mático de Antonio Gramsci.
Por tudo isso, a morte de Bobbio nos co
loca o velho problema debatido por séculos:
E possível separar a pena da espada? No
mundo em que vivemos ainda existe lugar
para esse tipo de homem de cultura que
transpõe os muros da academia para falar
aos seus concidadãos? Seu desaparecimento
nos convida a repensar essas velhas questões
e, mais ainda, a refletir sobre qual vida inte
lectual vale a pena ser vivida.
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Notas

1.

“Sobre a missão do erudito” é a quarta de cinco palestras proferidas por Fichte em 1794
(nota do tradutor do alemão Marcelo da Veiga Greuel).

2.

Cf. poema de Eugênio Montale, apud Santarelli (1996).

3.

Ver em A ilusão da justiça (Kelsen, 1998) uma instigante discussão a propósito do tema
da justiça, da definição do que é o justo em Platão.
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Resumo

Norberto Bobbio, um Clássico das Ciências Sociais
Por ocasião do desaparecimento do filósofo italiano Norberto Bobbio em 10 de janeiro de
2004, o presente artigo pretende apresentar brevemente algumas dimensões de sua figura in
telectual e política. A ênfase é dada na sua condição de intelectual público, papel que desem
penhou por mais de 50 anos na vida pública italiana com implicações no debate científico
internacional.
Palavras-chave: Bobbio; Intelectuais; Intelectual Público; Democracia; Socialismo Liberal.

Résumé

Norberto Bobbio, un Classique des Sciences Sociales
Cet article, écrit lors du décès du philosophe italien Norberto Bobbio, le 10 janvier 2004, pré
sente brièvement certaines dimensions de sa personnalité intellectuelle et politique. Nous
avons accordé une attention particulière à sa condition d’intellectuel public, rôle qu’il a exer
cé pendant plus de 50 ans dans la vie publique italienne, avec des implications dans le débat
scientifique international.
Mots-clés: Bobbio; Intellectuels; Intellectuel Public; Démocratie; Socialisme Libéral.
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Abstract

Norberto Bobbio, a Social Sciences Classic
On the disappearance of the Italian Philosopher Norberto Bobbio on January the 10th, 2004,
the present essay aims at briefly presenting some dimensions of his intellectual and political
figure. Emphasis is placed on his condition of public intellectual, role performed for more
than fifty years of public life in Italy, with implications on the international scientific debate.
Key words: Bobbio; Intellectuals; Public Intellectual; Democracy; Liberal Socialism.
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