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JUDITH SHKLAR E O LIBERALISMO DO MEDO 

Eduardo de Arruda Passos1 

Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma síntese 

sobre os elementos que constituem o conceito de 

liberalismo do medo, desenvolvido pela filósofa Judith 

Shklar. Para entender como a ideia de um liberalismo do 

medo se insere no seio da obra de Shklar, este estudo 

propõe refletir sob três perspectivas: 1) o regresso de 

Shklar ao Iluminismo para resgatar o otimismo e o 

radicalismo na política; 2) a concepção de um liberalismo 

antimetafísico e não-utópico; 3) o liberalismo do medo e 

suas principais ideias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A filosofia política de Judith Shklar é pouco conhecida no Brasil. Nos 

Estados Unidos, onde Shklar desenvolveu a sua vida acadêmica, são recentes os 

estudos sistemáticos sobre a sua obra. (ASHENDE; HESS, 2019; GATTA, 2018). 

Mesmo que sua obra contenha uma importante discussão sobre o que é o 

liberalismo e como esta doutrina se desenvolveu historicamente, este artigo não 

tem a pretensão de discutir a obra de Shklar à luz da história do pensamento liberal. 

O principal objetivo deste texto é fazer uma síntese dos principais pontos que 

constituem o seu conceito de liberalismo do medo. 

No que toca à relação entre vida e obra de Judith Shklar é importante não 

classificar ou atribuir algumas características ao pensamento de Shklar que, do 

ponto de vista filosófico, são inapropriadas. Isso ocorre quando Shklar é colocada 

ao lado de outros pensadores liberais do século 20, também eles refugiados 

europeus que fugiram do nazismo, sem que se entenda as diferenças entre eles. 

Shklar nasceu em 1929, em Riga, na Letônia. Em 1939, por causa do avanço 

do nazismo, a sua família decidiu abandonar a Europa e ir para o Canadá. Shklar, 

posteriormente, fez a sua pós-graduação em Harvard, onde passaria grande parte 

da sua vida lecionando. A história de vida de Shklar coincide com a de vários outros 

pensadores europeus que se refugiaram nos Estados Unidos, fugindo do 

extermínio nazista. Porém, o pensamento desenvolvido por Shklar ao longo da sua 
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carreira não foi pautada diretamente por essa experiência, como aconteceu, por 

exemplo, com Isaiah Berlin ou Hannah Arendt. Como nota Forrester (2011), trata-

se de um equívoco referenciar Shklar como fazendo parte de uma geração 

intelectual que se destacou pelos seus estudos sobre totalitarismo. É mais 

importante entender a obra de Shklar a partir de dois momentos filosóficos 

importantes no século passado: o debate sobre pós-ideologia dos anos 1950 e o 

“fim da história” dos anos 1990 (ASHENDE; HESS, 2019). 

Entre esses dois momentos históricos, Shklar repensou o liberalismo como 

teoria política tendo o radicalismo político do Iluminismo como inspiração 

(SHKLAR, 1957). Ao fazer esse movimento como forma de politizar novamente a 

filosofia política do século 20, Shklar distanciou-se das concepções clássicas do 

liberalismo de Locke e John Stuart Mill, preferindo um liberalismo antimetafísico, 

mais inspirado por Rousseau e Kant. A seguir serão expostos os principais 

elementos que compõem o seu conceito de liberalismo do medo. 

 

2. ILUMINISMO E O OTIMISMO NA POLÍTICA 

 

Shklar inicia o seu primeiro livro, After Utopia, com a seguinte frase: “No 

princípio era o Iluminismo” (SHKLAR, 1957, p. 3). Nesta obra, Shklar tem dois 

propósitos: criticar a influência das filosofias fatalistas na política do séc. XX, como 

o romantismo, o existencialismo, o cristianismo e o conservadorismo liberal 

(FORRESTER, 2011; SHKLAR, 1957), além de apresentar uma antropologia do 

homem Iluminista (GATTA, 2018). Esta primeira obra de Shklar é vista por Moyn 

(2019) como o estudo da antipolítica existencialista da Guerra Fria, da qual Shklar 

pretendia escapar. 

Shklar encontrou no pensamento iluminista a possibilidade de refletir sobre 

a ascensão do homem comum como uma problemática filosófica: “(...) o indivíduo 

comum como o Iluminismo o entendeu, e o colocou no centro de suas 

investigações, é o herói de After Utopia e da totalidade da obra de Shklar” 

(GATTA, 2018, p. 48, tradução nossa). 

Segundo Shklar, o Iluminismo tinha três características importantes: 

“otimismo, anarquismo, e intelectualismo” (SHKLAR, 1957, p. 4). O otimismo 

estava relacionado com uma visão de progresso constante, tanto social como moral. 

Um progresso que não era apenas uma esperança, mas uma lei que regia a evolução 

da humanidade. Com essa razão, o pensador iluminista encontrou um lugar seguro 

na sociedade e na história. Para o homem iluminista, o progresso, apesar de 

inevitável, não acontecia devido a forças supranatural. 

O otimismo iluminista tinha uma natureza radical:"(...) a essência do 

radicalismo é a ideia de que o homem pode fazer o que quiser consigo mesmo e 

com a sua sociedade" (SHKLAR, 1957, p. 5, tradução nossa). O homem do 

Iluminismo não é, portanto, apenas um agente preso a um destino pré-

determinado, mas alguém com capacidade para moldar a sua realidade. 
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Durante o Iluminismo, o intelectualismo desempenhou importante função 

na ideia de progresso humano. O intelectual emergia como alguém com as 

capacidades necessárias para iluminar a humanidade. “A vocação do intelectual 

era, aos olhos do Iluminismo, reformar e ensinar a sociedade até que toda a 

humanidade estivesse livre de impulsos irracionais, fossem eles artísticos ou 

religiosos” (SHKLAR, 1957, p. 7, tradução nossa). Este intelectualismo impactava, 

consequentemente, na forma de se pensar a política. Numa sociedade onde 

imperava a razão, não havia espaço para o uso da força; isso seria irracional.  

Já o anarquismo iluminista tinha como ponto de partida a concepção de que 

todos os problemas da sociedade resultavam das más políticas do Estado. “[…] o 

anarquismo comum do Iluminismo, [...] equivale essencialmente à crença de que 

a sociedade é inerentemente boa, mas que os governos, e somente eles, impedem 

que ela floresça” (SHKLAR, 1957, p. 10, tradução nossa). 

A desconfiança em relação ao Estado e uma inabalável fé na razão poderiam 

resultar numa doutrina filosófica e política baseada no individualismo. A liberdade 

individual era o valor mais importante para os filósofos dessa época. Contudo, 

segundo Shklar, o individualismo, como conceito, era uma não questão para os 

filósofos iluministas. Isso porque a mesma tensão existente sociedade e Estado não 

existia entre indivíduo e sociedade. “Como objetivo último, o Iluminismo 

visualizava uma sociedade racional perfeita de homens tão igual quanto eles eram 

em sua racionalidade comum” (SHKLAR, 1957, p. 11, tradução nossa).  

Shklar procurou no iluminismo a ideia de homem comum, “despido de sua 

posição nas hierarquias sociais, nacionais, culturais e políticas do mundo pré-

moderno. É o indivíduo que é igual em classificação para todos os outros 

indivíduos” (GATTA, p.48). Shklar identificou ainda nesta visão de individuo um 

contraponto “contra a obsessão dos românticos por gênio e distinção, que se 

transforma entre existencialistas – segundo ela – em um desdém pelas massas” 

(GATTA, 2018, p. 48). Shklar, procura, assim, encontrar na massa a 

individualidade do ser que clama por igualdade (SHKLAR, 1957). 

Em suma, Shklar regressa ao Iluminismo para politizar novamente a filosofia 

política. No iluminismo, ela encontrou como referência uma era de radicalismo 

político. “É onde o radicalismo nasceu, um radicalismo agora irreparavelmente 

domado no liberalismo e socialismo que Shklar viu ao seu redor na década de 

1950” (GATTA, 2018, p. 49). 

Esta obra de Shklar, After Utopia, tem que ser entendida dentro dos debates 

ideológicos do seu tempo. Isso é importante para entendermos a crítica aos 

existencialistas, que são vistos como os herdeiros do romantismo no séc. XX, e a 

certos teólogos e intelectuais cristãos que, segundo Shklar, seguiam uma linha de 

pensamento reacionária, herdeira dos reacionários franceses do séc. XIX como, 

por exemplo, Joseph de Maistre. No entendimento da filósofa, o romantismo 

substitui o papel central que o filósofo desempenhava no iluminismo pelo o poeta. 

Assim, a “individualidade, e não a razão social, tornou-se o mais alto objetivo moral. 

Todas as políticas passaram a ser vistas como não artísticas” (SHKLAR, 1957, p. 



Revista Pandora Brasil Edição 108 • Outubro de 2020 ISSN 2175-3318 

 

Eduardo de Arruda Passos Tópicos especiais de filosofia p. 86-95 
 

89 

14, tradução nossa). Shklar aponta no romantismo a alienação do homem em 

relação à política e ao mundo que o rodeia: 

 
O mundo exterior está esmagando o indivíduo único. A sociedade está nos 

privando de nossa individualidade. Todo o universo social, hoje, é totalitário, 

e não apenas alguns movimentos políticos e Estados. A tecnologia e as massas 

são, hoje, condições de vida em qualquer lugar, e estas, formando a própria 

essência do totalitarismo, são o epítome de todas as forças da sociedade que 

sempre ameaçaram a personalidade individual (SHKLAR, 1957, p. 18, 

tradução nossa). 

 

Apesar de não ver uma afinidade direta entre românticos e um cristianismo 

fatalista, Shklar enxerga que ambas as correntes de pensamento se encontram na 

alienação que ambas nutrem em relação ao iluminismo, à ciência, à indústria, ao 

comércio e ao fato de estarem entregues a uma cultura determinada fatalmente pela 

guerra e pelo totalitarismo (SHKLAR, 1957, p. 23). 

Não só o romantismo, o existencialismo e o pensamento político cristão são 

alvos de Shklar. Doutrinas políticas como o socialismo e liberalismo conservador 

são criticados pela sua inoperância política e pela incapacidade de apresentarem 

um novo horizonte político. “Hoje, floresce um liberalismo conservador que 

também vê a Europa condenada como resultado do planejamento econômico, do 

igualitarismo e de um ‘falso’ racionalismo”. E ainda: “[…] socialismo parece incapaz 

de fornecer uma filosofia que não seja uma defesa de sua atual posição parlamentar, 

e mesmo aqui ele vacila” (SHKLAR, 1957, p. 24, tradução nossa). 

 

3. LIBERALISMO ANTIMETAFÍSICO 

 

Antes de entender o que é o liberalismo do medo é necessário compreender 

como Shklar relaciona o seu pensamento com outras teorias clássicas do 

liberalismo. O liberalismo pensado por Shklar apresenta-se como não-utópico, mas 

não avesso a utopias, e igualmente antimetafísico. 

Shklar, na obra Legalism, começa a formular a sua teoria política que 

denomina de liberalismo básico ou essencial2. Nesse entendimento inicial, a filósofa 

deixa de lado qualquer teoria de progresso ou de sistemas econômicos, e reduz o 

liberalismo a uma ideia onde “a tolerância é a virtude primária e a diversidade de 

opiniões e hábitos devem não só ser apoiados, mas estimados e encorados” 

(SHKLAR, 1964, p. 5, tradução nossa). 

Duas décadas depois, no artigo onde apresenta a sua teoria do liberalismo 

do medo, Shklar discute novamente a definição de liberalismo:  

 
Todo adulto deve estar possibilitado de tomar todas as decisões sobre 

quaisquer aspetos da sua vida sem qualquer receio ou interferências, desde que 
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estas sejam compatíveis com a liberdade de todos as outras pessoas. Essa 

crença é o original e único significado defensável do liberalismo” (SHKLAR, 

1989, p. 21, tradução nossa). 

 

Para Shklar “o liberalismo se refere a uma doutrina política e não a uma 

filosofia de vida (...)" (SHKLAR, 1989, p. 21, tradução nossa). O liberalismo tem 

como principal objetivo proteger a liberdade pessoal por meio de condições 

políticas favoráveis. Shklar defende um liberalismo antimetafísico rejeitando, por 

isso, a concepção lockeana de direitos naturais. O liberalismo, na visão de Shklar, 

se aproxima mais de um “liberalismo de "autonomia” de tradição rousseauana e 

kantiana (BENHABIB, 1994). Shklar se afasta, igualmente, de um liberalismo de 

desenvolvimento pessoal, mais próximo da concepção da John Stuart Mill, que 

acredita que a moral e o conhecimento apenas se desenvolvem numa sociedade 

livre, e que seria expectável que, um dia, as instituições de ensino pudessem 

substituir a política e, consequentemente, o governo (SHKLAR, 1989; 

WILLIAMS, 2005). 

Mesmo se aliando a um “liberalismo de autonomia”, Shklar continuava 

cética em relação ao racionalismo e à visão teleológica de natureza humana 

kantiana. “(...) ela estava mais interessada em enfatizar as indignidades da exclusão 

de cidadania do que em pintar um retrato de um cidadão republicano perfeito” 

(BENHABIB, 1994, p. 479, tradução nossa).  

É por isso que, ao elaborar o seu conceito de liberalismo do medo, Shklar 

afirma que o liberalismo não deve ter pretensões de formular uma ética 

deontológica, isto é, definir como as pessoas devem procurar a sua felicidade. O 

liberalismo, segundo Shklar, deve se preocupar em formular políticas que impeçam 

o abuso de poder dos mais fortes contra os mais fracos. É dessa forma que as 

pessoas podem conduzir livremente as suas vidas sem medo (SHKLAR, 1989). 

Nesse sentido, a autora entende o liberalismo como uma doutrina de 

pluralismo e tolerância (GATTA, 2018). A prioridade tem de ser menos de uma 

ordem filosófica idealista e mais de uma prática política que leve em consideração 

a realidade: 
O liberalismo não tem que entrar em especulações sobre quais as 

potencialidades deste ou daquele "eu", mas tem que levar em conta as 

condições políticas reais sob as quais as pessoas vivem, a fim de agir aqui e 

agora para evitar perigos conhecidos e reais. A preocupação com a liberdade 

humana não pode parar com as satisfações da própria sociedade ou clã 

(SHKLAR, 1989, p. 36, tradução nossa). 

 

Esta reformulação do pensamento liberal não se distancia inteiramente das 

ideias seminais do liberalismo clássico, como a mesma reconhece: “O que o 

liberalismo do medo deve a Locke (...) é óbvio: os governos deste mundo com seu 

imenso poder de matar, mutilar, doutrinar e fazer a guerra não são confiáveis (...) 

(SHKLAR, 1989, p. 30, tradução nossa). O Estado, na concepção do liberalismo 
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do medo, se constitui como a entidade com maior capacidade de infringir medo e 

pôr em causa as liberdades individuais. 

Ao apresentar uma teoria focada mais em ações políticas do que em 

esquemas normativos abstratos, Shklar acaba sendo associada à escola realista que, 

a partir da década de 1980, ascendeu dentro da filosofia política com obras de 

filósofos como John Dunn e Raymond Geuss (FORRESTER, 2012). Porém, 

mesmo que a sua teoria tenha de fato aspectos que a caracterizam como realista, o 

pensamento de Shklar, ao contrário de outros pensadores realistas, não se 

desenvolveu como uma reposta ao utilitarismo e nem ao neokantismo de John 

Rawls. Shklar não descartava que modelos ideais e utópicos tinham o seu valor. “O 

realismo de Shklar, embora não utópico, não era em si anti-utópico (...) [a] utopia 

clássica no modelo de More e Rousseau podem ensinar sobre a realidade política, 

uma vez que as utopias eram veículos fictícios para a crítica social” (FORRESTER, 

2012, p. 260, tradução nossa).  

O que o realismo de Shklar pretendia não era combater a utopia e nem as 

políticas idealistas, mas as teorias baseadas em verdades ou realidades para além 

do que consideramos como verdadeiras. “Shklar distingue utopias transformadoras 

(em oposição à clássica) como obras de fé; em contraste, as teorias normativas são 

padrões reformistas que servem para julgar a realidade. As teorias transformadoras 

deixam de lado a realidade” (FORRESTER, 2012, p. 260, tradução nossa). 

 

4. LIBERALISMO DO MEDO 

 

Shklar apresentou o seu conceito de liberalismo do medo num curto artigo 

escrito em 1989 que, essencialmente, tem como objetivo colocar a crueldade3 no 

centro da discussão do liberalismo contemporâneo. Este ponto sobre a crueldade 

Shklar já tinha sido tratado na obra Ordinary Vices de 1984. Nessa obra, o “herói” 

de Shklar é Montaigne. E nesse filósofo Shklar se inspira para introduzir o tema da 

crueldade na sua filosofia política. Isso porque Montaigne surge, segundo Shklar, 

como um contraponto à ciência política de Maquiavel. “Montaigne estava muito 

ciente da crueldade de príncipes ambiciosos que eram movidos pela paixão da 

fama, e não colocava muita esperança em nenhum dispositivo de contenção” 

(SHKLAR, 1984, p. 10, tradução nossa). Como será notório na sua concepção do 

liberalismo do medo, o objetivo de Shklar é denunciar o impacto do medo como 

forma práxis política no cidadão comum. 

E para que isso pudesse acontecer, o liberalismo teria que ter memória 

histórica, algo que o liberalismo de Locke (dos direitos naturais) e de John Stuart 

Mill (com ênfase no desenvolvimento pessoal) não possuíam (SHKLAR, 1989). E 

é nesta capacidade de ter memória histórica que o liberalismo do medo se distingue 

de outras concepções liberais. Quando Shklar aborda esta questão da memória em 
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suas obras, ela tem em mente as guerras na Europa a partir de 1914. Diante disso, 

Shklar afirma: 

 
Dizemos "nunca mais", mas, em algum lugar, alguém está sendo torturado neste 

momento, e o medo agudo tornou-se novamente a forma mais comum de 

controle social. Para isso, o horror da guerra moderna deve ser adicionado 

como um lembrete. O liberalismo do medo é uma resposta a essas realidades 

inegáveis e, portanto, concentra-se no controle de danos (SHKLAR, 1989, p. 

27, tradução nossa). 

 

O liberalismo do medo visa os mais fracos da sociedade. Esta premissa 

centra-se na constante tensão que existe no nosso mundo entre os mais fortes e os 

mais fracos. O liberalismo do medo tem, por isso, como objetivo central garantir a 

liberdade dos indefesos. Shklar (1989) criticava outros pensadores da sua época 

que estariam mais preocupados com o terror extremado, como os totalitarismos 

do século passado. Para ela, este posicionamento poderia nos levar a pensar que 

nenhum outro tipo de violência nos devia preocupar.  

O liberalismo do medo, ao contrário, considera existir abuso de poder 

público em todos os regimes com igual trepidação. Preocupa-se, por isso, com os 

excessos dos agentes de todos os níveis de governo, e assume que estes são capazes 

de dificultar fortemente a vida dos mais pobres e fracos (SHKLAR, 1989, p. 28, 

tradução nossa). 

O liberalismo do medo shklariano rejeita o pluralismo moral que assenta na 

ideia de que temos que escolher uma moral entre várias, sendo elas incompatíveis 

e irreconciliáveis, como, por exemplo, o paganismo e o cristianismo. Na teorização 

de Shklar, não há nenhuma espécie de summum bonum a oferecer aos agentes da 

sociedade. Pelo contrário, o liberalismo do medo preocupa-se com a problemática 

do summum malum. “Esse mal é a crueldade e o medo que inspira, e o próprio 

medo do medo em si (SHKLAR, 1989, p. 29, tradução nossa). 

Shklar entende que o liberalismo do medo não deve cair na armadilha 

utópica de pensar que pode erradicar todos os males do mundo. Até porque existe 

“um nível mínimo de medo [...] implícito em qualquer sistema de direito [...]” 

(SHKLAR, 1989, p. 29, tradução nossa) que parece ser insuperável. Contudo, é 

necessário focar nos medos que são perpetrados de forma “arbitrária, inesperada, 

desnecessária, ilegal, por força de atos recorrentes de crueldade e tortura por parte 

de militares, paramilitares e policiais de qualquer regime” (SHKLAR, 1989, p. 29, 

tradução nossa). Esta problemática do medo sistemático, que se perpetua no seio 

dos regimes políticos ao longo da história, leva Shklar a afirmar que o “medo 

sistemático é a condição que torna a liberdade impossível [...]” (SHKLAR, 1989, 

p. 29, tradução nossa). 

Mesmo suspeitando das ações do Estado, o liberalismo do medo não é uma 

teoria política anarquista. Shklar, pelo contrário, continua fiel ao princípio 

elementar do liberalismo: o Estado de Direito. Tal postura fica explicita quando a 
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filósofa diz acreditar que a lei é o principal meio de salvaguarda da sociedade 

perante as ações arbitrárias do Estado (SHKLAR, 1989).  

Shklar (1989) aponta para uma simbiose entre liberalismo e democracia, 

tendo em conta que uma sociedade liberal e pluralista não é suficiente para que os 

direitos dos cidadãos estejam protegidos. Seria necessária uma ordem democrática, 

caso contrário, a liberdade se apresentaria apenas como uma miragem. Um 

ambiente democrático é que permite o funcionamento de um judiciário 

independente e a multiplicidade de grupos políticos na sociedade. Assim, “[...] é 

justo dizer que o liberalismo é monogâmico, fiel e permanentemente casado com 

a democracia - mas é um casamento de conveniência” (SHKLAR, 1989, p. 37, 

tradução nossa). 

Williams vê no liberalismo do medo de Shklar uma natureza universalista. 

Isso porque aborda questões que são universais para a política: “poder, impotência, 

medo, crueldade, um universalismo de capacidades negativas” (WILLIAMS, 2005, 

p. 59, tradução nossa). Outra característica que Williams (2005) encontra no 

liberalismo do medo é a possibilidade de se adaptar e evoluir conforme a realidade 

onde se insere. “Se de fato as liberdades primárias forem asseguradas, e os medos 

comuns atenuados, então as atenções do liberalismo do medo passarão para 

concepções mais sofisticadas de liberdade e outras formas de medo (...)” 

(WILLIAMS, 2005, p. 60, tradução nossa). Tanto o universalismo como a sua 

constante evolução dentro de uma determinada realidade política, faz com que a 

abordagem proposta pelo liberalismo do medo, segundo Williams (2005), seja 

bottom-up e não top-down.   

Forrester, por sua vez, aponta que o liberalismo do medo se inclui numa 

tentativa de Shklar não de oferecer uma “teoria liberal sistemática, mas uma noção 

mais ampla do pensamento político como uma busca interminável por um 

equilíbrio entre esperança e memória” (FORRESTER, 2011, p. 594, tradução 

nossa). 

O liberalismo do medo foi ainda muitas vezes comparado ao conceito de liberdade 

negativa de Isaiah Berlin, mas a própria Shklar explica as diferenças entre ambos 

os conceitos: “A liberdade negativa de Berlin de ‘not being forced’ e sua versão 

posterior de ‘open doors’ coloca-se conceitualmente separada das ‘condições de 

liberdade’, ou seja, as instituições sociais e políticas que tornam a liberdade pessoal 

possível” (SHKLAR, 1989, p. 28, tradução nossa). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Judith Shklar faleceu em 1992 e deixou uma obra que só recentemente 

passou ser estudada de forma sistemática (ASHENDE; HESS, 2019; GATTA, 

2018). Esse interesse se deve ao fato de que o seu realismo não-utópico, porém, 

igualmente, não anti-utópico, abrir várias possibilidades de leitura para os 

fenômenos políticos mais importantes dos nossos dias. Gatta (2018) afirma que as 

minorias permanentes, que são o centro da preocupação filosófica e política 
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shklariana são, hoje, representadas por aqueles que não foram beneficiados pela 

globalização, pelos os refugiados, e todos as pessoas que perderam os seus 

empregos devido ao deslocamento das empresas para países de mão-de-obra 

barata. Estas são questões são incontornáveis na filosofia política contemporânea. 

O liberalismo do medo de Shklar oferece um ponto de partida para esse debate. 

Questões como a injustiça, a desigualdade, o racismo, a xenofobia e o uso arbitrário 

de força pelos governos tornam a reflexão a partir do liberalismo do medo mais 

urgente do que nunca: 
Não vejo como qualquer teórico político ou cidadão politicamente consciente 

pode ignorá-las e deixar de protestar contra elas. Uma vez que fazemos isso, 

avançamos em direção ao liberalismo do medo e mais distantes em relação a 

formas mais empolgantes, mas menos urgentes de pensamento liberal 

(SHKLAR, 1989, p. 38, tradução nossa). 

 

Ainda, assim, mesmo desconfiando do poder coercitivo do governo, Shklar 

propõem uma discussão política para a questão do medo e das minorias, não 

deixando de lado a importância do Estado de direito. Até porque para Shklar, as 

transformações devem ser realizadas a partir de realidades já conhecidas. 
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