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A PROBLEMÁTICA DA VALIDAÇÃO DA LIBERDADE 

DAS MASSAS EM ORTEGA Y GASSET.
1
 

Ocimar Henrique Campos Lucas2 

RESUMO: No presente artigo, reflete-se através da obra 

A Rebelião das Massas, do filósofo espanhol José Ortega 

y Gasset, a necessidade de se ter uma compreensão sobre 

o que é a liberdade para o indivíduo, pois muitos ideais 

não são formados por livre ação da reflexão humana, mas 

sim por uma massificação do homem e perda de um 

autoconhecimento. Dessa forma, as pessoas não 

conseguem mensurar as consequências de seus atos, 

como também perdem o ímpeto da ação ao se sentirem 

desamparadas pelo grupo ou pelo líder. Para desenvolver 

este assunto é feita uma análise fenomenológica do 

processo de criação de ideais libertários, a rebelião para 

derrubada da estrutura vigente, como também 

momentos presentes na história que caracterizam 

movimentos em prol de um líder carismático que guiaria 

o povo a libertação de um mal que pesava sobre eles. 

Desse modo, a busca pela liberdade está presente em 

todos os homens, porém alguns não a fazem de modo 

consciente ou voluntário, e é necessário que se tenha 

meios para despertar-se da cultura de massa e buscar o 

real sentido da liberdade.  

 

Palavras-chave: Liberdade. Razão Crítica. Massa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Através da história da civilização é possível identificar que constantemente 

os homens almejam eleger um líder que represente através dele os interesses 

particulares de cada homem, porém, nota-se que em muitos casos, as pessoas não 

têm controle das ações de seu governante, pois a posição hierárquica garante a eles 

a autoridade para tomadas de decisões nos mais diversos setores da sociedade.  
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Essas manifestações sociais, de se buscar um líder, são realizadas visando 

uma liberdade de condições impostas pela ““vida” significava antes de tudo 

limitação, obrigação, dependência; em uma palavra, pressão” (ORTEGA, 2016a, 

p. 128). Esta condição impulsiona as pessoas a almejarem sua libertação de tais 

conjunturas, mas, o problema está em quais as crenças e ideias que as pessoas tem 

do que vem a ser a liberdade e se elas estão justificadas para cada indivíduo, ou se 

foram formuladas por alguém, e posteriormente aceitas e consolidadas na mente 

das pessoas.  

O objetivo do artigo é evidenciar a importância da manifestação da reflexão 

crítica e da conscientização do que vem a ser a liberdade para o indivíduo, pois, a 

sua existência tanto individual quanto social precisam ser pautadas em um 

significado concreto ao invés de serem formuladas por outras pessoas que, 

motivadas por ideais particulares, buscam manipular e instigar ações e mudanças  

no âmbito político-social, religioso, familiar etc.  

A metodologia aplicada foi a abordagem fenomenológica da A Rebelião das 

Massas (2016a), onde apresenta o pensamento de Ortega sobre a situação da 

civilização após a busca da quebra social, política, religiosa etc., da soberania 

europeia sobre os países ocidentais. Atrelado aos pensamentos escritos nas Idéias 

e Crenças (2018a), sobre a formulação das ideias libertárias, também, vincular-se-á 

a reflexão do Discurso da Servidão Voluntária (2009a) de Boétie.  

No desenvolvimento do texto, a repartição é dada em três partes: a primeira 

evidenciar a quebra da acomodação dos homens, feita por pessoas que não estavam 

satisfeitas com as condições atuais e que deram início a um processo que tinha por 

objetivo a rebelião e a queda do sistema vigente. A segunda parte analisa as 

dificuldades da mudança de uma estrutura para outra, como também os conflitos 

que irrompem de oposições às mudanças ou da não correspondência as promessas 

feitas antes da rebelião. Em seguida é tratado sobre o processo da desmoralização 

do indivíduo, como também o ato de desmoralizar as pessoas que são opostas ao 

sistema. 

Para terminar o assunto observaremos três exemplos de lideranças no 

âmbito religioso e político que demonstram a busca das pessoas pela liberdade, 

mas também a atribuição deste esforço à outra pessoa. Neste artigo é possível 

avaliar a necessidade da valorização da filosofia, da reflexão crítica, o livre pensar, 

para o autoconhecimento dos indivíduos e a busca pela liberdade em concordância 

com suas vidas, para que suas ações não sejam manipuladas pela cultura de massa, 

que pode levar a consequências danosas à sociedade e a si mesmo.  

 

2. PRÉ LIBERDADE 

 

Na tradição grega, a ελευθερία3 está associada ao mito, representada como 

um daemon4 da liberdade, em sua tradução está correlacionado a “divindade” e 

                                                             
3
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“espírito”, que representam estados tidos como psicológicos do homem, ou de 

modo mais amplo representantes da natureza humana, que nesta segunda 

expressão possui uma capacidade maior de explicação do homem já conter em sua 

natureza a liberdade, tratada até por alguns filósofos como liberdade natural, ou 

liberdade no estado de Natureza, ex: Jean-Jacques Rousseau , em sua obra Do 

contrato social (1762a). Retratando também como uma forma de uma das irmãs 

das graças, a Cárite Tália, na mitologia grega trazem consigo a representação dos 

dons gratuitos, em que ligando diretamente a liberdade, subentendendo-se que a 

mesma seja um dom concedido ao homem, não sendo restrito apenas a algumas 

pessoas, mas como um elemento essencial de cada indivíduo. 

Na Grécia antiga, uma das grandes preocupações dos filósofos era a 

capacidade dos cidadãos de fazerem escolhas e a partir delas as suas ações e realizar 

tal ato subentendia-se que aquela pessoa era livre pois partia do pressuposto da 

tomada de decisão entre ser virtuoso ou vicioso. “Mas se realizar ações boas e 

vergonhosas depende de nós, do mesmo modo também depende o não realizá-las, 

e se isso significa ser bons ou maus, então depende de nós sermos virtuosos ou 

viciosos.” (ARISTÓTELES, 2015, p. 72). 

Do conceito do daemon, associa-se a eudaimonia, como a felicidade, 

proveniente do fim da ação realizada, evocando assim que se almejou um fim 

específico e detrimento de descartar outros possíveis, e a felicidade verdadeira só é 

concreta quando a finalidade está focada nela mesma. Para tal, precisamos 

considerar que a felicidade sendo uma manifestação do daemon, através da cultura 

da época, fica evidente que a manifestação da mesma, se dá nos cidadãos através 

de suas escolhas, onde considera-se que irá atingir a felicidade, e consequentemente 

o oposto de tal capacidade de agir deliberadamente, seria o sofrimento dos que são 

privados de agir de acordo com sua vontade, pois os mesmo realizarão atos sem ter 

como enfoque a felicidade em si. “Sou da opinião de que nossa vontade está isenta 

não apenas de restrições, mas também de necessidade. Aristóteles já observou que 

há duas coisas em liberdade: sagacidade, espontaneidade e escolha, e é aí que reside 

nosso domínio sobre nossas ações. (LEIBNIZ, 1686, p. 151). 

Na obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes (2008a), Kant, 

trabalhou com o conceito de virtude na concepção do homem se identificar como 

um ser de deveres impostos em sua própria mente através de leis formais, e que o 

cumprimento das mesmas depende de vontade de agir, pois se as mesmas possuem 

carácter limitador elas estão diretamente ligadas ao próprio indivíduo se submeter 

a elas. Toda e qualquer ação deve ser mediada pela virtude ou pelo vício, mas 

jamais pela ausência de ambos e condicionadas a influências externas, se tornando 

assim ausentes de sentidos para o próprio ser que a realiza. 
As formas de estruturação social estão presentes na história dos homens e é 

reconhecida desde os primeiros registros possíveis que foram feitos pelos 

antepassados, e isso, prova que visando uma melhor chance de sobrevivência, os 

homens começaram a se organizar de modo que esta tarefa foi se tornando menos 

árdua e isso possibilitou as pessoas a se preocuparem com novas necessidades, 
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além da sobrevivência. “Os indivíduos que integram essas multidões preexistiam, 

mas não como multidão. Separados pelo mundo em pequenos grupos, ou 

solitários, levavam uma vida, pelo visto, divergente, dissociada, distante.” 

Em um certo ponto da história e das mudanças promovidas pelo homem, o 

surgimento de agrupamentos de pessoas começaram a existir, nomeação inicial: 

tribos, onde algumas pessoas percebendo-se carentes de potência para realizar tudo 

o que desejavam, encontraram no compartilhamento de forças e tarefas o aumento 

da chance de cumprirem seus objetivos e também uma maior garantia de segurança 

e sobrevivência. “A sociedade está inserida na história; portanto, está sujeita a 

mudanças.” (KUJAWSKI, 1929, p. 81). Com o advento do tempo, as necessidades 

eram outras e o sistema social precisou ser alterado e modificado para 

corresponder as demandas. Este fato identifica que dentre estes homens existiam 

pessoas com visões e pensamentos além do momentâneo, que eram capazes de 

liderar e fazer acontecer estas mudanças, com isso, a imagem da liderança esteve 

sempre associado a alguém que tinha a força ou a sabedoria para conquistar as 

coisas e trazer benefícios ao seu povo. 

  
Quando o assassinaram, a coletividade romana sentiu a necessidade de que 

César continuasse existindo. Mas o indivíduo César se ausentara para sempre. 

Dele restara só o buraco, ou seja, o formato de sua necessidade, sentida pelo 

mundo romano. E César foi, desde então, esse molde solidificado – um cargo, 

uma magistratura que durou cinco séculos. (ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 

225) 

 

Para se concretizar esse surgimento da liderança, se mostrava necessário dois 

elementos: a condição limitante na vida das pessoas e um discurso ou cenário que 

favorecesse a imagem de quem almeja a liderança. A vontade de liberdade das 

pessoas surge a partir de uma constatação, mas a mesma nem sempre é singular, 

elas tendem a ser provocadas por fatores externos, pessoas, meios de comunicação 

etc., que usam argumentos para provocar a inquietação no indivíduo. “A sociedade 

cria o Estado como um utensílio para viver melhor. Logo, o Estado se sobrepõe, e 

a sociedade tem de começar a viver para o Estado.” (ORTEGA Y GASSET, 2016. 

p. 200). 

Deste modo, os homens começam a questionar e observar detalhes na 

estrutura que antes não lhes era relevante, mas que outros começaram a apontar 

como prejudicial para o crescimento e desenvolvimento de cada ser humano.  “A 

vida pública não é somente política, mas, também e primeiro, intelectual, moral, 

econômica, religiosa; abarca todos os costumes coletivos, incluindo os modos de 

vestir e de ter prazer.” (ORTEGA Y GASSET, 2016. p. 77). 

Quando a inquietação é instaurada nos homens, surge então a figura de uma 

pessoa que é capaz de realizar estas mudanças se tiver o apoio das massas, que se 

tornam sua força de ataque contra a estrutura atual, e que corresponderá a seus 

anseios, mas, é importante se atentar que a pessoa não tinha até então algum desejo 

ou ideia de que não era livre, mas a partir da provocação gerada por outra pessoa, 
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a motivou a desejar uma liberdade nova, e, este momento é favorável para o 

surgimento de um sujeito que demonstra ser especial para esta tarefa.  

 
Se, portanto, os habitantes de um país encontraram em seu meio um desses 

homens raros que lhes deu provas de uma grande previdência para protegê-

los, de uma grande ousadia para defendê-los, de uma grande prudência para 

governá-los; se com o tempo se habituam a obedecer-lhe e confiar nele a ponto 

de lhe conceder algumas vantagens. (BOÉTIE, 2009, p. 33) 

 

O apoio fornecido vem através de meios que o ajudem durante a sua 

campanha podendo ser financeiro, midiático etc., o foco está em tornar a imagem 

daquela pessoa conhecida e próxima do povo, para que eles se sintam 

representados, e neste processo, os cidadãos se tornam agentes da propagação do 

discurso do sujeito e se empenham a convencer outras pessoas a aderirem a esta 

massa que o apoia, criando assim um sentimento de compromisso com o líder. 

Estar na posição de liderança requer esta capacidade de carregar a imagem 

construída e ser consistente no discurso. “Asseguravam-se por esse meio de que o 

povo confiaria mais neles, como se bastasse ouvir esse nome, sem precisar sentir 

os efeitos.” (BOÉTIE, 2009. p. 58). Criar tal status é saber herdar os traços 

presentes nas mitologias dos heróis que sempre superavam as dificuldades, 

venciam as feras e salvavam as pessoas, e depois ele guiava as pessoas a uma vida 

melhor. “Ninguém jamais mandou na terra nutrindo seu mando essencialmente de 

outra coisa que não da opinião pública.” (ORTEGA Y GASSET, 2016. p. 207). 

Com o apoio da massa garantido, a chance de rebelar-se e ser bem sucedido 

se torna mais factível e a probabilidade da oposição defender-se são limitadas, pois, 

as rebeliões são de fato um ataque em massa, visando os pontos fracos da sociedade 

presente, tendo potencial de operar golpes internos e outras táticas que facilite a 

derrubada da estrutura vigente.  

 
A revolução visa ao Estado utópico, imaginado no futuro, como cidade de 

cristal, a sociedade sem classes, sem exploração do 36 homem pelo homem, 

sem opressão nem injustiça. Por isso a revolução não recua diante dos piores 

crimes, sujeitando gerações inteiras à repressão, à miséria, ao obscurantismo e 

aos mais cruéis derramamentos de sangue na tentativa de chegar a um resultado 

inatingível, pois, diz Ortega, “só deve ser o que pode ser e só pode ser o que 

se move dentro das condições do que é”. Em outras palavras, o racionalismo 

político e a revolução desrespeitam um dos direitos fundamentais do homem 

– o direito à continuidade. Querem fazer tábua rasa da sociedade existe para 

construir outra totalmente nova, segundo o arbítrio da razão pura, boa para 

lidar com a matéria inerte, com os números e as figuras geométricas, nunca 

com os homens e a vitalidade de um povo. (KUJAWSKI, 1929. p. 84-85). 
 

Com isso, observa-se que nas rebeliões, a tendência é o homem abdicar-se 

de si mesmo e incorporar-se a massa, e em muitos casos este processo leva a uma 

investida violenta, desmoralizante etc., que após o processo se encerrar, a pessoa 

não consegue refletir nos rastros deixado pela marcha do grupo de massa, pois o 
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foco é a derrubada do sistema antigo e elevação do novo líder, tudo isso motivado 

pelos benefícios idealizados e transformados em vontade coletiva. A pertença em 

um grupo é o que garante a continuidade da contribuição ao líder, pois as pessoas 

desfrutam de sentimento de poder e controle sobre a situação, além de, estarem 

sendo apoiadas por outras pessoas que pensam semelhante a elas. A seguir, 

falaremos sobre a conquista da liberdade através do grupo de massa e o pós-

liberdade presente na vivência deles.  

 

3. LIBERDADE E PÓS-LIBERDADE 

 

A ausência da prática da reflexão crítica e da busca pelo autoconhecimento, 

leva o homem a uma condição de pacatez a qual não analisa em que circunstância 

se encontra e quais os seus anseios e se os mesmos estão sendo satisfeitos ou não, 

e isso encaminha o indivíduo a pautar a sua liberdade em situações que ele possa 

permanecer feliz e sem perder o que já possui.  

 
O outro vive instalado num mundo de coisas que são de uma vez para sempre 

o que parecem ser. Nem por casualidade as põe em questão. Precisamente 

essa atividade de pôr as coisas em questão é a qual ele não exerce e mesmo 

desconhece. Por isso têm para ele um caráter definitivo, e o mundo todo é isso 

que está aí, sem mais e tal como aí está. (ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 232) 

 

Estas condições para sua satisfação podem ser alteradas através da fala de um 

outro indivíduo, “Por exemplo, falando tentamos persuadir o outro, influenciá-lo, 

às vezes enganá-lo” (ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 113) , que possuem um certo 

grau de esclarecimento, que instigará os outros conseguindo direcionar os olhares 

para um cenário específico, neste caso, a fala é direcionada para causar a 

insatisfação de que não se está sendo usufruído o máximo que se deveria, logo, 

alguém estaria prejudicando ou limitando as pessoas, mas isso não era algo que elas 

viam acontecer na vida cotidiana.  

 
Mas para a liberdade interior são requeridas duas coisas: ser o seu próprio 

senhor num dado caso (animus sui compos) e regrar a si mesmo (imperium in 

semetipsum), ou seja, submeter os próprios afetos e governar as próprias 

paixões. Nestes dois estados, o caráter (indoles) de alguém é nobre (erecta); no 

caso oposto, é vil (indoles abiecta, serua). (KANT, 2008. p. 250) 

 
Quando ocorre a rebelião, a liberdade para a massa é mensurada em tudo 

estar ao alcance deles e tudo ser permitido, mas, no individual as pessoas não 

argumentam quais as desvantagens que vivenciavam devido a antiga direção, como 

também não sabem o que eles terão de novo a não ser a proposta da mudança e 

melhoria de vida. “Por isso o homem moderno vive ansioso pelo amanhã, para ver 

chegar a novidade. Eis como um mundo muito mais homogêneo que o medieval 
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pode ser infinitamente mais rico; tão rico que nunca esgota sua riqueza possível.” 

(ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 218). 

 
Mas a contraposição das situações fica ainda mais clara se passamos do plano 

material para o civil e o moral. O homem médio, desde a segunda metade do 

século XIX, não tem nenhuma barreira social à sua frente. Quer dizer que, ao 

nascer, não encontra travas e limitações nem mesmo nas formas de vida 

pública. Nada lhe obriga a conter sua vida. (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 

127). 
  

Mesmo incertos e ansiosos em relação ao futuro, os homens que tiveram 

participação ativa na rebelião sentem-se felizes por serem parte de algo grande e 

com significado, e que poderão contar as outras pessoas de seus méritos, e dentro 

deste processo da formação e ação da massa, os atos ilícitos ou questionáveis, são  

justificados e acobertados por pertencer ao grupo, e isso dá a ideia de que se gozará 

de um pleno direito de fazer o que bem entender, desde que não seja contrário ao 

grupo. A indefinição do que é a liberdade se torna cada vez mais evidente, quando 

a sensação de poder conquistado pelo coletivo faz com que o indivíduo se torne 

mais dependente da massa e distante de ser uma existência singular,  mas que em 

sua compreensão, essa forma de viver propõe uma liberdade que antes ele não teria 

se fosse um cidadão sozinho.  

 
Frente a esse estado emotivo, não é evidente que a sensação de nossa época se 

pareça mais com a alegria e o alvoroço de meninos que escaparam da escola? 

Já não sabemos mais o que pode acontecer no mundo amanhã, e isso nos 

regozija secretamente; porque isso, ser imprevisível, ser um horizonte sempre 

aberto a toda possibilidade, é a vida autêntica, a verdadeira plenitude da vida. 

(ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 103). 
 

A quebra da valorização do indivíduo se dá através do processo do abandono 

da identidade singular, para uma adoção do coletivo, onde as pessoas começam a 

se identificar e se tornarem próximas devido a um fator comum antes não existente, 

proporcionando ações em conjunto. Em uma perspectiva isso não significaria algo 

problemático, se desconsiderar o fator de que as pessoas passam a adotarem 

pensamentos e posturas em comum dentro do grupo, tomando ações que não são 

de características delas, como também mudando o seu jeito de ser para cada vez 

mais tornar-se semelhante aos outros.  Com isso, ocorre a deturpação do sentido 

da plenitude da vida, pois, o momento seria de a pessoa descobrir o que é capaz e 

o que pode fazer com seu livre arbítrio, mas, sendo parte da massa, tal postura não 

seria adequada. “Ocorre sempre que aquilo que atuava decisivamente em nosso 

comportamento – como que seu pressuposto básico – não era pensado por nós 

com consciência clara e à parte.” (ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 19) 

A resignação da identidade da pessoa se faz presente nas posturas em que já 

não se reconhece mais quem é quem, mas todos são chamados pelo nome do 

grupo, bandeira, algo que caracterize e faça ficar na memória das pessoas que os 



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

 

Ocimar Henrique Campos Lucas Tópicos especiais de filosofia p. 96-110 
 

103 

verem, e isso aumenta a importância da pessoa quando em outras situações, antes 

de se inserir na massa, ela estava sujeita a ser julgada e mensurada de acordo com 

seu nível social, acadêmico etc. 

 
E se a impressão tradicional dizia: “Viver é se sentir limitado e, por isso mesmo, 

ter que contar com o que nos limita”, a voz novíssima grita: “Viver é não 

encontrar limitação alguma, portanto, abandonar-se tranquilamente a si 

mesmo. Praticamente nada é impossível, nada é perigoso e, em princípio, 

ninguém é superior a ninguém”. (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 134). 
 

Cada grupo de massa existente podem variar em seus requisito para o 

ingresso de seus membros, porém a tendência é a fácil integração das pessoas 

devido ao interesse de que se tenha uma quantidade significativa que agregue força 

às ações, e para fazer parte deste círculo as pessoas  precisam possuir um desejo 

compartilhado, conquistar bens materiais, também defender os próprios bens ou a 

sua cultura,  etc., variando das diversas classes sociais como também grau de 

informação e conhecimento. “Como não lhe preocupa o mais mínimo o mundo 

nem nada nele, vagueia a ocupar-se tranquilamente de seu próprio interesse, seja a 

sua pessoa, ou a sua família, ou seu partido político ou a sua pátria. Sempre e 

somente o que é seu”. (ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 233) 

O desejo do indivíduo o levará a uma tomada de decisão, entre a ação 

solitária para realizar seus interesses, ou a participação na massa para somar forças 

e usar dela para seus objetivos. A liberdade que desfrutam por serem parte da 

massa os induzem a não sentirem arrependimento dos custos necessários para 

atingir tal rebelião, seja as coisas pessoais ou as públicas, pois o objetivo de 

conseguir mudar à visão coletiva, torna o preço a ser pago, irrisório e justificado na 

ponderação do menor prejuízo.  

Na obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes (KANT,2008), Kant 

trabalhou com o conceito de virtude na concepção do homem se identificar como 

um ser de deveres impostos em sua própria mente através de leis formais, e que o 

cumprimento das mesmas depende de vontade de agir, pois se as mesmas possuem 

carácter limitador elas estão diretamente ligadas ao próprio indivíduo se submeter 

a elas. Toda e qualquer ação deve ser mediada pela virtude ou pelo vício, mas 

jamais pela ausência de ambos e condicionadas a influências externas, se tornando 

assim ausentes de sentidos para o próprio ser que a realiza 

 
Mas para a liberdade interior são requeridas duas coisas: ser o seu próprio 

senhor num dado caso (animus sui compos) e regrar a si mesmo (imperium in 

semetipsum), ou seja, submeter os próprios afetos e governar as próprias 

paixões. Nestes dois estados, o caráter (indoles) de alguém é nobre (erecta); no 

caso oposto, é vil (indoles abiecta, serua). (KANT, 2008. p. 250) 
 

Portanto, esta liberdade presente nos homens do grupo de massa é 

temporária e limitada, e será percebida a sua finitude quando o líder não estiver 
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correspondendo com as expectativas geradas nos discursos, como também quando 

a euforia gerada pela rebelião já não proporcionar mais a alegria de serem os 

agentes da transformação da sociedade. Este momento é quando outros grupos 

opostos ao novo líder, se levantam para apontar e acusar as perdas que tiveram com 

a mudança da estrutura, como também as falhas e erros cometidos nessa nova 

forma de direção, e isto irá gerar um conflito em que o grupo de massa não é capaz 

de responder de fato. “Mas agora pretende opinar, coisa para a qual não está 

preparado.” (ORTEGA Y GASSET, 2018, p. 237).  

Em vista disso, o homem massa precisa assumir uma postura, receber a 

provocação e começar a realizar um processo de reflexão crítica, para argumentar 

a favor ou contra as ações tomadas até o momento, ou, fechar-se na massa e passar 

por um processo de auto desmoralização e tentativa de desmoralizar os outros que 

se opõem ao seu grupo e ao seu líder.  

 

4. DESMORALIZAÇÃO 

 

Os indivíduos que refletem sobre os acontecimentos e adquirem consciência 

de sua atual circunstância, são capazes de assumir uma conduta que os levará a 

reger sua própria vida e ações, ao invés de submeter-se ao controle da massa e 

dobrar seus interesses ao coletivo. “A maior parte dos homens não tem opinião, e 

é preciso que ela lhe venha de fora por pressão, como o lubrificante entra nas 

máquinas.” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 210). Sendo assim, as pessoas em 

com seus diversos motivos que não possibilite-os de buscarem o autoconhecimento 

e uma retomada de sua existência, estarão condicionadas a continuar existindo 

como massa, e consequentemente irá novamente fazer parte da força do grupo para 

reagir frente a oposição do novo líder, utilizando-se de argumentos alheios que não 

passam pelo processo de ponderação de seus significados e atos antes não pensados 

de se praticar.  
 

Se o homem fosse um ser solitário, que só estivesse convivendo com outros 

por acidente, talvez saísse ileso dessas repercussões, originadas nos 

deslocamentos e nas crises do imperar, do Poder. Mas como é social em sua 

tecedura mais elementar, fica transtornado em sua índole privada por causa de 

mutações que, a rigor, só afetam imediatamente a coletividade. (ORTEGA Y 

GASSET, 2016, p. 221) 
 

Essa coletividade é afetada quando se inicia os conflitos entre as oposições, 

por meio físico, digital etc., o qual as pessoas começam a perder a noção da 

humanidade presente no outro indivíduo e projeta apenas a vontade da massa em 

derrotar e suprimir seus rivais, isso implicará em comportamentos desumanos e 

antiéticos, que se concretizam na prática da desmoralização do outro homem, na 

tentativa de silenciá-lo pela força das palavras ou dos atos, e esta conduta prejudica 

na apenas a vida pública da outra pessoa como também sua vida particular.  
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Durante um tempo, essa desmoralização diverte e até ilude vagamente. Os 

inferiores pensam que foi tirado um peso de cima deles. Os decálogos 

conservaram o caráter de peso do tempo em que eram inscritos sobre pedra 

ou sobre bronze. (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 217). 
 

Isto é, a desmoralização se pauta na deformação da imagem da outra pessoa, 

seja com ataques as suas falhas pessoais/profissionais ou  a apresentação de 

mentiras, as atuais fake news, que transmita aos outros que aquela pessoa não é de 

fato quem diz ser, ou que ela representa uma ameaça que precisa ser combatida. 

“Com isso, engana a maior parte das pessoas.” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 

218). A saber, este fenômeno esteve presente em diversos períodos da história, seja 

nos relatos da perseguição a Sócrates, na caça as bruxas, o combate ao comunismo 

etc., que fizeram pessoas serem perseguidas e até mortas por uma construção de 

uma imagem de ameaça a moralidade e os bens do coletivo, como consequência 

disso teve-se muitas pessoas apoiando atos brutais e degradantes aos direitos 

humanos, com uma consciência deturpada e fechada na força que possuíam 

presente na massa. “Só pode se livrar do equívoco que a camouflage produz quem 

souber, de antemão e em geral, que a camouflage existe.” (ORTEGA Y GASSET, 

2016, p. 218). 

 
Sem opiniões, a convivência humana seria o caos; menos ainda: o nada 

histórico. Sem opiniões, a vida dos homens careceria de arquitetura, de 

organicidade. Por isso, sem um poder espiritual, sem alguém que mande, e na 

medida em que isso falta, reina o caos na humanidade. E paralelamente, todo 

deslocamento do poder, toda troca de imperantes é, por sua vez, uma troca de 

opiniões e, consequentemente, nada menos que uma troca de gravitação 

histórica. (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 210). 

 

À medida que os ataques à desmoralização do outro vão sendo feitos, o 

homem presente no grupo de massa também vai se desmoralizando, pois começa 

a usar de práticas imorais e antiéticas com a justificativa de um bem maior, 

anulando assim a responsabilidade e amparando-se no poder do grupo e na 

ausência de punição ou exposição aos erros cometidos. “Sem mandamentos que 

nos obriguem a viver de certo modo, nossa vida vira pura disponibilidade.” 

(ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 217). Esta disponibilidade propicia a falsa 

liberdade para o ser que atua no coletivo e afetará o estado como um todo, logo, a 

desmoralização já não ocorre no âmbito individual ou restrito a um grupo, começa 

a impactar outras pessoas que estavam alheias a tais situações, por exemplo: família, 

estado, religião etc. 

Embora a massa esteja tão focada em apoiar seu líder, cabe-se a preocupação 

se de fato está sendo cumpridas as propostas feitas durante a sua ascensão ao poder. 

Caso contrário, o povo está imerso em um conflito por uma causa, mas, não atentos 

ao que está acontecendo no topo da hierarquia. “A camouflage é, por essência, 

uma realidade que não é o que parece. Ao invés de esclarecer, seu aspecto oculta 

sua substância.” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 218). Com efeito, têm-se uma 
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brecha para as ações livres de quem está no poder, enquanto a devida atenção está 

direcionada aos conflitos. “Uma sociedade dividida em grupos discrepantes, cuja 

força de opinião fica reciprocamente anulada, não permite a constituição de um 

mando.” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 208). Com isso é que surge os líderes 

que vão tomando formas de ditadores, perseguidores, controladores etc. “...o vão 

deixado pela força ausente da opinião pública é preenchido com a força bruta. 

Portanto ela surge, no máximo, como substituta daquela.” (ORTEGA Y GASSET, 

2016, p. 208). 

 
Mas o caso é que o homem-massa de fato crê que ele seja o Estado, e tenderá cada 

vez mais a fazê-lo funcionar por qualquer pretexto, e a esmagar com ele toda minoria 

criadora que o perturbe; que o perturbe em qualquer instância: na política, nas ideias, 

na indústria. (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 199). 

 

Nesta ideia de que o homem-massa é o Estado, ou representante de outra 

forma de poder na sociedade, ocorre de ser uma ilusão construída em sua mente 

através do desejo de poder, quando na verdade ele é apenas um entre outros 

homens que fazem parte das ferramentas de poder do líder. Esta fantasia o faz 

sentir-se bem com a ruptura com a moralidade, justificando-a com os resultados. 

“Por essa razão, seria uma ingenuidade jogar na cara do homem de hoje sua falta 

de moral. Essa imputação não lhe importaria, ou até o lisonjearia. O imoralismo 

chegou a uma banalidade extrema, e qualquer um se gaba de praticá-lo.” 

(ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 271) 

Dessa forma, têm-se que na falta de uma compreensão acerca do que vem a 

ser a liberdade para cada ser, tem como decorrência a adoção de conceitos 

errôneos e deturpados, como também influenciar outros aspectos dos ser humano, 

no artigo presente o exemplo dado foi a moralidade, mas sabe-se que na ausência 

do sentido próprio da vida, as circunstâncias da vida do homem serão afetadas. 

Como diz Ortega em sua frase “Eu sou EU e minha circunstâncias, se não a salvo, 

não me salvo”. O homem perde-se “...não tem uma função própria, uma ocupação 

formal, uma tarefa com sentido, continuidade e trajetória, acaba que só pode 

executar uma coisa: a cambalhota.” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 214). 

Por fim, refletimos sobre três exemplos de liderança presentes no registro da 

história da sociedade. O primeiro é Jesus Cristo5, um líder pacifista que não buscou 

a revolução violenta, mas, foi abandonado pelos seus seguidores quando eles não 

tiveram a comprovação de sua força através das mudança que almejavam, mas, após 

a sua morte e ressureição as pessoas passam a acreditar em sua divindade e na 

possibilidade de uma ressureição após a morte e a glória do seu reino.  

                                                             
5

 Utilizando a Bíblia de Jerusalém, foi possível traçar uma reflexão acerca dos registros que contém alguns 

trechos da vida pública de Jesus, até o momento de sua morte, onde consta suas pregações e transmissão 

dos exemplos e ideais que até hoje são pregados pelas religiões constituídas a partir de seus ensinamentos, 

as religiões cristãs, além de influenciar pessoas que não possuem vínculo religioso, mas que já tomaram 

ciência das palavras a ele atribuídas. 
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O segundo é Adolf Hitler6, que instaurou o partido Nazista na Alemanha e 

massacrou milhões de judeus, um exemplo que demonstra a força da massificação 

do homem e na quebra da moralidade. Para Hannah Arendt, em sua obra 

“Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal”.(1999a), o 

julgamento de Eichmann, chefe da Seção de Assuntos Judeus no Departamento de 

Segurança de Hitler, é um exemplo de uma pessoa que não refletiu em momento 

nenhum que mandava pessoas à morte, cumprindo apenas suas ordens e sendo 

parte do estado. 

 
Adolf Hitler, como se sabe, era um grande orador. O caráter messiânico de 

seus discursos políticos engrandecia o ideal nazista. Escreveu a obra em 

comento para expor de uma melhor forma a finalidade e o desenvolvimento 

do nacional-socialismo, a fim de conquistar adeptos desacreditados na 

república tendentes ao temido movimento revolucionário e, ao mesmo tempo, 

oferecer esclarecimentos mais substanciais àqueles que já se identificavam com 

o Partido. (CAETANO, 2010, p. 4).   
Decidido a chegar ao poder pelos meios legais, Hitler busca demonstrar para 

os desempregados, marginalizados, pequenos burgueses empobrecidos, 

escalões militares e alta burguesia, que o nazismo é a solução. Na época em 

que a ordem capitalista é combatida pelos comunistas, o nazismo passa a ser 

visto, pela burguesia alemã, como o mal menor, ante o avanço das esquerdas 

que não se entendem e divididas não percebem o crescimento do inimigo 

comum. (CAETANO, 2010, p. 3). 
 

O terceiro é o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro7, após o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff como um movimento que muitos 

atribuíram-lhe o sobrenome ao seu feito de surgir para disputar à presidência, como 

força contrária ao PT, um messias que muitas pessoas aderiram adotando até gestos 

que lhe era feito e atribuído. Tanto seus apoiadores quanto a oposição, utilizaram 

de discursos de desmoralização para assim combater e disputar a presidência, a fim 

de que um não permitisse que o outro atingisse o cargo, alegando que isso 

significaria um retrocesso, perdas etc. para o país. Este fenômeno do atual 

presidente do Brasil, pode ser entendido como a representação da força e 

capacidade da massa de ser totalmente voraz e agressiva para defender seus pontos 

de vistas e ideais. 

 
“Há muita esperança que ele [Bolsonaro] venha realmente a fazer um grande 

Governo. Desfazer todas as mazelas causadas por 13 anos do PT e pelo tempo que o 

Michel Temer ficou. Varrer essa corrupção e trazer de volta a esperança do povo 

brasileiro”, diz Isidoro Pinheiro de Barros Neto, um arquiteto de Belém do Pará que 

                                                             
6 Análise feita a partir de um artigo, “MEIN KAMPF E O IDEÁRIO NAZISTA “produzido por Tiago 

Lemanczuk Fraga Caetano, Mestre em Filosofia (UFG 2005), advogado com especialização em Direito 

Administrativo Contemporâneo (IDAG 2003), professor da graduação em Direito do Centro 

Universitário UNIEURO. 
7

 Material utilizado do “EL PAÍS – Brasil” para base na elaboração desta reflexão. 
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viajou de ônibus com familiares durante 36 horas para acompanhar a posse da 

Esplanada. (COLETTA, 2019).
8 

 

Com estes e outros possíveis exemplos, pode-se entender que o homem-

massa vive de um falso coletivismo em que se individualiza dentro de um grupo, 

camuflando o desejo de ter o “SEU” em ações grupal, e que impulsiona a sociedade 

a se destruir em busca de algo que sempre possuiu, a liberdade. “A vida não escolhe 

seu mundo, mas viver é encontrar-se desde o início num mundo determinado e 

insubstituível: neste de agora.” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 118) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta reflexão podemos concluir que José Ortega y Gasset se 

preocupava com as questões sociais que ocorriam em sua época, mas que são frutos 

de uma ausência de uso da reflexão crítica provinda da filosofia, a qual em muitos 

estados valoriza-se outros estudos e outras culturas, produção em massa, 

imediatismo etc., que visam tirar o mérito do ensino da filosofia, mas acabam 

realizando um processo de regressão da cultura da sociedade. E as pessoas que 

descartam a filosofia ou não têm contato com a área, acabam por viver sem refletir 

sobre a vida no seu dia a dia, e atém-se ao inédito e diferente, apegando-se ao 

temporário. 

A liberdade que está presente nos homem-massa apresenta-se como algo 

efêmero e dependente da ação de um outro agente para que a mesma continue a 

existir, pautada sempre nas mudanças que o grupo faz através da força, mas que 

constantemente é ameaçada por pessoas que criticam as circunstâncias em que se 

encontram, é uma situação pautada na concepção do livre agir ausente das 

responsabilidades e deveres sociais. 

A mudanças nas estruturas da sociedade são positivas quando ocorrem 

devido a uma insuficiência de responder as demandas da sociedade, mas tendem a 

não ocorrer de forma pacífica ou justa, pois, encontrará grupos de ambos os lados 

empenhados a defender suas vontades de forma agressiva e desmoralizante. A 

liberdade das massas, direcionada apenas a um sentimento, é facilmente atingida, 

mas não se sustentará, e essas circunstâncias, levarão a sociedade a viver em 

constantes rebeliões, distanciando-se sempre mais da ética, moral e da liberdade 

efetiva. 

Dessa forma, o assunto da validação da liberdade das massas evoca a 

importância do pensar e da reflexão constante, frutos da filosofia, para que se evite 

a manipulação por parte de pessoas que usam de suas capacidades racionais, para 

explorar a força das massas, para objetivos pessoais, mascarados por um discurso 

de bem coletivo, mas que não sustentam suas propostas como também as 

necessidades dos homens, e acabam por fragilizar a sociedade, caso não torne seus 

seguidores aptos a pensarem por si só. 

                                                             
8

 Entrevista anexada a matéria do jornal El País. 
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