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RESUMO 
A expansão do mundo com a descoberta da América, o retomo a Antiguidade Clássica 
manifesto na filosofia e nas artes e a ampliação das funções do Estado são alguns dos 
marcos sócio históricos que influenciaram e sofreram a influência do homem que se 
transforma na história da produção e reprodução da vida social. É no encalço desses 
marcos que a reflexão sobre autonomia se desenvolve como necessidade histórica da 
sociabilidade burguesa e aparece como possibilidade humana. Compreendê-los, com 
vistas ampliar os marcos teóricos para a análise da autonomia como demanda política 
inerente à liberdade (CFESS, 1993) é o propósito desse artigo.  
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ABSTRACT 
The world`s expansion through America discovery, the retaking to Classical Antiquity 
manifest in philosophy and arts, the state function expansions are some of the 
milestones that influenced by men turns. In precisely pursuit of this new conception of 
man that autonomy develops as a historical necessity of bourgeois sociability as a 
human possibility. Comprehending them, in focus through socio-historical landmarks 
that autonomy is located with views to the first ethical principle of the Social Workers 
Code of Ethics by 1993, it`s the purpose of this work. 
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1.  INTRODUÇÃO 

               Parte-se, neste artigo, da análise dos argumentos de Bornheim (2007), com 

relação à autonomia. Para o autor, trata-se de uma das mais importantes 

características do projeto burguês para o novo tipo de homem que este engendra e 

exige. Concorrem para a densidade desse projeto, fatos históricos como os avanços 

no âmbito científico acerca do mundo natural e o descobrimento da América. Fatos 

que inauguram uma nova etapa para o desenvolvimento do comércio e engendram a 

necessária superação de amarras metafísicas para o triunfo da racionalidade que se 

impunha.  Delineiam-se novas determinantes que aparecem sobre a exigência de um 

novo tipo de homem.  Consolida-se, então, o homem como ser racional, capaz de 

autonomia.  E, como produto de um determinado período histórico, tal é a condição 

necessária para que esse período desenvolva-se e logre êxito na sua cristalização 

enquanto modo societário dominante. 

               Se a autonomia apresenta-se como uma conquista humana e, permite a 

esse, livrar-se dos grilhões dos costumes e tradição; consente à sociabilidade 

burguesa forjar- lhe nova prisão. Sob a aparente liberdade frente a determinantes que 

o predestinavam a fixidez de um lugar na sociedade fundada em estamentos, tal 

sociabilidade despoja-o dos seus meios de vida e submetendo-o ao livre jogo do 

mercado de trabalho. 

             O que ser quer ressaltar, aqui, é que o processo de desenvolvimento da 

autonomia ocorre num emaranhado de transformações que atingem as diferentes 

esferas societárias3 de diferentes modos, ao passo que, dialeticamente, tal processo, 

ao se desenvolver vai impulsionando essas transformações. É nesse ínterim, 

pretendemos apresentar aspectos do processo de construção da autonomia se 

manifesta em algumas esferas societárias e como tais esferas sofrem sua influência.  

               O recuo histórico inerente a essa pretensão é parte de pesquisa bibliográfica 

construída para a compreensão autonomia que se inscreve no Código de Ética de 

1993, como uma demanda política inerente à liberdade.  Defende-se aqui, que voltar à 

                                                 
3 A leitura de que a sociedade seria composta por diferentes esferas heterogêneas, da qual 

partimos, é da filósofa húngara Agnes Heller. Em Heller as esferas heterogêneas são os 
espaços que compõem a vida social, tais como produção, arte, moral, ciência, relações de 
propriedade. Para a autora não há uma hierarquia universal entre tais esferas, há apenas uma 
relação de primário e secundário, donde que é considerado primário está em relação com o 
desenvolvimento das forças produtivas por ser este anterior ao desenvolvimento da estrutura 
da sociedade como um todo, sendo secundário. Uma relação hierárquica entre tais esferas 
ocorre tão somente no âmbito das tarefas e decisões destinas a fins concretos, donde há que 
estabelecer-se o primário e secundário para alcançar o fim objetivado (HELLER, 2008, p. 13). 
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gênese é necessário para apreender mediações que ampliem a apreensão de um 

conceito que, mais que substrato teórico, retrata movimento da realidade social que 

nos engendra e nos impulsiona a defender a ampliação da liberdade.  

 

2. AUTONOMIA: ASPECTOS DE SUA GÊNESE SOB MARCOS INICIAIS DA 

AFIRMAÇÃO DA ORDEM BURGUESA. 

               O processo em que o projeto de defesa da autonomia dos seres humanos se 

desenvolve tem antecedentes antigos; remonta a um período histórico de expansão 

geográfica do espaço econômico-social que tem a descoberta da América como um de 

seus marcos.   Ela modifica o modo de se olhar o mundo, que, para os homens do 

século XV “[...] o mundo era o mar Mediterrâneo com suas costas ambíguas: Europa, 

África e Ásia” (GALEANO, 1978, p. 13). Essa conquista, financiada pelos reinos de 

Espanha e Portugal, visou livrá-los dos onerosos intermediários no acesso às 

mercadorias perfumadas e exóticas do Oriente, bem como abastecer seus cofres com 

metais preciosos, moeda corrente do período. 

                 A síntese de Galeano dá-nos uma dimensão do significado da descoberta 

para o contexto da época, 

Uma única bolsa de pimenta valia, na Idade Média, mais do que a vida 
de um homem, mas o ouro e a prata eram as chaves que o 
Renascimento empregava para abrir as portas do paraíso no céu e as 
portas do mercantilismo na terra. A epopeia dos espanhóis e dos 
portugueses na América combinou a propagação da fé cristã com a 
usurpação e o saqueio das riquezas nativas. O poder europeu 
estendia-se para abarcar o mundo (GALEANO, 1978, p. 26).  

                  É no intento da participação nas vantagens do comércio, a exemplo das 

prósperas Gênova e Florença4, e da acumulação de riquezas que os homens da 

Renascença ultrapassam as fronteiras de seus reinos e condados, reconhecendo-se 

como parte deste processo de expansão e apaixonando-se por ele, tal como Narciso 

ao reconhecer-se e apaixonar-se ao ver seu reflexo na água. 

Segundo Bornheim, 

                                                 
4 As duas cidades italianas citadas eram consideradas prósperas porque eram nelas que se 
concentravam os grandes comerciantes do período do Renascimento. Os comerciantes 
italianos detinham o monopólio das relações comerciais com o Oriente por conta de sua 
localização estratégica sendo que o único caminho para chegar às Índias era passando pelo 
território italiano, que não pouparam esforços para afastar os estrangeiros e impedir que os 
mesmo lhes usurpassem a galinha dos ovos de ouro. O Príncipe de Maquiavel nos dá uma 
pequena dimensão das estratégias destes senhores. É destas cidades também os principais 
artistas do Renascimento, assim como os financiadores da arte dos mesmos, os mecenas.   
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E pela primeira vez também o homem sabe situar-se dentro da 
totalidade da evolução histórica, ele consegue finalmente ver-se a si 
próprio, não apenas como partícipe de um momento político 
determinado ou como instante de uma cultura: ele se sabe agora 
pertencente à história da humanidade, do próprio envolver cósmico; e 
aqui também se conjuga o avanço do conhecimento com as formas de 
dominação (BORNHEIM, 2007, p. 365). 

                     Com isso, novas expressões da construção humano-genérica roubam a 

cena. Um novo tipo de homem desperta. Uma nova expressão de sociabilidade. E 

esse processo ocorre não de modo instantâneo e não sem resistência por parte da 

escolástica medieval, mas com certeza um processo sem volta. Um homem 

consciente de sua racionalidade como fonte de existência, capaz de pensar a si e ao 

mundo que o cerca sem depender da tutela divina e sem dever a esta o seu existir, 

apresentando em si a possibilidade de ser duplamente livre: de um lado porque capaz 

de pensar e agir por si só e, por outro, sem submeter-se às regras da natureza, pois 

se percebeu capaz de estabelecer as suas próprias, tendo na razão o arbítrio que o 

guia no exercício de sua liberdade. Dirá Marx: “Dos servos da Idade Média nasceram 

os burgueses livres das primeiras cidades; desta população municipal, saíram os 

primeiros elementos da burguesia” (ENGELS; MARX, 1951, p. 02). 

                   Se entendermos que o desenvolvimento histórico avança movido pelo 

desenvolvimento da base material que o sustenta, assim como a História contribui com 

o avanço dessa base material, deve-se situar a organização produtiva do período a 

que nos referimos e sinalizar suas características e transformações. E, dentre essas, a 

mais revolucionária e que melhor representou a dinamicidade da sociedade que se 

moldava, foi o uso ascendente do dinheiro. 

                   Devido ao seu caráter duradouro e permanente, o dinheiro materializado 

nas moedas de metais, inicialmente, facilitou, no período, as trocas que antes eram 

realizadas em espécies. Ou seja, ao tentar trocar o excedente de vinho por uma 

galinha fazia-se necessário encontrar alguém disposto a fazer tal troca, alguém que 

necessitasse de vinho e tinha galinha para trocar.  “Introduza-se [...] o dinheiro como 

meio de intercâmbio, e o que acontecerá? Dinheiro é aceitável por todos, não importa 

o que necessitem na ocasião, porque pode ser trocado por qualquer coisa” 

(HUBERMAN, 1974, p. 34). 

                   O dinheiro aqui já começa a tornar-se um equivalente geral, posto que 

facilitasse as trocas, bem como começava a permitir a concentração de acumulação 

de riquezas, devido ao seu caráter não perecível, duradouro e permanente. O que 

demonstra “[...] como o desenvolvimento do comércio trouxe consigo a reforma da 
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antiga economia natural, na qual a vida econômica se processava praticamente sem a 

utilização do dinheiro” (HUBERMAN, 1974, p. 34). 

                 Algo que Huberman (1974, p. 34) afirma ser o fator que estimula o 

crescimento do comércio, ao passo que as transações financeiras por ele 

desencadeadas estimula-o, concomitantemente. Corrobora-se, com isso, para a 

transformação da base material na qual a Idade Média se ancorava, ou seja, 

transforma-se a economia autossuficiente da Idade Média em uma economia do 

dinheiro, das trocas comerciais; da economia sem mercado, na economia de mercado 

em expansão. Em Huberman: 

A intensificação do comércio, em troca, reage na extensão das 
transações financeiras. Depois do século XII, a economia da ausência 
de mercados se modificou para uma economia de muitos mercados; e 
com o crescimento do comércio, a economia natural do feudo 
autossuficiente do início da Idade Média se transformou em economia 
de dinheiro, de um mundo de comércio em expansão (HUBERMAN, 
1974, p. 34). 

                Como podemos observar essas transformações iniciais na economia 

medieval, através da expansão do comércio e das transações financeiras, 

desencadearam outras transformações que, ao seu passo, corroboravam com a 

expansão, cada vez maior, das atividades econômicas baseadas no mercado. 

                 As mudanças significativas na infraestrutura econômica (produção de um 

excedente canalizado às trocas comerciais e que corrobora para: a intensificação do 

comércio; o uso do dinheiro como meio de troca; o ressurgimento das cidades e sua 

utilização como espaço de trocas e o êxodo rural como consequência; a demanda por 

força de trabalho em atividades manufatureiras). São fatos que datam do século X em 

diante. São transformações dos meios de produção e de troca que acarretaram, 

também, mudanças nas relações sociais de produção entre proprietários e não 

proprietários. 

                 São essas as bases da sociedade burguesa e ilustram o movimento 

disforme do desenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção e das 

relações sociais de produção que acompanharam o processo evolutivo da 

humanidade que tem no trabalho o meio para satisfazer suas necessidades e a fonte 

de ampliação de suas potencialidades5. 

                                                 
5 Essa afirmativa se dá na compreensão de que as relações de produção se sobrassem às 

demais no sentido de que expressam os atributos de um sistema produtivo particular que se 
manifesta nas suas relações políticas, jurídicas, culturais que são meros reflexos desta, mas 
sim partes que a constitui (WOOD, 2011, p. 33). Assim, a sociabilidade burguesa não figura 
apenas como um mero desdobramento da decadência da sociedade feudal, ela é, antes “[...] 
apenas uma das muitas trajetórias possíveis que originaram a partir do feudalismo ocidental 
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                 Dito por Marx: 

[...] os meios de produção e de troca, sobre cuja base se ergue 
a burguesia, foram gerados no seio da sociedade feudal. Em 
certo grau do desenvolvimento desses meios de produção e de 
troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e 
trocava a.organização feudal da agricultura e da manufatura, 
em suma, o regime feudal de propriedade, deixaram de 
corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento. 
Entravavam a produção em lugar de impulsioná-la. 
Transformaram-se em outras tantas cadeias que era preciso 
despedaçar; foram despedaçadas (MARX, 1951, p. 04). 

                   No que tange ao processo de urbanização, de acordo com Huberman, as 

cidades já existentes no período medieval eram rurais e sem privilégios ou governos 

que as diferenciasse. Com a expansão comercial, essas cidades adquirem novas 

características,  

À medida que o comércio continuava a se expandir, surgiam cidades 
nos locais em que duas estradas se encontravam, ou na embocadura 
de um rio, ou ainda onde a terra apresentava um declive adequado. 
Tais eram os lugares que os mercadores procuravam. Neles, além 
disso, havia geralmente uma igreja, ou uma zona fortificada chamada 
‘burgo’ que assegurava proteção em caso de ataque [...] O povo 
começou a deixar suas velhas cidades feudais para iniciar vida nova 
nessas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio 
significava trabalho para maior número de pessoas e estas afluíam à 
cidade, a fim de obtê-lo. (HUBERMAN, 1974, p. 35-36) 

                  O crescimento das cidades trouxe, conforme o descrito acima, o processo 

migratório dos camponeses para as cidades. Algo que não foi tranquilo e sem conflito 

com a ordem societária feudal, já que esta tinha como fundamento a rigidez, a 

estabilidade e os costumes como lei. Ao camponês que tinha deveres para com seus 

senhores, deveres estes regulamentados pelos costumes do feudo, que tinham força 

de lei, a migração para a cidade não era simples, fácil e sem luta pela autonomia.  

                Ao mesmo tempo, esse processo de migração dos camponeses para a 

cidade é idealizado como busca de autonomia, é, de fato, como explicita Marx (1996, 

p. 341-342), uma das transformações do período que serve de alavanca aos 

capitalistas que se formavam, pois que tais camponeses eram massa de exploração 

em potencial; a não ser a si próprios, mais nada possuíam de seu.  

                                                                                                                                               
[...]” (WOOD, 2011, p. 40), ou seja, ela foi apenas uma das muitas possibilidades que a história 
humana poderia desenvolver a partir das condições materiais e históricas de então. É por isso, 
também e não só, que podemos pensar em outras possibilidades para além da sociabilidade 
capitalista. 
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               A expulsão dos camponeses não apenas contribui com o crescimento 

urbano, como também permite a formação de massa de trabalhadores disponíveis, 

mas, no mesmo movimento, representa o processo de expropriação dos produtores 

rurais do seu meio de vida: a terra. E, também, da segurança dos costumes aos quais 

tais produtores estavam submetidos. É uma expulsão que tem, como uma de suas 

causas, a política de cerceamento das áreas comuns, desmatamento de florestas que 

eram habitadas e drenagem dos pântanos que também serviam de moradia e meio de 

vida a muitos pobres (HILL, 1987, p. 68-69). De acordo com Hill, esta política implicava 

a 

[...] destruição de todo um estilo de vida, em brutal desconsideração 
pelos direitos da plebe [...] [e] forçar os homens a dependerem 
estritamente do trabalho assalariado, que muitos consideravam um 
pouco melhor do que a escravidão [...] Assim aumentava o emprego, 
mas também se ampliava o fosse entre as classes. (HILL, 1987, p. 
69) 

            Marx assim apresenta-nos a questão, 

[...] todos os momentos em que grandes massas humanas são 
arrancadas súbita e violentamente de seus meios de 
subsistência e lançadas no mercado de trabalho como 
proletários livres como os pássaros. A expropriação da base 
fundiária do produtor rural, do camponês, forma a base de todo 
o processo [...] (MARX, 1996, p. 341-342) 

            Nesse sentindo, o crescimento urbano não apresenta as transformações nas 

relações de troca, mas antes sinaliza as mudanças nas relações de produção. As 

cidades afloraram em terras, as quais eram de propriedade dos reis, nobres, bispos 

etc., e esses não vislumbravam as diferenças, ainda sutis, entre o campo/cidade. A 

dinâmica do comércio necessitava de mais, “Não podia ajustar à estrutura feudal. A 

vida na cidade [tendo por eixo norteador, o comércio] era diferente da vida no feudo e 

novos padrões tinham que ser criados” (HUBERMAN, 1974, p. 37). Ou seja, frente às 

dificuldades e barreiras que os costumes do regime feudal impunham à dinamicidade 

exigida pelo comércio, surgem novas formas de organização da produção. Entre elas, 

as ligas e corporações dos mercadores, a fito de reivindicar suas necessidades já que 

bem sabiam do poder que os frutos do comercio exerciam a cobiça da nobreza e do 

clero proprietários. 

                 O comerciante morador da cidade ou citadino “[...] queria liberdade. Queria 

ir e vir quando lhe aprouvesse” (HUBERMAN, 1974, p. 37). Queria poder circular para 

lá e para cá, para levar suas mercadorias e receber outras dos lugares distantes a fito 

de satisfazer as necessidades, que acompanhavam a expansão comercial de quem 

pudesse comprar. Assim, as transformações nas relações de produção, em que pese 
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à concentração fundiária com a expulsão dos camponeses do campo, bem como a 

concentração dos meios de produção que se modificavam, no percalço do avanço 

comercial, concomitantemente, moldavam e construíam uma infraestrutura (melhoria 

das estradas e das vias) e superestrutura necessárias (adequação dos impostos, dos 

juros e multas às necessidades da cidade, sua organização própria independente dos 

costumes do feudo que não correspondiam à realidade das transações financeiras) ao 

livre desenrolar das atividades comerciais e da concentração de riquezas, ainda que 

não se soubesse onde tudo isto ia dar (HUBERMAN, 1974, p. 40). 

                 A defesa da liberdade, e da autonomia como sua demanda política, nasce 

neste contexto vinculada à gênese de um novo modo de produção. Práticas feudais 

entravavam o comércio; buscavam manter os privilégios da nobreza e do clero, pois 

que ameaçavam o acúmulo de riquezas e poder destes segmentos. Não só a 

liberdade de comércio e de ir e vir impunham-se como necessária entre as cidades; 

mas, como elas, emergem novas ideias, novos costumes e valores que condiziam 

mais com essa dinâmica que a vida citadina e o comércio exigiam e possibilitavam. 

                O ir e vir, aos poucos, possibilitou a gênese de um mercado de mão-de-

obra. Ir e vir, por certo, muitas das vezes involuntário, já que é neste ínterim que 

ocorre a expropriação dos produtores rurais que sem seus meios de vida seguiam 

para a cidade.  O livre trânsito de pessoas (este não tão livre assim se se tratasse dos 

pobres) 6 e de mercadorias, bem como o crescimento das transações comerciais 

exigia pessoas que pudessem trabalhar na venda e no transporte destes itens, assim 

como as pessoas que migravam necessitavam conseguir seus meios de subsistência 

e o faziam, aqueles que conseguiam vender-se através de seu trabalho.  

               A absorção da força-de-trabalho migrante que chegava não era instantânea, 

pois que a manufatura nascente não tinha condições de contratá-la à mesma 

velocidade com que chegavam. Do mesmo modo, a rotina de trabalho à qual os 

servos estavam submetidos era distinta da que a manufatura exigia, sendo estes dois 

fatos, em Marx (1996, p. 356), que corroboraram para o aumento da massa de pobres 

                                                 
6 É o que demonstra Marx (1996, p. 356) ao tratar da legislação criada, desde fins do século 
XV, para tratar os expropriados. Entre os exemplos apresentados por Marx, um basta para dar-
nos a dimensão do tratamento percebido pelos pobres “[...] Esmoleiros velhos e incapacitados 
para o trabalho recebem um licença para mendigar. Em contraposição, açoitamento e 
encarceramento para os vagabundos válidos. Eles devem ser amarrados atrás de um carro e 
açoitados até que o sangue corra de seu corpo, em seguida devem prestar juramento de 
retornarem a sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos últimos 3 anos e se ‘porem ao 
trabalho’ [...] Aquele que for apanhado pela segunda vez por vagabundagem deverá ser 
novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada; na terceira reincidência, porém, o 
atingido, como o criminoso grave e inimigo da comunidade, deverá ser executado” (MARX, 
1996, p. 356). 
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urbanos7. Dito pelo autor: “Os ancestrais da atual classe trabalhadora foram 

imediatamente punidos pela transformação, que lhes foi imposta, em vagabundos ou 

paupers” (MARX, 1996, p. 356) 

               Mesmo assim há que se ter claro que esse processo levou tempo para se 

consolidar e não sem a resistência da nobreza e do clero, proprietários de terras e de 

privilégios de nascimento e/ou posição. Os costumes que prendiam os servos e 

vassalos aos senhores feudais persistiram, enquanto o acirramento entre o avanço 

das forças produtivas e do modo de produção feudal não atingiu seu ápice. Algo que já 

pulsa no século XVII na Inglaterra em que “Foram questionadas velhas instituições, 

velhas crenças, assim como velhos valores” (HILL, 1987, p. 31) 

                 A mudança dos costumes inscritos sob a forma de leis e a necessidade de 

um Estado Civil que se encarregasse delas foi uma necessidade histórica deste 

período, donde a  

Cada etapa da evolução percorrida, pela burguesia era acompanhada 
de um progresso político correspondente. Classe oprimida pelo 
despotismo feudal, associação armada administrando-se a si própria 
na comuna; aqui, república urbana independente, ali, terceiro estado, 
tributário da monarquia; depois, durante o período manufatureiro, 
contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, pedra angular 
das grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da 
grande indústria e do mercado mundial, conquistou, finalmente, a 
soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O 
governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios 
comuns de toda a classe burguesa (MARX, 1951, p. 02) 

                As leis que reconhecessem o direito de propriedade e que permitissem a 

livre acumulação de riquezas, bem como as condições para que tal acumulação e 

apropriação ocorressem foram consequências necessárias e concomitantes à 

evolução na base econômica, como Marx deixa transparecer. Não podendo, portanto, 

as classes dominantes do período cerrar os olhos para as mudanças em voga.  

              A derrocada era inevitável, mas não inadiável. Um conjunto de medidas 

políticas e econômicas que foram levadas a cabo pelo Estado Absolutista visavam 

conciliar as necessidades das transformações econômicas com a manutenção dos 

privilégios do clero e nobreza; transformações denominadas por Mercantilismo. 

                                                 
7 Aumento este (da massa de pobres) ainda hoje contingente e promissor. É o que demonstra 
Davis ao afirmar que “Por um breve período o campo ainda conterá a maioria dos pobres do 
mundo, mas essa honraria às avessas será transmitida para as favelas urbanas por volta de 
2035 [...] Dois bilhões de favelados em 2030 ou 2040 é uma possibilidade monstruosa, quase 
inconcebível, mas a pobreza humana por si só superpõe-se às favelas e excede-as. Os 
pesquisadores do projeto Observatório Urbano da ONU advertem que, em 2020, ‘a pobreza 
urbana do mundo chegará a 45% ou 50% do total de moradores das cidades’” (DAVIS, 2006, p. 
155). 
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              Assim, o avançar do comércio cria as condições para que o homem 

reivindique seu posto de centro do universo, no vulgo antropocentrismo, lembrando a 

todos, com base na filosofia grega e romana, que os santos, antes foram homens. 

Permite, ainda, que este enrede pelos tortuosos e longos caminhos em busca da 

liberdade que alcançará, formalmente, no século XVIII apenas, com a Revolução 

Francesa. 

            No mesmo sentido, esse mesmo homem é necessário a essas transformações 

societárias engendradas pela dinâmica econômica. Há que libertar os homens dos 

grilhões dos costumes feudais, da terra, para arriscar-se pela expansão do mundo 

com a descoberta da América e pôr-se a caminho em busca das promessas que a 

aurora do novo (velho) anuncia. 

             A Renascença cumpre esta função. Anuncia ao mundo em expansão, no 

encalço das transações comerciais, as transformações societárias nas diversas 

esferas que compõem a sociedade. Não só anuncia como também é parte integrante 

desse processo, sendo um rico período da história humana que prepara as bases para 

a consolidação da sociedade capitalista e o início da era moderna. Além do que é 

nesse período que as características fundamentais do homem burguês moderno são 

traçadas. 

                   É na Renascença que a liberdade do homem burguês, autônomo frente a 

Deus pela sua capacidade racional que se torna prova e medida de sua existência 

(Descartes), se manifesta enquanto possibilidade. Possibilidade de continuar nos 

avanços das barreiras naturais e construir um mundo a partir da base material de seu 

tempo. Algo expresso na intensa produção artística da época que retorna aos 

elementos clássicos para colocá-los sob novas bases, a da liberdade enquanto 

possibilidade humana.  

                  Homem esse que, pela condição de liberdade imposta pela razão, faz-se 

autônomo frente às leis que regem a natureza e com capacidade para dominá-la e 

transformá-la de acordo com suas vontades, sendo essas descobertas, também, pela 

racionalidade. Dito de outro modo, sob a égide de suas necessidades, a liberdade 

constitui-se em um problema, pois há que ordenar as necessidades não mais de 

acordo com leis místicas ou instintivas e sim de modo racional dentro dos limites 

impostos pela vida em sociedade. Estamos diante de uma das mediações para a 

defesa da autonomia como possibilidade humana. Uma defesa que, 

contraditoriamente, nasce sob a perversa sociabilidade burguesa e traz as marcas de 

sua moldagem.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                A possibilidade de autonomia enquanto atributo humano, como vimos, é um 

processo engendrado no âmago da sociabilidade burguesa, sendo também uma das 

condições necessárias que o seu desenvolvimento. Contudo, a mesma sociabilidade 

que possibilita a autonomia, também a nega ao limitá-la à capacidade de homens e 

mulheres escolherem a quem irão vender sua força de trabalho para garantir os meios 

de sua reprodução e os de sua família É o que temos hoje no ideário burguês: a 

autonomia como mero acessório que nos possibilita escolher por quem seremos 

explorados ou qual produto ou cor de embalagem nos satisfaz mais frente à 

diversidade de opções. 

                  Assim, não é sem sentido que a autonomia faz-se presente no nosso 

Código de Ética de 1993.  Sua compreensão, nesse código, como uma demanda 

política inerente à liberdade, é necessária para nos instigar a refletir sobre o que, de 

fato, se quer afirmar no primeiro princípio fundamental desse código. Afinal, de que 

autonomia falamos?  Uma questão nos põe frente à necessária clareza da sociedade 

que temos, na qual vivemos e na qual exercemos nossas ações profissionais.  

                   A construção de uma nova sociabilidade exige o reconhecimento da 

gênese de valores, ideais e exigências que estão entre os aspectos fundantes da 

sociedade na qual nos coube viver. A defesa da autonomia, como demanda política da 

liberdade e, associada à emancipação plena nos provocou, nesta pesquisa, às 

reflexões ora apresentadas.  Defende-se aqui que compreensão da autonomia a partir 

de seus marcos sociohistóricos figura-se como uma das condições interpostas para, 

de fato, a conquista-la. Ou seja, para aprendê-la, no marco da relação entre teleologia 

e causalidade, com a clareza das vestes da sociabilidade que a engendra, a torna 

parte de um projeto iluminista e que, ao mesmo tempo, obscurece.  
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