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A CASA DE TAVARES BASTOS: UMA REFLEXÃO SOBRE A ELITE PARLAMENTAR 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
1
 

 

 
 

Anna Virgínia Cardoso
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“Do mérito das instituições humanas se julga pelos seus resultados: 

hora um resultado moral, outro político, ambos estreitamente ligados, 

têm assaz revelado a índole da centralização” (Tavares Bastos 1870). 

 
 
 

Resumo: O presente artigo tem como foco a Elite parlamentar da Assembleia Legislativa 

de Alagoas, em sua 17º legislatura, o objetivo é identificar quem é esse grupo restrito de 

parlamentares com o poder de influenciar e tomar decisões nesta Casa Legislativa, com o 

intuito de propor uma reflexão sobre a estrutura do Poder Legislativo Estadual de Alagoas, 

pensando sua composição e condução, com vias para melhor entender seu funcionamento. 

 
 

Palavras chaves: Teoria das Elites; Elites Parlamentares; Assembleia Legislativa. 
 

 
 

Introdução 
 

A Teoria das Elites surgiu no final do século XIX início do XX, tendo os italianos e 

alemães como idealizadores, destaque para Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca e Robert Michels. 

Os estudos que envolvem as elites políticas especialmente sua atuação nas instituições, são 

tímidos, sobretudo num período onde na Ciência Política existe uma predominância pelas 

análises institucionalistas, que trouxe grandes contribuições no campo do comportamento 

parlamentar. 

No entanto, os aspectos sociais devem ser levados em consideração mediante que as 

instituições não surgiram do nada, pelo contrário, são fatos históricos concebidos e construídos 

não por sujeitos racionais socialmente inertes, “mas por agentes sociais historicamente 

situados, portadores de valores específicos, com interesses socialmente determinados e com 

ideias pré- concebidas” (PERISSINOTTO & CODATO, 2009, p.250). Vale salientar, que 

muitos dos problemas e questionamentos institucionais presentes, são consequências de 

decisões feitas no passado. 

Logo, a opção por uma abordagem elitista, parte da concepção que existe 

                                                           
1
 O presente trabalho é resultado das primeiras pesquisas para elaboração do meu Trabalho de Conclusão de Curso, sob 

orientação do prof. Júlio Cezar Gaudêncio. 
2
 Graduanda do curso de Ciências Sociais Bacharelado da Universidade Federal de Alagoas. 
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determinados sujeitos que concentram as decisões devido às posições que ocupam como já 

explanava Wright Mills (1956). Direcionando para uma linha relevante neste seguimento, 

todavia permanece pouco explorada, as Elites Parlamentares que detêm papel decisivo, e se faz 

necessário uma atenção maior por parte das Ciências Sociais a estes grupos. 

O presente trabalho consiste no esforço de analisar a presença de um seleto grupo 

de parlamentares na Assembleia Legislativa de Alagoas, em sua 17º legislatura (2011-2014) na 

tentativa de identificar o mesmo, e sua dinâmica de atuação na casa. Para elaboração deste 

trabalho, fora feita uma análise a partir da relação existente entre a teoria elitista e a atuação 

dos parlamentares. 

O artigo está estruturado em quatro partes, além dessa introdução e das considerações 

finais. Na próxima seção, discuto o que envolve a teoria das elites desde a chave clássica a uma 

abordagem contemporânea. Em seguida apresento os elementos conceituais no que diz respeito 

às Elites Parlamentares, mobilizados no trabalho a partir de literaturas pertinentes. Na terceira 

parte o foco é a construção do perfil da elite parlamentar a partir das variáveis: trajetória política, 

origem familiar, poder econômico e grau instrução. O último ponto das considerações é o 

comportamento dos parlamentares na Assembleia Legislativa, com base em observações 

preliminares, ocorre um esforço em apresentar e refletir a respeito de um restrito grupo de 

parlamentares cuja atuação define os rumos da casa. Analiso o impacto da atuação deste grupo 

sobre a organização da casa e a relação com o executivo. 

 
 
 
Um balanço sobre o estudo das elites 

 

 

Os percussores da Teoria das Elites ao constatarem as peculiaridades que abrange o 

comportamento das minorias, levantaram apontamentos até então não explorados pela 

Sociologia Politica, cada um à sua maneira, abriram espaço para um novo debate, este envolvia a 

presença das minorias politicamente ativas como peças principais na composição da estrutura 

política. 

 

Daí então, ao final do século XIX e início do século XX o elitismo passa a ser 

destaque, tendo Mosca, Pareto e Michels, como pais fundadores. A contribuição dos três para 

o estudo das minorias atuantes nos grupos sociais movimentou a ciências sócias, principalmente 

por ser contraria as concepções marxista. As colocações no que condiz a disputa de grupos na 

sociedade são distintas entre os elitistas e Marx: os primeiros defendiam a presença de uma 

minoria organizada que se sobressaia à maioria desorganizada, enquanto o segundo acredita 

no conflito entre burguesia e proletariado, classes antagônicas competindo pelo modo de 

produção capitalista. 
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Dos autores elitistas foi Mosca (1896) quem estabeleceu os pressupostos do elitismo, 

para ele, o que distingue a minoria da maioria, com relação ao poder de dirigir, é a organização, 

essa é a principal característica da classe dirigente. Logo, as minorias politicamente ativas, 

deveriam ser o principal objeto estudado pelos cientistas políticos, dado o caráter oligárquico do 

governo. O termo elite foi empregado a partir de Pareto (1916), este expos que nas diferentes 

classes sempre vai haver um grupo detentor de qualidades que se sobressaem perante os 

demais. Outro ponto abordado é a circulação das elites, ou seja, a mudança dos membros que 

pertenciam até então a uma elite, essa substituição pode ocorrer com maior ou menor 

proporção, vai depender dos grupos envolvidos e o contexto no qual foi motivado. 

 

O último representante da chave clássica, Michels (1911), vai tratar da relação entre 

membros dos partidos e as massas. Ele vai expor o desinteresse e apatia, pela política por parte 

da maioria que compõe o partido, este fator se da devido à forma como os partidos se 

organizam, que acaba limitando a atuação dos sujeitos, e contribuindo para o destaque dos 

lideres do partido, que devido à formação intelectual, acaba por ter uma melhor 

desenvoltura, passando a conduzir as questões políticas. 

 

Em meados do século XX, o embate com os marxistas cede lugar a problematização 

acadêmica, com pesquisadores debatendo as noções de elite, que cominou com o 

reconhecimento da Teoria das Elites como objeto importante para os estudos da sociologia. 

Desde então, o interesse em pesquisar as “elites políticas” oscilavam entre momentos de ápice e 

declínio. 

 

Como representante da fase de valorização, destaque para os estudos nos Estados 

Unidos. Embora a teoria tenha seus pilares na Europa, foi em território americano que o 

debate ganhou maiores proporções e isso se deve ao sociólogo Wright Mills. A sociologia e 

a ciência política americana são conhecidas tradicionalmente pela visão crítica no que condiz a 

democracia do país, essa abordagem ficou conhecida na literatura como power community 

studies
3  

(estudos do poder nas comunidades). São inúmeros os trabalhos nesta área entre eles a 

obra A Elite no Poder (1968). 

 

 

Não se limitando as comunidades, Wrigth Mills se dirige ao poder nacional, 

ganhando notoriedade principalmente pela fundamentação metodológica. Nela o autor 

                                                           
3 Segundo Perissinoto, power community studies consiste em analisar a estrutura de poder de uma  determinada 

cidade, “ em geral chegando à conclusão de que tal estrutura apresenta sérios problemas ao modo dos americanos 

pensarem sua democracia” (PERISSINOTO, 2009, p. 100). 
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inaugura o chamado “monismo” da teoria através da “unidade das elites”, defendendo a presença 

de uma coesão entre os integrantes que compõe à elite. Em sua obra Mills, traz colocações 

pertinentes sobre o perfil da elite política americana, que possuíam característica psicológica e 

social parecidas, bem como um tipo social semelhante, assim os membros da elite não se 

restringiam a fatores econômicos, mas aos círculos de amizades, considerando aspectos sociais 

em momentos decisórios. 

Outro fator inerente ao texto compete ao exercício do poder, Mills direciona suas 

ponderações para quem tem o poder de tomar as decisões, apresentando o método posicional, que 

se fundamenta no posto ou cargo ocupado, e o poder que ele desencadeia “podemos definir a 

elite do poder em termos dos meios de poder como sendo os que ocupam os postos de 

comando” (MILLS, 1968, p.34). As colocações de Mills serão rebatidas pelos defensores do 

pluralismo ou elitismo democrático, que tem Schumpeter como um dos fundadores. No 

entanto, é Robert Dahl que vai confrontar os apontamentos de Mills, sobretudo a metodologia. 

Desta forma, destaca-se dois elementos que caracterizam esta terminologia enquanto 

divergente da concepção monista. O primeiro, contrapõe a ideia de democracia soberana-

popular, no qual as massas seriam detentoras do poder, pois as elites podem fazer-se presente na 

democracia, já que são o alicerce da estrutura elite-sistema democrático. O segundo, compete a 

diferença entre democracia e autoritarismo, visto que a presença das elites não implica em um 

regime autoritário. Nas democracias contemporâneas haveria uma competição entre elites pela 

conquista do voto dos governados. Com isso, o poder das decisões não condiz a um único grupo 

coeso e dominante. 

Neste sentido Dahl vai contrapor a metodologia de Mills, formulando o “método 

decisional” para ele era necessário um exame de algumas das decisões concretas que 

envolvem a elite. “Só podemos provar que um grupo exerce poder por meio da análise de 

processos decisórios concretos dos quais ele participa e nos quais ele enfrenta, com sucesso, 

outros grupos” (PERISSINOTO, 2009, p.135). 

No início de 1970 houve uma diminuição na produção dos trabalhos, praticamente 

desaparecendo nos anos 80, isso ocorre devido a uma mudança de perspectiva nas pesquisas 

dos cientistas sociais. Também surgem novas vertentes teóricas que se tornam relevantes, 

Perissinoto e Codato apontam três: “o estruturalismo marxista, o institucionalismo de escolha 

racional e a crítica da sociologia relacional de Pierre Bourdieu” (PERISSINOTTO & CODATO, 

2008, p.248). 

A retomada do debate acadêmico a cerca da Teoria das Elites como objeto de estudo 

é recente, podemos citar como exemplos dessa redescoberta, pensando o caso brasileiro, os 

trabalhos: As elites políticas: questões de teoria e método (2009) de Renato Perissinotto; Debora 
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Messenberg, A elite parlamentar do pós-Constituinte: atores e práticas (2002); Adriano Codato, 

Elites e Instituições no Brasil: uma análise contextual do Estado Novo (2008). 

Diferente de outras abordagens sobre a política local, esta pesquisa busca investigar 

os sujeitos cuja atuação tem papel fundamental nas decisões políticas na casa legislativa, uma 

tentativa de compreender a dinâmica do Poder Legislativo de Alagoas via Teoria das Elites, 

algo ainda não realizado. Porém, alguns estudos atuais direcionados aos postos legislativos, 

prezam por tais embasamentos, constatando que esta argumentação teórica possui o devido 

reconhecimento. 

 

As elites parlamentares 
 

Com o ordenamento da constituição de 1988, no qual se estabeleceu uma nova 

organização política, considerada como mais democrática, despertou o interesse dos 

pesquisadores em compreender as particularidades do funcionamento desse novo desenho 

constitucional. No início dos anos 90, a partir dos estudos de Figueiredo e Limongi (1999), 

as instituições legislativas ganharam destaque, estes defendiam a relevância deste Poder para 

o contexto democrático brasileiro. Com base nesses estudos os cientistas políticos passaram a 

pesquisar mais sobre o Poder Legislativo, sobretudo sua relação com o as demais instituições, 

dando início ao surgimento de um campo específico de pesquisa denominado de Estudos 

Legislativos. 

 

Dentro desta área diversos temas vêm sendo abordados no âmbito da ciência política, 

entre eles destaca-se as Elites Parlamentares, que mesmo com o crescimento dos estudos, ainda 

consiste em um grupo relativamente desconhecido. A importância do papel dessa elite e, 

particularmente, sua atuação no contexto decisório, ainda não foi devidamente explorada, 

principalmente se pensado os contextos subnacionais. 

As Elites Parlamentares são compostas por um determinado grupo de parlamentares 

detentores de certos atributos ou privilégios, permitindo com que estes tenham a capacidade 

de tomar e influenciar decisões perante os outros colegas da casa legislativa. Estes 

conduzem as articulações e as decisões políticas que se estabelecem no interior do poder 

legislativo, e  se norteiam na medida em que são ocupados os principais postos-chaves da 

instituição. 

A particularidade elitista do parlamento é produto de um processo no qual se 

definem critérios para a ocupação de importantes cargos por determinados parlamentares, 

cargos estes também chamados de espaços de poder. “Tais espaços referem-se tanto as posições 

estratégicas na estrutura da organização quanto a determinadas práticas que criam e envolvem 

recursos de poder” (MESSENBERG, 2007, p.311). Assim, surge no âmbito do poder legislativo 
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uma elite parlamentar. Logo, pode-se definir a elite parlamentar como um seleto grupo de 

parlamentares que se destacam pelos cargos que ocupam, pelos interesses que defendem, e 

por particularidades que os destaca perante os demais. 

Na esfera estadual, a elite parlamentar adere a características regionais, embora isso 

não altere a essência no que refere-se à composição de uma elite, no entanto a formação das 

assembleias legislativas estaduais tem suas próprias peculiaridades, elas não são extensões do 

poder legislativo federal. Há uma agenda política e pauta decisória próprias dos Estados, e 

que envolve vários elementos que constituem a dinâmica de funcionamento da casa. Neste 

desenho, cada parlamentar tem um papel e sua atuação é que vai ditar os rumos da instituição, e 

a depender do caminho, pode expor a engenharia da política presente no Estado, ou seja, a 

construção das relações constituídas entre os poderes Executivo e Legislativo. 

Os estudos a respeito do funcionamento das assembleias estaduais é pouco abordado 

se comparado com o que é produzido a respeito da Câmara dos Deputados, as referências 

dessa literatura são, o livro de Fernando Luiz Abrúcio (1998), Os barões da federação: os 

governadores e a redemocratização brasileira, no qual analisa o poder que os governadores 

de Estado conquistaram no processo de redemocratização, se tornando peça chave do sistema 

político. E a coletânea organizada por Fabiano Santos (2001), O Poder Legislativo nos 

Estados: diversidade e convergência, que aborda de forma perspicaz a dinâmica de organização 

de seis assembleias legislativas, e sua relação com o executivo, dando subsídios para o estudo 

das instituições. No que concerne à composição de uma elite no legislativo estadual não foge a 

regra, pouco se sabe sobre o tema, tornando-se um desafio para os pesquisadores compreender 

a estrutura do poder legislativo estadual, “dada à complexidade da rede de relações 

principal/agente envolvidos na arena legislativa” (SANTOS, 2001, p.24). 

 
 
A elite da casa de Tavares Bastos 

 

A predominância de certos grupos no contexto político em alguns Estados, sobretudo 

no Nordeste, não é novidade para a Ciência Política. As elites políticas compõem a máquina 

administrativa desde o Império, passando pela República e se faz presente na democracia. 

Em Alagoas, este processo está enraizado em sua história, herança dos engenhos, e se destaca 

pela força político-econômica. O cenário da política alagoana é palco de disputas acirradas 

durante as eleições, e o resultado é refletido na composição dos poderes Legislativo e Executivo. 

Partindo dos aspectos elitistas que envolvem a política do Estado, focarei na 

Assembleia Legislativa de Alagoas, que embora carregue o nome de um dos principais críticos 

da centralização na história do pensamento político brasileiro, Tavares Bastos, tem em seu 

desenho a presença de uma elite política bem articulada, é a partir desse grupo de 
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parlamentares, que ocupam os postos chaves, que vou desenvolver o presente trabalho. 

Para definir a elite parlamentar utilizei como referência os estudos desenvolvidos por 

Debora Messenberg (2007), Renato Perissinotto (2008/2009) e Adriano Codato (2008). A 

partir destes, optou-se trabalhar nesta pesquisa com método posicional
4
, que usualmente vem 

sendo aplicado por quem escolhe o elitismo para analisar os postos legislativos, isso acontece 

devido à alternância recorrente dos sujeitos no poder. Logo, a primazia seria os postos 

estrategicamente ocupados. 

Nesse sentido, apresentasse os atores que venham a constituir esta elite, abordando 

alguns aspectos sociais, na busca por uma compreensão do meio em que estão inseridos, 

assim como pontos que venham a caracterizar o grupo. Variáveis como: origem familiar, poder 

econômico, grau de instrução e trajetória política, tem o intuito de traçar um perfil dos 

parlamentares da 17º legislatura da Assembleia Legislativa do estado de Alagoas. 

 
 

Trajetória política 
 

 

Dos 27 deputados pesquisados, 10 estão em seu primeiro mandato, enquanto que 17 

foram reeleitos. Destes, 12 iniciaram sua trajetória política no interior do Estado, o que reforça 

o debate sobre o poder dos redutos eleitorais nos pleitos, isso é perceptível na expressiva 

votação nos municípios onde exerceram cargos ou mantem relações. Na capital, foram 7 os 

que concentraram sua campanhas. Os demais pertencem a famílias tradicionais ou foram 

apadrinhados, por caciques locais. 

 

Logo, essa variável tem o intuito de expor quais cargos da administração pública os 

Deputados Estaduais ocuparam antes do mandato, e tenta vislumbrar se estamos tratando de 

uma Assembleia Legislativa experiente, e em quais áreas esses Deputados já atuaram. 

 
 

Tabela 1- Cargo público ocupado antes do mandato como Deputado 
 

Cargo público Total Total % 

Vereador 8 29,63% 

Nunca ocupou cargos 7 25,92% 

Prefeito 4 14,81% 

Secretario de Estado 2 7,41% 

Vice-Prefeito 2 7,41% 

Deputado Federal 2 7,41% 

                                                           
4
 Método posicional originalmente advém do monismo elitista de Wright Mills presente na obra “A Elite no Poder” 

(1968), o mesmo tem como principal característica as posições de comando de determinados sujeito. 
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Secretario Municipal 2 7,41% 

Total 27 100% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE 
 

 
 

Percebe-se que a maioria já ocupou algum cargo eletivo antes de conquistar uma cadeira 

na Casa de Tavares Bastos. Há uma predominância significativa entre os que ocuparam 

cargos na esfera Municipal, principalmente no interior. Demostrado que o Legislativo estadual 

é experiente. Como também há aqueles parlamentares que nunca ocuparam
5 

nenhum tipo de 

cargo eletivo, e acabaram conquistando um mandato, estes casos são comuns e típicos de 

eleições. No entanto, 

nesta categoria em se tratando da política alagoana, é importante ressaltar algumas 

especificidades como os apadrinhamentos, ligação com famílias tradicionais, e o exercício de 

alguma atividade que tenha notoriedade. 

É perceptível que o exercício de um mandato tende a impulsionar a carreira política, 

embora tenham a liberdade de angariar votos em todo o Estado, costumeiramente concentra-se 

em regiões onde se possui algum vínculo, seja político como foi exposto, econômico ou 

familiar, ou seja, os deputados se estabelecem em municípios cujos eleitores e lideres locais os 

apoiam. 

 
 

Origem familiar 
 

A origem familiar destaca-se, na medida em que 12 deputados possuem algum grau 

de parentesco com famílias tradicionais na política, com domínio de municípios nas regiões do 

estado, o que favorece no processo eleitoral, sobretudo nas alianças que são construídas 

estrategicamente para disputa, e posteriormente essas inter-relações influenciam no 

comportamento dos parlamentares, voltarei a esse assunto mais adiante. A análise desta 

variável tem como finalidade descobrir se os deputados tinha alguma ligação de parentesco com 

famílias de trajetória política, e uma herança tradicional no que compete ao poder político. 

Para isso foi levantado o histórico familiar simples de cada deputado. 

O estado de Alagoas sempre foi enunciado devido a grande influência de grupos 

familiares tradicionais no cenário político; famílias ligadas à terra e ao latifúndio, que exerciam 

– exercem –, na dinâmica da política alagoana, o controle por pouco absoluto; constatasse 

uma dominação tradicional
6 

weberiana, fortalecida principalmente pelo poder econômico. 

                                                           
5
 Entre os que nunca ocuparam cargo, 3 são filhos de políticos influentes no Estado, onde as famílias comandam 

municípios, os demais tem: 1 apresentador de programa policial, 1 funcionário público estadual, 1 pastor evangélico e 1 

superintendente do INSS. 
6
 Um dos três tipos puros de dominação idealizado por Max Weber (2007): tradicional, carismática e legal. 
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Poder econômico, faixa patrimonial. 

Esta categoria foi elaborada a partir da metodologia empregada por Rodrigues
7 

(2002), 

que em sua obra criou uma tabela para medir a faixa do patrimônio declarado pelos 

parlamentares ao Tribunal Superior Eleitoral. A faixa patrimonial é uma tentativa de mensurar 

os bens declarados, buscando uma maior compreensão quanto aos números finais. Importante 

ressaltar, que este não é um valor preciso, o que é declarado nem sempre corresponde ao real, 

isso ocorre devido à fiscalização exercida pela Receita Federal ou porque pode vir a ser um fator 

negativo para o eleitor, na hora de escolher um candidato. Considerando que nunca se declara 

mais do que se tem, tal variável é válida. 

 

 
 

Tabela - 2 Faixa Patrimoniais dos Deputados 
 

Faixa de Patrimônio Valor das Faixas Total Total % 

Baixo Menos de 200 mil 9 33,33% 

Médio Baixo 200 mil a menos de 500 mil 8 29,63% 

Médio Alto De 500 mil a 2 milhões 7 25,93% 

Alto Mais de 2 milhões 3 11,11% 

Total  27 100% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE 
 
 

Como se pode constatar, as faixas patrimoniais
8 são equilibradas, a diferença entre os 

que declararam possuir bens até 200 mil para os que possuem patrimônios de media baixa que 

vai de 200 a 500 mil, e media alta de valores até 2 milhões, é mínima. A faixa de renda 

com menos deputados é a alta, que corresponde a um patrimônio acima de 2 milhões de 

reais. Esses valores chamam atenção mediante o índice de desigualdade vivenciado no Estado. 

Acentuo que patrimônio não considera ganhos periódicos, tão pouco pode servir de 

parâmetros para a renda total que o parlamentar ostenta. 

 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano de 2013 das Nações Unidas, Alagoas é 

o Estado com segunda pior renda média per capita, com R$ 432,56. Na elaboração do Atlas, 

foram avaliados quesitos como renda, saúde e educação, em todos, os resultados são negativos, 

Alagoas caminha em meio aos contrastes, do crescimento econômico ostentado por uns e baixa 

qualidade de vida de parte da população. 

 

                                                           
7
 As faixas patrimoniais foi estabelecida por Leôncio Martins Rodrigues (2002), em seu trabalho: Partidos Políticos, 

Ideologia e Composição Social. Onde expõe a relação entre composição social e a orientação ideológica dos partidos, 

onde traçou o perfil das bancadas partidárias. 
8
 Importante Salientar, que o patrimônio declarado pelos deputados corresponde ao exercício de 2009, já que as eleições 

ocorreram em 2010. 
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Grau de instrução 
 

 

Durante a pesquisa o grau de instrução dos deputados a priori, envolvia a proposta de 

que a elite é altamente escolarizada, questionamento que foi confirmado mediante o fato de que 

a maioria possui diploma de nível superior, como está exposto na tabela. Porém, ao ser 

confrontado com o grau de instrução dos eleitores existe uma larga diferença, a maior parcela é 

analfabeta. 

 

 

Tabela 2 - Grau de Instrução dos Deputados 
 

Nível Escolaridade Nº Deputados Total % 

Ensino Fundamental Completo 1 3,71% 

Ensino Médio Completo 3 11,11% 

Superior Completo 18 66,66% 

Curso Superior Incompleto 5 18,52% 

Total 27 100% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE 
 

Em um Estado onde os indicadores sociais oscilam de forma negativa, a alta taxa de 

escolaridade dos deputados torna-se relevante, principalmente se somado a tradição familiar e 

ao poder econômico, só vem reforçar o caráter elitista presente na política de Alagoas. 

Todavia, este contexto também abrange o cenário nacional, demonstrando que a relação entre a 

posse do diploma e a ocupação de cargos públicos faz parte da história política brasileira. 

 
“O elitismo presente na formação educacional dos parlamentares 

brasileiros é uma característica que vem sendo reproduzida ao longo da 

história política nacional. Não obstante, se há quase que uma 

obrigatoriedade em se dispor de titulação universitária para vir a ser 

congressista e, mais ainda para participar da elite parlamentar, isso não 

significa ausência de espaços para a ascensão daqueles que não se 

enquadram nessa condição, ou mesmo para aqueles que, em suas 

biografias, não apresentam tradição familiar relacionada ao fazer 

política e/ou ao “saber formal” (MESSENBERG, 2007, p. 321). 
 
 

No entanto, embora haja exceções, como coloca Messenberg, vale realçar que a maioria 

dos parlamentares tem formação superior, e este fato está enraizado na construção do processo 

político do país, onde para ocupar determinado cargo administrativo era necessário ter 

conhecimento específico, o que contribuí-o para elitização do poder público, já que o acesso a 

este tipo de ensino era limitado. 

Em Alagoas, ter formação superior é privilegio de poucos. No caso da Assembleia 

Legislativa, a maioria possui diploma de nível superior, porém estes dados não condizem 

com a realidade da maior parte da população que mal conseguem concluir o ensino básico. 
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Este fato se reflete no grau de instrução do eleitor. 

Tabela 3 - Grau de Instrução do Eleitor 
 

Nível de Escolaridade Eleitores Total % 

Não Informado 1.438 0,71 

Analfabeto 325.009 15,9 

Lê e Escrever 472.014 23,2 

Ensino Fundamental Incompleto 651.018 32,0 

Ensino Fundamental Completo 90.178 4,43 

Ensino Médio Incompleto 265.775 13,0 

Ensino Médio Completo 160.309 7,8 

Superior Incompleto 29.522 1,45 

Superior Completo 39.063 1,92 

Total 2.034.326  

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE 
 
 

Como exposto na tabela, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dos 

2.034.326 eleitores alagoanos aptos a votar, 325.009 não sabem ler nem escrever, isso significa 

que cerca de 15,9% dos homens e mulheres com título de eleitor não frequentou a escola. 

Os dados ainda revelam que a maioria do eleitorado 651.018 é constituída por quem tem o 

ensino fundamental incompleto. Desse montante apenas 1,92% o que equivale a 39.063 mil, 

possui ensino superior completo. 

Das declarações até aqui expostas, levanta-se as seguintes questões: Até onde este 

quadro contribui para manutenção do poder desses grupos, sobretudo o favorecimento a 

alguns parlamentares? Quais os critérios de dominação empregados por estes grupos? Seria 

uma relação clientelista, a presença do neopatrimonialismo, ou um controle regido pela violência, 

e que encontra no medo e na impunidade, uma garantia de subsistência? Embora a relação do 

brasileiro com o voto seja frágil, atualmente, a uma possibilidade maior de acesso a informação 

permitido, que os eleitores, tenham uma maturidade política para escolher seus representantes. 

Porém este assunto envolve conjunturas que precisam ser analisadas no intuito de obter mais 

elementos para maiores generalizações. 

 
 
O comportamento dos parlamentares 

 

 

Após algumas considerações a respeito do perfil dos parlamentares, as reflexões se 

voltam para atuação dos mesmos na dinâmica legislativa. Importante esclarecer que os 
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trabalhos no que compete ao poder legislativo estadual são pouco numerosos, por isso também 

utilizamos estudos no campo do legislativo nacional, para análises a nível subnacional. 

 

Para definição dos parlamentares que compõe a elite da casa de Tavares Bastos, 

estabeleceu- se como critério a ocupação dos postos chaves, são eles: “presidente e secretários 

da mesa diretora, lideranças partidárias e de governo, presidente de comissões permanentes ou 

especiais” (MESSENBERG, 2007, p.312). A ocupação dos principais cargos internos 

possibilita aos parlamentares exercer influência sobre os demais colegas e consequentemente nas 

decisões que são tomadas. 

 

Os dados aqui apresentados resultam das propostas de projetos dos parlamentares da 

17º legislatura (2011 -2014), no caso de 2011 a março de 2013, foram analisados 242 

projetos
9
, e os resultados expõem aspectos interessantes com relação à atuação dos deputados. 

 
 
 
 

Tabela- 4 Projetos Apresentados (2011 a março 2013) 

Proposta Nº de Projetos Total % 

Aprovado 188 77,68% 

Veto total 18 7,44% 

Arquivado 36 14,88% 

Total 242 100% 
Fonte: Assembleia Legislativa de Alagoas 

 

 

Dos 188 projetos aprovados 42 partiram da mesa diretora, detentora do alto grau de 

relevância na casa legislativa devido à centralização decisória. Rocha e Costa (2012) ao 

entrevistar parlamentares de 12 assembleias legislativas sobre o poder de decisão das comissões 

constatou que na visão destes, as comissões são espaços para discussões de questões ligadas aos 

projetos, não de decisões, este último pertence à mesa diretora. 

 
“Em todas as respostas, os deputados justificaram a importância da 

Mesa Diretora pelo seu poder de influir ou determinar os rumos das 

decisões. Essa justificativa esclarece pouco sobre as razões da 

importância da Mesa Diretora, uma vez que acaba por cair em um 

argumento circular, (...) com base nas demais respostas é possível 

aventar a hipótese de que esse poder decisório tem origem nas 

prerrogativas reservadas aos membros da Mesa Diretora, sobretudo ao 

seu presidente, mais especificamente, o poder de exercer controle 

sobre a pauta sobre os recursos administrativos e financeiros sem os 

quais os parlamentares não podem exercer adequadamente seu 

mandato” (ROCHA & COSTA, 2012, p. 296). 
 
 
 
 

                                                           
9
 Em alguns projetos ocorreu uma dificuldade de identificar seu real estado de tramitação, por isso a não utilização de 

processos em abertos e vetos parciais na contabilização dos dados. 
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As colocações acima permitem mensurar o grau de influência que tem os parlamentares 

que pertencem a Mesa Diretora, reafirmando o poder de ocupação dos postos estratégicos, e 

consequentemente sucesso na aprovação dos projetos. No caso de Alagoas, não foge ao contexto, 

os deputados que ocupam a Mesa diretora são o centro das atenções, não somente pelo cargo, 

mas pelas constantes notícias nada lisonjeiras sobre desvios de recursos públicos. 

 

Outras 65 propostas aprovadas foram apresentadas por membros de comissões. A 

assembleia tem 12 comissões, como o número de cadeiras é de 27, faz com que os 

parlamentares participem em mais de uma, isso não significa agilidade ou solidariedade na 

tramitação, pois no interior, alguns deputados usam de suas posições para interferir nas 

emendas de outros colegas, principalmente se estas tendem a ir de encontro com os interesses 

que estes representam. Infelizmente na Assembleia Legislativa de Alagoas a uma dificuldade 

em ter acesso à informação com relação à atuação das comissões, o que dificulta uma melhor 

explanação a respeito das ações no interior do legislativo. 

 

No âmbito nacional, para os estudiosos do poder legislativo do sistema de comissões 

brasileiro, as discussões que envolve essa dinâmica institucional, parte do modelo americano, 

no entanto para o legislativo brasileiro as comissões não desempenha um papel  tão importante 

como para os norte-americanos. Logo, os modelos de organização legislativa (distributivo, 

informacional e partidário), que orientam os estudos sobre a organização do Congresso 

americano, são pouco úteis perante outros contextos institucionais, “mas são suficientemente 

robustas e flexíveis para serem adaptadas sob alguma parcimônia a outros cenários 

institucionais além do americano” (NASCIMENTO, 2012, p. 62). 

 

A nível subnacional o debate em torno da valorização das comissões não se difere 

do nacional, esta desenvolve um papel secundário. Embora a colocação de Messenberg (2007), 

ressalte que a ocupação de parlamentares nas comissões favorece o mesmo a compor uma elite 

parlamentar, é importante esclarecer que vai variar do grau de relevância da comissão, assim, 

destacamos quatro, são elas: Constituição Justiça e Redação; Orçamento, Finanças, 

Planejamento e Economia; Fiscalização e Controle e Ética, já que suas atividades propicia 

visibilidade sendo um caminho para ascensão dos deputados a elite. 

 

Quanto aos demais projetos, não foi possível medir com precisão o tema da proposta, 

mas o dado foi considerado válido, pois permitia a identificação do autor, elemento 

significativo no esforço para refletir a atuação dos parlamentares. Com base nas coligações 

formadas para o pleito de 2010, a ocupação das cadeiras ficaria da seguinte forma: 
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Tabela 5 - Resultado por Coligação 

Base 
 

Governista 

PP/PSC/PPS/DEM/PSB/PSDB. 11 40,74% 

 
 

Oposição 

PDT/PT/PMDB/PR/PRP/ 
 

PC do B/PT do B. 

11 40,74% 

 PRB/PTB/PSL/PHS/PMN/PTC 3 11,11% 

 PTN/PRTB/PV. 2 7,11% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral -TSE 
 

 
 

Embora o quadro demostre certa vantagem da oposição, sabe-se que após assumirem 

seus mandatos, essa formação torna-se incerta, pois entram em cena os arranjos políticos 

visando à ocupação dos principais cargos da casa e em uma interação mais próxima ao poder 

executivo. Esses acordos favorecem os partidos de pouca expressão, que vê nessas alianças a 

oportunidade de obter mais espaço. Neste jogo de estratégia, os governistas se destacam pela 

busca de uma base de sustentação estável, já que é muito mais tranquilo para o Governador 

legislar com o apoio do poder legislativo, como explica Felisbeno (2009). 

“Entre esses poderes, utilizando as palavras de Araújo (2001, p. 64), 

“(...) ocorrem negociações orientadas por regras e normas próprias; 

isso pode levar os legisladores a abrirem mão de direitos parlamentares 

em troca de vantagens obtidas em negociações diretas com poder 

Executivo” (ARAÚJO, 2001, p. 61 apud FELISBENO, 2009, p. 110). 
 
 

Porém, o comportamento das lideranças partidárias carrega caracteres interessantes, na 

assembleia a uma fragmentação de partidos, e muitos não tem uma bancada forte a quem 

recorrer, no entanto têm inter-relações que foram estabelecidas durante as campanhas é tem peso 

importante no posicionamento dos deputados, neste contexto surgem possíveis acordos em 

troca de apoio, assim, as atuações destes parlamentares giram em torno de questões 

individuais, pensando, sobretudo, a permanência no cargo. Ames (2003) ao refletir sobre a 

arena legislativa assinalava a fraqueza da relação entre partidos e sujeitos, que a defesa dos 

ideais partidários, não se fazem mais presentes facilitando as negociações em torno de apoio na 

relação Executivo-Legislativo. 

 
“Como o sistema eleitoral tende a gerar deputados individualistas 

organizados em partidos, e como os instrumentos tradicionais, de 

disciplina partidária são fracos, os presidentes e integrantes de suas 

bases de sustentação parlamentar precisam estar sempre reconstruindo 

maiorias. E construir maiorias exige mais do que do que o incentivo da 

distribuição de verbas- requer negociações. As negociações 

parlamentares se realizam simultaneamente em três frentes: dentro do 

partido, entre partidos e entre Executivo e Legislativo” (AMES, 2003, p. 
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294). 
 
 

A discursão em relação ao comportamento dos parlamentares é algo que permeia a 

ciência política, o surgimento do institucionalismo de escolha racional, deu um novo dinamismo 

às pesquisas no campo das instituições e de seus atores. Nessa corrente teórica, “alocam-se os 

procedimentos da economia neoclássica na formalização e racionalização das escolhas 

sociais” (RIBEIRO, 2012, p.94). Partindo da concepção que as instituições são compostas 

por sujeitos orientados segundo objetivos racionais, estes fazem suas escolhas 

estrategicamente, pensando em obter ganhos. 

 

Tais colocações são pertinentes para uma melhor compreensão no que condiz a atuação 

dos deputados. Embora existam as coalizões, os parlamentares se orientam conforme seus 

interesses, nesse sentido se beneficia a elite parlamentar, que se destaca pelo jogo de estratégias 

em busca de resultados positivos. Porém, só a abordagem institucionalista é insuficiente para 

explicar o comportamento político mediante sua complexidade, neste sentido os apontamentos 

elitistas ganham espaço, pois podem oferecer subsídios que agreguem novos sentidos para 

compreender a dinâmica política. É importante considerar a dimensão relativa às percepções, 

atitudes e valores dos atores políticos que, em parte, são moldadas no âmbito institucional, 

porém, também advêm de uma bagagem de experiência adquiridas em outros contextos, 

revelando a importância das pesquisas sobre as elites políticas. 

 

A interação entre Executivo e Legislativo na assembleia, é peça chave para manutenção 

da elite parlamentar. Á proximidade entre esses poderes vem sendo debatido constantemente  na 

ciência política, no que tange os Estados, o trabalho mais recente de Tomio e Ricci (2012) que 

ao analisar a dinâmica de produção de 12 assembleias legislativas no período de 1999 a 2006, 

realça uma forte presença do Executivo em Alagoas. 

 
“A primeira observação a ser feita é que os governadores e o poder 

Judiciário são ainda mais bem-sucedidos se comparados às propostas 

oriundas de deputados estaduais. Entretanto, cabe salientar que há 

diferenças significativas entre os estados. Em Minas Gerais, por 

exemplo, a taxa de sucesso dos governos é elevada, porém menor que 

a encontrada para os demais casos e até menor que a do poder 

executivo federal. Em outros estados, porém, a capacidade de 

aprovação de projetos legislativos iniciados pelo poder executivo é 

quase que total, como em  Sergipe e Paraíba, ou superior a 90%, 

como no Ceará, Santa Catarina, Amapá e Alagoas” (TOMIO & 

RICCI, 2012, p. 199). 
 
 

Destaco, que o cenário apresentado pelos pesquisadores não corresponde à atual 

legislatura, toda via serve de questionamento para uma melhor reflexão a respeito do 

funcionamento da casa. Ao analisar os dados, constatou-se a derrubada de 6 vetos do 
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Executivo, destes 3 foram por unanimidade, tal resultado levou o Executivo a recorrer a 

justiça pedindo a anulação da decisão, expondo uma relação de instabilidade entre os poderes. 

O que norteia essa relação é a disputa por poder, o executivo vem encontrando 

obstáculos devido à desarticulação da base governista, o papel do governador em Alagoas já não 

tem a mesma influência decisiva como a expressa por Abrúcio (1998), o legislativo vem 

conquistando espaço e se tornando peça fundamental nas decisões. Nesta arena, a elite 

parlamentar sai ganhando, o poder de articulação dos deputados tornou-se decisivo para a 

condução da casa. 

Importante lançar mão do seguinte ponto, se analisarmos o contexto que envolve os 

poderes Executivo e Legislativo, quem detêm mais força no Estado? Como a pesquisa está 

no início é precipitado levantar conclusões, é necessário uma análise de aspecto mais 

aprofundado, toda via a relação entre elite e executivo é um elemento forte na tentativa de 

compreender não somente o funcionamento da casa, mas dinâmica do poder legislativo estadual 

de Alagoas. 

 
 
Considerações finais 

 

O presente artigo foi um esforço em compreender como atua o seleto grupo de sujeitos 

que dita o funcionamento na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deve-se considerar que as 

colocações apresentadas correspondem a pouco mais de dois anos da 17º legislatura. A partir 

das primeiras análises, constatou-se a necessidade de expandir o recorte da investigação para 

mais duas legislaturas, (15º e 16º) com o intuito de obter resultados mais precisos quanto ao 

objeto, assim como dos questionamentos levantados. 

As observações preliminares demostram que a elite parlamentar está embasada na 

experiência política, na tradição familiar, no elevado poder econômico, e no alto grau de 

instrução dos deputados, destacando-se pelo poder de articulação. Taís características reforça o 

discurso sobre a presença de grupos políticos dominantes em Alagoas. 

A interação entre Executivo-Legislativo é moldada pela instabilidade que cerca os 

lideres partidários, o posicionamento dos parlamentares é orientado conforme questões 

individuais, não por suas bancadas, o que propicia uma disputa entre os poderes. O que foi 

exposto neste trabalho é o primeiro passo para refletir a estrutura do poder legislativo estadual de 

Alagoas. 
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DEMOCRACIA DELIBERATIVA: AS DIFICULDADES DO EXERCÍCIO E DA 

PARTICIPAÇÃO FEMININA
1
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Astrid Sarmento Cosac
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RESUMO: Este artigo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, com os dados obtidos durante uma bolsa de iniciação 

científica PROEX, orientada pelo Prof. Dr. Leonardo Avritzer. E tem como objetivo fomentar 

a discussão sobre a participação e representação nos conselhos deliberativos, seus limites, e a 

condição da atuação da mulher nestes espaços. Além da tentativa de elucidar alguns 

conceitos, argumentos e reflexões sobre representatividade política, interação face a face 

destacando o papel da mulher nestes espaços. A pesquisa ocorreu no Conselho Municipal de 

Saúde de Juiz de Fora em Minas Gerais. As estratégias utilizadas foram a realização de algumas 

entrevistas, análise da ata da plenária e filmagem da sessão realizada no conselho no ano de 

2011. Os dados levantados são interpretados com base na literatura sobre o tema da 

deliberação e da participação feminina em instâncias decisórias. Com destaque para as 

interações sociais a partir dos discursos dos atores e dos grupos que se formam dentro do 

conselho. Após apresentar alguns pontos negativos sobre a democracia deliberativa e alguns 

limites da efetividade da participação, destaca-se como a presença feminina se manifesta neste 

cenário. 

 
 
 
 
 

Palavras-chave: Participação; Democracia; Gênero. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

 
Este artigo é fruto de duas pesquisas desenvolvidas durante a graduação com o 

Professor e Orientador, Doutor Raul Francisco Magalhães
3
. Em um primeiro momento, no 

projeto financiado pela FAPEMIG, intitulado: “Democracia e debate: questões teóricas e 

contextos empíricos”. Em um segundo momento, em parceria com a Universidade Federal de 

Minas Gerais em um PRONEX com pesquisadores e colaboradores de universidades brasileiras 

e estrangeiras (França, Portugal e EUA), produziu-se a pesquisa “A dinâmica da 

participação local no Brasil”, coordenada pelo Professor Doutor Leonardo Avritzer
4
. 

 

Após inserção nesta área de pesquisa, foi desenvolvido um terceiro trabalho, na 

UFJF, durante o ano de 2012, abordando a democracia no âmbito local, participando do 

projeto de pesquisa: “A política local na percepção dos vereadores: trajetórias, opiniões e 

atitudes das elites parlamentares municipais” da Professora Dra. Marta Mendes da Rocha
5
. O 

objetivo consiste em discutir o contexto da participação dentro do Legislativo e a relação 

deste com o Executivo, em nível municipal, tentando conhecer o funcionamento interno das 

instituições envolvidas nesses processos. 

 
Embasado no conhecimento adquirido nas pesquisas supracitadas, este trabalho propõe 

apresentar conceitos, argumentos e algumas reflexões sobre participação, deliberação, 

representatividade política, interação face a face e o papel da mulher nestes espaços. Sendo 

assim, optou-se por um viés ensaístico para discorrer acerca das reflexões ainda incipientes. 

 

É importante ressaltar nesta introdução que passados quase 25 anos da promulgação 

da Constituição de 1988, considerada o marco principal de criação de um sistema 

descentralizado e participativo quanto à gestão de políticas sociais, é que, diversas redes de 

movimentos sociais e ONGs buscam alargar o âmbito de discussão sobre as reformas políticas 

para incluir o debate dos mecanismos de democracia direta e participativa. (PONTUAL, 2008). 

 

Desta forma, propõem-se pensar na participação política da mulher tendo em vista às 

conquistas originadas principalmente a partir da década de 70 e que atualmente culminam 

na pequena, porém crescente, inserção feminina nos espaços democráticos. Bom exemplo desta 

tendência é a lei de cota feminina, que reserva vagas para mulheres nas candidaturas dos 

                                                           
3
 Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política 

pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciência Política pelo IUPERJ. Atualmente é professor 

associado 3 da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
4
 Este autor é referência internacional na temática de Participação Democrática. 

5
 Doutora e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
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partidos políticos. Mesmo com baixa adesão, a cota feminina pode ser considerada uma 

conquista. Tanto o conselho pesquisado quanto a participação feminina expressam fortes 

relações assimétricas de gênero e para além dele. 

 

A base empírica do trabalho é o Conselho Municipal de Saúde (CMS), em Juiz de 

Fora M.G., onde é possível observar a presença feminina em um espaço historicamente 

marcado pela presença predominantemente masculina. No caso deste conselho em específico, 

inicialmente saltou à observação, o fato do Conselho ser presidido por uma mulher, assim 

como a ouvidoria, cargos com elevada participação no cotidiano do conselho. 

 

Para fundamentar a análise pretendida faz-se necessário uma breve apresentação de como 

se dão os debates no CMS, seus aspectos discursivos, relacionando-os às situações ocorridas no 

CMS apoiados em falas registradas em atas, além de trechos de entrevistas. Estas foram 

realizadas com representantes da sociedade civil, ONGs, e do próprio CMS. 

 

Em seguida, algumas constatações acerca da democracia deliberativa, apontando alguns 

de seus limites o que dificulta ainda mais a participação feminina. 

 

Cabe ressaltar a colaboração dos entrevistados e principalmente da Ouvidora e 

Conselheira Samantha Maria Borchear, que disponibilizou documentos e informações 

fundamentais para a construção deste artigo, além de autorizar a utilização do seu nome neste 

trabalho. Samantha possui um considerável conhecimento acerca do CMS, exerceu dois 

mandatos de quatro anos. Posteriormente se retirou das atividades para se candidar a vereadora 

em 2012 pelo PCdoB. 

 

Outro aspecto curioso é que dos trabalhos que se tem conhecimento, verificou-se 

uma inexpressiva presença de autores homens que abordam especificamente o tema da 

participação feminina nestes espaços. 

 

Contudo, segue adiante algumas considerações quanto às estratégias e metodologias 

utilizadas como base para a produção do ensaio. 

 

1 SÍNTESE DOS MÉTODOS 
 
 
 
 

Esse trabalho é constituído de uma revisão bibliográfica parcial dos autores referência 

no tema da participação dialogando com a presença feminina nestas instâncias democráticas. 

Tenta analisar atas e discursos à luz dos conceitos chaves, o comportamento característico nas 

plenárias e a participação feminina, permitindo um esboço da realidade dos conselhos e 

decisões, alguns limites da efetividade da participação e como a presença feminina se manifesta 
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neste cenário. 

 

Também é utilizado como instrumento filmagens das plenárias do CMS juntamente 

com a análise da filmagem da mulher durante as reuniões e votações. Complementarmente, 

ocorreram entrevistas semiestruturadas com mulheres ocupantes dos cargos de relevância em 

ONGs e do próprio CMS. O intuito foi conhecer em que grau os ocupantes dos cargos se 

sentem representantes e/ou representados em relação aos segmentos a que pertencem. 

 

Após reunião dos dados levantados efetuou-se uma reflexão comparativa destes com 

estudos já elaborados pela PRODEP - Projeto Democracia Participativa/UFMG. 

 

Além do material citado, é apresentado um quadro quantitativo discriminando por gênero 

os integrantes do CMS, também fornecido pela ouvidora de saúde. 

 

Para apresentar o material empírico recolhido durante a pesquisa adotou-se a estratégia 

de abordar paralelamente alguns conceitos teóricos e passagens ocorridas no CMS, 

estabelecendo uma narrativa que tenta correlacionar citações de autores, entrevistas e alguns 

dados coletados, a fim de contextualizar as circunstâncias tanto das relações de poder 

estabelecidas no conselho quanto à participação feminina. 

 

2 IDEXICALIZAÇÃO E INTERAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 

Ao propor uma análise da participação feminina no CMS é necessário enunciar como 

funciona a dinâmica das plenárias. É fundamental atentar para a questão dos discursos dos 

interlocutores, este é o principal instrumento por meio do qual são construídos acordos, 

identifica-se a ação dos indivíduos e percebem-se as interações ocorridas no jogo face a face no 

CMS. Trata-se de compreender o aspecto relevante que caracteriza boa parte da realidade nestas 

instâncias decisórias. 

 

Sobre a deliberação pública devemos salientar ser algo que interfere nas formas através 

das quais o governo municipal elabora e executa suas políticas. Sendo assim, pretende-se 

valorizar aspectos qualitativos e quantitativos de dados e discussões a cerca do processo 

democrático. 

 
 

 

2.1 Indexicalização 
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Uma referência basilar para observar espaços discursivos é o conceito de 

indexacalização, que é a forma com que os atores sociais compartilham a ideia da existência 

de uma realidade de referência que é idexicada (GARFINKEL; SACKS 1986), ou seja, uma 

realidade que adquire um sentido específico na interação, permitindo aos atores discutirem os 

tópicos, na suposição de que os interlocutores da interação conseguem saber o significado dos 

termos utilizados no discurso, sem que haja uma referência discursiva a determinado tópico, 

todos absorvem o significado, mesmo que o termo específico não seja pronunciado. 

 

Por outro lado, o modo de indexicar um tópico é o mesmo que subjetivar um assunto 

ou tema durante um discurso realizado pelos membros em interação no decorrer da plenária. A 

partir de uma ordem indexicalizada, os indivíduos definem suas atitudes, com base nas 

experiências e trajetória individuais, sejam elas de cunho intelectual ou de experiência de mundo. 

(MAGALHÃES, 2009). Portanto, o termo indexicado pode assumir diferentes significados a 

nível individual. 

 

“Os fatos cotidianos acessados pelos atores são um meio de explicar o sentido de uma 

ação e de emprestar coerência aos cursos dessa ação.” Dessa maneira, as interações de 

linguagem tomam um lugar crucial para orientar os agentes, que de certa forma são o objeto de 

análise que nos move. (MAGALHÃES, 2009). 

 

Como observado no Relatório elaborado para a FAPEMIG “Democracia e debate: 

questões teóricas e contextos empíricos” detectou-se que o CMS apresenta na sua composição 

cidadãos com níveis bem distintos na capacidade de argumentar, o que ocasiona o monopólio 

da fala pelos mais articulados, gerando uma dinâmica mais eficaz de cumprimento dos seus 

objetivos de pauta. 

 

O Processo de organização das interações nesses espaços institucionais, ao ser distinto, 

gera também efeitos mais complexos para deliberação. No caso das audiências da 

câmara os limites claros ao monopólio da palavra permitem que uma gama maior de 

argumentos seja colocada publicamente, ou seja, os agentes podem indexicalizar, dar 

um sentido na interação e, portanto subjetivizar e compartilhar o uso da linguagem, 

por meio do maior número de argumentos possíveis. Nos Conselhos a tendência é de 

que rapidamente um argumento assuma o centro do campo do debate, fazendo com 

que as interações gravitem em torno desse. Nas audiências públicas vários agentes 

disputam o  centro do campo retórico propondo enquadramentos distintos, não 

aceitando ao argumento do outro. (MAGALHÃES e SOUZA 2004:57). 
 
 
 

Assistindo as filmagens da plenária, percebe-se que os indivíduos ao discursarem se 

apropriam do termo indexicalizado anteriormente, principalmente nos momentos de exaltadas 

discussões geradas por desentendimentos internos de cunho ideário e/ou partidário. 
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2.2 Interações 
 
 
 
 

Quanto ao conhecimento técnico, verificou-se um bom exemplo de sua utilização no 

discurso. Durante uma das reuniões que debatia o tema da inclusão de Juiz de Fora na listagem 

para o consórcio da ACISPES – Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra, 

que tem como objetivo central, desafogar a cidade de Juiz de Fora dos atendimentos relativos 

à saúde dos usuários das pequenas cidades do entorno. 

 

Em um determinado momento da discussão, lê-se na ata: “já foi dito aqui pelo 

Diretor Executivo da ACISPES que não tem condição (...)” após uma longa apresentação em 

Datashow sobre o que seria este consórcio, exaltando o conhecimento técnico e autoridade 

do cargo do interlocutor. (cabe destacar que as informações apresentadas nos slides não foram 

citadas em ata). 

 

Outra característica, tanto da câmara quando dos conselhos, é a importância dos 

argumentos técnicos. Mesmo que os temas tratados possam envolver argumentos 

morais e políticos há sempre a necessidade de respaldá-los com argumentos 

técnicos. (MAGALHÃES e SOUSA 2004:57). 
 
 
 

Em alguma medida a fala orienta e pauta os discursos subsequentes e mais que isso, 

orienta consideravelmente a ação dos agentes. A interação dos atores é condicionada pelo 

contexto em que se dá a participação. 

 

Observa-se que na sociologia contemporânea, uma referência importante é Dubet, de 

forte inspiração na Teoria da Ação weberiana. Esta não é a temática principal deste artigo, 

mas se faz relevante dado que a fala e as ações sofrem influência das interações que 

ocorrem dentro dos grupos, no caso, as reuniões do conselho. 

 

O que se nota, é que tanto a indexicalização quanto o argumento técnico são 

condicionantes importantes no que se refere ao modo de interação dos indivíduos. No intuito 

de uma deliberação participativa, atores com maior capacidade de discurso prevalecem, assim 

como aqueles que possuem alguma autoridade técnica do tema em debate. Estas contingências 

interferem nas interações comprometendo a participação de alguns representantes em 

detrimento de outros. Permitindo que se verifiquem diferentes níveis de participação em um 

mesmo conselho, como é o caso do CMS. 

 
 

 

3 DEMOCRACIA DELIBERATIVA 
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Um fato importante dentro do contexto que envolve participação é a possibilidade de 

deliberação nestes espaços. Um aspecto considerável contempla os níveis argumentativos de 

base técnica ou moral, estes possuem chances distintas de persuasão. 

 

Na ata analisada constata-se certa recorrência de frases de impacto moral para com 

os usuários e a sociedade civil organizada presentes em plenária. Os discursos são sempre 

envoltos de emoção e falas eloquentes. Aspecto interessante é que através da comparação entre 

ata e filmagem, notam-se como o movimento corporal, as emoções e falas inteligíveis ou 

danosas ficam de fora dos registros escritos, apesar de ser aspecto constitutivo dos recursos 

de persuasão praticados pelos atores. Uma boa referência sobre a questão pode ser percebida 

nos trabalhos analisados por Uriella Coelho Ribeiro na PRODEP, durante suas pesquisas em 

Conselhos e no Orçamento Participativo de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais. Sobre os 

espaços deliberativos cabe citar: 

 
 
 

A deliberação, conquanto possa ser um processo que dependa da subjetivação pelos 

agentes de determinados temas e suponha um juízo dos mesmos sobre eles, conforme 

interpreta a tradição individualista, é, para, além disso, o resultado de um processo 

interativo retoricamente mediado, onde os juízos subjetivos são moldados pelos 

argumentos postos no campo retórico. Mais exatamente os juízos dos agentes são 

dependentes dos processos de interação onde tópicos que orientam são lançados. 

Com efeito, por deliberação estamos pensando em pessoas comuns, que nas interações 

vão percebendo os quadros de decisão e orientando-se para eles. Essa orientação segue 

sempre uma situação discursiva que forma o curso de ação. (...). A teoria democrática 

se ocupa de como os agentes podem conhecer discordar ou concordar em pontos de 

conflito e consenso num espaço político. (MAGALHÃES, 2007:8). 
 
 
 
 

O que remete ao conceito utilizado por Avritzer, efetividade deliberativa “a 

capacidade efetiva dessas instituições influenciarem, controlarem e decidirem sobre 

determinada política pública, expressa na institucionalização dos procedimentos, na 

pluralidade da composição, na deliberação pública e inclusiva, na proposição de novos temas, 

na decisão sobre as ações públicas e no controle sobre essas ações.”(CUNHA, 2007). 

 

Como instrumento democrático, os conselhos permitem o acesso à participação que 

possibilita a tomada de decisões por parte da população, normalmente segmentos sociais 

organizados e mobilizados. Porém, no artigo de Archon Fung e Joshua Cohen, “Democracia 

radical” são destacados dois pontos importantes, que podem ser apropriados nesta análise, 

como possíveis “entraves” ao sucesso da tomada de decisões por parte dos conselhos. 

 

A preocupação em ampliar a participação deliberativa, e a redução da capacidade de 
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deliberação ampla que atenua o exercício do poder e compromete a participação deliberativa de 

alta qualidade, reduzindo seu impacto no exercício do poder (FUNG; COHEN 2004), ou seja, 

devido à ampliação da participação, a tomada de decisão é mais lenta, retardando os possíveis 

resultados de determinada política pública ou ação, no limite compromete a participação, para 

Álvaro de Vita, quanto maior o grupo menor a participação. 

 

Para agravar o quadro, outro ponto importante são as disputas pelos assentos nos 

conselhos, esses, podem ou não serem marcados por uma distribuição desigual entre os grupos, 

sendo os mais “organizados”, os que detêm mais recurso, poder e visibilidade, portanto 

acessam e ocupam os conselhos. (TATAGIBA, 2002). Lembrando que as mulheres geralmente 

fazem parte destes grupos citados. 

 

Por analogia, é cabível comparar os grupos mais organizados e mobilizados com os 

atores citados no item 2.2, onde os mais articulados detêm a fala nas plenárias, ratificando 

relações assimétricas verificadas nas interações dentro destes espaços, bem como as diferenças de 

autoridade técnica e de retórica persuasiva como aspectos de grande influência nas decisões. 

 

Além das disputas outro ponto que não se pode deixar de destacar é que durante a 

sessão, a visibilidade dos agentes ocupantes de determinados cargos, como a figura da 

presidente que apesar de fazer uso generoso da palavra, não era a principal protagonista do 

debate. Era perceptível o desrespeito do direito a fala em relação a presidente do CMS. 

Percebe-se que existe um arranjo no qual há conselheiros com protagonismo maior que a 

presidente. 

Observando que com a indiferença ao exercício de controle do tempo de fala, os 

atores envolvidos na interação discursiva em plenária tendem a ocasionar reuniões com mais 

de quatro horas de duração. Ao final da plenária, sem quórum, o que não impediu a certeza 

tácita entre os representantes de que o procedimento não seria contestado, encerraram-se as 

deliberações acerca dos principais temas de pauta, sem a presença da maioria. 
 

É comum nas reuniões e registros de atas, o baixo quórum, muitas vezes sob a 

justificativa do “avançado da hora”, fato que ocorre nas duas plenárias observadas, pois a 

maioria dos representantes do conselho que dependiam de transporte coletivo já haviam se 

ausentado da reunião. 

 

Durante a entrevista com a ouvidora quando questionada a cerca da votação ser 

realizada sem quórum a respondente nos relatou: 

 
 
 

“(...) o regimento prevê quórum só para abrir reunião, não prevê quórum pra 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 29 

terminar, tinha realmente poucas pessoas.” 

 
 

 
Devemos lembrar que o “uso mais livre da palavra como no caso dos conselhos 

municipais, nos quais o monopólio da fala se instala entre os mais aptos ao discurso, 

produzindo resultados perversos a deliberação” (MAGALHÃES, 2000), pode ser 

intensificador do baixo quórum, associado à falta de controle do tempo por parte da presidente, 

que estende a reunião e faz com que os usuários de transporte coletivo tenham que se retirar. 

 

Vale ressaltar outro ponto fundamental, a discussão sobre autonomia utilizada pelos 

representantes do Conselho no trabalho realizado por Luciana Tatagiba e Ana Cláudia 

Chaves Teixeira que fizeram entrevistas com diversos representantes de movimentos sociais, 

do poder executivo e com vereadores. Pode-se observar na análise das autoras que na fala dos 

respondentes surgem pontos igualmente observados no discurso de muitos representantes no 

CMS de Juiz de Fora. 

 
 
 

Falar sobre a autonomia dos movimentos, portanto, significa perguntar sobre a natureza 

dos vínculos que os movimentos são capazes de estabelecer com os demais atores do 

sistema político, significa perguntar até que ponto eles são capazes, nessa relação, de 

escolher os seus interlocutores em função das suas agendas, de defender seus 

interesses, de definir os objetivos da interação, e até que ponto eles pautam ou são 

pautados. A autonomia pode existir mesmo em um contexto no qual os movimentos 

mantenham vínculos constantes e permanentes com outros atores como partidos, 

sindicatos, governo, vereadores, deputados, aliás, esses vínculos e contatos se 

mostraram fundamentais em vários momentos. (TATAGIBA; TEIXEIRA, 2006). 
 

Outro trecho da entrevista realizada com a ouvidora de saúde do município de Juiz de 

Fora representa bastante à ideia que alguns representantes têm sobre a autonomia do CMS: 

 
 

 
“(...) o conselho ele é autônomo independente, tem poder deliberativo 

normativo e fiscalizador mais é vinculado à gestão publica, ser vinculado não 

quer dizer ser cooptado e nem ser manipulado é o que as pessoas confundem e 

nem significa que ele é autoritário porque tem pessoas também que acha né que 

tem que ter choque entre os poderes eu acho que tem que ter consenso (...).” 

 
 
 

Sobre as relações movidas por demandas, podem-se perceber traços bem aparentes 

das relações interpessoais com vereadores e figuras influentes na política local para conseguir 

benefícios comunitários ou pessoais. Conforme observado no trabalho de Luciana Tatagiba e 

Ana Cláudia Chaves Teixeira: 
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É possível até dizer, com base nas entrevistas, que os espaços informais são mais 

valorizados pelos movimentos. Há uma avaliação positiva, por parte dos 

movimentos sociais e de certos integrantes do poder público, das relações pessoais 

como forma de encaminhamento de demandas, que no caso das subprefeituras fica 

ainda mais facilitado pela proximidade física. (TATAGIBA; TEIXEIRA, 2006). 
 

 
 

A presença de práticas como estas, de certa forma esvaziam e enfraquecem os 

conselhos, criando uma rede de relações paralelas, tornando os conselhos, um local que 

possibilita o ganho de benefícios pessoais. Segundo a ouvidora Samantha: 

 
 

“(...) existe uma divisão muito grande de forças políticas mais existe 

sim pessoas que usam de funções delegadas a elas com confiança 

compromisso carisma e união de grupos e usam isso pra poder 

favorecer no aspecto pessoal e através de um político determinado, mas 

eu não vou falar o nome porque na hora que eu fala eu vou falar é pra 

explodir o balão mesmo.” 

 
 

Na temática da valorização das relações pessoais como forma de encaminhamento de 

demandas pessoais ou de determinado grupo, podemos perceber no texto de (TATAGIBA; 

TEIXEIRA, 2006), que este fato está intrínseco nas relações entre representantes e 

representados, e tem como tensão latente, a repulsa quanto aos laços partidários e ao 

compromisso com os governos, o que se observa no trecho de uma entrevista realizada no 

trabalho de Tatagiba e Teixeira: “Eu sempre tive na minha cabeça que movimento popular não 

se mistura com movimento político. Isso é uma concepção minha, porque eu não quero ficar 

atrelado a ninguém”. 

 

O ponto em questão é observado da mesma maneira em entrevista realizada com a líder 

de uma ONG de conscientização da cultura negra. Quando a respondente foi questionada sobre 

manter alguma ligação com algum político específico, respondeu: 

 
 

 
“Nós somos apolíticos nada de político no meio da gente.” 

 

 
 
 

Permeando o contexto abordado, verifica-se algo com relação às formas de poder. No 

estudo de 1992 de Antropologia Política da autora Karina Kuschnir “O Cotidiano da Política” 

onde votos são trocados por assistencialismo, que remete ao clientelismo, e também ao 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10704613


GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 31 

coronelismo (atentando para o contexto histórico do termo) consagrado por Vítor Nunes Leal. 

 

Levantando este debate, deixo para reflexão os questionamentos apresentados por 

Luciana Tatagiba e Ana Cláudia Chaves Teixeira em seu artigo: 

 

 
 
 

(...) o papel atribuído às relações pessoais como forma de obtenção de bens públicos, 

por parte de atores que se construíram como sujeitos políticos tendo como bandeira à 

afirmação dos direitos, da cidadania? Qual a importância que os movimentos sociais 

atribuem a essa relação pessoal com os representantes do estado, e de que forma 

esse reconhecimento estatal influencia ou altera sua disposição de participar? Da 

mesma forma, quais os riscos dessa estratégia que ao mesmo tempo em que defende a 

abertura de canais institucionalizados de participação, mobiliza os canais tradicionais 

de intermediação de interesses? Em que medida estaria em jogo uma redefinição da 

dinâmica clientelista, onde os espaços de participação passam a integrar – ao invés 

de confrontar – a lógica das relações privadas? . (TATAGIBA; TEIXEIRA, 

2006:233). 
 
 
 

Constatando todas as problemáticas de se exercer um conselho com caráter 

participativo e deliberativo dentro do contexto da democracia nos moldes conhecidos, deve-se 

refletir que a gama de dificuldades encontradas nestes espaços, quando percebidas pelo 

prisma da desigualdade de gênero se intensificam. É cabível destacar que para a mulher este 

exercício democrático é ainda mais inóspito. Além das dificuldades inerentes ao arranjo 

deliberativo. Para elucidar esta reflexão faz-se necessário mencionar sinteticamente a trajetória 

da mulher na política, as relações assimétricas, a dominação masculina e o comportamento da 

mulher no que tange as suas atividades no âmbito pessoal e familiar. 

 

4 A MULHER 
 
 
 
 

Partindo da verificação de uma relação assimétrica entre os atores devido à 

capacidade retórica e técnica, e entre grupos devido à organização e mobilização no CMS é 

que se pretende expor algumas considerações quanto à participação feminina nestes espaços. A 

mulher diante deste contexto, caracterizado por relações de poder, participa das deliberações, 

carregando consigo os estigmas sociais de sua condição de gênero. 

 

Um ponto central nesta análise não é a participação quantitativa das mulheres nos 

conselhos, pois existe uma participação feminina substancial nos sítios deliberativos, 

realidade um pouco diferente do que aquela verificada no mundo da política propriamente dita. 

 

De acordo com Uriella Coelho Ribeiro (2011) “não se trata de uma questão 

numérica”, mas da falta de recursos materiais necessários. Além disso, os espaços não 

apresentam uma igualdade palpável de “oportunidades a todos os participantes ao 
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compartilhar um conjunto de valores que não localizam o feminino como sinônimo de político” 

(RIBEIRO, 2011). 

 

Em Juiz de Fora, é possível perceber na história recente movimentos de estímulo à 

participação nestes espaços como, por exemplo, nas duas gestões de Tarcísio Delgado, do 

PMDB (1997-2004), antecessor do Prefeito Custódio Mattos. Durante tais gestões, houve um 

trabalho forte em políticas de promoção da participação nos conselhos (ALMEIDA, 2006). 

 

Apesar de existirem indícios de que as desigualdades de gênero são reproduzidas 

nestes espaços, verificou-se uma exceção à regra no caso do CMS, que era presidido por 

uma mulher, além do cargo na ouvidoria, também ocupado por uma representante feminina. O 

que é um fato incomum visto que estes cargos costumam ser ocupados por homens. 

 

Como podemos observar no quadro a seguir, realmente não se trata de quantidade. Há 

uma pequena diferença entre homens e mulheres, sendo cinco homens a mais. 

 
 

Quadro 01 – Quantitativo de conselheiros por gênero 
 

CONSELHEIROS EFETIVOS 

 FEM. MASC. 

TOTAL POR GÊNERO  23 28 

TOTAL GERAL  51 
 

*FONTE: Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora (2011). 
 
 
 

Vale lembrar que este trabalho é um estudo de caso e os dados do quadro acima não 

podem ser adotados como padrão estatístico. 

 

Existem ainda conselheiras e usuárias, mas a relação de poder ocorre de uma 

maneira diferente. Pelo que se observou, durante a participação em algumas reuniões, a distinção 

por gênero, é relacionada ao ambiente machista que permeia os espaços deliberativos e políticos. 

 

Independente do relativo equilíbrio quantitativo entre gêneros no CMS cabe destacar que 

no mundo da política, a presença feminina não é tão expressiva. Porém como relata Young, os 

grupos sub-representados de minorias devem se sentir contemplados por representação nos 

espaços sociais e políticos. Pensando de forma a incluir as mulheres nestas minorias 

representadas. Uma boa forma de pensar o problema é: 

 
 
 

 
Por essas razões, muitas propostas recentes de maior inclusão política nos processos 

democráticos defendem medidas que propiciem maior representação dos grupos sub- 

representados, especialmente quando esses grupos são minorias ou estão sujeitos a 
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desigualdades estruturais. Ativistas dos movimentos de mulheres de muitos cantos 

do mundo, por exemplo, apontam que legislaturas ocupadas majoritariamente por 

homens não podem representar devidamente as mulheres. (...). Na maior parte dos 

sistemas políticos, as mulheres ocupam uma pequena proporção dos cargos públicos 

eleitos, bem como estão relativamente pouco presentes nas posições de poder e 

influência na vida pública e privada de modo geral. (YOUNG, 2006:169) 
 

 
 
 

No Brasil, há cotas para mulheres nos partidos políticos. Para Young “uma forma 

importante de promover maior inclusão de membros dos grupos sociais sub-representados se 

dá por meio de dispositivos políticos destinados especificamente a aumentar a representação de 

mulheres, pessoas da classe trabalhadora, minorias raciais ou étnicas, (...) esquemas como 

cotas em listas partidárias, representação proporcional, cadeiras parlamentares reservadas e 

delimitação de distritos eleitorais especiais (...).” 

 

Uma demanda importante e fundamental para se vivenciar os espaços deliberativos 

é a disponibilidade de tempo para participar, as mulheres enfrentam uma dificuldade 

específica. Elas relatam as duplas e muitas vezes triplas jornadas de trabalho, tendo que 

cuidar do marido, dos filhos, da casa e ainda exercer sua profissão. 

 

Desta forma, a participação feminina em conselhos, associações, movimentos 

partidários, ativistas, dentre outros, torna-se quase inviável. 

 

O acúmulo de tarefas advém da crescente ocupação feminina de espaços extra 

domésticos, sem abandonar suas atividades domesticas. Na contra mão desta tendência, a 

atividade doméstica masculina parece incipiente. 

 

“Olhando para o cenário nacional, esta questão se repete. A Fundação Perseu 

Abramo (2004) aponta que 96% das mulheres são as principais responsáveis pelos afazeres 

domésticos em geral, sendo que 45% dessas mesmas mulheres também trabalham para 

sustentar a família.” (RIBEIRO, 2007). Outra pesquisa recente realizada por Luciano 

Fedozzi (2007) apontou que as mulheres que participam são as que se encontram sem 

compromissos matrimoniais, isto é, mulheres solteiras, viúvas ou separadas. 

 

Não podemos deixar de reconhecer a complexidade de fatores e variáveis que 

conformam o fenômeno da participação política, mas também devemos lembrar que uma de 

suas mais importantes causas diz respeito ao perfil socioeconômico dos participantes. Pesquisas 

em diferentes países atestam a importante correlação entre educação, renda e ocupação, cuja 

combinação positiva permite maior propensão, interesse, capacidade e disposição à participação 

política. (ALMEIDA, C. 

C. R.; LÜCHMANN, L. H. H., 2010), além disso, ainda cabe ressaltar a existência de pesquisas 
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que incluem a este conjunto de variáveis, a questão do gênero. 

 

Diante do breve levantamento realizado, é possível inferir que para participar 

politicamente, mulheres e homens devem desenvolver a existência de valores compartilhados, e 

não aqueles que segregam por gênero as possibilidades de ascensão ao poder e ao mundo da 

política. Um objetivo virtuoso certamente é perceber a paridade participativa, pressupondo o 

reconhecimento de todos, e quando se diz todos, isso significa mulheres e os homens como 

detentores de um status social equitativo. 

 

 
 

(...) precisamos incluir os membros da sociedade no processo de deliberação e 

debate, fazendo com que haja de fato a presença de mulheres e homens, sendo as 

maneiras destes agirem e pensarem (maneiras conhecidas social e culturalmente como 

propriamente femininas ou masculinas) respeitadas e reconhecidas. Uma paridade 

não numérica, mas uma paridade efetiva de condições, pode ser um ponto de partida 

para uma reflexão sobre o reconhecimento dos participantes enquanto pares neste 

processo de democratização do Estado. Uma potencialidade para se ter uma visão 

mais crítica do que seria uma ampliação da democracia. (RIBEIRO, 2007:22). 
 

 
Nesta mesma linha de pensamento, é pertinente fazer referência aos estudos e pesquisas 

de Céli Regina Jardim Pinto: 

 
 

Não há dúvidas de que existe uma estreita relação entre a posição relativa que a 

mulher ocupa na estrutura de dominação e a sua presença na vida política. No caso 

específico do Brasil, esta estrutura de dominação tem duas características muito 

particulares que provocam efeitos profundos nas formas de participação da mulher na 

vida pública: uma desigualdade social abismal e uma hierarquia rígida em relação ao 

acesso a direitos. Dar a palavra para as mulheres – e só as mulheres podem fazê-lo de 

modo a não construir novas relações de poder. Esta certamente não é uma ação 

suficiente, o “caminho das pedras”, porque não há tal caminho, mas certamente é 

essencial. (PINTO, 2009:22). 
 
 

Deve-se pensar e refletir como as mulheres poderiam conquistar respeito e tratamento 

desprovido de preconceito de gênero, tanto perante às instâncias públicas como na vida 

social cotidiana. É fundamental conceber ações que tornem os espaços políticos deliberativos 

igualitários, garantidos pela Constituição de 1988, sempre almejando produzir mais ferramentas 

que aproximem as mulheres das decisões políticas. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 
 

A tentativa deste artigo é fomentar a discussão sobre democracia deliberativa, visto 

que é uma prática crescente no país. Em vista disso, é necessário identificar os limites desse 
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exercício democrático observando sua dinâmica interna e o efeito de suas deliberações. 

Além de tentar apresentar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no âmbito da política 

de um modo geral, percebendo ainda que apesar das mudanças de comportamento, ainda 

existem indícios de uma possível relação de dominação masculina. 

 

Com base neste estudo inicial foi possível perceber no CMS a existência, mesmo 

que pequena, nas relações assimétricas, nas interações entre os atores e entre grupos organizados 

formados dentro do conselho, que em certa medida comprometem a capacidade deliberativa. 

Em alguns casos permitindo inclusive o ganho de benefícios pessoais e/ou dificultando o 

andamento das reuniões fazendo com que a principal razão do conselho, que é o bem comum, 

fique em segundo plano. 

Neste contexto adverso ocorre também a participação feminina. Somados aos entraves 

relatados  quanto  ao  conselho,  a  mulher  possui  uma  pequena  dificuldade  característica  

do preconceito  de  gênero,  que se estende inclusive aos espaços públicos  e privados de 

sua vida cotidiana. 
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Teoria Procedimental da Democracia: Algumas Abordagens 

Audálio José Pontes Machado – Universidade Federal de Pernambuco 

Taciana Rodrigues Targino Limeira – Universidade Federal de Pernambuco 

Resumo:  

 O presente trabalho pretende apresentar os principais debates contemporâneos acerca da 

Teoria Democrática com um enfoque procedimentalista. Algumas abordagens deste mesmo ramo de 

estudo da democracia serão tratadas, desde os defensores da chamada Democracia Eleitoral até os 

estudos que trazem mais condições necessárias para um país ser considerado democrático, passando 

por uma breve discussão sobre a Teoria da Modernização, braço importante do objeto de estudo 

deste paper. Por fim, críticas à Teoria Procedimental da Democracia serão expostas, propiciando 

um contraponto ao que está sendo discutido no cerne deste ensaio. 

Palavras-chave: Democracia, Minimalismo, Modernização, Procedimental. 

Introdução: 

 Ao longo dos anos, desde o seu surgimento na Grécia Antiga, a democracia tem sido 

discutida e definida de acordo com as características que a compõe nas diferentes épocas. Se antes a 

Teoria Democrática Clássica era aclamada como a representante máxima do gênero, perto da 

metade do Século XX, seus pilares foram refutados pelo trabalho de Schumpeter (1984) em 

“Capitalismo, Socialismo e Democracia”, que de certa forma, modificou a maneira como a Ciência 

Política via os regimes democráticos. Com o tempo, se desenvolveram teorias mais elaboradas 

sobre as democracias contemporâneas, tanto críticas, como inspirados pelo modelo schumpeteriano. 

Surgiram, desse modo, variadas vertentes que visam explicar a democracia como um método, um 

procedimento, para se chegar à decisões políticas. Tanto na visão inicial, quanto nas abordagens 

anteriores deste ramo da Teoria Democrática, houve a busca por uma definição realista da 

democracia. Mesmo com esta pretensão, os autores ligados à essa escola variam no que seriam as 

condições necessárias e suficientes para decidir se um regime seria democrático ou não. 

 Na primeira seção serão abordadas as ideias de alguns autores do Minimalismo – defensores 

de uma definição mínima da democracia, ou seja, não haveriam muitos pré-requisitos para que uma 

sociedade ou país fossem democráticos, se opondo à Teoria Clássica e outras abordagens 

contemporâneas que idealizam a o regime democrático como uma arena de participação maciça da 

população, onde diversos compromissos cívicos deveriam ser tomados, consequentemente levando 

à uma conceituação mais ampla do termo democracia – e também sobre a influência do pensamento 

de Schumpeter sobre os pluralistas, exemplificados por Robert Dahl (2012). Na segunda parte do 

texto há a demonstração de críticas importantes à Teoria Procedimental, principamente às ditas 

Democracias Eleitorais. No terceiro ponto discutido por este artigo, busca-se descrever os principais 
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pensamentos da Modernização, uma importante paradigma das Ciências Sociais, que visava 

explanar o grau de democratização dos países através da observação de suas trajetórias históricas, 

inferindo aspectos como urbanização, industrialização e alfabetização de modo que estes 

indicadores demonstrariam que apenas os países desenvolvidos teriam tendências a serem 

democráticos. 

 Minimalismo e a Influência Schumpeteriana: 

Antes de tudo, é preciso apontar para o fato de que qualquer conceituação contemporânea de 

democracia que surge com um viés mais realista e minimalista é baseada na definição apresentada 

por Schumpeter (1984). Isto é, esta definição parte da ideia básica de que a democracia consiste em 

um procedimento a partir do qual indivíduos são escolhidos e incumbidos de tomar decisões. É o 

que se conhece por democracia procedimental. No final da seção, o pensamento do autor 

supracitado será exposto mais detidamente. 

 Nesta perspectiva, o presente artigo apresentará duas vertentes da Teoria Democrática que 

consistem em duas definições muito próximas, mas que têm diferenças básicas consideráveis: o 

subminimalismo e o minimalismo. Além de indicar posteriormente como o pensamento de Dahl 

(2012) foi influenciado pelas ideias schumpeterianas. 

Decidiu-se utilizar o termo subminimalismo
1
 para melhor enquadrar alguns modelos de 

democracia que levam em conta os procedimentos, mas na conceituação não incluem dimensões 

importantes na formação e manutenção de um regime democrático pleno. Segundo Mainwaring et 

alii (2001), a definição submínima só abarca uma propriedade necessária à democracia: eleições 

livres e limpas. Muitos autores utilizam o termo minimalismo para descrever o subminimalismo 

(Sartori, 1987; Held, 1987; Gama Neto, 2011; O’Donnell, 1999), no entanto, escolheu-se o último 

termo pelo fato de facilitar a percepção dos diferentes modos pelos quais a democracia 

procedimental é examinada. 

Przeworski (2004), como expoente da abordagem subminimalista, define democracia como 

“a political regime in which rulers are selected through free and contested elections. 

Operationally, democracy is a regime in which incumbents lose elections and leave office if they 

do” (p. 3).  Przeworski ainda propõe que a classificação dos regimes democráticos deve ser 

dicotômica, só havendo diferenciação entre democracias e ditaduras (p. 3). Claramente há uma 

                                                           
1
 O termo subminimalismo foi retirado de MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel e PÉREZ-LIÑAN, Aníbal. 

Classificando Regimes Políticos na América Latina, 1945-1999. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de 

Janeiro, Vol. 44, n° 4, 2001, pp. 645 a 687. “Ambas equiparam a democracia à realização de eleições livres e 

limpas, levando-se em conta a alternância de poder, sem restrição à ausência de liberdade civis ou à existência de 

‘domínios reservados’ na política pública sob o controle de pessoas não eleitas (Valenzuela, 1992)” (p. 652). 
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influência schumpeteriana na definição anterior, pois Schumpeter foi o primeiro a criticar a teoria 

clássica da democracia e propor um modelo totalmente novo. A importância deste autor para a 

Teoria Democrática e Ciência Política como um todo será demonstrada mais à frente nesta seção. 

 O trabalho se baseia em duas questões-chave: (1) se o desenvolvimento econômico afeta o 

surgimento e a manutenção de regimes políticos e (2) se regimes políticos afetam o desempenho 

econômico (p. 2, tradução livre). Sobre o primeiro ponto, a conclusão é de que as democracias não 

se desenvolvem em economias fortes, mas em países desenvolvidos, em que há maior possibilidade 

de conservação das instituições democráticas. Esse primeiro ponto está, inclusive, relacionado 

parcialmente à ideia defendida pela Teoria da Modernização da Democracia, a qual afirmava que a 

democracia surgiria inevitavelmente em países desenvolvidos, que tivessem atingido a modernidade 

aos moldes do que ocorreu durante a primeira onda democrática. (Lipset, 1959; Huntington, 1991). 

No segundo tópico é constatado que os regimes políticos não impactam tanto no PIB ou renda per 

capita. Das poucas diferenças encontradas entre democracias e ditaduras é que a taxa de natalidade 

é maior nas ditaduras, que a renda per capita cresce com maior celeridade nas democracias e niveis 

sanitários e de mortalidade são melhores e menores, respectivamente, nos regimes democráticos. 

 Então, as conclusões finais de Przeworski (idem) são de que as democracias quando surgem 

em países subdesenvolvidos têm sérios problemas em se manter e já nascem com muitas mazelas; 

também é percebido que os regimes democráticos propiciam melhores índices de qualidade de vida 

(pp. 21-22). 

O problema central do subminimalismo, segundo Mainwaring et alii (2001), é não 

considerar aspectos importantes para que um Estado, e consequentemente a sociedade representada, 

seja considerado democrático. Então, considerando sua definição mínima e completa (p. 655) 

advoga outras 3 dimensões  que seriam necessárias para a ocorrência de uma democracia – 

participação maçica da população adulta nas eleições, proteção dos direitos políticos e liberdades 

civis e um regime em que os governos eleitos governem, de fato, sem a influência de agentes 

externos ou dos militares. 

O critério observado por Przeworski (2004) para classificar um país como democrático de 

que é preciso analisar somente se houve alternância de poder não é necessariamente suficiente. 

Mesmo havendo alternância no poder e eleições livres, limpas e justas, não poderíamos afirmar que 

no passado sempre ocorreu o mesmo, ou que no futuro isso acontecerá. A democracia abrange a 

ideia de que há uma garantia sobre a permanência das eleições livres, limpas e justas. É a ideia de 

que as eleições devem ser institucionalizadas em um regime democrático, isto é, a população 

considera as eleições como o meio para escolher seus representantes e consideram ser esse o único 

meio viável para tal, acreditando em uma repetitividade do processo. O’Donnell (1999) afirma: 

“As eleições a que essas definições se referem são institucionalizadas: 
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praticamente todos os atores, políticos ou não, consideram evidente que as 

eleições competitivas continuarão a ser realizadas indefinidamente, em datas 

estabelecidas por lei (nos sistemas presidencialistas) ou em circunstâncias 

legalmente preestabelecidas (nos sistemas parlamentaristas). Isso faz com 

que os atores também admitam sem discussão que as liberdades simultâneas 

continuarão em vigor. Quando essas expectativas são compartilhadas de 

modo generalizado pela população, as eleições competitivas estão 

institucionalizadas.” (idem, sem numeração) 

No parágrafo final de sua oposição ao subminimalismo, Mainwaring et alli (2001) afirmam 

o seguinte: 

“Qualificar um governo desses como ‘democrático’ não faz jus à palavra. Se um 

governo eleito não pode governar porque os militares ou um outro ator dominam o 

sistema político, esse governo não é democrático. O uso de uma definição 

submínima de democracia faz com que Przeworski e colaboradores classifiquem 

como democráticos regimes cujas práticas teriam levado a maioria dos 

observadores a fazer o julgamento oposto”. (p. 657) 

Se forem tomados como exemplo alguns países latino-americanos, percebe-se no decorrer da 

história longos períodos de permanência de determinado partido ou segmento político no poder, 

além de fraudes eleitorais clamorosas. Pode-se lembrar também da presença constante dos militares 

na arena política. Portanto, não há como considerar uma definição submínima de democracia como 

plenamente democrática de acordo com o que foi exposto acima. Ou seja, a competição eleitoral é 

uma condição necessária à democracia, porém, não é suficiente. 

Diante disso, surge a vertente minimalista da democracia, a qual, como já apresentado, 

afirma na definição de democracia que é preciso além de eleições livres, limpas e justas, a 

existência de certos tipos de liberdades e direitos; tolerância e abrangência do sufrágio e efetiva 

atuação dos indivíduos eleitos. 

As duas primeiras características estão presentes em Poliarquia de Dahl (2012), obra 

seminal da Teoria Política Contemporânea e principal produção do Pluralismo Político, onde são 

apontadas como pré-requisitos para a democracia a liberdade e a tolerância, partindo do pressuposto 

de que há basicamente, três pré-requisitos para uma democracia moderna: I- formular preferências; 

II- exprimir preferências; III- ter preferências igualmente consideradas na conduta do governo. 

Essas três necessidades se expandem, ainda, em oito condições que vão desde a precisão de 

liberdade de expressão, direito de voto, passando por eleições livres e idôneas. Com isso, duas 

dimensões teóricas de democratização são estabelecidas: contestação pública e direito de participar 

em eleições e cargos públicos, sendo que quanto maior for o grau de contestação e, igualmente, 
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maior for a participação, mais próximo se estaria do ideal democrático ou da poliarquia (aqui tendo 

o mesmo sentido as palavras democracia e poliarquia) (Dahl, idem, pp. 25-29) 

Dahl aponta condições com as quais se aumenta a probabilidade de se estabelecer e se 

manter um regime democrático, condições essas que são abordadas em cada um dos capítulos do 

livro, mas que estão sustentadas sobre as duas dimensões apontadas: liberalização (contestação 

pública) e inclusividade (participação). 

Além da tolerância e do sufrágio universal apontados por Dahl (idem), uma democracia 

precisa garantir direitos políticos e liberdades civis, como liberdade de expressão, de opinião, de 

imprensa, à sua população. É cabível apontar que requerer determinados tipos de liberdades e 

direitos políticos, dando peso maior a alguns, ao invés de outros é algo um tanto subjetivo. No 

entanto, não é permissível abandonar a ideia de que estas características apenas pelo fato de serem 

subjetivas e de difícil mensuração não tenham relevância. Segundo o próprio Mainwaring et alii 

(2001):  

“Sem a proteção de liberdades civis, o processo eleitoral em si é vicioso; as 

eleições não são livres e isentas quando a oposição se expõe a represálias 

por criticar o governo, quando estão proibidas a manifestação e a 

divulgação de opiniões contrárias ao governo, quando os partidos políticos 

não podem se organizar ou reunir, quando os jornalistas não podem publicar 

livremente suas opiniões, quando os candidatos são proibidos de viajar, e 

assim por diante.” (idem, p. 658-659) 

É visível que atualmente, os países que não garantem liberdades e direitos políticos à sua 

população, permitindo assim, que uma oposição possa se organizar formalmente, não podem ser 

considerados como democracias.  

Um quarto ponto defendido pela corrente minimalista é a necessidade dos atores que 

ganharam o processo eleitoral governarem sem a interferência externa de grupos militares ou 

alguma outra força externa. Os governantes que ganharam as eleições livres, limpas e justas através 

do voto popular devem governar livremente sem que hajam grupos, como as Forças Armadas, 

interferindo nas políticas governamentais. Tal grupo deve manter-se fora dos assuntos que não lhe 

são de interesse, interferindo apenas em temas como conflitos externos, políticas de fronteiras e 

defesa do Estado. Além de não intervir no processo eleitoral, havendo o controle civil das 

intituições de defesa e uma não militarização das polícias. Na América Latina são inúmeros os 

exemplos de governos eleitos nos quais os vencedores, no entanto, não governam, de fato, sendo 

apenas marionetes dos grupos militares. Ou seja, há um grande legado autoritário 

Criador e principal expoente de uma definição procedimental de democracia, Joseph 

Schumpeter  também foi o primeiro a definir de forma mínima – submínima para alguns - os 
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regimes democráticos. Para ele a democracia é um método político para se alcançar decisões 

políticas (Schumpeter, 1984, p. 304), em contraposição às outras teorias que discorrem acerca do 

regime democrático, que o viam como um fim, segundo o autor (p. 304). Desse modo a definição 

schumpeteriana de democracia é: “O método democrático é aquele acordo institucional para se 

chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão através de uma luta 

competitiva pelos votos da população”. (p. 336) 

 Primeiramente, Schumpeter elenca características da doutrina clássica da democracia, tais 

quais o bem comum e a vontade do povo (volonté génèrale); o utilitarismo e a racionalidade dos 

indivíduos (pp. 313-335). E no decorrer do capítulo, critica todos esses argumentos clássicos sobre 

o regime democrático, dizendo que são utópicos e não levam em conta os fatos que realmente 

ocorrem no mundo político e social.  

 A teoria schumpeteriana segundo Gama Neto (2011) é: 

“[...] estritamente procedimental: a democracia é somente um método para a 

escolha de governantes, um conjunto de regras que estabelecem como devem 

ser escolhidos aqueles que devem realizar as decisões políticas. Aos eleitores 

cabe apenas escolher quais políticos desejam eleger”. (p. 31) 

 No entanto, o próprio Gama Neto diz que “eleições não podem ser confundidas com a 

democracia em si” (p. 31). Existem outra condições necessárias para que um regime político seja 

considerado uma democracia. Mas a principal segundo o autor, usando termos dahlsianos, é a 

tolerância. 

 Embora muito se afirme que a teoria schumpeteriana é “estritamente procedimental”, para 

utilizar os mesmos termos de Gama Neto (2011), é preciso expor um ponto levantado por 

O’Donnell (1999) acerca da teoria democrática de Schumpeter. Nas páginas posteriores às quais 

Schumpeter afirma que a democracia é um método para a escolha dos governantes, o próprio autor 

aponta condições para o êxito da democracia (Schumpeter, 1984, pp. 361-368). De fato, quando se 

afirma que o método democrático deve proporcionar eleições livres, justas e competitivas, 

implicitamente, se afirma a necessidade de características para que a democracia se mantenha, 

como liberdade de expressão, liberdade de opinião e respeito pelos direitos políticos. E o próprio 

Schumpeter aponta para tal, afirmando que como consequência do funcionamento do método 

democrático, a liberdade é possível e deve haver também tolerância na sociedade (idem, p. 367).  

 Nesse contexto, a teoria de schumpeteriana não exclui por completo a ideia de que algo a 

mais, como a liberdade e a tolerância são necessários em uma democracia. Desse modo, fica difícil 

classificá-lo como subminimalista ou minimalista, pelo fato dele percorrer um continuum entre 

estas duas abordagens, variando conforme o tema que está sendo tratado. O que o torna, de fato, 

elitista para O’Donnell (1999) é o fato de não deixar claro se tais características, são necessárias à 
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democracia em seu conjunto ou se sem elas, simplesmente, não haveria um bom funcionamento do 

método em questão, ainda diminuiria o papel dos eleitores, pregando uma separação entre eleitores 

e representantes. No entanto, o mesmo autor afirma que é impossível definí-lo apenas como um 

minimalista eleitoral, exatamente pelos idênticos motivos citados no início deste paragráfo (idem, 

passim). 

 Além de ser precursor do modelo procedimental, vendo a democracia como método, 

Schumpeter influenciou e ainda influencia muito a Ciência Política. O principal elogio à teoria 

schumpeteriana é a capacidade de romper os paradigmas da teoria clássica, mostrando suas 

fraquezas e idealismo exacerbado (Held, 1987, p.169; Gama Neto, 2011, p. 32; Sartori, 1987, 

p.212). Os teóricos pluralistas, por sua vez, tomaram de Schumpeter a ideia da arena política como 

um mercado, em que eleitores são consumidores e políticos ofertantes (Gama Neto, 2011, p. 32), 

além da crítica à teoria clássica da democracia (Held, 1987, p.169). 

 Um ponto importante levantado por Sartori (1987) é de que a definição da “teoria 

competitiva da democracia” apresenta uma retroalimentação da democracia. Isso ocorre porque as 

eleições competitivas são produtoras de democracia, promovendo a renovação das lideranças em 

períodos históricos preestabelecidos. Então, de acordo com o autor, o certo seria chamá-la de 

“teoria retroalimentadora-competitiva”. (pp. 209-210) 

 Outro tópico da teorização de Schumpeter que é relevante engloba a questão da apatia do 

eleitorado. Mesmo sendo passível de crítica por muitos estudiosos, a ideia central desse argumento 

– os indivíduos não se interessam por política até o momento em que suas metas, preocupações e 

necessidades primárias são afetadas por decisões e consequências no meio político - é cara até os 

dias atuais. 

Críticas ao Paradigma de Schumpeter: 

 A definição procedimental proposta na teoria schumpeteriana carrega uma posição 

excludente em relação à sociedade e ao meio político. Não se pode negar, por conseguinte, que no 

modelo schumpeteriano há um grau elitista, em que a participação popular é bastante reduzida, se 

limitando apenas à época das eleições. Para Schumpeter, além de ser necessária a existência de uma 

quantidade de material humano na sociedade que esteja bem preparado e disposto a participar das 

eleições, um processo que demanda bastante energia dos candidatos e que, por isso, acaba repelindo 

parte dos “bons” possíveis candidatos aos postos altos do governo. (Schumpeter, 1984) Alguns 

autores classificam a visão de democracia de Schumpeter como elitista (Held, 1987; O’Donnell, 

1999), mas de forma alguma se equiparando aos teóricos elitistas do começo do século XX, como 

Mosca, Pareto e Michels. 

 Mesmo sendo tão importante, o modelo schumpeteriano foi criticado por diversos autores, 
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principalmente os adeptos da Democracia Participativa. A crítica de Carole Pateman (1970) se 

baseia na negação de que Schumpeter faz uma teoria livre de valores normativos, além de tentar 

explanar que existem várias teorias clássicas e não apenas uma, como o autor austríaco faz-nos 

entender. Outro problema achado por Pateman é o tolhimento da participação e da importância da 

população no meio político que a teoria schumpeteriana deixa transparecer. (pp. 9-34) A Teoria 

Participativista foi a primeira a se opor de forma veemente ao Minimalismo e ao Pluralismo. 

 Criticando Schumpeter (1984), Held (1987) diz que a definição do primeiro exalta a apatia 

do eleitorado, além de duvidar da capacidade cognitiva do mesmo. (p. 166) Outro ponto que é 

passível de crítica segundo Held é a questão do manufaturamento da vontade do povo, em que os 

indivíduos seriam totalmente influenciáveis, quando na verdade, as pessoas filtram uma parte 

considerável das informações que recebem. 

 Held ainda censura a terminologia de Schumpeter quanto ao modelo competitivo, 

considerando-o “oligopólico” (pp.167-168). Na verdade, o método democrático schumpeteriano 

seria um favorecedor das elites políticas e dos partidos. Não haveria muito de democracia nessa 

abordagem, exceto a “proteção contra a tirania”, pois é mais aceitável um oligopólio do que um 

monopólio (autoritarismo) (p. 168). 

Teoria da Modernização: 

Modernização é um termo muito usado nas Ciências Socias para descrever como um 

determinado país ou sociedade, após a urbanização, a industrialização e outras transformações 

sociais se tornam diferentes e fazem com que as instituições e os comportamentos dos indivíduos 

também se modifiquem. Neste trabalho, apenas as teorias voltadas para explicarem a 

democratização vão ser utilizadas e descritas. Atualmente, mesmo recebendo severas críticas, pelo 

viés ocidentalizado, a Teoria da Modernização continua sendo importante para se entender como os 

países, através do desenvolvimento, conseguiram alcançar regimes democráticos consolidados. 

Em Lipset (1959), principal nome desta abordagem dentro da Ciência Política, a democracia 

surgiu de condições pré-existentes e não pode ocorrer sem as mesmas. A continuidade desse 

sistema político só ocorre se um conjunto de valores e instituições é seguido. Nesta perspectiva, 

Lipset aparece com a ideia de que sociedades democráticas se aperfeiçoam apenas em meios sociais 

de relativo desenvolvimento socioeconômico. Ele não afirma que este progresso é característica 

suficiente para a democracia, mas que esta não existe em sociedades que não atingiram um alto grau 

de modernização, e por modernização, entende-se: uma população urbana maior do que a rural, uma 

classe média bem estabelecida, um relativo grau de alfabetização e educação da sociedade, meios de 

comunicação eficientes etc. 

O autor afirma que quando a sociedade chegasse a um alto nível de modernização, a 
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democracia seria algo inevitável, pois neste estágio, as principais razões para conflitos sociais, 

desigualdades socioeconômicas, teriam sido dissipadas, promovendo, assim, um ambiente propício 

ao desenvolvimento da democracia. 

 Usando uma análise histórica muito detalhada, Barrington Moore Jr. (1966) explora três 

rumos que um país poderia tomar, dependendo de sua composição social e econômica: A 

democracia na sociedade moderna, o fascismo e o comunismo. O autor explana os motivos pelos 

quais alguns países seguiram tal caminho e como as normas sociais importam neste processo. 

Mesmo tratando acerca da modernização, o autor se opõe em certa medida ao que Lipset 

argumentava, pelo fato de apenas umas das vias modernizatórias levarem à democracia. É de 

importância para o entendimento deste pensamento condensar o que representa cada um dos 

caminhos. 

A via revolucionário liberal (1) foi orientada pelos movimentos que ocorreram no século 

XVIII desencadeados por choques entre uma burguesia ascendente com um Estado autoritário, que 

culminou na queda das principais monarquias absolutistas da Europa Central, tendo seu início com 

a Revolução Francesa, e tendo como resultado a criação do primeiro Estado federal do mundo: os 

EUA. Moore Jr. aponta a existência de instituições sociais nessas sociedades que permitiram o 

desenvolvimento de instituições políticas específicas para o desencadeamento das revoluções e, 

consequentemente, do estabelecimento do Estado democrático de direito. Com isso, não se pretende 

afirmar que somente os países que tiverem as instituições sociais formadas nas sociedades europeias 

do século XVIII poderão desenvolver regimes democráticos (idem, passim). 

A via fascista (2) é caracterizada pela modernização que aconteceu de cima de para baixo. 

Isto é, as sociedades dessas países, especificamente as classes médias, delegaram a um Estado 

autoritário a função de conduzir o país à modernização. Nesse contexto, a modernização não 

culminou em um regime democrático de direito, mas sim em um regime autoritário (idem, passim). 

Na via comunista (3) a os países optaram por chegar à modernização através do 

estabelecimento de um governo comunista e como maior exemplo, tem-se a antiga União Soviética. 

Representante máximo do ideal comunista, a URSS alcançou eu desenvolvimento também através 

de um regime autoritário, mas que nesse caso, foi de início uma revolução que surgiu da massa 

popular e atingiu o Estado. Mais uma vez, a modernização não culminou em democracia (idem, 

passim). 

Uma ligação que pode ser feita entre esta teoria com o Minimalismo e/ou Pluralismo é a 

necessidade de haver um certo grau de desenvolvimento, principalmente, no que concerne à 

educação; e um aprimoramento, conquistado com o decorrer do tempo, dos valores da liberdade e 

da tolerância políticas, que permitiriam a participação popular e o direito à oposição de forma não 

excludente. 
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Conclusão: 

 Fez-se uma revisão bibliográfica acerca da Teoria Prodedimental da Democracia, 

apresentando as perspectivas dos principais autores de cada uma dessas correntes. É visto que 

qualquer teoria democrática de cunho processualista hoje existente está sobre os pilares da teoria da 

democracia desenvolvida por Schumpeter (1984). A conclusão que se tirou dos em relação ao 

pensamento schumpeteriano sugere que o mesmo não era a favor de uma democracia eleitoral, mas 

também abarcava um certo viés elitista.   

Foi percebido também que atualmente é difícil de se definir democracia como sendo apenas 

um procedimento através do qual os indivíduos escolhem os seus representantes. A ideia vai além 

do conceito de eleições livres, limpas, justas e institucionalizadas. Nos tempos de hoje, o conceito 

de democracia abrange a garantia de participação universal da população adulta nas eleições, além 

da existência de liberdades civis e direitos políticos, na qual os agentes vencedores do processo 

eleitoral assumem e administram seus cargos sem sofrer influência de grupos militares ou qualquer 

outro grupo organizado externo, como aponta Mainwaring et alii (2001). 

Fica-se claro, portanto, que a postura adotada durante o trabalho está tentada a aceitar a 

perspectiva minimalista, dentre as abordagens de tradição procedimentalista, pelo fato de abranger 

um maior número de condições necessárias ao estabelecimento de um regime democrático, visto 

que um método puramente eleitoral parece insuficiente. 

Na tabela abaixo, pode-se observar um resumo das teorias procedimentalistas: 

Abordagem Definição de Democracia 

Schumpeter Híbrida: admite que a democracia seja um 

método eleitoral para se chegar à resultados 

políticos, mas também afirma que o direito à 

oposição e a tolerância devem ser levados em 

conta. 

Subminimalismo Democracia Eleitoral: democracia como um 

procedimento de escolha de representantes, 

através de eleições livre e limpas, com a 

possibilidade de troca dos mesmos nas próximas 

eleições. 

Minimalismo Regime democrático ainda continua como um 

método para a escolha de governantes, contudo, 

outras condições devem ser alcançadas: 

participação maciça da população nas eleições, 
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proteção dos direitos políticos e liberdades civis 

dos cidadãos e governos eleitos que funcionam 

sem sofrer influências das Forças Armadas ou 

de grupos privados organizados. 

 

Outro ponto que deve ser ressaltado foi a percepção da influência schumpeteriana em outros 

campos teóricos e na fundação – no sentido de fundamentar, edificar - do Pluralismo. A questão da 

Teoria da Modernização trata de um ponto relevante, no que diz respeito à uma coincidência ou 

com o pensamento procedimentalista, principalmente de Schumpeter, em relação ao 

desenvolvimento de valores na sociedade após as melhorias nas condições econômicas e de ensino, 

que propiciariam accountability vertical e o livre direito de oposição. 
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Resumo: O presente trabalho agrega dois tópicos que vêm ganhando maior atenção da literatura 

nos últimos anos. O primeiro se refere ao processo constituinte brasileiro que antecedeu a 

Constituição de 1988. O segundo está relacionado a um campo pouco explorado nacionalmente: 

os estudos sobre grupos de interesse e sobre lobby. Sendo assim, alicerçado numa discussão 

teórica sobre o próprio conceito de grupos de interesse, busca-se identificar estes principais 

grupos atuantes no processo constituinte brasileiro e as estratégias e técnicas que utilizaram 

para alcançar seus objetivos, bem como os contatos estabelecidos com os atores institucionais 

envolvidos e as redes de informação que foram tecidas. Para a exposição deste quadro é 

necessária a reconstrução do pano de fundo histórico-político do processo constituinte de 

modo a verificar a maneira como o poder político estava distribuído e, a partir daí, por onde e 

como os atores fundamentais puderam influenciar, com maior ou menor intensidade, os 

resultados da Carta de 1988. Dessa forma, é possível formular algumas considerações a 

respeito de uma pressuposta maior complexidade do lobby neste determinado arranjo em 

relação ao direcionado apenas a uma política pública, já que estamos diante de um processo de 

transição e reformulação de um modelo de Estado, no qual as forças políticas se encontravam 

fortemente tensionadas. 

Palavras-chave: grupos de interesse; lobby; processo constituinte brasileiro (1985-88). 
 

 
 

Introdução 
 

O principal objetivo deste trabalho é analisar a emergência dos grupos de interesse e, 

por conseguinte, dos estudos acerca destes atores políticos a partir da crise do regime 

autoritário no Brasil. Para tanto, na primeira parte, apresentamos e discutimos algumas 

abordagens em torno dos conceitos de grupos de interesse, grupos de pressão e lobby, 

explicando alguns motivos pelos quais esta literatura ganha força no final dos anos setenta e 

início dos anos oitenta. Depois disso, reconstruímos algumas características do caminho até o 

processo constituinte brasileiro de modo a contextualizar a posterior investigação focalizada em 

determinados grupos de interesse envolvidos, seus objetivos e como operaram no nível 

estratégico do processo. 

Porém, analisar o processo constituinte brasileiro, especialmente a ANC, é uma tarefa 

                                                           
1
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imensurável dada à complexidade das relações estabelecidas e o vasto número que atores 

políticos envolvidos e atuantes, seja dentro das regras do jogo ou por fora delas. Por esta 

razão, o seguinte trabalho, em caráter de amostra, selecionou uma importante subcomissão 

dentro da ANC para apresentar quais tipos de grupos de interesse estavam atuando, quais eram 

suas motivações para agir e quais foram as estratégias e técnicas utilizadas. Na conclusão, 

procuramos discutir este processo fazendo algumas observações sobre consequências futuras 

que os grupos de interesse e o lobby trouxeram para a política e para a ciência política. 

Este trabalho foi elaborado a partir de dados e informações oriundos de fontes e pesquisas 

já consolidadas. 

 
 
Os estudos dos grupos de interesse e do lobby no Brasil 

 

Grupos de interesse, grupos de pressão, lobby e lobistas. Estes são os elementos de 

debate da literatura especializada que, de saída, não possuem apenas uma definição específica, 

correta ou consensual. Para Clive Thomas (2004) um “grupo de interesse é uma associação de 

indivíduos ou organizações ou uma instituição pública ou privada que, baseada em uma ou 

mais preocupações compartilhadas, tenta influenciar as políticas a seu favor”
3  

(Thomas, 

2004, p. 4). Por ser uma 

 

definição ampla, Thomas elabora três categorias de grupos de interesse. De maneira breve, 

a primeira é chamada grupos de associação individual ou tradicional. Fazem parte dela 

organizações não necessariamente formais, mas geralmente grupos espontâneos formados por 

pessoas que têm a mesma posição sobre alguma política. A segunda é formada pelos grupos 

de interesse organizacionais, um conjunto de organizações que podem representar interesses 

públicos ou privados. Por último, a terceira categoria é constituída por instituições, público ou 

privadas, que de fato exercem o lobby, assim superariam o simples caráter de grupos para 

serem nomeadas como interesses institucionais. 

Sobre a diferença entre os conceitos de grupos de interesse e grupos de pressão, 

Thomas e Hrebenar (2008) explicam que, na literatura especializada, o conceito de grupos 

de pressão é normalmente utilizado especificamente para grupos políticos enquanto o 

conceito de grupos de interesse pode ser adotado de modo mais geral. Sendo assim, para os 

grupos políticos sempre existe algo a ser disputado na tomada decisória a partir de desejos 

compartilhados pelo grupo diferentemente dos grupos de interesse, os quais podem apenas 

compartilhar afeições sobre assuntos que não transbordam na direção da vida política. 

Entretanto, os autores elucidam que “grupo de interesse é um termo genérico usado hoje para 

                                                           
3
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designar grupos independente de serem ou não politicamente ativos, mas que têm o potencial de 

se engajarem na política” (Thomas; Hrebenar, 2008, p. 4). 

 

No contexto brasileiro, por exemplo, podemos encontrar esta distinção em Aragão 

(1994). Para ele, pressão é não só adotar um comportamento coercitivo capaz de constranger 

para influenciar alguém, mas também envolve um processo mais complexo de negociação, 

persuasão, informação e esclarecimento enquanto interesse significa um desejo de um grupo 

particular sobre alguma política pública ou vantagem política. 

“A associação em torno de determinados interesses comuns cria o grupo de interesse. 

A vontade de influir cria, no grupo de interesse, o embrião de sua transformação em 

grupo de pressão. A associação é o elemento comum em todas as categorias de grupos, 

pois corporifica o esforço e desenvolver e usar o poder social de maneira 

organizada para atender a seus interesses.” (Aragão, 1994, p. 40). 

 

 

A discussão sobre lobby está vinculada a esta passagem de grupos de interesse para 

grupos de pressão, dado que o elemento transformador neste caso se refere justamente ao meio 

pelo qual um grupo organiza e encaminha as suas vontades comuns, isto é, a quais caminhos 

escolhe como mais efetivos para alcançar as suas demandas. Em última instância, este 

procedimento é substancialmente o lobby. Nesse sentido, o lobby está sempre relacionado à 

política como “a interação de um grupo ou interesse com os formuladores de políticas 

públicas, seja direta ou indiretamente, com um horizonte de influenciar uma política atual ou 

criar um relacionamento que conduza a moldagem de uma política pública futura em 

benefício daquele grupo ou interesse” (Thomas; Hrebenar, 2008, p. 4). Esta interação envolve 

inúmeras estratégias e técnicas utilizadas a fim de criar um ambiente de melhor negociação 

ou de influenciar as decisões dos funcionários públicos, governo, formuladores de políticas e 

quaisquer atores dotados de poder decisório. 

Gozetto e Mancuso (2011) usam uma definição de lobby similar a Thomas (2004). Para 

eles, lobby significa a “defesa de interesses diante de membros do poder público que 

podem tomar decisões públicas” (Gozetto; Mancuso, 2011, p. 120). Com esta definição em 

vista, os autores afirmam que o lobby pode ser um instrumento poderoso em favor de toda a 

sociedade se a sua prática for legalizada e regulamentada. Recusando uma visão maniqueísta 

sobre o lobby, uma das conclusões aponta para a utilidade democrática deste recurso no 

sentido de fortalecer uma ampliação da representação. 

De acordo com Aragão (1994), a literatura sobre grupos de interesse no Brasil – 

também chamados grupos de pressão – começou no final dos anos 1950. Antes disso não existia 

um estudo sistemático ou pesquisas desenvolvidas sobre o tema por especialistas, mas apenas 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 52 

informações decorrentes de jornais acerca de alguns grupos que estavam se organizando para 

reivindicar suas demandas para o poder público. Entre o final da década de 1950 e dos anos 

1960 alguns pesquisadores  começaram  a  chamar  a  atenção  sobre  a  necessidade  do  estudo  

dos  grupos  de interesse
4
, pois existia um diagnóstico crescente sobre a relação e a influência 

de alguns grupos dentro do poder público, especialmente no legislativo. Nos anos 1970, no 

interior da Câmara dos Deputados, alguns estudiosos começaram a discutir a 

institucionalização dos grupos de interesse devido ao então atual licenciamento de monitoração 

da atividade legislativa
5 

e, finalmente, nos anos 1980, ocorre uma forte ampliação no número 

de pesquisas relacionadas ao tema dos grupos de interesse e também ao lobby
6
. Novas 

questões são colocadas na agenda, como: processos práticos do lobby e seus manuais de 

execução; profissionalização do lobby para atingir maior influência sobre o poder público; 

origem, natureza e funções básicas do lobby; história do lobby e de alguns grupos de interesse 

no Brasil e a necessidade de regulação do lobby. A partir daí e paralelamente ao processo de 

democratização brasileiro, os estudos dos grupos de interesse e do lobby têm sido pauta 

ascendente de modo que, atualmente, a discussão sobre a regulação do lobby aparece como 

a grande questão a ser enfrentada por acadêmicos e burocratas. 

A emergência desta agenda de estudo aparece com mais força a partir dos anos 

1980 parcialmente porque, em primeiro lugar, é neste período que o Brasil e a América Latina 

(durante o século XX) passavam pela decadência dos regimes autoritários nos quais o poder 

político se encontrava centralizado pelo Estado e as oportunidades de influenciar o governo eram 

muito restritas. Então, se as chances de alcançar o poder são escassas tanto quanto as 

informações acerca dele, torna-se mais inóspito o ambiente para o desenvolvimento do lobby. 

Em segundo, as próprias interpretações teóricas tardam a direcionar o foco analítico mais 

abrangente aos grupos que se organizavam devido a uma abordagem predominante advir da 

influente teoria marxista. De acordo com ela, a compreensão do poder do Estado estava 

limitada a uma relação de submissão na qual a burguesia força seus interesses para manter a 

dominação do capital enquanto o Estado apenas atende as vontades desta. Assim, sob este 

pressuposto, de fato faz pouco sentido avançar sobre as temáticas colocadas posteriormente 

                                                           
4
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sobre a capacidade de diversos segmentos sociais exercerem algum tipo de influência sobre o 

poder público. 

 
 
Um panorama sobre o contexto brasileiro 

 

A década de 1970 sinalizava as fraquezas cada vez mais evidentes do modelo 

desenvolvimentista adotado pelo regime militar, de tal modo que a transição para os anos 

1980 ocorreu repleta de pesadas críticas ao Estado. Na dimensão política, a radicalização 

autoritária via atos institucionais e a revolta causada pelos direitos políticos esmigalhados se 

somavam às ascendentes conquistas políticas do MDB, partido de oposição, no campo 

eleitoral e na opinião pública. Abalando a ordem social, o sindicalismo do ABC fomentava 

ciclos de greves constantes, os quais não se restringiam ao operariado, mas passavam a 

conquistar setores da classe média, como médicos, professores e servidores públicos, 

certamente incomodados com a queda do poder de compra, a redução dos salários, as 

demissões e, de um modo geral, o declínio dos padrões de vida. As insatisfações ganharam 

outros grupos organizados como a SBPC, as Universidades, a Igreja Católica, a OAB e a 

UNE (reaberta em 1979), os quais engrossavam o coro das críticas ao Estado em busca de mais 

estabilidade e representação política. Mais do que um cenário de descontentamento, espraiava-se 

uma profunda descrença naquele modelo de regime político. 

No âmbito econômico, a euforia do “milagre” se tornou duvidosa no momento em que 

se elevava a percepção que por trás das obras faraônicas e do crescimento do PIB estava 

localizado um alto nível de desigualdade social, baixos investimentos em políticas sociais e o 

estabelecimento de uma condição de dependência do capital internacional. A crise do 

petróleo colocava mais um obstáculo vindo da conjuntura internacional e, por fim, a tensão 

aumenta quando o empresariado deixa de oferecer suporte ao regime diante da crise 

econômica e dos excessos intervencionistas e altera a sua posição de modo a visualizar na 

democracia a saída para um rearranjo da política econômica. No fundo, a “crise econômica 

desmontava o último pilar da reivindicação de legitimidade clamada pelas figuras centrais do 

autoritarismo. Àquela altura do governo Figueiredo, a margem de manobra do regime reduzia-se 

agudamente” (Rocha, 2013, p. 47). 

Assim, os anos 1970 e especialmente os anos 1980 são marcados pela emergência da 

sociedade civil como ator político central no processo de democratização. Este quadro 

proporcionou a esperança de que o retorno à democracia traria a conquista de uma 

cidadania plena e livre, fundada na autonomia dos cidadãos e na expansão e garantia de seus 

direitos fundamentais. Este processo de fortalecimento e multiplicidade da sociedade civil 

encontra seu auge na transição para o modelo democrático e em sua refundação, simbolizada 
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pela Assembléia Nacional Constituinte, a qual foi vista por muitos setores como a oportunidade 

de imputarem à formulação da nova ordem as suas convicções e concepções de mundo por 

meio da definição das direções que a nação deveria tomar dali em diante. 

Desse modo, motivada pela mobilização da sociedade civil e pela efervescência dos 

movimentos sociais, a esquerda vislumbrava na ANC a possibilidade de reconstruir o país 

através de transformações de base radicais. Ao contrário, a direita objetivava mudanças 

cautelosas que preservassem o status quo em uma aparência mais moderna. Nesse sentido, a 

Constituição de 1988 foi o foco da disputa nessa conjuntura de forças políticas formadas, a 

partir delas um Estado seria remodelado, bem como seria inaugurada uma nova configuração de 

cidadania. 

Nesse contexto, podemos afirmar que, nos anos 1980, amplas massas passaram a ocupar 

os espaços públicos. Os movimentos sociais urbanos foram expressivos na busca de melhores 

atendimentos públicos, assistência médica e urbanização regulada; nas favelas, a necessidade 

de melhorias urbanas e legalização das terras onde estavam as precárias residências  eram 

reivindicadas. Assembléias de trabalhadores foram feitas em estádios e praças. A 

organização associativa passava, sem perder autonomia, a influenciar e mesmo integrar os 

auxiliares na formulação de políticas públicas. Por este caminho, ao mesmo tempo em que a 

revolução não se constituía mais como a única saída para a injustiça social, a política 

institucionalizada, através dos partidos, ganhava credibilidade na luta pelas causas sociais e 

se firmava como uma via potencialmente favorável à realização de interesses comuns. De outro 

lado, se o caminho da redemocratização interessava também à burguesia, que vinha fortalecida 

pelo regime militar, esta mesma tinha receios sobre a abertura política, uma vez que ela 

poderia significar a perda de controle das massas. 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88 foi vista pelos movimentos sociais e 

demais setores da esquerda como um instrumento antiditatorial pelo qual seria possível recuperar 

de uma vez por todas os direitos cerceados pelo regime anterior, garantindo proteção ao 

povo e extirpando o espírito do autoritarismo e da repressão ainda vagante. Rodrigues (1999) 

assinala que os avanços em favor da classe trabalhadora se efetivaram devido à intensa pressão 

sobre os parlamentares constituintes vinda da esquerda e dos grupos de interesse 

organizados por suas respectivas causas. Evidentemente, a abertura política do Congresso 

significou que o poder estaria mais descentralizado e mais fácil de ser acionado, por isso com 

“o processo de redemocratização, renasceu o interesse sobre o papel institucional dos grupos de 

pressão, notadamente frente ao poder Legislativo” (Aragão, 1994, p. 23). 

Esta contextualização histórica é relevante no sentido de entender o ambiente no qual 

grupos de interesse e lobby podem emergir, isto é, o sistema político, os partidos e, 
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particularmente, a posição política dos congressistas constituintes são elementos importantes 

para analisar onde está o poder e como ele pode ser atingido de modo a influenciar uma 

tomada de decisão. O sociólogo Leôncio Martins Rodrigues (1987) realizou uma extensa 

pesquisa sobre os perfis e as preferências políticas dos congressistas constituintes. Um de seus 

resultados quantitativos apresenta os seguintes dados: 

Tabela 1: Autodefinição política por partido. 

 Total 

% 

PMDB 

% 

PFL 

% 

PDS 

% 

PDT 

% 

PTB 

% 

PT/PCs/PSB 

% 

PL/PDC 

% 
 

Direita radical 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Direita 

moderada ou 

centro-direita 

 
6 

 
2 

 
10 

 
21 

 
5 

 
13 

 
- 

 
- 

 

Centro 
 

37 
 

22 
 

72 
 

69 
 

- 
 

54 
 

- 
 

78 

Esquerda 

moderada ou 

centro-esquerda 

 
52 

 
74 

 
18 

 
10 

 
95 

 
33 

 
31 

 
22 

Esquerda 

radical 

 

5 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

69 
 

- 

 
 
 

TOTAL 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

420 
 

224 
 

100 
 

29 
 

22 
 

15 
 

21 
 

9 

Fonte: Rodrigues (1987, p. 103) 
 

 
 

Na tabela acima podemos verificar que uma primeira tendência dos constituintes é evitar 

as extremidades, mas, além disso, podemos notar que a maior parte dos parlamentares 

constituintes situam a si próprios à esquerda do espectro político (57%). Se considerarmos 

apenas estes resultados poderíamos sugerir, por exemplo, alguma preferência por um 

determinado modelo econômico baseado na regulação das atividades privadas e num estado 

intervencionista. No entanto, a percepção da sociedade era que as eleições de 1986 tinham 

formado um Congresso predominantemente conservador. Portanto, qualquer inferência desse 

tipo corre sério risco de imprecisão. Mais: o partido majoritário da casa, o PMDB, não 

contava com uma sólida coesão partidária. Por trás de sua grandeza numérica estava uma 

“dupla face” no sentido de que vinha herdeiro de um regime autoritário e isto o colocava numa 

situação em que, a um só tempo, foi uma oposição ao regime, mas também do regime. Ou 

seja, o posicionamento contrário ao sistema mesclava-se com uma oposição consentida, 

cuidadosa e, aos olhos de alguns, obediente (Araújo, 2013). Note-se, portanto, que o PMDB 

estava numa posição muito fragmentada por divisões internas, fator que conjuntamente a um 
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sistema político baseado em alianças – as quais inclusive trouxeram Sarney à presidência – 

criava um horizonte de incertezas no plano político, já que a própria dinâmica das 

negociações poderiam no fim das contas relativizar a maioria partidária do PMDB. 

 
 
Os grupos de interesse no processo constituinte brasileiro: caso selecionado 

 

A Assembleia Nacional Constituinte foi dividida em oito comissões, cada uma com 

três subcomissões, totalizando vinte e quatro subcomissões. Os trabalhos finais destas passavam 

para as suas respectivas comissões, as quais encaminhavam, após as alterações, para a Comissão 

de Sistematização e, finalmente, ao Plenário. Os trabalhos começaram em fevereiro de 1987 

e em setembro do ano seguinte chegaram ao fim depois de longa jornada de trabalhos, 

negociações intensas e debates calorosos. 

Pelos motivos já expostos na introdução, nesta parte do artigo analisaremos somente 

os grupos de interesse ativos nas audiências da Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos, a qual estava situada dentro da Comissão da Ordem Social. 

Goulart (2013) descreve a situação de fragmentação do processo constituinte 

classificando-o como ultra descentralizado. A falta de hegemonia, segundo o autor, foi a 

característica predominante no processo. O consenso foi dificultado por conta do desacordo 

entre as forças políticas, dos procedimentos descentralizados e da metodologia baseada no 

grande número de comissões e subcomissões. Tudo isso favoreceu os diferentes núcleos de 

poder a se tornarem mais autônomos. 

A classificação dos grupos de interesse e das táticas de lobby tem uma relação com 

a estrutura social e econômica de cada país. No processo constituinte brasileiro verificamos os 

grupos de interesse utilizando uma ampla gama de técnicas para influenciar o poder público. 

Cada grupo pode ter uma ou várias motivações e interesses compartilhados que os fazem 

praticar o lobby, isto está relacionado com a sua natureza, origens e objetivos. Sendo assim, 

cada grupo ou associação pode ter estratégias diversificadas para alcançar suas demandas. Elas 

podem ser formais, informais, internas e externas dependendo das oportunidades abertas para a 

sua implementação. 

Feita esta breve observação, utilizaremos os modelos de Aragão (1994) acerca dos grupos 

de pressão e seus procedimentos para analisar os grupos de interesse apresentados nas 

audiências da Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Aragão 

(1994) classifica os grupos de pressão dividindo-os em cinco categorias
7
: a) grupos 

empresariais (indústria, comércio, serviços e agricultura); b) grupos de trabalhadores; c) grupos 

de profissionais; d) grupos de natureza diversa (ambientalistas, religiosos, políticos, minorias, 

                                                           
7
 Aragão, 1994, p. 47-50. 
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comunitários, entre outros); e) poderes públicos  e  suas  dependências.  As  motivações  são  

classificadas  como  econômicas,  classista, ideológica, religiosa, cultural, política, profissional, 

ambiental e geográfica. Por fim, o autor elabora um quadro onde identifica os procedimentos, 

internos e externos, que os grupos de pressão adotaram para influenciar o Congresso nacional. 

 Os internos foram: a) monitorização regular; b) avaliação do “timing”do 

processo decisório; c) elaboração de documentos e justificativas que apoiem as 

pretensões do grupo, inclusive emendas e substitutivos; d) avaliação sobre uso 

de pessoal próprio e/ou consultoria externa; e) identificação de possíveis 

aliados ou adversários quanto ao  interesse do grupo; e f) elaboração de um 

plano mínimo de atuação, prevendo contatos pessoais e escolha de 

instrumentos de atuação. 

 Os externos foram: a)  envio de correspondência e documentos a 

parlamentares, poder Executivo e demais interessados; b) visitas e contatos 

pessoais com parlamentares, funcionários do Congresso, poder Executivo e 

demais interessados; c) realização de eventos institucionais e/ou sociais; d) 

participação em debates e audiências públicas nas Comissões; e) realização de 

viagens; f) uso de assessoria de imprensa; g) uso de propaganda; h) edição de 

publicações; i) obtenção de apoio junto ao  eleitorado do(s) parlamentar (es) 

envolvido(s); j) organização de coalizões de interesses; e l) organização de 

manifestações públicas (ibidem, p. 71). 

Tais estratégias nos interessam substancialmente para verificamos quais foram as 

principais técnicas utilizadas no caso dos grupos de interesse atuantes na subcomissão que 

selecionamos. Através da sistematização feita por Brandão (2011) podemos observar a 

diversidade de procedimentos praticados por movimentos sociais durante o processo 

constituinte
8 

na tabela nomeada pelo autor como “repertório de ação coletiva”. 

 

Tabela 2: Repertório de Ação Coletiva
9
 

 

Tipo de Ação Coletiva Nº % 

Reunião/Encontro de articulação entre os movimentos 42 16,8% 

Demonstrações/Manifestações/Comícios 40 16,0% 

Reuniões de formação/ consolidação dos movimentos 36 14,4% 

Reunião com Constituintes 35 14,0% 

Caravanas para Brasília e lobby nos corredores e plenário do Congresso 27 10,8% 

                                                           
8
 Embora possa parecer impreciso dizer que esta sistematização encaixe no nosso caso, os grupos presentes nas 

audiências da Subcomissão de Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos coincide com aqueles que foram objeto 

de análise da dissertação de Brandão (2011). 
9 Na fonte original a tabela não está organizada desta forma dos números maiores para os menores. Entretanto,  

ainformação substancial é a mesma. 
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Envio de propostas ou Carta pública ao Governo/Constituintes 20 8,0% 

Atos de entrega de Emendas populares 17 6,8% 

Atos de coletas de assinaturas 15 6,0% 

Divulgação à população dos votos dos Constituintes 6 2,4% 

Reunião com poder Executivo federal (Ministros/ Presidente / Assessor 

direto do Presidente) 

 

4 
 

1,6% 

Apresentação das Emendas Populares na Comissão de Sistematização 2 0,8% 

Levantamento de fundos 2 0,8% 

Propaganda televisiva 2 0,8% 

Greve 1 0,4% 

Exposições artísticas sobre os temas 1 0,4% 

TOTAL 250 100% 
Fonte: Brandão (2011, p. 83) 

 

 
 

O alto número de manifestações e caravanas respondia a um receio das decisões que 

poderiam vir de um Congresso que era, na percepção popular, majoritariamente conservador. 

Dessa forma, 

“...o Congresso tinha tudo para continuar se isolando das reações do que se passa em 

volta e surdo às vozes da população. Era necessário encontrar uma maneira de o 

povo entrar na fortaleza de decisões, fazendo diretamente pressão. Por mais que 

ele se manifestasse à vontade nas ruas, nas fábricas, nos campos, nas universidades, 

sabíamos que, em Brasília, só chegariam ecos pálidos (triste papel desempenhado por 

uma garroteada imprensa!). [...] A insensibilidade ao clamor nacional, demonstrada 

pelo Congresso nos episódios das Diretas e da Convocação da Constituinte, era 

uma lembrança viva e um exemplo sobejamente suficiente a reclamar o 

experimento de novos caminhos” (Michiles, 1989, p. 73). 

 
 

Com este pano de fundo e analisando a tabela podemos afirmar que os grupos de 

interesse envolvidos nas demandas dos movimentos sociais utilizaram uma ampla variedade 

de técnicas de lobby. Mais do que isso, comparando com a nossa referência geral presente 

na lista de opções descritas por Aragão (1994), é visualizável que quase todos os pontos 

foram cobertos, especialmente no que se refere aos procedimentos externos. Para destacar 

um grupo de interesse essencial, Oliveira (2005) analisa as sofisticadas estratégias adotadas 

pelo DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) – um dos mais 

importantes grupos de interesse ativos no processo constituinte brasileiro – enfatizando sua 

legitimidade e visibilidade pública na representação dos interesses dos trabalhadores. Atuando 

como orientador, DIAP “contribuiu para a consolidação democrática, através da formulação 

de estudos, pesquisas e do acompanhamento e avaliação da atuação dos parlamentares no 

Congresso Nacional” (Oliveira, 2005, p. 234). Em geral, as demonstrações públicas foram um 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 59 

instrumento poderoso para pressionar os congressistas constituintes e a opinião pública e 

promover uma mobilização nacional em favor das emendas populares (Brandão, 2011; 

Michiles, 1989). 

A fim de nos aproximarmos do objeto selecionado e, logo, dos grupos de interesse 

atuantes e suas demandas, organizamos as intervenções destes grupos a partir das audiências da 

Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos. A tabela abaixo está 

sistematizada por tema discutido, quais demandas foram postas por cada grupo de interesse e, 

para breve comparação, os resultados da Constituição de 1988 sobre o tema. 

 

Tabela 3: Audiências da Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos 
 

TEMAS 

 

GRUPOS DE 

INTERESSE 

 
DEMANDAS 

RESULTADO NA 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL/88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GREVE 

DIAP; UNIÃO 
SINDICAL 

INDEPENDENTE 

(USI); 

CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

EM 

COMUNICAÇÃO E 

PUBLICIDADE; 

CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

DO COMÉRCIO; 

CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

NOS 

TRANSPORTES 

TERRESTRES. 

 
 
 
 
 
 

(i) não restrição legal 

ao direito de greve; 

(ii) proibição do 

lockout.; (iii) 
discricionariedade 

quanto à atividade de 

elencar os serviços 

essenciais. 

(i) o Lockout de fato 
foi legalmente 

proibido, através do 

artigo 17 da Lei n° 

7.783/1.989, mas não 

diretamente na 

Constituição cidadã; 

(ii) já o direito de 

greve irrestrito não foi 

concedido, pois 

existem restrições 

Constitucionais 

previstas no art. 9°, 
“caput” e §1°; (iii) os 

serviços essenciais não 

foram elencados na 

Carta Magna, mas sim 

no art. 10 da Lei 

7.783/89, culminado 

na frustração da 

discricionariedade 

pretendida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREVE NO SETOR 

 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. 

Contrário ao direito 
de greve dos 

funcionários 

públicos, com o 

argumento central de 

que a greve do setor 

público prejudica 

diretamente a 

comunidade, pois é a 

comunidade quem 

“contrata” o serviço 

público, uma vez o 

serviço não prestado, 

prejudicada estará a 

comunidade. 

 
 
 
 
 

Pode-se dizer que não 

houve um “vencedor” 

quanto ao quesito 

greve no setor público. 

A constituição não 

tratou diretamente do 

assunto, determinando 

em um dos incisos do 

seu artigo 37 que a 

matéria concernente a 

greve no setor público 
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PÚLICO  
CONFEDERAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DO 

BRASIL; 

CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

NOS 

TRANSPORTES 

MARÍTIMO, 

AÉREO E 

FLUVIAL; 

ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS 

DOCENTES DO 

ENSINO 

SUPERIOR. 

Todas as ideias dos 

grupos elencados no 

tópico convergem 

para um mesmo 

norte, todos 

acreditam na 

possibilidade de 

greve no setor 

público. O baluarte 

de tal crença não é 

outra senão a 

preservação dos 

serviços essenciais, 

logo tais grupos 

teorizam a 

possibilidade de 

greve no serviço 

público sem “danos” 

à comunidade, 

através da 

preservação dos 

serviços essenciais. 

deveria ser tratada em 

lei complementar: 

“o direito de greve 

será exercido nos 

termos e nos limites 

definidos em lei 

específica.”. 

Até os dias atuais a 

mencionada lei 

complementar não se 

encontra presente no 

ordenamento jurídico 

pátrio. 

 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

SINDICAL 

CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

EM 

COMUNICAÇÃO E 

PUBLICIDADE; 

ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS 

DOCENTES DO 

ENSINO 

SUPERIOR. 

 

 
 
 

Espontaneidade na 

contribuição sindical, 

a dita contribuição 

não compulsória. 

Referida demanda não 
obteve nenhum êxito, 

tendo em vista que a 

Constituição Federal 

estipulou a 

contribuição sindical 

compulsória em seu 

art. 8°, inciso IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIÃO SINDICAL 

E DIEESE. 

 
 
 
 
 
 

De maneira clara e 

objetiva a União 

Sindical e o Dieese se 

posicionaram em 

favor da consagração 

da estabilidade na 

Constituição Federal, 

por entenderem ser 

matéria de extrema 

relevância, tendo 

reflexos diretos na 

qualidade de vida do 

trabalhador e 

indiretos na própria 

economia do país. 

A estabilidade em 

esfera geral não faz 

parte do texto 

Constitucional, sendo 

certo que o legislador 

constituinte opinou 

por ser essa uma 
matéria a ser tratada 

no âmbito de Lei 

Complementar. Já a 

estabilidade do 

servidor público é de 

fato amparada 

constitucionalmente, 

através do seu artigo 

41, onde menciona o 

prazo de 3 anos para o 

lograr êxito da 

estabilidade. Mostra- 

se de bom tom lembrar 

que este é o texto 

atual, com a alteração 
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   da Emenda 

Constitucional 19/98, 

o texto original 

mencionava que a 

estabilidade viria após 

02 (dois) anos de 

efetivo exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALÁRIO MÍNIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAP. 

(i) importância de o 

salário mínimo 

atender o quantum 
necessário para que a 

população logre êxito 

na busca de 

alimentação, 
moradia, vestuário, 

higiene, transporte, 

lazer, saúde e 

Previdência Social; 

(ii) salário mínimo 

não mais 

determinado pelo 

executivo, e sim por 

lei. 

 
 
 
 
 

Todos os anseios do 

DIAP foram 

atendidos, conforme 

se denota do art. 7°, 

IV da Constituição 

Federal. 

 
 
 
 
 
 

REDUÇÃO NA 

JORNADA DE 

TRABALHO 

DIAP; 
CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

EM EMPRESAS DE 

CRÉDITO 

(CONTEC) E 

CONFEDERAÇÃO 

DOS 

TRABALHADORES 

NO COMÉRCIO. 

 

 
Redução da jornada 

semanal de 48 

(quarenta e oito) 

horas semanais para 

40 (quarenta) horas 

semanais. 

Diminuição da jornada 
de trabalho semanal, 
mas ao invés de ser 

reduzida para 40 

(quarenta) horas 

semanais a jornada 

semanal foi reduzida 

para 44 (quarenta e 

quatro) horas 

semanais. Art. 7°, 

XIII, CF. 

 
 
 
 
 
 

IDADE MÍNIMA 

 
 
 
 
 

COMISSÃO 

(i) limite de idade A Constituição 
para o trabalho de 14 “acatou” as 

(catorze) anos; (ii) “determinações” 

vedação feitas, tais exigências 

constitucional a estão abarcadas no 

NACIONAL diferença salarial artigo 7° da 

PARA O TRABALHO CRIANÇA E quando esta estiver Constituição da 

CONSTITUINTE. eivada de distinções República Federativa 

motivadas pela idade do Brasil, mais 

dos empregados. precisamente nos seus 

incisos XXX e 

XXXIII. 
 
 
 
 
 

FÉRIAS 

 
CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS 

TRABALHADORES 

EM EMPRESAS DE 

CRÉDITO 

(CONTEC). 

 

 
Remuneração em 

dobro para o 

empregado no gozo 

das férias. 

A demanda obteve 
sucesso parcial, pois 

na Constituição cidadã 

as férias são, de fato, 

remuneradas em 1/3 

(um terço), como se 

nota no artigo 7°, XVI 

do mesmo 

ordenamento. 
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NÃO 

DISCRIMINAÇÃO 

 
 
 
 
 

SINDICATO DOS 

TRABALHADORES 

NAS INDÚSTRIS 

DE FIAÇÃO E 

TECELAGEM DE 

SALVADOR, 

SIMÕES FILHO E 

CAMAÇARI E 

SINDICATO DOS 

METALÚRGICOS 

DE SÃO PAULO. 

De uma maneira 

geral todos os grupos 

que participaram das 

audiências fizeram 

coro a não 

discriminação, mas 

os grupos deste 

tópico fizeram 

importante 

observação traçando 

caráter mais pontual 

ao referido coro, 

pontualidade 

pertinente a não 

discriminação da 

mulher no mercado 

de trabalho. 

 

 
 
 

A Constituição 

Federal repugnou 

veementemente a 

discriminação através 

de 4 (quatro) incisos 

do artigo 7°, com 

especial atenção ao 

inciso XXX, pois esse 

se tratado do inciso 

que veda a 

discriminação contra a 

mulher. 

 

 

No que tange à classificação e às motivações destes grupos, esta subcomissão é 

predominantemente formada por grupos de trabalhadores e suas motivações são baseadas em 

interesses econômicos, classistas e ideológicos. Além disso, analisando a tabela e considerando que 

estes grupos não se caracterizavam por forte poder econômico são notórias as conquistas dos grupos 

de interesse que participaram das audiências públicas constituintes em relação aos direitos dos 

trabalhadores e servidores públicos, porque houve apenas poucos momentos em que a Constituição 

não reagiu  em  acordo  com as  expectativas. Em alguns  casos,  os  objetivos  foram  plenamente 

conquistados, em outros parcialmente e raramente rejeitados completamente
10

. Por fim, a percepção 

é que o balanço foi positivo também pela capacidade de atuação permanente dos grupos, fato que 

flexibiliza  o  argumento  corrente  no  qual  o  poder  econômico  de  barganha  é  uma  variável 

absolutamente determinante nos processos de negociação. 

 
 
Conclusão 

 

O Brasil estava deixando um regime repleto de problemas econômicos e marcado por 

                                                           
10

 Para que se comprove o aludido acima se faz necessário o relato de “vitórias” e “derrotas” dos grupos. Entre as 

principais conquistas totais estão: (i) limite de idade para o trabalho de 14 (catorze) anos; (ii) vedação constitucional a 

diferença salarial quando esta estiver eivada de distinções motivadas pela idade dos empregados (Art. 7°, XXX, CF). 

Entres as vitórias parciais estão: (i) a Redução da jornada semanal de 48 (quarenta e oito) horas semanais para 44 

(quarenta e quatro)  horas semanais (. Art. 7°, XIII, CF.), referida conquista se mostra parcial,  pois  a 

CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS  TRABALHADORES  EM  EMPRESAS  DE  CRÉDITO  (CONTEC)  e  a 

CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO requeriam redução de jornada para 40 (quarenta) 

horas semanais, e não 44 ( quarenta e quatro); (ii) remuneração acrescida de 1/3 (um terço) para o empregado no gozo 

das férias, a mencionada vitória não foi total porque a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

EM EMPRESAS DE CRÉDITO (CONTEC) requeria a remuneração em dobro ao invés de 1/3 (um terço). Dentre os 

objetivos não alcançados um merece grande destaque, o da contribuição compulsória. A CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES EM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DOS DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR opinaram pela espontaneidade na contribuição, mas o legislador 

constituinte não atendeu às reivindicações em tela e no artigo 8°, inciso IV legalizou a contribuição sindical 

compulsória 
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uma forte coerção sob a sociedade civil, fatores que fortaleceram uma cultura política 

autoritária e deixaram o país com profundas desigualdades sociais. A sociedade como um todo 

caminhava por um período de lutas por suas demandas num pano de fundo de recente 

abertura política onde os setores organizados refletiam acerca dos meios pelos quais poderia se 

alcançar os processos decisórios dos constituintes, usufruindo das novas janelas de 

oportunidades que estavam sendo abertas. 

Parece claro que a trajetória até a Constituição de 1988, especialmente pelo fato que foi 

um período no qual o Brasil tinha acabado de realizar a sua transição para a democracia, foi 

singular no que se refere a organização de grupos e as manifestações de seus respectivos 

interesses. Com a oportunidade de ver seus anseios atendidos na carta maior da federação, 

os grupos procuraram efetuar o lobby – mesmo o termo começando a ser incorporado ao 

vocabulário nacional – de maneiras diversas. Inaugura-se, nesse sentido, um largo campo a 

ser explorado tanto pela política como pela ciência política. Para a política, a aumento do lobby 

e dos grupos de interesse (ou grupos de pressão) significou uma multiplicação dos canais de 

acesso ao poder, a possibilidade de ter suas demandas atendidas e a alerta sobre uma 

regulamentação necessária. Mais: a liberalização do sistema político significa que a dinâmica 

da política se altera, pois agora os grupos de interesse precisam calcular as suas estratégias e 

melhorá-las continuamente. Quanto mais trabalham nisso, mais chances de alcançar o poder 

público se abrem. Por outro lado, para a ciência política, consequentemente, expande-se um raio 

de pesquisa no qual existe abundância de elementos a serem pesquisados. 

Desse modo, concluímos de modo mais abrangente apontando para duas variáveis 

presentes no contexto brasileiro e, a nosso ver, determinantes para a complexidade do lobby. A 

primeira se refere ao quanto o tema ou a política pública em questão é visada pelos atores 

políticos envolvidos na disputa, isto é, quantos atores estão envolvidos e quanto o assunto toma 

centralidade da agenda política. A segunda se refere a quão aberto é o processo de negociação 

ou, em princípio, o regime político. Se tratamos de regimes políticos mais fechados, o poder está 

centralizado e, portanto, é de mais difícil acesso, assim como tem uma tendência política pré-

definida de difícil alteração. Sob regimes mais abertos, os canais de acesso ao poder se 

multiplicam, dado que o próprio poder público se consolida a partir de processos decisórios de 

maior abrangência nos quais diversos atores podem intervir. O afunilamento das deliberações 

também marca uma trajetória em que o poder de barganha se revela como instrumento 

fundamental para a conquista de determinados interesses, tal qual a quantidade de informações 

úteis disponíveis e os contatos com atores que mais perto estão de efetuar as modificações nas 

políticas. 

Tendo isso em vista, é inegável que os momentos de reformulação constitucional são 
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mais complexos do que o lobby rotineiro em torno da formulação das políticas públicas. Isto 

porque um processo constituinte e uma Assembleia Constituinte agregam os dispositivos nos 

quais as futuras formulações de políticas públicas estarão ancoradas, ou seja, são as raízes 

que determinam o crescimento da árvore. Sendo assim, em um tempo, chamam a atenção de 

todos os atores políticos e grupos de interesse para as todas as questões nacionais basilares 

que estão passando por reconfiguração. 

Por fim, o caso brasileiro não foi fértil na ação dos grupos de interesse somente 

pela proliferação destes, mas devido ao aumento da qualidade e variedade do lobby feito pelos 

grupos de interesse organizados, os quais foram capazes de representar os principais interesses 

da sociedade civil. Isto não significa que o lobby não precisa de regulação. Ao contrário, o 

lobby precisa ser compreendido como outro instrumento para democratizar a democracia 

através da participação da cidadania. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

Imaginemos uma sociedade ideal onde, uma semana antes de cada consulta importante, os 

cidadãos sejam convidados a ir a debates públicos pré-eleitorais, com outros cidadãos, 

deputados, experts, jornalistas, em suma, vamos imaginar que eles deva se engajar em uma 

deliberação pública de grande escala para melhor se informar sobre as articulações e realidades 

econômicas, sociais e políticas com as quais a nova Assembleia terá que lidar, assim como 

sobre os programas, as metas propostas pelas partes do jogo político. Esses debates, que 

poderiam durar todo o dia, seriam financiados com o dinheiro normalmente investido nas 

campanhas de propaganda eleitoral. Vamos imaginar também, que os cidadãos sejam pagos por sua 

contribuição “cívica”. Há boas chances de que, assim preparados e tendo tido acesso a 

informações e argumentos que anteriormente ignoravam, tendo oportunidade de defender suas 

posições perante os outros em termos aceitáveis para todos, eles estejam em uma melhor 

posição para votar. Cumprirão seu dever eleitoral como um gesto público, com consequências 

para todos, e não como um gesto pessoal, expressão de um humor ou de uma escolha do 

momento. Em suma, vamos imaginar que a “democracia deliberativa” seja uma realidade, e não 

uma utopia. 

Estamos certamente bem longe disso. Mas em razão das deficiências manifestas do 

sistema representativo, por que não procurar dar novamente ao cidadão, e não mais aos políticos ou 

experts, o papel principal na busca e na realização do bem comum? O ideal de democracia 

“deliberativa” procura justamente adaptar as instituições políticas, eleitorais em particular, às 

sociedades complexas, “descentralizadas” como diz Habermas, pluralistas, multiculturais, 

“pós-metafísicas”, que as formas tradicionais de representação política tendem a trair. Como 

escreve Amy Gutmann, “a deliberação é, em diferentes níveis de governo e em contextos 

políticos variados, o meio mais legítimo de resolver os conflitos de princípios sobre questões de 

justiça social... a tomada de decisão que resulta da deliberação entre cidadãos livres e iguais é a 

forma de justificação mais defensável”. 

Apesar do  ideal de democracia deliberativa me parecer extremamente promissor, 

formularei uma crítica central a ele, inspirado em parte por Hannah Arendt e, sobretudo, por 

uma reinterpretação da “posição original” de John Rawls. 

De fato, a deliberação pública, mesmo nas condições idealizadas e descritas por 

Habermas, corre sempre o risco de cair no domínio da retórica e de simplesmente alimentar o 

agon político, a luta pela vitória e a dominação. Por isso é necessário completar as condições de 

bom funcionamento da deliberação com uma concepção de cidadania e de sua relação com a 

individualidade moral. Entendo com isso, a capacidade que os indivíduos têm de formar 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 68 

“julgamentos refletidos” (Rawls: considered judgements), de colocar em “equilíbrio reflexivo” 

convicções pessoais e princípios impessoais de justiça. O “pensamento” no sentido de Arendt, é 

uma faculdade moral, é a fonte de normatividade, da orientação para a deliberação pública em 

direção ao “melhor” e ao justo. Tentarei esboçar a natureza desse espaço de reflexão que contém 

as ambições do modelo deliberativo e que me parece o lugar de emergência da 

normatividade e da preocupação com a justiça, e não somente do acordo ou do consenso entre os 

cidadãos. 

 
 

1.  HABERMAS E O CONCEITO DE SOBERANIA POPULAR 
 

 
 

Enquanto as democracias representativas parlamentaristas clássicas veem no voto e na 

negociação entre os interesses particulares o processo político por excelência, a democracia 

deliberativa atribui a preponderância à deliberação pública, bem como ao engajamento dos 

cidadãos. Ela se aproxima bastante, assim, do modelo de “democracia participativa”. 

 
 

1.1. A DEMOCRACIA DOS ESPECIALISTAS 
 

 
 

Trata-se de uma verdadeira transformação se pensarmos nas concepções clássicas, 

“elitistas”, da democracia, para as quais a “verdade” política ou o bem comum estariam fora do 

alcance de um eleitorado passivo e confuso com a complexidade dos problemas. Remete-se, 

então, a uma equipe de especialistas, de experts, à qual não se exige nenhuma satisfação durante a 

duração de seu mandato. Para Schumpeter, a única intervenção de que é capaz o povo 

consistente “em aceitar ou afastar os homens chamados a lhe governar”. A existência de 

partidos e de agentes eleitorais corresponde simplesmente ao fato de que a massa eleitoral é 

incapaz de agir de outro modo que não seja como os carneiros de Panurge”. Muita participação, 

muita democracia, destruiria a própria democracia. A este argumento de incompetência do 

eleitorado se junta a tomada de consciência de que os conflitos de interesse, conflitos de classe e 

conflitos culturais ou religiosos são tão graves que não existe critério independente para 

avaliar a validade de uma lei, de uma instituição ou de uma prática. A noção de bem comum é 

uma ficção e a democracia pode, no máximo, se transformar em uma tecnocracia e gerir no dia- a-

dia os problemas sem se referir a normas comuns. 

 
 

 

1.2. AS AMBIÇÕES DA DELIBERAÇÃO PÚBLICA 
 

 
 

Ao contrário, a democracia deliberativa se recusa a confiar unicamente em experts e em 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 69 

instituições para corrigir os defeitos intrínsecos dos regimes democráticos. Ela coloca suas 

esperanças na prática da deliberação pública, “no uso público da razão” (Habermas, Rawls), 

para democratizar as práticas e as instituições políticas, em particular num contexto social cada vez 

mais fragmentado e atomizado, no qual os cidadãos não partilham mais uma concepção comum 

de objetivos de vida coletiva. É igualmente mais urgente se falar, discutir e debater 

conjuntamente o fato de que poucas coisas nos unem a que a “verdade” é inacessível. 

“É preciso, escreve Habermas, que os cidadãos possam se conceber a todo momento 

como autores do direito ao qual eles estão submetidos enquanto destinatários... É assim que um 

modelo da discussão ou da deliberação vai substituir o modelo do contrato” (2010, p. 479). Tal 

movimento é paralelo àquele que nos faz passar do raciocínio monológico de Kant a uma 

concepção discursiva e comunicacional da razão, como demonstra Habermas em Direito e 

Democracia. A deliberação pública será, portanto, a fonte tanto da legitimidade democrática 

quanto da eficácia das decisões políticas em termos de bem público e de satisfação das 

necessidades. “É o processo democrático que carrega toda a tarefa da legitimação” (id., p. 480). A 

deliberação estabelecerá a democracia em dois níveis habitualmente distintos: o dos princípios 

reguladores da vida política, que garantem a legitimidade, e o das próprias decisões, tomadas 

pelos representantes eleitos dos cidadãos. A deliberação pública permitiria uma verdadeira 

“política da razão”, o que, em razão das paixões do demos, sempre pareceu incompatível 

com a democracia. 

Exercido no âmbito de uma ética da discussão, com as instituições correspondentes, o 

direito de voto retomaria sua dignidade. Como diz Rawls, “sobre as questões políticas 

fundamentais, a ideia de razão publica rejeita as concepções ordinárias do direito de voto que o 

tratam como um assunto privado, até mesmo pessoal... votar exprime idealmente nossa opinião 

sobre a solução disponível que mais favorece o bem comum” (p. 267). O direito e voto 

reencontraria igualmente sua eficácia, já que a deliberação pública permitiria neutralizar os 

pontos de vista irracionais, perigosos ou hostis nos próprios princípios da democracia: liberdade 

igual para todos, igual dignidade de cada um e solidariedade para com os mais desfavorecidos. 

Mas do mesmo modo que os dois primeiros objetivos me parecem promissores, também 

tenho dúvidas quanto à possibilidade de se chegar a decisões ao mesmo tempo boas e eficazes, de 

legitimar princípios normativos graças à deliberação pública. 

Simplificando, pode-se dizer que as ambições do modelo deliberativo são as 

seguintes: 
 

 
 

1.2.1. A TRANSFORMAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS 
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A deliberação, diferentemente do voto, não se contenta em adicionar as preferências dos 

eleitores, mas procura transformá-las. As preferências que se exprimem no fórum público 

depois de um debate não são “brutas” ou simplesmente “filtradas”. Elas são transformadas num 

sentido epistêmico e num sentido moral. 

No plano epistêmico, elas se tornam “racionais” no sentido de que dão conta de novas 

informações pertinentes, das razões dos outros, no sentido de que se dirigem a um interlocutor 

racional mesmo se ele está em desacordo conosco. Retornaremos sobre a concepção 

“falibilista” que é o horizonte epistemológico da democracia deliberativa. O exercício da 

discussão cria, em seguida, preferências racionais que não existiam no início. Essas preferências 

farão parte do conjunto disposicional, das pessoas em razão da dificuldade psicológica que 

temos em exprimir as preferências em segunda pessoa sem verdadeiramente experimentá-las. 

Como mostra Rawls, o campo das preferências e dos desejos se amplia e engloba ao mesmo 

tempo (1) as preferências de primeira ordem, sobre os objetos; (2) preferências e desejos de 

ordem mais elevada, sobre os primeiros e (3) os princípios necessários para colocá-los em 

funcionamento de modo eficaz e razoável. 

No plano moral, elas se modificam na medida em que integram a consciência das 

preferências dos outros, são indagadas por um cuidado com o bem comum. O argumento 

substitui a simples barganha. Com efeito, engajando-se no fórum público, o cidadão aceita o 

risco de que suas razões “internas” não tenham valor a não ser que sejam igualmente 

reconhecidas como válidas pelos outros, mesmo por aqueles que não as aceitam. Como diz o 

filósofo amricano T. M. Scanlon, “a motivação moral consiste no desejo que temos de justificar 

nossas ações perante os outros com motivos que eles não possam racionalmente recusar... 

mesmo que eles rejeitem de fato admiti-los”. A publicidade torna esse desejo manifesto e atua 

como uma espécie de censura. Torna-se impossível conceitualmente exprimir argumentos 

egoístas em um debate sobre o bem comum. 

Mas a mudança importante é que reconhecemos que não há esperança última de 

reconciliação no final desse debate. Nosso adversário também tem boas razões tanto quanto 

nós, e o sinal mais certo de que vivemos em uma democracia é que devemos aceitar obedecer 

decisões com as quais não estamos de acordo. Essas decisões são, entretanto, justificáveis e 

aceitáveis por se apoiarem em “boas razões”, em razões que reconhecemos como boas, e não sob 

a força ou o medo. Esse duplo ideal de racionalidade e de uma normatividade própria à 

discussão está no centro do ideal da democracia deliberativa. 

 
 

1.2.2. A TRANSFORMAÇÃO DOS PRÓPRIOS CIDADÃOS 
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Consequentemente, a ambição mais conhecida do modelo deliberativo é que a 

deliberação pública seja, indiretamente, uma fonte de transformação dos próprios cidadãos. O que 

pensar disso? O exercício público da deliberação pode ter efeitos educativos sobre os 

cidadãos? Pode torná-los mais racionais, mais justos, mais conscientes das necessidades e 

interesses dos outros, e não somente dos seus? E, por outro lado, esses efeitos benéficos são 

diretos, desejados ou somente indiretos e derivados? 

Tocqueville foi um precursor dessa maneira de conceber a democracia como um modo de 

decisão política quando observou que as vantagens das democracias consistem, sobretudo, nos 

seus eleitos derivados. Diretamente, elas são menos eficazes do que os governos aristocráticos, 

elitistas ou tecnocráticos. Mas elas contribuem para o bem público indiretamente, pelas 

transformações sociais e humanas que induzem tratando publicamente os sujeitos como cidadãos 

ativos. Elas são, assim, mais capazes de garantir a estabilidade de instituições porque criam uma 

ligação moral entre estas e os cidadãos. A justificação da democracia seria indireta, fundada sobre 

seus efeitos, e não sobre seus efeitos desejados. São os efeitos educativos os mais importantes para 

Tocqueville, como também para Stuart Mill. 

É preciso, portanto, se perguntar seriamente se a ética da discussão, no sentido de 

Habermas, mediada pelo direito positivo, pode criar um habitus novo e conduzir “os cidadãos a 

usar suas liberdades comunicacionais não exclusivamente como liberdades de ação subjetivas para 

perseguir seus próprios interesses, mas como fins de “uso público da razão”, dito de outro modo, 

como liberdades comunicacionais. (p. 492). 

 
 

1.2.3. A TOMADA DE “BOAS” DECISÕES POLÍTICAS 

 

Essa transformação de preferências e dos próprios cidadãos presume uma aproximação do 

“bem comum”, da tomada de “boas” decisões políticas. É nesse ponto que as ambições do 

modelo deliberativo me parecem discutíveis. 

Entre os teóricos da democracia deliberativa, encontramos sobre esse ponto uma vasta 

divergência entre os que pensam que existe, independentemente das deliberações públicas e do 

procedimento seguido, uma decisão intrinsecamente “boa”, “justa”, “equitativa” e “eficaz”. Ao 

contrário, para os adeptos do “todo-procedimental” do qual faz parte Habermas, justamente não 

existe critério independente e, se o procedimento e a consulta aos eleitores são cuidadosamente 

concebidos e postos em prática, a decisão válida é aquele que recebe o assentimento de todos ou 

as maioria. Para Habermas, de fato, entre as ideias morais privadas e o ethos político 

democrático existe uma terceira instância moral: a do ponto de vista moral do “participante em 
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discussões públicas e comuns”, da ética da discussão que permite aos cidadãos ultrapassar suas 

convicções pessoais e formar um julgamento imparcial. São o debate público e a situação ideal de 

fala que permitem verificar se o resultado pode ser admitido como justo pelos cidadãos. Enfim, 

para alguns, seria possível reconciliar a vertente epistêmica e procedimental com a tentativa de 

alcançar procedimentos deliberativos ao mesmo tempo equitativos e eficazes. 

 
 

1.3.O MODELO HABERMASIANO: PROCEDIMENTAL E NÃO-SUBSTANCIAL 
 

 
 

Mesmo que retomemos os objetivo que acabo de indicar, Habermas vai muito longe do que 

a maior parte dos teóricos da democracia deliberativa que, por outro lado, ele influenciou muito. 

Ele procura substituir uma concepção da democracia e da natureza do Estado profundamente 

tributária da filosofia do sujeito por um novo modelo que apresenta como procedimental, e 

não-substancial. Habermas escreve: “O Eu de uma comunidade jurídica que se organiza ela 

mesma é, desde então, absorvido pelas formas de comunicação sem sujeito que regulam por meio 

da discussão o fluxo da formação de opinião e da vontade...A ideia de soberania popular é 

interpretada em um sentido intersubjetivista...”. “A concepção da democracia fundada sobre a 

teoria da discussão encontra o ponto de vista distanciado das ciências sociais, para o qual o 

sistema político não é o ápice, nem o centro, nem o modelo estruturador da sociedade, mas um 

sistema de ação entre outros”. A soberania popular está, portanto, compreendida como um 

procedimento infinito de discussões e deliberações públicas. 

Fazendo isso, Habermas se distancia consideravelmente das concepções habituais da 

democracia deliberativa, como veremos, e sua posição suscita numerosos problemas. 

Há, de fato, uma ambição muito maior que é a de derivar a legitimação de normas da 

ação pública das própria deliberações. Habermas se coloca, então, em total competição com a 

teoria da justiça de Rawls e com a derivação de princípios e normas para um procedimento 

equitativo ideal sobre o modelo de contrato social. Para Habermas, que coloca todo o peso da 

“moralização” das preferências sobre a própria discussão, o procedimento idealizado de 

deliberação deve controlar o exercício do poder político e mantê-lo nos limites do Estado de 

Direito. 

A fonte de legitimidade, para ele, não é a vontade predeterminada dos indivíduos, como no 

voto majoritário, mas muito mais o processo de formação da vontade geral, a própria 

deliberação. 

Vou, então, apresentar os diferentes pontos da argumentação de Habermas ao procurar 

fundamentar o valor de “verdade” das normas públicas na ausência de referências 

transcendentes utilizando a moral da comunicação. 
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1.3.1. VERDADE E VALIDADE 
 

 
 

O ponto crucial de as argumentação em favor de uma democracia procedimental, e não 

epistêmica, é deduzido de sua análise da distinção entre verdade assertiva e validade 

deontológica dos enunciados. Em matéria de normas prática, morais e políticas, “a validade 

deontológica dos enunciados descritivos. Estes últimos dizem como as coisas se apresentam no 

mundo; os outro, o que nós devemos fazer” (p. 51). É, portanto, a aceitação por todas as pessoas 

envolvidas que vai servir de critério do justo e do injusto, do bem e do mal: “ainda que a 

aceitabilidade racional não seja mais do que um índice da verdade das proposições assertivas, ela 

carrega uma contribuição constitutiva para a validade das normais morais. Na tomada de 

consciência moral, a construção e a descoberta se imbricam de outro modo, diferentemente do 

conhecimento teórico (p. 54). A validade substitui a “verdade” ou a “justiça” ou o “bem 

comum”. “O acordo realizado pela discussão fundamenta o fato de que uma norma merece ser 

reconhecida e contribui portanto ela própria para a realização de suas condições de validade” (p. 

54). 

“Essa aceitação exprime ao mesmo tempo a razão falível dos sujeitos que deliberam e 

persuadem uns aos outros que uma norma introduzida a título de hipótese merece ser 

reconhecida, e a liberdade dos sujeitos que legislam e se compreendem como os autores das 

normas às quais eles se submetem enquanto destinatários. O sentido da validade das normas 

morais revela ao mesmo tempo os traços do caráter falível do espírito humano que se descobre e os 

traços de caráter construtivo do espírito que as concebe” (p. 51). 

 
 

1.3.2. PENSAR A UNIVERSALIDADE DAS NORMAS DEMOCRÁTICAS 
 

 
 

Deixarei de lado o detalhe da argumentação para insistir sobre o ponto crucial: a 

ausência de concepção substancial na qual apenas o jogo de linguagem da justificação em um 

contexto dado pode nos dar uma resposta. “Na falta de acordo substancial quanto ao conteúdo de 

normas, os interesses se veem, doravante, remetidos ao fato, de algum modo neutro, de que cada 

um entre eles participa de uma forma de vida que, qualquer que seja, é fundada sobre a 

comunicação e estruturada para o acordo por meio da linguagem” (p. 55). 

Seria, certamente, um contra-senso tratar a posição de Habermas como “contextualista” no 

sentido de Rorty. Mas a diferença me parece bem tênue. “Ela sustenta, diz Habermas, que a 

diferença entre o que é ‘justificado no nosso contexto’ e que é ‘justificado em todo contexto’ 

pode ser resolvida... por meio de uma falível idealização de nosso processo de argumentação (...) 
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nos engajamos para respeitar a obrigação argumentativa de defender ‘p’ tendo consciência de 

nossa falibilidade e das objeções contrárias que virão” (p. 53). É essa “falível idealização” que 

coloca o critério presumidamente universal da “prática deliberativa e justificadora chamada 

argumentação” (p. 59). “As argumentações (forma reflexiva dos atos de comunicação) remetem por 

sua natureza para além do âmbito de toda forma de vida particular... a um processo de 

universalização, de absorção e de extensão, estendendo-o a uma comunidade inclusiva que, por 

princípio, não exclui nenhum sujeito capaz de falar a agir” (p. 57). “A ausência do bem 

transcendental não pode ser compensada a não ser de maneira imanente, em virtude de uma 

propriedade inerente à prática da deliberação” (p. 58). 

As condições que protegerão “essa falível idealização” e do “bom” funcionamento dos 

processos deliberativos, fundadores de normas, são as seguintes: 

 Caráter público das trocas: nenhuma pessoa deve ser impedida de contribuir no 

debate. 

 Igualdade de direitos de comunicação: os participantes têm as mesmas chances de 

contribuir no debate. 

 Ausência de enganação: os participantes devem pensar aquilo que eles dizem. 
 

 Ausência de coação: deve ser assegurada a liberdade da comunicação em relação a 

coações externas ou internas. 

 

 

1.4. AS CRÍTICAS A HABERMAS 
 

 
 

As críticas a Habermas se baseiam nos seguintes pontos: 
 

(1) Primeiramente, parece-me que o problema da universalidade das normas é 

resolvido antes mesmo de ser posto porque a decisão dos atores, dos cidadãos, de entrar em 

procedimentos linguísticos, comunicacionais não é interrogada. Trata-se de um ideal político, 

horizonte de toda democracia, ou de um simples transcendental, condição de possibilidade de 

toda enunciação de fala tendo valor de verdade? Não é preciso supor um acordo inicial entre 

participantes desses jogos de linguagem a fim de verificar essa disposição para o universal, essa 

possibilidade de acesso ao que Habermas chama de “o ponto de vista moral”? É preciso 

compreender a decisão dos cidadãos de entrar em um debate público em vista de um bem 

comum, e não somente a satisfação de seus interesses. Para isso, é preciso se referir a uma 

concepção de individualidade moral que desenvolverei rapidamente e que tem uma consciência 

antropológica, que não é um “simples ponto de vista”. 

(2) Em seguida, a possibilidade de uma reconciliação pela razão pública me parece 
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tributária de fatores que são exteriores à própria deliberação e que seria preciso examinar 

cuidadosamente. A deliberação pública não me parece capaz, diretamente, de transformar o 

processo de formação da vontade geral na direção da justiça e do bem comum. 

(3) Enfim, e sobretudo, tenho dificuldades com a relação com a justiça desse 

procedimento deliberativo. Se a justiça é constituída pela aceitação racional da norma política, não 

vejo onde está o lugar para o pensamento crítico, para a revolta contra a injustiça, para a recusa e 

a resistência contra o que é “racionalmente aceitável”. A “validade” não me parece uma 

categoria satisfatória para descrever a natureza do consentimento político. Esse acordo é muito 

mais substancial. Ele supõe uma crença na justiça do procedimento, crença fundamentada ou não. 

Não que essa “justiça” seja transcendente, mas ela simplesmente pode ser testada por cada um, 

em sua consciência, na medida de sua concepção do que é justo e equitativo. É, em definitivo, o 

antiindividualismo da concepção habermasiana que me parece prejudicial e é por isso que invoco 

para lhe responder uma “cidadania socrática”, cujas lições permanecem atuais. 

 
 

(TEXTO INCONCLUSO) 
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A liberdade em Isaiah Berlin e Charles Taylor
1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocsã Carlos Leite de Oliveira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo. A Teoria Política consistiu na aplicação dos teóricos clássicos da Filosofia e da Moral à política até meados 

dos anos 1950, quando a Revolução Behaviorista na Ciência Política privilegiou as discussões de cunho empírico em 

detrimento das de teor normativo. Essa hegemonia behaviorista entrou em declínio a partir de 1970, com o pós-

behaviorismo e a retomada de discussões normativas, como as acerca da justiça, da liberdade e do papel que o 

Estado deveria ter na sociedade. Este trabalho insere-se no campo de discussões normativas ao buscar comparar o 

conceito de Liberdade em dois autores clássicos do Liberalismo e do Comunitarismo, respectivamente: Isaiah 

Berlin e Charles Taylor. De Berlin efetua-se à análise do conceito de Liberdade Negativa, contrastando-o com o de 

Liberdade Positiva, distinção clássica e fecunda na tradição Liberal. De Taylor, busca-se entender o conceito de 

liberdade proposto pelo autor, qual seja, a definição de liberdade vinculada aos valores do indivíduo, segundo a 

qual a limitação da liberdade em ações não significativas para o indivíduo não deveria ser considerada uma 

violação da liberdade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chaves: Isaiah Berlin; Charles Taylor; Liberdade 
 
 
 
  

                                                           
1
 Este artigo é baseado no meu trabalho de conclusão de curso, apresentado em 2013: O Conceito de Liberdade em 

Berlin e Taylor. 
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Introdução 
 

 
 

Até meados dos anos 1950, a Ciência Política consistia no estudo da relação entre a 

Filosofia Moral e a Ética, de um lado, e a Política, por outro. Exemplo disso pode ser 

encontrado no livro de George Sabine, The History of Political Theory, livro seminal desse 

período. Para ele, a teoria política era “um tipo de filosofia cujo objeto de estudo é a sociedade  

civil e que possui um caráter basicamente  histórico” (NASCIMENTO, 2011:220). A Teoria 

Política seria, em resumo, uma história das idéias políticas, dos gregos até a atualidade,  

com ênfase especial nas ideias democráticas. Essa percepção começou a mudar através da 

Revolução Behaviorista na Ciência Política, que foi, em linhas gerais, a tentativa de construir 

uma Ciência Política nos moldes das Ciências Naturais (LESSA, 2002; NASCIMENTO, 

2011). Isso ocorreria pela criação de hipóteses empiricamente testáveis a serem confirmadas. 

Nessa perspectiva de ciência, haveria o abandono de discussões de cunho normativo, 

deixando-as para a Filosofia Política ou a História das Ideias. 

De acordo com LESSA (2002), um dos trabalhos seminais desse período é o artigo de 

Easton, The new Revolution in Political Science, de 1969
2
. A concentração da Teoria Política na 

história de si mesma seria a comprovação da decadência da Teoria Política pré-behaviorista e a 

necessidade de uma renovação da mesma. Dentre  as críticas feitas ao behaviorismo, destaca-se, 

segundo LESSA (2002), o artigo de Sheldon Wolin Political Theory as a vocation, também de 

1969, e a sua afirmação de que o behaviorismo não foi uma revolução científica (pelo menos 

não nos termos de Thomas Khun, em A Estrutura das Revoluções Científicas), mas apenas uma 

inovação na coleta de dados. 

Independentemente disso (se o Behaviorismo foi uma revolução científica ou não), 

discussões de cunho normativo continuaram a ser feitas na academia. De acordo com BALL 

(2004), contribuíram para isso a permanência de teorizações de primeira ordem, ou 

seja,questões sobre justiça e equidade na distribuição dos deveres e dos recursos. O que é 

devido a quem e em que ordem? Questões a respeito de cargos e autoridade também são 

prováveis de surgir: quem deve resolver questões de interesse comum – todos os membros da 

comunidade ou apenas  uns  poucos?  Se  a última  opção,  quais poucos  e  como  ou por  quem  

eles  devem  ser escolhidos? Há, além disso, questões sobre demarcação político-conceitual: 

por quais critérios distinguiremos entre os temas que são políticos ou públicos e aquelas que 

são não-políticos, ou privados? Essas, por sua vez, geram questões sobre fundamentos 

justificativas: de onde os critérios supramencionados vêm e em que base eles devem ser 

                                                           
2
 Uma observação: o referido artigo é posterior ao auge do behaviorismo. Para BALL (2011:10), o texto que marca o 

início da Revolução Behaviorista é o trabalho The Political System, também de Easton, mas de 1953. 
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justificados (ou até criticados)?… (BALL, 2004:10-11). 

 
 

Concomitantemente a isso, existiram ainda o enfraquecimento do Positivismo Lógico, 

que deu base ao Behaviorismo; o fim do mito do fim da ideologia e a Guerra do Vietnã, que 

reavivou a importância das teorizações de primeira ordem (BALL, 2004). Todos esses fatores 

são externos à Teoria Política, contudo. Internamente, a renovação se deu a partir da publicação 

do livro de John Rawls A Theory of Justice em 1971 e a reação de Nozick, em 1974, com 

Anarchy, State and Utopia (BALL, 2004. NASCIMENTO, 2011). Sucintamente, o debate foi 

entre a posição rawlsiana de tentar conciliar autonomia individual e igualdade, e a resposta 

nozickiana de dar primazia à liberdade individual acima de qualquer pretensão de tentar 

diminuir a desigualdade (NASCIMENTO, 2011:179). 

As discussões entre os  próprios liberais (Igualitários x Libertarianos), entre Liberais e 

Comunitaristas, as críticas feministas à política, entre outros, são exemplos mais atuais da 

permanência de discussões normativas (NASCIMENTO, 2011). Escolheu-se abordar o debate 

Liberal Comunitário no referente à conceituação da liberdade. 

Selecionou-se Isaiah Berlin do campo liberal pelo fato de seu artigo, o Dois 

Conceitos de Liberdade ser um marco clássico na conceituação da liberdade negativa. Dentre 

os comunitaristas, selecionou-se Charles Taylor pelo fato de seu artigo What’s Wrong with 

Negativ Liberty? Ter sido um marco nas críticas comunitaristas ao liberalismo. 

Antes de prosseguir, duas ressalvas devem ser feitas. A primeira é  que as diferenças 

envolvendo os autores aqui selecionados e outros das mesmas correntes não serão analisadas. 

Em outras palavras, não se deve supor que a posição liberal seja homogênea à posição de 

Berlin, ou que todos os comunitaristas concordem com o pensamento de Taylor. A segunda 

ressalva é semelhante a esta, mas refere-se às posições dos autores em outros textos próprios. 

Diferenças de posição entre os textos selecionados e outros, também de autoria dos próprios 

autores, não foram analisadas. Portanto, seria prematuro generalizar para todo o pensamento 

dos autores as posições aqui apresentadas. Essa última ressalva é importante para realçar o fato 

de que este é um trabalho preliminar para estudos futuros, mais aprofundados sobre o 

pensamento de cada autor. 

 

 
Isaiah Berlin e a Liberdade Negativa 

 
 
 

Dentre os vários sentidos que a palavra “liberdade” adquiriu ao longo da História, Berlin, 

no artigo Dois conceitos de liberdade, analisa os que, em sua opinião, sintetizam esses vários 

sentidos: o positivo e o negativo. A Liberdade Negativa consiste, resumidamente, numa área de 
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não-interferência em que o individuo pode agir sem ser coagido por outros indivíduos. Esse 

sentido vem embutido na resposta à pergunta “Qual é a área em que um sujeito – uma pessoa 

ou um grupo de pessoas – deve ter ou receber para fazer o que pode fazer, ou ser o que pode 

ser, sem que outras pessoas interfiram?” (BERLIN, 1981:136). A Liberdade Positiva, por sua 

vez, consiste no autodomínio de si mesmo. Ela vem embutida na resposta à pergunta “O que 

ou quem é a fonte de controle ou interferência que pode determinar que alguém faça ou seja 

tal coisa e não outra?” (BERLIN, 1981::136). 

Inicialmente, pode-se perguntar se os conceitos negativo e positivo da liberdade não têm 

o mesmo conteúdo, diferindo apenas na forma como eles foram enunciados. O próprio Berlin 

reconhece isso (BERLIN,1981:142). Contudo, numa análise mais aprofundada dos dois 

conceitos, as diferenças fundamentais entre ambos podem ser apreendidas e se pode 

compreender como a liberdade positiva pode se converter em não-liberdade. 

A liberdade negativa tem duas características que merecem ser realçadas. A primeira 

é o individualismo. A liberdade diz respeito ao indivíduo: é ele quem pode ser privado da 

liberdade ou privar algum outro indivíduo. Nesse sentido, não se aplica a grupos sociais, como 

a Nação ou uma classe social. Nesse aspecto, se ocorre a retirada da liberdade para indivíduos 

que possuem uma característica comum, como serem operários, são os indivíduos da classe 

operária que estão sendo privados de liberdade, não a classe operária propriamente dita. Essa 

característica do conceito negativo, embora não seja realçado por Berlin, é importante por ser um 

dos demarcadores entre a liberdade negativa e a liberdade positiva. 

O segundo aspecto é a noção de interferência. Esta é a ação, intencional ou não, de 

indivíduos que limitam a liberdade de outros indivíduos. A simples incapacidade de realizar a 

própria vontade não é equivalente, pois, à não-liberdade. Só se torna se houver uma teoria social 

ou política que afirme que a incapacidade é resultado da ação intencional, ou não, de indivíduos 

(BERLIN, 1981). Isso é importante porque 

 

 
Afirma-se, muito plausivelmente, que, se um homem é demasiado pobre para obter algo isento de proibição 

legal – um pão, uma viagem ao redor do mundo, um recurso aos tribunais -, ele é tão pouco livre para 

conseguir esse intento quanto o seria se a lei proibisse ou não. (BERLIN,1981:136). 

 
 

Uma vez que a liberdade negativa consiste numa área de não-interferência, pode-se 

perguntar se ela deveria ser absoluta, ou não limitada. Ou seja, se a liberdade poderia ser 

limitada em algum grau ou não. Berlin, juntamente com outros liberais, conclui que a 

liberdade não deveria ser ilimitada, uma vez que 

 
 

(…) se assim fosse, acarretaria uma situação em que todos os homens podiam ilimitadamente interferir 
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na atuação de todos os outros; e esse tipo de liberdade “natural” levaria ao caos social, onde as 

necessidades mínimas dos homens podiam não ser satisfeitas ou, então, as liberdades dos fracos podiam ser 

suprimidas pelos fortes. Pelo fato de perceberem que os fins e as atividades do homem não se harmonizam 

automaticamente um com o outro (…) eles estavam preparados para restringir a liberdade em favor de outros 

valores e mesmo da própria liberdade. (BERLIN, 1981:137) 

 
 

O mínimo de liberdade que deveria ser salvaguardado dessa interferência não é consenso 

entre os liberais, e Berlin não tenta responder essa pergunta no artigo. Contudo, ele deixa claro 

que a liberdade negativa é a liberdade de: “(…) nenhuma interferência além da fronteira 

móvel, mas sempre identificável” (BERLIN, 1981:140). 

Outra característica importante do conceito negativo e que merece ser realçado é que ele 

não é compatível com algumas formas de autocracia (BERLIN, 2002:235). A liberdade 

negativa diz respeito à área de controle que é exercido sobre o indivíduo, não sobre a fonte desse 

controle (BERLIN,1981). Negativamente falando, é concebível que um regime democrático 

despoje os cidadãos de parcela maior de liberdade que um regime despótico no qual o tirano 

não interfira (ou interfira menos) na vida dos indivíduos. Apesar disso, Berlin reconhece que 

“(…) que o autogoverno pode, em conjunto, propiciar melhor garantia da preservação das 

liberdades civis do que outros regimes, e tem sido defendido como tal pelos adeptos da 

teoria do livre arbítrio”(BERLIN, 1981:141-142). 

 

Entre os  conceitos negativo e positivo de liberdade Berlin dá preferência ao primeiro. A 

Liberdade Positiva teria, em sua opinião, a possibilidade de se converter em não-liberdade através 

de alguns momentos teóricos sucessivos. Primeiramente, entende- se a metáfora do autodomínio 

num sentido forte. Não é apenas a ação de outro indivíduo que pode limitar a liberdade de outro 

indivíduo, mas também as paixões e os instintos que do indivíduo podem limitar a sua vontade 

racional
3
. Uma vez que isso é possível, os teóricos positivos dividem o indivíduo em dois 

“eus”: o “Eu empírico”, vulnerável às paixões, e o “Eu superior”, plenamente racional e livre. 

Nesse movimento, é o “Eu superior” que é valorizado em detrimento do “Eu empírico” (BERLIN, 

1981). 

Na indagação de se a liberdade como autodomínio de si pode ser estendida para as 

coletividade, o “Eu superior” passa a ser concebido como parte de um todo social (uma classe 

social, uma nação ou uma raça, dentre outros) maior que o indivíduo. Nessa perspectiva, a 

                                                           
3
 Essa metáfora é procedente se equiparamos a “essência” do indivíduo ao seu componente racional (seja ele qual for) e 

excluímos as paixões dessa “essência”, ou “núcleo duro” que o torna humano. A crítica de Berlin é baseada, em todo 

o texto,  no racionalismo (ou racionalismos, se quisermos  considerar as diferenças internas da corrente) que inspira 

essa interpretação. Outra observação a ser feita: a ênfase de Berlin de que é a interferência de seres humanos na vida 

de outro ser humano que viola a liberdade não permite esse tipo de metáfora, pois as paixões são humanas, mas não são 

seres humanos. 
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valorização migra mais uma vez: do “Eu superior” individual para esse todo social. 

O terceiro momento consiste na identificação da liberdade com o reconhecimento racional 

de como as coisas são e não podem ser diferentes. Todo indivíduo racional chegaria às 

mesmas conclusões, seja na matemática ou na moral. E isso porque 

se sou racional, não posso negar que o que é certo para mim deverá, pelas mesmas razões, ser certo para outros 

que são racionais como eu. Um Estado racional (livre) seria um Estado governado por leis que todos os 

homens racionais acatariam livremente. (BERLIN, 1981:152) 

 
 

Adicionalmente, 
 

 
(…) se os problemas morais e políticos fossem genuínos – como certamente seriam – deviam, em princípio, 

admitir uma solução, quer dizer, precisaria haver uma única e verdadeira solução para qualquer problema. 

Todas as verdades, em tese, poderiam ser discernidas por qualquer pensador racional e demonstradas de 

modo tão claro, que a única coisa que todos os homens racionais poderiam fazer seria aceitá-las; na 

verdade, em grande extensão, já era esse o caso que ocorria quanto às novas ciências naturais (BERLIN, 

1981:152). 

 

Assim,se um indivíduo racional estabelece uma lei  usando a razão,  todos os indivíduos 

deverão concordar. Se alguns se opuserem isso será em decorrência de irracionalidade ou de 

um uso inadequado da razão. Em todo caso, serão indivíduos que não estarão reconhecendo os 

seus reais interesses. Este é o passo final para a não- liberdade, pois dá legitimação à ideia 

de que a imposição de leis racionais não é cerceamento da liberdade, mas o seu exercício. 

Dito de outro modo, as leis racionais forçam os indivíduos a agir em nome de seus “reais 

interesses” do seu “eu superior”, por mais que os “eus empíricos” possam esbravejar 

(BERLIN, 1981). E isso não é considerada uma limitação da liberdade para os teóricos 

positivos. 

 
 

O pressuposto comum desses pensadores (…) é que os fins racionais de nossas “verdadeiras” naturezas 

devem coincidir, ou devem ser levados a coincidir, não importa quanto possam esbravejar contra esse 

processo nossos pobres, ignorantes, ansiosos e apaixonados eus empíricos. Forçar os eus empíricos a se 

adaptarem ao padrão certo não é tirania e, sim, libertação (BERLIN, 1981:154). 

Esse é o caminho pelo qual a Liberdade Positiva pode levar à não-liberdade, mas não é o 

único motivo pelo qual Berlin prefere a Liberdade Negativa. Sua adesão é baseada em três 

pilares principais (CASARIN, 2008:285): a indivisibilidade do eu, o pluralismo de valores e o 

antipaternalismo. 

A indivisibilidade do eu é apregoada porque o “Eu empírico” é o único realmente existente 

(CASARIN, 2008). O “Eu superior” é um ideal, um ser imaginado que não existe realmente. 

Pode servir como um constructo teórico para a reflexão, mas não deve substituir o “Eu empírico”. 
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Este não pode ser prejudicado em detrimento daquele. 

O antipaternalismo baseia-se na crença de que é o próprio indivíduo que está na melhor 

posição para discernir quais são os seus interesses. Esse seria o “eu-juiz-de- mim-mesmo” 

(CASARIN, 2008:287). Alguns críticos do liberalismo questionaram essa pressuposição. 

Essa parcela dos adversários do liberalismo situada à esquerda era-o nos seguintes 

termos: uma vez que o eu-juiz-de-mim-mesmo dos liberais talvez não tenha as 

condições de escolher ou de discernir seus verdadeiros interesses, já que muitas vezes sua 

percepção do mundo é prejudicada pelo véu da ideologia, qual a razão para defender uma 

ordem normativa (a liberal) cuja justificação esteja na autonomia individual? De acordo 

ainda com essa crítica, a escolha dos verdadeiros interesses de um indivíduo seria algo capaz 

de realizar-se de maneira plena somente após sua emancipação real e simbólica em relação 

a uma estrutura econômica, social e política de caráter profundamente injusto e alienante;ou 

seja, a autonomia seria posterior à emancipação (que se realiza de outra maneira, por 

meio de outros processos) e em conseqüência dela, mas  não se realizaria na própria 

escolha dos fins últimos da vida feita por indivíduos relativamente “incapazes. O 

indivíduo concreto estaria muito melhor representado na escolha de seus interesses por 

um determinado grupo de quem se houvesse removido esse véu ideológico que tantas visões 

enevoava. (CASARIN, 2008:287 grifos meus). 

 
 

Apesar de podermos concordar que, em algumas situações, o próprio indivíduo possa 

não ser o melhor juiz em todas as situações, não podemos concordar com a generalização 

indiscriminada dessa possibilidade. Não se pode tornar os indivíduos dependentes de 

terceiros para tomar suas decisões, pois essa tutela pode se converter em paternalismo ou mesmo 

em totalitarismo (no pior dos casos) (CASARIN, 2008:287). 

O pluralismo de valores é um dos elementos  mais  importantes  na defesa da liberdade 

negativa. De acordo com Berlin, 

 
 

(…) nada se ganha mediante uma confusão de termos. Para evitar a desigualdade patente ou a miséria 

disseminada, estou pronto a sacrificar parte da minha liberdade ou toda minha liberdade: posso fazê-lo de 

bom grado e livremente; mas é da liberdade individual que estarei abrindo mão em favor da justiça, da 

igualdade ou do amor em relação a meu próximo. Minha consciência ficaria pesada – e com justa razão – 

se, em determinadas circunstâncias, eu não estivesse preparado para fazer tal sacrifício. Mas um sacrifício 

não representa um acréscimo naquilo que está sendo sacrificado, ou seja, a liberdade individual, por maior 

que seja a necessidade moral de fazê-lo ou a compensação dele  advinda. Cada coisa é o que  é: liberdade  é  

liberdade, e  não igualdade, imparcialidade, justiça, cultura, felicidade humana ou uma consciência 

tranqüila. Se a liberdade de mim mesmo, de minha classe ou de meu país depende da infelicidade de um 

grande número de outros seres humanos, então o sistema que promove tal situação é injusto e imoral. Mas 
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se eu mutilo ou perco minha liberdade individual, de forma a reduzir o opróbrio de tal desigualdade e, desse 

modo, não amplio substancialmente a liberdade individual de outros, ocorre uma perda absoluta de 

liberdade. Tal situação pode ser compensada mediante um proveito para a justiça, para a felicidade ou para a 

paz, mas a perda permanecerá, e é confundir valores o fato de dizer-se que, embora minha liberdade 

“liberal” e individual possa ir por água abaixo, algum outro tipo de liberdade – “social” ou “econômica” 

se ampliará. (BERLIN, 1981:138-139. Grifos meus). 

A irredutibilidade entre os valores faz com que o avanço de um implique no recuo de outro, 

numa relação de “trade offs” (MELO, 2002:59). Essa percepção diferencia monistas de 

pluralistas. Os monistas são aqueles que “(…) relacionam tudo a uma única visão central, 

um único sistema (…), em função do qual compreendem, pensam e sentem (…)” (BERLIN, 

2002c apud CASARIN, 2008:285). Os pluralistas, por sua vez, 

 

 
se deram conta de que a vida humana não pode ser regida, explicada ou guiada por um único princípio, 

um único valor, uma  única doutrina(…). A riqueza  mesma da vida  consistiria  na diversidade e na 

pluralidade conflitante de pontos de vista, valores e objetos considerados válidos e verdadeiros pelos seres 

humanos. (CASARIN, 2008:286). 

 
 

Cada indivíduo deve escolher qual o melhor para si, não podendo impô-lo a outros 

indivíduos. A liberdade negativa seria compatível com essa liberdade de escolha, uma das bases 

do liberalismo (COSER2012). 

 
 
 
 
Charles Taylor e a crítica ao liberalismo 

 
 
 

Se o conceito de liberdade em Berlin pode ser entendido como não-interferência, em 

Taylor a liberdade pode ser entendida, parcialmente, como “autogoverno participativo” 

(TAYLOR, 2000), envolvendo a autonomia individual em relação a obstáculos internos e 

externos ao indivíduo (TAYLOR, 1979). 

 
 

Em What’s Wrong With Negative Liberty, Taylor trata, tal qual Berlin, da distinção entre 

os conceitos negativo e positivo da liberdade, mas numa perspectiva diferente da berliniana. 

Taylor diz que as críticas feitas à liberdade positiva recorrem a uma visão caricata desta, 

associando-a ao totalitarismo de esquerda. Nessa caricatura, a liberdade seria vista como sendo 

apenas o controle coletivo da vida comum, eliminando a individualidade. Isso, porém, 

desconsidera as diferenças internas às correntes que advogam a liberdade positiva, como a 

que será apresentada por Taylor (TAYLOR, 1979). 
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A liberdade negativa, definida, entre outros autores, por Berlin e Hobbes
4
, é a ausência 

de obstáculos externos à ação individual e a independência do indivíduo em relação a outros 

indivíduos. Esse conceito tem a seu favor a simplicidade e a elegância, estando aí parte de sua 

força. Adicionalmente, a liberdade negativa focaliza as possibilidades à ação, mais do que 

com a ação em si mesma (TAYLOR, 1979). Um exemplo recorrente é o indivíduo diante de 

diversas portas. A liberdade negativa levaria em consideração por quantas portas o indivíduo 

pode passar e não se ele passa por elas efetivamente. A liberdade consiste na possibilidade de 

ação de passar pelas portas, não pela passagem em si. Por conta disso, a liberdade negativa 

pode ser vista como um conceito de oportunidade (TAYLOR, 1979). 

A liberdade positiva, ao contrário (ou de maneira complementar) considera se o 

indivíduo passa ou não pela porta. A sua não-passagem pode ser devida a obstáculos internos 

ao indivíduo, como normas internalizadas ou desejos, complementares aos obstáculos 

externos ao indivíduo. Os obstáculos internos podem ser tão impeditivos à ação individual 

quanto os obstáculos externos, impedindo o indivíduo de realizar o que seja significante para si 

(TAYLOR, 1979). Essa é uma das limitações do conceito negativo, ou doutrina negativa, de 

liberdade. 

Sua outra limitação seria desconsiderar que nem todas as liberdades têm o mesmo valor, 

seja para o indivíduo, seja para a sociedade. Taylor acredita que algumas liberdades são mais 

importantes que outras. O exemplo que ele dá para demonstrar isso são os semáforos em Londres 

e a falta de liberdade religiosa na Albânia
55. 

Na interpretação que Taylor faz da liberdade negativa, todas as liberdades teriam os 

mesmo valor. Limitações da liberdade seriam mais importantes na medida em que ocorressem 

com maior freqüência. Assim, os semáforos em Londres limitariam mais a liberdade dos 

indivíduos (que estão sujeitos a eles 24 por dia, 7 dias por semana, tendo sua liberdade de 

locomoção reduzida) do que os indivíduos albaneses na sua liberdade religiosa, supondo que 

eles só usariam essa liberdade uma vez por semana (TAYLOR, 1979). Contudo, não é essa a 

impressão que se tem: os semáforos não são considerados ilegítimos, mas a proibição de culto 

religioso sim. Isso ocorre, na visão de Taylor, devido à diferente valorização das diferentes 

liberdades. 

 

A liberdade não pode ser definida apenas como sendo “fazer o que se tem vontade de 

                                                           
4
 “Liberdade  significa,  em  sentido  próprio,  a  ausência  de  oposição  (entendendo  por  oposição  os impedimentos 

externos do movimento)” HOBBES (1999:171). Existem diferenças importantes entre Berlin e Hobbes. Este aplica 

a liberdade também aos animais e a seres inanimados, como um rio. Berlin, por sua vez, restringe a liberdade ao 

indivíduo. Mas ambos definem a liberdade como não-interferência, ou limitada por obstáculos externos. Importante 

frisar que Hobbes não é considerado um filósofo liberal.    
5
 Isso em 1979, quando a Albânia estava sob um regime “comunista”. 
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fazer”, mas sim “fazer o que é significativamente importante” para si. As liberdade são 

qualitativamente diferentes umas das outras porque os indivíduos as valorizam de maneira 

diferente. Os semáforos não são vistos como ilegítimos porque a limitação que eles impõem é 

vista como pouco importante. A liberdade de locomoção é importante, mas os semáforos são 

uma limitação tolerável. A proibição da liberdade religiosa, por sua vez, é valorativamente muito 

importante e sua limitação é considerada inaceitável. 

Para que a liberdade possa ser melhor definida, portanto, é necessário levar em 

consideração esses dois fatores: os obstáculos internos, que são tão importantes quanto os 

externos; e a valoração que é feita da liberdade em específico. Sermos limitados em liberdades 

pouco importantes para nós não é perda de liberdade. Para que essa ordenação das liberdades 

seja possível, é necessário que o indivíduo possa exercer certa capacidade de auto-reflexão e 

auto-compreensão para perceber quais valores são mais importantes para si (TAYLOR, 1979; 

MELO, 2002). 

 
 

Considerações finais. 
 
 
 

Em termos de convergência, ambos os autores estão preocupados em garantir a 

autonomia individual das interferências. Entretanto, divergem na identificação das mesmas. 

Berlin restringe a limitação da liberdade às interferências humanas sobre o 

indivíduo. Taylor adiciona a isso as interferências internas ao indivíduo, como  as normas sociais 

internalizadas. 

A importância dada aos objetivos significantes na vida do indivíduo, na separação entre 

metas mais e menos importantes, é também uma diferença importante entre Berlin e Taylor. A 

ideia de Taylor de que interferências sobre desejos pouco significantes para o indivíduo não 

são limitações à liberdade individual difere  da posição de Berlin. Para este, a limitação da 

liberdade independe da valorização do indivíduo. A limitação pode ser por um bom motivo 

(como salvaguardar a vida ou a própria liberdade, mas é uma limitação da liberdade mesmo 

assim). Mesmo assim, não se pode concluir que para os liberais todas as liberdades têm o 

mesmo valor, ou a mesma importância. 

Ainda em termos  de valorização, a argumentação de Taylor  (1979) de que 

limitações em liberdades valorativamente menos importantes não são limitações da liberdade 

levaria, necessariamente, ao relativismo? Ou seja, a conclusões de que se em determinada 

sociedade não existe liberdade religiosa ou política, nela não haveria limitação de liberdade 

porque são liberdades menos importantes para os indivíduos daquela sociedade específica? 

Ou existiria algum critério para evitar isso? 
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Essas são algumas das perguntas que podem ser feitas. Questões de cunho normativo 

que demonstram, ou ao menos reforçam, a tese de que as discussões normativas ainda têm 

importância na Teoria Política. 
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As antinomias de um marxista convicto e confesso: sobre a proposta democrática e socialista 

de Carlos Nelson Coutinho. 
 
 
 
 

Jones Manoel da Silva* 
 
 
 
 
 
 

Resumo 
 

Carlos Nelson Coutinho (1943-2012) foi um intelectual marxista brasileiro muito 

conhecido por seu trabalho na divulgação da obra de Antônio Gramsci e Georg Lukács no Brasil 

e na América Latina, além de ser um dos principais representantes entre nós das diversas 

correntes do socialismo democrático críticos ao socialismo soviético e tendo no 

Eurocomunismo seu principal referencial teórico. No âmbito desse trabalho iremos debater a 

filiação de Coutinho com a tradição marxista do Estado, Revolução e transição socialista, os 

fundamentos teóricos de sua proposta democrático- socialista e sua pertinência tendo em vista 

as atuais formas do Estado capitalista, o imperialismo, a luta classe e as atuais estratégias da 

dominação burguesa. 
 

Palavras Chave: Democracia, socialismo, imperialismo. 
 
 
 
 
 

A proposta democrático-socialista. 
 
 
 
 

A relação entre socialismo e democracia sempre foi um tema caro ao marxismo. Desde 

seus fundadores (Marx e Engels) passando por seus melhores continuadores. O 

desenvolvimento do socialismo soviético, o stalinismo, o reformismo liberal-imperialista da 

socialdemocracia e os desafios do movimento operário nos países centrais e periféricos do 

capitalismo colocaram, durante o século XX, vários desafios para o ciclo do chamado 

“comunismo histórico”
11

. Questões como: 

qual o papel da democracia na transição e consolidação socialista, qual a estratégia para 

tomada do poder, Como conservar o poder, como evitar uma contrarrevolução pela burguesia 

e etc. foram temas que obtiveram diversas respostas do “comunismo histórico” e muitas dessas 

questões ainda nos são colocadas. 
 
 

*Graduando  em História  pela Universidade Federal  de Pernambuco  e  membro  do Núcleo  de estudos 
eleitorais, partidários e da democracia (NEEPD). 

  

                                                           
1
 Bem entendido o movimento denominado “comunismo histórico” é o ciclo revolucionário aberto com a revolução 

russa de 1917 e fechado com a queda da URSS no inicio dos anos 90. 
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Carlos Nelson Coutinho foi um intelectual marxista do século XX que passou por quase 

todas as vicissitudes desse movimento, e teve, como intelectual e militante político, que dar 

respostas há várias dessas perguntas. Debateremos aqui, no âmbito de seu projeto teórico-

político, a sua proposta democrático-socialista. Antes de entramos no debate cabe resaltar que 

esse trabalho terá várias limitações. A primeira delas refere-se ao formato do trabalho. Não 

vamos abordar toda obra de Coutinho. Vários dos seus trabalhos ficaram de fora de nossa 

análise; focando os seus trabalhos que tratam da temática por nós proposta. O segundo motivo é 

a forte filiação de Coutinho com Antônio Gramsci, por isso qualquer trabalho critico à sua obra 

deve ser critico – por extensão – a sua visão da obra do marxista sardo. Por motivos de 

espaço do trabalho, e até “objetividade”, essa critica ficará um pouco de lado
22

. A última 

questão seria uma analise do quanto o projeto teórico-político de 

Coutinho corresponde às necessidades de uma transformação radical (revolucionária) 

da ordem capitalista. Desde Marx sabemos que teoria é “reprodução ideal de um movimento 

real”. Então a avaliação correta de um projeto político passa por analisar se suas teorias e 

conclusões adéquam-se à realidade que pretende transformar. Para realizarmos isso temos que, 

ainda que sumariamente, passar por algumas questões cadentes da contemporaneidade como: o 

imperialismo, o hermetismo cada vez maior da democracia burguesa, a atual fase do 

capitalismo e as diversas estratégias de dominação de classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teoria do Estado e da revolução e a tradição marxista. 
 
 
 
 

Coutinho num dos seus ensaios mais famosos “A dualidade de poderes...” (1996) tenta 

estabelecer o lugar do Estado e da Revolução no pensamento marxista. Esse ensaio é 

indispensável para compreensão de sua teoria política. Nele o autor diferencia dois momentos do 

desenvolvimento da produção teórica. O que ele chama de “desenvolvimento gnosiológico” 

e “desenvolvimento histórico-ontológico”. O primeiro é o desenvolvimento da teoria em si 

mesma, ou seja, a progressão da pesquisa que coloca novas determinações/mediações (á nível 

ideal) na teoria. O exemplo dado por Coutinho é a abordagem feita por Marx no Manifesto 

do partido comunista e no dezoito Brumário de Luis Bonaparte, nele teríamos diferentes 

níveis de concreção de um mesmo objeto, portanto o desenvolvimento ocorrido (na teoria) 

entre o Manifesto e o dezoito Brumário seria gnosiológico. Já o desenvolvimento histórico-

ontológico é o desenvolvimento da teoria acompanhando as mudanças do real. Como é bem 

sabido na teoria marxista existe uma prioridade ontológica do objetivo sobre o pesquisador por 

isso a teoria é “representação ideal de um movimento real”, assim mudanças nos construtos 

teóricos são indispensáveis para apreensão do real. Nas palavras do autor: 
 

Assim, numa primeira aproximação, poderíamos dizer que uma concepção marxista 

                                                           
2
 Para uma excelente apreciação critica da obra de Antônio Gramsci e das variadas leituras feitas dela, principalmente as 

reformistas: Perry Anderson. Afinidades seletivas. Ed. Boitempo, 2002. 
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do Estado é tanto mais ‘ampla’ quanto maior for o número de determinações do fenômeno 

estatal por ela mediatizados/sintetizados  na  construção  do  conceito  de  Estado;  e  que,  

vice-versa,  será “restrita” uma formulação que, consciente ou inconscientemente, 

concentra-se no exame de apenas uma ou de relativamente poucas determinações da 

esfera político-estatal (COUTINHO, 1996, pág.14). 
 

Como fica claro Coutinho está num duplo processo: assinalar um momento 

ontologicamente necessário da teoria, a saber, sua constante modificação para apreender o real, 

e ao mesmo tempo “abandonar” várias formulações dos marxistas clássicos, que seriam, 

segundo Coutinho, historicamente superadas. 
 

Nesse processo Coutinho traça o que ele chama de “teoria restrita do Estado” e “explosiva 

da revolução”. Segundo o autor entre 1848-1850 Marx e Engels
3 

teriam uma teoria restrita do 

Estado, expressa perfeitamente na definição de Estado contido no Manifesto “o Estado como 

comitê executivo da classe dominante”. Esse Estado – que segundo Coutinho, do ponto de 

histórico- ontológico,  corresponde  à  realidade  com  que  se  deparavam  Marx  e  Engels  –  é  

hermético  a participação das massas populares, é um Estado que precisa ser destruído, ter sua 

máquina governamental quebrada, para daí o proletariado conquistar o poder político e começar 

a edificação da sociedade socialista. Segundo o autor essa teoria seria explosiva porque 

pressupõe uma revolução violenta e centrada em um curto lapso temporal (COUTINHO, 1996, p. 

17-25). 
 

Coutinho prossegue seu ensaio tratando do que ele chama de “último Engels”. Na 

famosa introdução à Luta de Classes da França de 1895 (ano de sua morte) Engels, na 

interpretação de Coutinho, teria compreendido o fenômeno de “ampliação” da esfera estatal e 

que uma nova forma da revolução (ou transformação social) é necessária: 
 

Se as condições mudaram na guerra entre os povos, não mudaram menos para 

a luta de classes. Passou o tempo dos golpes de surpresa, das revoluções executadas 

por pequenas minorias conscientes à frente de massas inconscientes. Onde quer que se 

trate de transformar completamente a organização da sociedade, cumpre que as próprias 

massas nisso cooperem. Que já tenham elas próprias compreendido do que se trata [...] 

mas, para que as massas compreendam o que é necessário fazer, é mister um trabalho 

longo e perseverante (ENGELS, 1963, apud COUTINHO, 1996, p. 26). 
 

No prosseguimento da argumentação Coutinho afirma que para o “último Engels” uma 

ação armada seria necessária apenas em caso de uma quebra da legalidade por parte da 

burguesia. O contrapoder dos operários armados só seria usado como respostas, porém pouco 

tempo depois, ao afirma que para Engels a república democrática seria a forma da ditadura 

do proletariado (Idem, p. 28) ele acaba se contradizendo, descartando a formação de um 

contrapoder operário, e, conseguintemente, tirando o horizonte histórico uma quebra da 

legalidade por parte da burguesia: “modifica-se de modo mais ou menos substancial a ideia 

de que a transição para o socialismo – a revolução – implica a criação de um contrapoder 

                                                           
3
 É importante assinalar que por hora estamos apenas reproduzindo as concepções teóricas de Coutinho, portanto nos 

abstendo de criticas. Porém resaltamos o quanto problemático é definir uma teoria “restrita” do Estado em Marx. Na 

Critica ao programa de 1875 (L&PM Pocket, 2010), Marx faz uma critica ontológica do Estado, para além de suas 

diversas funções e variações institucionais que  torna quase impossível definir  uma teoria apenas funcional com 

variabilidade histórica (Estado agindo principalmente pelos aparelhos repressivos etc.). 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 91 

armado dos proletários e a ‘destruição violenta’ de toda velha máquina estatal” (Idem, pág. 28). 
 

O autor ulteriormente analisa as teorias do Estado e da Revolução de Trotsky e Lênin, 

não entraremos tanto no assunto porque não é parte, digamos, essencial para seu construto 

teórico, cabe apenas resaltar que para Coutinho Lênin e Trotsky teriam retonado literalmente à 

teoria do Estado e da Revolução de Marx e Engels no período 1848-1850, a saber, o Estado 

“restrito” como aparelhos repressivos que precisam ser confrontados diretamente por um 

contrapoder proletário armado com a revolução centrada num derrubada rápida e violenta da 

burguesia. 
 

A análise dos austromarxistas é – na continuação do ensaio - indispensável para 

compreensão da teoria do socialismo democrático de Coutinho. Os austromarxistas se 

apresentam como uma espécie de terceira via entre os bolcheviques (representantes da 

tomada violenta do poder) e os reformistas socialdemocratas (que abandonaram qualquer 

ideia de revolução), Max Adler e Otto Bauer são seus principais teóricos. Coutinho 

reconhece neles os primeiros teóricos que tentaram formular sistematicamente uma proposta 

de revolução e construção do socialismo adequado à “ampliação” do Estado. Numa 

formulação expressiva das teorias de Bauer, Coutinho afirma: 
 

Bauer refere-se claramente à uma república democrática emergente como 

expressão de uma ‘correlação de forças’ e é da dinâmica dessa correlação de forças – a 

qual, no nível de forma política, expressa-se num grau maior ou menor de articulação entre 

os institutos parlamentares e os nascentes organismos de ‘democracia funcional’ 

(expressão que ele sua para definir a democracia direta) – que irá depender, segundo 

nosso autor, que uma tal república termine por restaurar o domínio da burguesia ou, ao 

contrário, por levar o proletariado ao controle do poder político (COUTINHO, 1996, p. 

44).
4

 

 
Bauer também defende o uso da violência apenas como forma defensiva. Como defesa 

da legalidade contra os ataques da burguesia e na sua teoria de conquista do poder e passagem 

para o socialismo destacamos: 
 

O que Bauer introduz de novo, em sua concepção de revolução, talvez seja a 

ideia de que, após a tomada do poder político, a transformação socialista deve proceder 

gradualmente, a fim de não desorganizar a economia e, portanto, impedir que o 

proletariado perca o consenso majoritário: ‘devemos – diz ele – construir uma 

sociedade socialista gradualmente, procedendo passo a passo no sentido de um objetivo 

claramente concebido. Cada uma das medias que nos levarão à sociedade socialista tem 

de ser cuidadosamente examinada’ (Idem,p. 47)
5

 

                                                           
4
 Cabe resaltar essa definição de Bauer da república democrática como uma correlação de forças pressupõe neutralidade 

dos seus aparelhos e de sua Forma. Mesmo sendo essa correlação dinâmica e instável. Nesse sentido estamos fora do 

marxismo, pois, para o materialismo histórico é impossível conceber aparelhos políticos neutros usados apenas a 

posteriori por tal ou qual classe. 
5 Aqui está implícito um aspecto recorrente das teorias democráticas de transição socialista: a pressuposição de 
uma burguesia passiva, que irá ficar olhando o avanço das massas populares. Temos várias experiências 

históricas de “desorganização da economia” através de crise de investimentos e reclusão de mercadorias pela 
burguesia frente aos avanços das forças populares, porém para mostrarmos que esse tipo de forma teórica (que 

idealiza a reação burguesa) não é próprio de Marx: “O levante do proletariado é a abolição do crédito burguês 

pois é a abolição da produção burguesa e da sua ordem. O crédito público e o crédito privado são o termômetro 
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Agora podemos chegar à parte mais importante do ensaio
6
, a reflexão trazida por 

Antônio Gramsci. A carreira teórica de Coutinho é fortemente marcada por Gramsci. Ele é um 

dos estudiosos mais famosos da obra do marxista sardo, um dos seus maiores divulgadores no 

Brasil e na América Latina. G. Lukács e A. Gramsci são as grandes influências teóricas de 

Coutinho, porém este ganha maior relevo quando tratamos das intervenções políticas de 

Coutinho. Passaremos agora para uma análise da leitura gramsciana feita por Coutinho e 

entraremos no cerce de sua proposta política. 
 

 
 
 
 
 

Gramsci e a proposta de um socialismo democrático e uma revolução processual. 
 
 
 
 

Nas análises de Gramsci (segundo Coutinho) há um momento de superação dialética 

frente aos clássicos. Gramsci aceita a proposição dos clássicos de que o Estado seria 

essencialmente aparelhos repressivos. Dominação baseado no uso da força, no que Gramsci 

chama de “Estado em sentido restrito”, “sociedade política” ou “Estado-coerção”: 
 

Por meio da ‘sociedade política’ – que Gramsci também chama, de modo mais 

preciso, de ‘Estado em sentido ‘restrito’ ou de ‘Estado-coerção’ -, ao contrário, exerce-

se sempre uma ‘ditadura’, ou, mais precisamente, uma dominação fundada na coerção 

(COUTINHO, 1996, p. 54). 
 

Porém, segundo Gramsci a partir do final do século XIX temos um fenômeno 

chamado “socialização da política”. Os avanços do proletariado, a complexificação do 

capitalismo, a ampliação do sufrágio universal etc. forçaram a burguesia a não apenas usar a 

coerção como meio de dominação. A produção do consenso passa a ser indispensável nas 

sociedades “ocidentais”
77 

(sociedades capitalistas onde já temos um fenômeno de socialização 

da política e desenvolvimento da sociedade civil), por isso a própria burguesia passa a ter órgãos 

de massa como partidos políticos etc.: 
 

A história do capitalismo, se vista desse ângulo, é a história de uma crescente 

ampliação do número de pessoas direta ou indiretamente envolvidas em atividades 

políticas. E aqui surge igualmente uma contradição, aquela entre essa socialização da 

participação política, por um lado, e, por outro, a apropriação privada (individual ou 

grupista) dos aparelhos de poder (COUTINHO, 1996, p. 74). 
 

Essa socialização da política criou uma nova esfera política que materializa e constrói o 

consenso através dos “aparelhos privados de hegemonia”, essa esfera é a sociedade civil: 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
pelo qual se pode medir a intensidade de uma revolução” (K. MARX, 2008, p. 81). 

6
 Para deixarmos claro a parti de agora usaremos outros trabalhos de Coutinho além do “A dualidade de poderes...”. 

7
 Os termos “ocidentais” e “orientais” são aqui usados no sentido categorial gramsciano e não geográfico.  Uma análise 

dessas categorias pode ser achada em Carlos Nelson Coutinho, Gramsci: um estudo do seu pensamento político. 

Civilização brasileira, 2003. 
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 “os aparelhos privados de hegemonia”, ou seja, organismos voluntários e 

relativamente autônomos em face da sociedade política. Gramsci registra aqui um fato 

novo de que a esfera ideológica, que nas sociedades capitalistas avançadas, mais 

complexas, ganhou uma autonomia material (e não só funcional) em relação ao Estado 

em sentido restrito (COUTINHO, 2003, p. 129. Grifos do autor). 
 

Nesse sentido o Estado não é mais apenas aparelhos repressivos, coerção, Estado-

coerção, mas também aparelhos de hegemonia, consenso, sociedade civil. Na formulação de 

Coutinho, para Gramsci, a dominação nas sociedades capitalistas “ocidentais” é baseada no 

consenso escudado na coerção. Nesse sentido, a conquista da hegemonia, do consenso, seria 

parte primordial no avanço das massas populares. Coutinho vai além e numa formulação 

inspirada no “último Poulantzas” ele fala em “guerra de posição” dentro dos aparelhos do 

Estado; pois para Poulantzas, O Estado seria resultado de uma correlação de forças onde as 

massas populares já estariam presentes – ainda que de forma subalterna. 
 

 
 
 

Reformismo revolucionário e a democracia como o caminho ao socialismo. 
 

 
 
 

Das categorias gramscianas
8
, da experiência do Partido comunista italiano (PCI) e do 

Eurocomunismo e da falência do socialismo soviético Coutinho tira os principais elementos de 

sua proposta processual de revolução e democrática de socialismo. Como vimos para 

Coutinho às sociedades “ocidentais” (e o Brasil é uma delas) tem na sociedade civil um 

momento privilegiado na busca pelo consenso como forma de manutenção da ordem 

capitalista, além disso, as diversas categorias sociais, classes, grupos, ideologias etc. teriam 

tornado anacrônico uma estratégia de tomada armada do poder; a conquista do consenso é 

que seria a parte principal da estratégia socialista. Tudo isso trás, segundo Coutinho, 

modificações substanciais no Estado e na Revolução: 
 

                                                           
8
 Sobre a questão do papel do Estado-coerção (ditadura) e a sociedade civil (consenso) na dominação da classe burguesa 

e nos escritos de Gramsci temos longa, vasta e discordante bibliografia. Cabe por hora resaltar que não é ponto pacífico 

tirar das categorias gramscianas uma teoria processual e pacífica do socialismo, por isso, durante todo trabalho estamos 

deixando claro que trabalhamos com a interpretação de Coutinho da obra de Gramsci e que não necessariamente a 

consideramos correta. Um estudo crítico e discordante da visão de Coutinho pode ser achado no já citado livro de Perry 

Anderson. E algumas formulações do próprio Gramsci dão ensejo para muitas dúvidas sobre seu suposto pacifismo, 

processualidade da revolução e negação da tomada do poder. Como: “a obtenção de uma ampla hegemonia deve 

preceder a tomada do poder. A classe que se propõe uma transformação revolucionária da sociedade já deve ser 

dirigente (ou hegemônica) antes de ser dominante: ‘um grupo social pode e aliás deve ser dirigente já antes de 

conquistar o poder governamental (essa é uma das condições principais para a própria tomada do poder); depois, 

quando exerce o poder, e mesmo que o conserve firmemente nas mãos, torna-se dominante, mas deve continuar a ser 

também ‘dirigente’” (GRAMSCI apud COUTINHO, 1996, p. 59). E: “Assim, ao definir a ‘sociedade política’, ele a 

caracteriza como “aparelho de coerção estatal que assegura ‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não ‘consentem’ 

nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no 

comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo”” (Idem, p. 57). Ou seja, nos dois trechos citados, 

Gramsci afirma no primeiro, que a conquista da hegemonia como pré-condição para conquista do poder – a guerra de 

posições como um movimento à guerra de movimento. Além disso, diz que o grupo que conquistou o poder “mesmo 

que o conserve firmemente” nas mãos deve manter-se hegemônico. “Conservar firmemente” o poder significa o uso da 

força contra os opositores das classes e grupos derrotados. No segundo trecho Gramsci deixa claro que marginalizar os 

“aparelhos repressivos” ou “Estado-coerção” é um erro grave, pois segundo o marxista sardo em “momentos de crise no 

comando e na direção” são eles que garantem a reprodução da ordem dominante e mantêm os grupos “que não 

consentem nem ativa nem passivamente” a dominação como uma não ameaça á reprodução “normal” do capitalismo. 
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Como veremos adiante, se o Estado, ao se ‘ampliar’, deixou de ser o instrumento 

exclusivo de uma classe para se converter na arena privilegiada da luta de classes (que 

se trava agora também em seu interior), isso impõe a necessidade de um novo conceito de 

revolução (COUTINHO, 2000, p. 29). 
 

Esse Estado “ampliado”, “arena privilegiada da luta de classe” – escudada na coerção, 

mas com predominância do consenso – teria que ser conquistado através de uma estratégia 

reformista, gradual, porém revolucionária. Coutinho, apesar de reconhecer alguns méritos da 

experiência soviética como a derrota do nazifascismo, o combate ao colonialismo e a pressão 

que a existência da URSS colocou aos governos burgueses que tiveram que fazer concessões 

aos “seus” trabalhadores (COUTINHO, 2000, p. 72) descarta o socialismo soviético como 

“inspiração histórica” e reivindica a socialdemocracia como um paradigma positivo, ainda que 

incompleto: 

 
Penso ter chegado o momento de superar definitivamente os anátemas resultantes 

da divisão do movimento operário de 1917 (divisão pela qual, decerto, a socialdemocracia 

é em grande parte responsável) e reconhecer claramente que essa opção dos 

socialdemocratas pelo reformismo possibilitou às classes trabalhadoras do ‘ocidente’ 

significativas e duradouras conquistas sociais e democráticas, certamente mais amplas – 

sobretudo no que se refere à democracia – do que aquelas obtidas nos países ‘orientais‘ 

que seguiram um caminho não capitalismo (nos países do chamado ‘socialismo real’)” 

(Idem, p. 43. Grifos nossos).
99

 

 
Então a questão defendida por Coutinho é que o problema da socialdemocracia não foi 

ser reformista, mas não ter sido reformista o suficiente. Para mostrar-se longe da “tradição 

Bolchevique” e socialdemocrata, o autor, na trilha dos comunistas italianos, fala em 

reformismo revolucionário que, em resumo, seria uma série de reformas políticas, econômicas, 

culturais etc. que provocariam uma séria de rupturas com a lógica do capital até tê-las 

transcendido. A realização do reformismo revolucionário seria feito através da democracia de 

massa que é uma combinação de democracia representativa e democracia de base, pois para 

Coutinho é imprescindível manter as instituições representativas como forma de alcançar o 

socialismo e manter as liberdades democráticas (Idem, p. 34). A Democracia argumenta 

Coutinho, não é burguesa, pois ela foi em grande parte resultado das lutas dos trabalhadores. 

Chamar a democracia de burguesa seria para o autor desconsiderar todo o esforço do 

movimento operário para conseguir sufrágio universal, legalização de partidos e sindicatos 

operários etc., portanto, como forma de luta pelo socialismo: 
 

 
 

Visando à conquista do consenso da maioria da população, mas se orientam, 

desde o início, no sentido de influir e de obter espaços no seio dos aparelhos do 

Estado, já que esses são agora permeáveis à ação das forças em conflitos (Idem, p. 39). 
 

E: 
 

 

                                                           
9
 É importante destacar que essa divisão pela qual a socialdemocracia é “em grande parte responsável” se origina da 

adesão socialdemocrata à carnificina brutal da primeira guerra mundial e, é bom não esquecermos, do imperialismo 

europeu contra países e regiões da África e da Ásia. Os socialdemocratas apoiadores dessa carnificina, um dos piores 

males da humanidade, passaram a história como democratas, os bolcheviques com Lênin à frente, que nas famosas 21 

teses de adesão a Terceira Internacional (IC) defendiam uma verdadeira e eficaz oposição ao colonialismo e a liberdade 

e autodeterminação para os povos colonizados, passaram à história como os autoritários. Sobre a questão: Marcelo Braz 

- Partido e Revolução 1848-1989, expressão popular, 2011. Pág. 125-142. 
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E, se estamos diante de uma situação de pluralismo, então é evidente que, entre 

as regras, deve estar a da alternância do poder, a ser praticada se e quando um bloco 

governante perder o consenso majoritário (Idem, p. 38). 
 

O reformismo revolucionário não pretende transcender a ordem institucional 

democrática (que nosso autor não considera burguesa), mas sim caminhar no respeito estrito à 

institucionalidade: “e não se deve esquecer que, para o reformismo revolucionário, a democracia 

não é um caminho para o socialismo, nem muito menos uma alternativa ao socialismo, mas sim 

o caminho do socialismo” (Idem, p. 86. Grifos do autor).
10

 
 

 
 
 
 

Uma critica do socialismo democrático e os pontos-cegos da teoria de Coutinho. 
 

 
 

O primeiro ponto que vamos deter-nos é a critica do Estado. O Estado capitalista 

como principal lócus de poder nas sociedades atuais tem que passar por uma análise acertada 

para uma efetiva transformação radical da sociedade. Coutinho usa a teoria do Estado de 

Gramsci de maneira totalmente acrítica, não acrescentando novas determinações necessárias e 

muito menos revendo os pontos-cegos de Gramsci. Relembrando: para Coutinho o Estado 

“ampliado” é o acrescimento do consenso na dominação política. O Estado não é apenas 

aparelhos coercitivos, ditadura, Estado- coerção, mas também sociedade civil, consenso, 

aparelhos “privados” de hegemonia. Da dialética entre consenso e coerção em Gramsci os seus 

seguidores, entre eles Coutinho, esqueceram-se quase que completamente do papel da coerção e 

da violência na dominação política. Vejamos o que diz um famoso comunista italiano: “o 

terreno fundamental da luta é o dos aparelhos de hegemonia (escola, Igreja, mass mídia, 

justiça, instituições políticas e administrativas, família” etc. ) (VACCA, 1979, apud TOLEDO, 

1994, p. 31). 

 
E outro comunista com mesma filiação teórica: 

 
O Estado, de simples instrumento de classe, construído e gerido essencialmente pela 

coerção, tornou-se outra coisa. Prevalecem os aparelhos de hegemonia, enquanto os 

próprios aparelhos repressivos sofrem transformações (TOLEDO, 1979, apud RADICE, 

1994, p. 31). 

 
Coutinho vai mais longe ainda e no seu projeto político combina contratualismo e 

marxismo em seu ensaio “Vontade geral e democracia em Rousseau, Hegel e Gramsci” e faz uma 

ligação entre o Agir Comunicativo habermasiano e a teoria da hegemonia de Gramsci em 

“socialismo e Democracia” (ambos em COUTINHO,  2003). 

. 

Os erros são muitos. Primeiro localizar o de consenso (acharia preferível à categoria 

“dominação ideológica”, por indicar um processo alienante, pois consenso pressupõe 

concordância consciente) apenas na “sociedade civil” é um terrível engano. Os aparelhos 

eleitorais-democráticos são parte do processo de legitimação da ordem do capital. Através deles, 

num apartamento entre as esferas do ser social, como política e economia, destinam-se todas as 

demandas e contradições para uma esfera institucionalmente seletiva que posterga, elimina e 

                                                           
10

 Aqui a quebra da legalidade pela burguesia e uma resposta das forças populares já está descartada enquanto horizonte 

histórico. Parte-se do pressuposto de que todos os sujeitos políticos respeitaram as “regras do jogo”; a influência de 

Bobbio e dos comunistas do PCI está aqui explicita, assim como está explicito a idealização da reação burguesa. Sobre 

as práticas burguesas contra a democracia ver o excelente livro de Noam Chomsky – Contendo a Democracia, Editora 

Record, 2003. 
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tem capacidade limitada para sanar as contradições. Deixando mais claro: a ideologia do 

Estado como instância racionalizadora da sociedade faz com que, por exemplo, em casos 

extremos de concentração fundiária e consequentemente fome, ao invés de se questionar a 

concentração de propriedade, de tomar a terra e usá-la para produzir alimentos, o Estado de 

direito e os meios institucionais direcionam essa contradição para políticas públicas de 

distribuição de alimentos, importações etc. a propriedade com sua brutal concentração continua 

intacta, a contradição presente, mas atenuada por políticas “sociais”. As ideologias de 

cidadania, todos iguais perante a lei e membros de um mesmo corpo com interesses comuns – 

o Estado-nação – que se materializam na Forma institucional do Estado capitalista são fontes 

de legitimação (ou consenso) da ordem dominante. Marx na critica ao programa de Gotha de 

1875 critica violentamente a idolatria pelo Estado, V. I. Lênin em seu Estado e a Revolução faz 

o mesmo por perceberam que as formas institucionais do Estado capitalista em sua 

“elasticidade” permitem certo nível de intervenção das massas populares em seu seio sem com 

isso, necessariamente, questionar o cerne das relações de produção. Além disso, a própria 

conquista da hegemonia dos trabalhadores sobre a ordem do capital é pensada de forma idealista 

e abstrata: 

 
De outro lado, a possibilidade de hegemonia popular ou operária é frequentemente 

pensada de forma abstrata e idealista. A hegemonia popular sobre o conjunto da sociedade 

implicaria uma extensa utilização dos aparelhos públicos e privados de hegemonia. 

Embora se possa concorda com os críticos do reducionismo quando observam que a 

hegemonia não se revolve com a simples detenção e controle dos aparelhos ideológicos, 

cairíamos em pleno campo do idealismo se supuséssemos a realização da hegemonia por 

fora e na ausência dessas instituições (TOLEDO, 1994, p. 32. Grifos do autor). 

 
A burguesia por ser classe economicamente dominante tem a maior capacidade de 

direção ideológica de uma formação social, e se assim não fosse estaríamos em momentos de 

“crise de hegemonia” e como diria Gramsci à “crise de hegemonia” é a antessala de situações 

revolucionárias. João Quartim de Moraes é categórico no “esquecimento teórico” de Coutinho, 

que pode ser generalizado à maioria dos socialistas democráticos, sobre a questão dos aparelhos 

repressivos do Estado, o imperialismo e suas armas: 

 
É fantástica, em todos os sentidos do termo, a ausência, nos escritos de 

Coutinho, já não diremos de uma reflexão, mas até da palavra guerra. No céu não há 

guerras. Apenas sujeitos objetivando sua essência genérica. (acompanhados por outros, 

perversos, que objetivaram o Estado, os aparelhos militares, a CIA e incontáveis outros 

atributos de antiessência especifica) (MORAES, 2001, p. 31. Grifos do autor). 

 
Coutinho que recusa a tradição bolchevique tratada por ele como autoritária não dedica 

seus escritos para analisar o maior flagelo do século XX: o imperialismo. Só achamos 

formulações de Coutinho numa entrevista dada em março de 2009 com o título “sou comunista” 

quando ele fala da experiência frustrada do Chile: 

 
“eu acho que ali houve uma interferência muito clara do imperialismo. Eu acho 

que aquele caminho que aparentemente poderia dar certo não deu porque houve uma 

sabotagem internacional e eu diria que a Unidade Popular foi derrubada, é claro, 

também por forças internas, mas sobretudo pela pressão do imperialismo.” 
 

E em outra entrevista “democracia: um conceito em disputa” de 2005 ele fala da atitude 

das forças burguesas quando veem sua propriedade e dominação classe ameaçada: 

 
“Não se pode explicar o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, a série de 
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ditaduras militares que conhecemos na América Latina nos anos 1970 e 1980, se tais 

regimes não forem entendidos como reação da classe burguesa (que abandona nesse 

momento qualquer veleidade liberal) a essa crescente democratização, tendencialmente 

anticapitalista” 

Essas formulações, raras na reflexão do autor, não interferem centralmente nas suas 

formulações teóricas. O imperialismo, a reação burguesa e as gigantescas máquinas de 

guerra existentes no mundo – como a OTAN – prontos a levar “civilização” e “democracia” 

para qualquer parte do mundo que desafie a propriedade privada dos meios de produção e a 

dominação de classe burguesa não entram na teoria da democracia como valor universal de 

Coutinho, em lugar disso: 

 
A memória é seletiva: não há omissões nem esquecimentos inocentes. O espaço 

deixado vazio pelo silêncio radical de Coutinho diante dos flagelos balísticos 

tecnologicamente inovadores e anunciadores de genocídios talvez ainda piores que os 

do século XX, é ocupado, em seu pensamento, pelo ‘acerto de contas’ ‘com a tradição 

bolchevique’ (Idem, p. 35). 

 
Ainda no campo das tradições do movimento operário do século XX a socialdemocracia, 

que desde 1914 ostenta uma trajetória vergonhosa, é vista muito positivamente por 

Coutinho, seu único problema seria o seu “reformismo fraco”, não revolucionário. Coutinho, a 

rigor, perde a percepção da economia-mundo e esquece que a construção do Estado de bem-

estar social não seria possível sem a colonização e exploração brutal de forma direita (invasões 

e neocolonialismo) ou “indireta” (saldos positivos em balança comercial devido à superioridade 

tecnológica, exploração de recursos naturais por transnacionais dos países dominantes com suas 

consequentes e gordas remesas de lucro etc.). Esses países seriam melhor caracterizados como 

liberal-imperialistas e o Estado de bem-estar social não pode ser entendido sem referência a 

economia-mundo interimperialista: 

 
Mas o componente que predomina naqueles países é o liberal-imperialismo. Sem a 

pilhagem da imensa periferia, o poder aquisitivo e a qualidade de vida no capitalismo 

central seriam muito piores e consequentemente a situação social muito mais conturbada 

(MORAES, 2001, p. 15). 
 

 
Além de teoria do Estado de Coutinho localizar erroneamente o consenso apenas na 

sociedade civil, marginalizar o papel da repressão e do imperialismo, sua teoria é essencialmente 

limitada: 

 
Em suma, a formulação do espaço estatal em termos de aparelhos repressivos e 

aparelhos ideológicos só pode ser considerada a título puramente descritivo e levando-se 

em contra as restrições já feitas. Tem o mérito de ampliar a esfera estatal, nela 

incluindo uma série de aparelhos de hegemonia, geralmente “privados”, e de insistir na 

ação ideológica do Estado, mas nem por isso deixa de implicar numa concepção de 

Estado e de sua ação que ainda permanece bem restrita (POULANTZAS, 1981, p. 40). 
 
 
 

A democracia e suas instituições políticas. 
 

 
 

Coutinho afirma que a democracia não é burguesa. Chamá-la assim seria um erro e 

uma ignorância histórica, pois a forma democrática construída hoje é tributária de muitas 
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lutas do proletariado. Coutinho argumenta que a democracia de massa (combinação de 

democracia representativa com democracia de base) seria a longo prazo incompatível com o 

capitalismo: 
 

Se o liberalismo de participação restrita foi, em dado momento, a forma 

adequada para a afirmação da dominação burguesa, a democracia de massas que sai 

construindo a partir das lutas populares é, a longo prazo, incompatível com o capitalismo 

(COUTINHO, 1996, p. 78). 

A nível histórico está claro que essa afirmação necessita de provas empíricas. A única 

experiência que temos que poderia indicar isso foi à chilena, porém ela foi destruída brutalmente 

pela burguesia chilena e parceria com os EUA. Pois bem, a tese central de Coutinho de que a 

democracia não seria burguesa é como já citamos, que para ele o proletariado através de sua 

ação foi agente histórico na construção da democracia. Suas formulações sobre a democracia 

partem de alguns corolários teórico-metodológicos equivocados. Mostraremos a seguir quatro 

pontos onde estão localizados seus equívocos centrais. 

 
A) Afirmar que a democracia não é burguesa porque muitas de suas instituições foram 

moldadas e imposta à burguesia pelas lutas proletárias é abandonar o campo da luta de classe. 

Luta de classe é uma dinâmica entre forças antagônicas em um confronto relacional. O fato de a 

dominação burguesa ser atenuada em alguns aspectos pela imposição de instituições e 

direitos sociais antagônicos aos interesses do capital não muda o fato de que é a burguesia em 

seu conjunto que continua como classe dominante econômica e politicamente. 

 
B) A separação de dominação política e econômica é um equivoco. Para deixarmos mais 

claro, quando afirmamos que a democracia é burguesa não quer dizer que valores como 

liberdades individuais, liberdade de consciência, liberdade religiosa, Estado laico etc. devem 

ser renegadas. Essas são conquistas da humanidade – retardas em sua grande maioria pelo 

poder econômico – o que falamos é que não existe instituição em sua Forma neutra e nem 

sistema político que flutue sobre as relações econômicas: “portanto, sobre a base das 

relações capitalistas de produção, a democracia será sempre a forma política de dominação da 

classe burguesa” (MORAES, 2001, p. 23. Grifos do autor). 

 
Ou como disse V. I. Lenin em Estado e a revolução: 

 
Nós somos partidários da república democrática como sendo a melhor forma de 

governo para o proletariado sob o regime capitalista, mas andaríamos mal se 

esquecêssemos que a escravidão assalariada é o quinhão do povo mesmo na república 

burguesa mais democrática (LENIN, 2007, pág. 37) 
 

 
 

C) Corre-se sempre o perigo de nas análises funcionais dos diversos aparelhos do Estado 

esquecer-se dos questionamentos de sua própria Forma; dos questionamentos ontológicos. A 

repressão da democracia representativa ocorrida no neoliberalismo colocou a nível teórico 

como “radicais” programas que visam sua ampliação participativa e de base, porém a 

querela entre democracia apenas representativa ou democracia representativa+democracia de 

base perde o essencial: a critica da própria forma democrática: 

 
Por tal razão, o capitalismo é democrático num espaço limitado da liberdade de 

deliberação. Exatamente como espelho da liberdade jurídica, a liberdade política pode até 

mesmo tender a ser a máxima possibilidade de escolha, mas dentro dos campos que não 

alteram as próprias estruturas de reprodução social. A liberdade é apenas a escolha de 
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deliberação individual, não a escolha plena da generalidade das condições sociais 

(Mascaro, 2013, p. 87) 

 

D) Por último, é fundamental para Coutinho a caracterização de “sociedades ocidentais” 
e “sociedades orientais” nos termos gramscianos para definir a estratégia revolucionária. 
Aceitamos parcialmente essa categoria de Gramsci, porém nas formulações de Coutinho essa 
categoria é dada de uma vez para sempre. Em momentos de crise política, de avanços 
populares, a repressão e a coerção do Estado mostram-se como momento decisivo para 
manutenção da classe dominante no poder. A função da sociedade civil é neutralizada, quicar 
anulada, e a força é que se torna fator determinante.  Além  isso,  há  em  Coutinho  traços  
institucionalistas  na  sua  caracterização  de sociedades “ocidentais”, por exemplo, grande parte 
da população mais explorada do Brasil vive em situações onde é quase impossível falar em 
Estado de Direito e Liberdades democráticas, dizer que a formação social brasileira é de tipo 
“ocidental” só é aceitável como caracterização geral, genérica e sem muita concretude de classes 
e ambiente sócio-geográfico.

11
 

 
Por fim temos duas breves observações a serem feitas. Coutinho em seu ensaio sobre 

a “Dualidade de poderes...” trata sobre o “último Engels” e sua “ampliação” do Estado citando 

com certa constância em seus escritos o trecho onde Engels fala em “contratualismo”: “mas não 

esqueçam que o império germânico, com todos os pequenos Estados e, em geral, todos os 

Estados modernos, é produto de um contrato. Em primeiro lugar, do contrato dos príncipes 

entre si; em segundo lugar dos príncipes com o povo” (ENGELS, 2008, pág. 61) 

 
Essa citação tirada da famosa introdução de Engels à Guerra civil na França de Marx é 

a base de Coutinho para mostrar que até mesmo um dos fundadores do marxismo – o que viveu 

muitos anos mais que Marx – percebeu a “ampliação” do Estado e a necessidade processual da 

revolução. Nos trabalhos de Coutinho é como se existisse uma continuação teórica do “último 

Engels” passando por Gramsci e atingindo sua perfeição no Eurocomunismo. É importante 

então reforçar que a Introdução de Engels quando publicada pela socialdemocracia alemã foi 

falsificada, Engels sabendo disso envia em Abril de1895 (ano de sua morte) duas cartas; uma á 

Kautsky e outra a Paul Lafargue onde lê-se trechos assim: 

 
Vejo hoje com espanto no Varwerts (órgão central da social-democracia alemã, 

do qual W. Liebknecht era o chefe da redação), um extrato de minha introdução, 

reproduzido sem meu conhecimento, e arranjado de maneira a me fazer aparecer como 

adorador da legalidade a qualquer preço. 

 
E um pouco mais a frente: 

 
... Mas essa tática, eu só preconizo para a Alemanha de hoje e ainda assim com 

muita reserva. Para a França, a Bélgica, a Itália, a Áustria, essa tática não poderia ser 

inteiramente seguida e, para a Alemanha, ela poderá amanhã se tornar inaplicável 

(ENGELS Apud MORAES, 2000, p. 37). 

 
Portanto o “último Engels”, como já indicamos, é uma ficção teórica. Sobre a 

                                                           
11

 Matéria da Revista Forum de 05/09/2013 afirma que no Rio de Janeiro entre 2001 e 2011 a PM, entre mortos e 

desaparecidos, é responsável por ceifar a vida de dez mil pessoas. Com claro corte de classe: violência direcionada 

contra as classes mais exploradas e pobres. A Revista CartaCapital em matéria de 21/08/2013 afirma que entre 1993 e 

2011 22,5 mil pessoas foram mortas em supostos confrontos com a PM do Rio de Janeiro e São Paulo. O link das 

matérias estará disponível na bibliografia. Com isso não quero afirmar que não há distinção entre o Estado de Direito 

formal e uma Estado terroristas como a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), apenas viso mostrar que a 

caracterização gramsciana de sociedades “ocidentais” e “orientais” merece ser melhor analisada e ganhar concretude 

frente à realizada nacional com que ela se defronta. 
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experiência Eurocomunista, mesmo com seus predicados como incorporar novos movimentos 

sociais em sua estratégia anticapitalista como feministas, ecologistas etc. sua existência foi 

efêmera e com várias debilidades teóricas, a maioria já mostradas por nós quando falamos dos 

socialistas democráticos. Grande parte dessas debilidades não é analisada por Coutinho, mesmo 

reivindicando a validade das teorias eurocomunistas. Na formulação de João Quartim de Moraes: 

 
Dir-se-á que o fracasso de uma política não é prova necessariamente a falsidade 

da doutrina em que ela se apoia. Sem dúvida. Por isso mesmo não estabelecemos um 

vínculo direto de causa e efeito entre a adoção da doutrina do valor universal da 

democracia e a pífia bancarrota intelectual e moral do PCI-PDS (MORAES, 2001, p. 11). 
 

A dedicação critica de Coutinho ao socialismo soviético – em sua imensa maioria criticas 

acertadas – não é feita da mesma forma ao Eurocomunismo. Sobre os motivos de fracasso do 

Eurocomunismo temos um silencio perturbador do autor. 
 

 
 
 
 
 

Conclusão 
 

 
 

Carlos Nelson Coutinho foi um intelectual e militante socialista de importância ímpar 

na história da esquerda brasileira. Sua contribuição para o marxismo no Brasil é inestimável. Ele 

é um dos grandes divulgadores entre nós das obras de G. Lukács e A. Gramsci dois dos mais 

importantes marxistas do século XX. Coutinho também é autor de obras fundamentais como 

Estruturalismo e Miséria da Razão (Expressão popular, 2° edição, 2010) um ataque brilhante a 

regressão intelectual representado pelo pós-modernismo e seus epígonos. Foi um dos principais 

representantes no Brasil das formulações dos Eurocomunistas
12 

e das diversas correntes do 

socialismo democrático
13

. Suas criticas ao socialismo soviético, a tradição golpista e autoritária 

da alguns correntes da Esquerda são extremamente proveitosas, porém, há nível global, sua 
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 Para uma análise positiva do Eurocomunismo recomendamos: Marco Mondaini - Do stalinismo à democracia: 

Palmiro Togliatti e a construção da via italiana ao socialismo. Edi. Contraponto, 2011. E uma abordagem critica o já 

citado livro de Marcelo Braz. 
13

 Para evitar qualquer tipo de mal entendido deixamos claro que a democracia para nós é um valor a ser preservado e 

ampliado ao máximo, porém a experiência histórica nos mostra que uma transição socialista pacífica é impossível, pois 

a burguesia e seus sócios internacionais não ficaram parados olhando os avanços das massas populares. A 

burguesia,quando vê sua propriedade ameaçada, perde qualquer “sentimento” liberal e pluralista e parte para golpes 

de Estado, genocídios e guerras civis. Muitos dos socialistas democráticos, por exemplo, em suas criticas a Cuba 

esquecem que esse país vive há mais de 50 anos enfrentando todos os tipos de pressões da maior potência do mundo e a 

construção de uma democracia proletária é bastante obstruída por isso. Além disso, a própria Forma da democracia 

burguesa que separa as esferas do ser social, uma democracia restrita a uma esfera de deliberação, tem que ser 

superada por uma verdadeira democracia em todas as esferas da sociabilidade. Democracia política e despotismo 

na fábrica não é democracia. Também é importante superar toda a regressão representada pela aceitação da esquerda, 

inspirada principalmente em N. Bobbio, da democracia procedimental. A democracia como “as regras do jogo”, como 

valor em si e para si. Para os que lutam contra o Capital e todas suas brutalidades a democracia ou é substantiva 

ou não é. Democracia com fome, sem saúde, educação, acesso à cultura, moradia digna e controle democrático e 

planejado sobre a riqueza social não é democracia; é o despotismo mais brutal da burguesia ideologicamente mostrado 

como um regime democrático – ainda imperfeito – onde em toda eleição as “imperfeições” são mostradas como 

resolvíveis, porém essas resoluções nunca chegam. Dito isso, para deixar mais claro ainda, não queremos dizer que 

não faz diferença a forma institucional da dominação burguesa, que fascismo e democracia parlamentar são regimes 

permutáveis, dizer isso além de uma tremenda ignorância teórica é uma ignorância histórica. A Internacional 

Comunista no terceiro período já mostrou que desconsiderar as diferenças estratégicas nas formas de dominação 

burguesa é um erro brutal. Defendemos a democracia como condição estratégica na passagem a sociedade socialista e 

uma luta feroz para defender a forma democrática de qualquer ataque das forças burguesas, como o neoliberalismo, 

mas sem nunca achar que a democracia é suficiente para uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem. 
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teoria acaba caindo em mitologias liberais, perdendo fundamentos importantes da teoria 

marxista como o caráter de classe do Estado – mesmo “ampliado” – e a imbricação de Forma 

política e estrutura econômica e pontos cegos gravíssimos como a não teorização do 

Imperialismo, neocolonialismo etc. malgrado tudo isso, é um pensador que merece ser lido e 

estudado com todo entusiasmos. Continuou durante toda sua vida fiel ao compromisso da 

emancipação humana, nunca se vendeu ao capitalismo como muitos de sua geração. E como 

todo pensador critico sua maior alegria seria ver sua obra sendo debatida, refutada ou seguida 

sempre no espírito da luta pela sociedade verdadeiramente humana. 

 
 
 

Referências bibliográficas. 
 

 
 
 

MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo editorial, 

2013. LENIN, V. I. O Estado e a revolução. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2007. 

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1980. 

MARX,  Karl.  O  18  Brumário  de  Luís  Bonaparte.  In  MARX,  Karl.  A  revolução  antes  

da Revolução. São Paulo: expressão popular, 2008. 
 

COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios. 2° 

edi. São Paulo: Editora Cortez, 1996. 
 

  . Contra a corrente: ensaios sobre democracia e socialismo. São Paulo: 

Editora Cortez, 2000. 
 

  . Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. 2° edi. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 

MORAES, João Quartim. Contra a canonização da democracia. In Crítica Marxista, n° 12. 

São Paulo: CEMARX/Ed. UNESP, 2001. 
 

TOLEDO, Caio Navarro. A modernidade democrática da esquerda: adeus à revolução?. In Crítica Marxista, n°. São Paulo: CEMARX/Ed. UNESP, 1994. 
 

 
 

Entrevistas citadas: 
 

Carlos Nelson Coutinho: “sou comunista”. Disponível em: 

http://laurocampos.org.br/2009/03/carlos-nelson-coutinho-sou-comunista/ Acessado 

em 11/09/2013. 
 

Democracia: um conceito em disputa. Disponível em: 

http://laurocampos.org.br/2008/12/democracia-um-conceito-em-disputa/  Acessado em 

09/09/2013. 
 

 
 

http://laurocampos.org.br/2009/03/carlos-nelson-coutinho-sou-comunista/
http://laurocampos.org.br/2008/12/democracia-um-conceito-em-disputa/


GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 102 

Matérias citadas: 
 

É possível desmilitarizar a polícia brasileira? Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/por-uma-policia-desmilitarizada-1509.html  Acessado 

em 02/09/2013 
 

Dez mortes em dez anos. Disponível em: http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/dez-

mil-mortes- em-dez-anos/  Acessado em 01/09/2013. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/por-uma-policia-desmilitarizada-1509.html
http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/dez-mil-mortes-em-dez-anos/
http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/dez-mil-mortes-em-dez-anos/
http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/dez-mil-mortes-em-dez-anos/


GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 103 

ASPECTOS DA TEORIA POLÍTICA MARXISTA: ESTADO E DEMOCRACIA 
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RESUMO 

 
 

 

Neste trabalho tem-se o objetivo de traçar alguns aspectos da Teoria Política Marxista. 

Para tanto, tentar-se-á delinear a concepção de Marx acerca do conceito de democracia e sua 

visão da natureza e função do Estado. Para desenvolver este intento, seguir-se-ão as pistas 

deixadas na obra Manifesto do Partido Comunista (1848), tomando auxílio também em outras 

diversas obras de Marx e Engels e de alguns de seus seguidores. Este estudo divide-se em (i) 

Introdução; (ii) O Conceito de Democracia em Marx; (iii) O Estado em Marx; (iv) A 

Contribuição de Louis Althusser para a Teoria Marxista do Estado (v) O Estado na 

Perspectiva de um Marxista Althusseriano: Nicos Poulantzas e (vi) Considerações Finais. 

 

Palavras-chave: Democracia; Estado; Socialismo.  

ABSTRACT 

This work has the objective of outlining some aspects  of Marxist  political  theory. 

Thereunto, it will try to outline Marx's conception of the concept of democracy and his vision of 

nature and function of the state. To develop this mind, will follow the clues left in the work of 

the Communist Manifesto (1848), taking also aid in several otherworks of Marx and Engels 

and some of his followers. This  study is  divided  into (i)  Introduction,  (ii) The  Concept  of 

Democracy in  Marx, (iii) The State in Marx, (iv) the contribution of Louis Althusser's Marxist 

theory to the state (v) The State Perspective anAlthusserian Marxist, Nicos Poulantzas and (vi) 

Final Thoughts. 

 

Key-words: Democracy; State; Socialism. 
 

  
 
 
 
  

                                                           
1
 Graduada em Economia e Mestre em Ciência Política. Atualmente, é aluna de Doutorado do Programa de Pós- 

Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e componente do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Desenvolvimento e Região (D&R). 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 104 

 

1. Introdução 
 

 
 

O objetivo deste trabalho é, a partir dos caminhos traçados no Manifesto do Partido 

Comunista, buscar expor algumas das ideias de Marx e suas contribuições no campo da política. 

Sabe-se que a compreensão dos conceitos políticos da obra de Karl Marx não pode ser dissociada 

do entendimento de sua análise econômica. De modo geral, o marxismo clássico é acusado de 

demasiado “economicismo”, por delinear os demais segmentos da sociedade no nível de uma 

superestrutura que aparece como espelho da relação social ordenada de dentro do processo 

produtivo. No entanto, Marx tinha na Economia Política um instrumento indispensável na luta 

política, a ferramenta teórica seria fundamental para o sucesso da prática política. 

 

Apesar do suposto determinismo econômico, denunciado por muitos, não foram 

negligenciados os aspectos próprios da política dentro do pensamento marxista clássico. 

Algumas obras de Marx como o Manifesto do Partido Comunista (1848), O Dezoito Brumário 

de Luís Bonaparte (1852) e Guerra Civil em França (1871), são exemplos de literaturas de 

caráter mais estritamente político que desenharam alguns conceitos importantes dentro do 

marxismo. 

 

Este artigo aborda, primeiramente, a concepção de Marx acerca do conceito de 

Democracia, tema que está diretamente relacionado com o tópico terceiro: A Teoria Marxista 

do Estado. No quarto ponto, serão apontadas algumas das contribuições do filósofo Louis 

Althusser à Teoria Marxista do Estado, sua análise sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado. 

A quinta seção versa sobre o marxismo estruturalista de Nicos Poulantzas, trazendo algumas 

de suas críticas ao marxismo ortodoxo. 

 

2. O Conceito de Democracia em Marx 
 

 
 

De modo geral, aquilo que Marx concebe como a verdadeira democracia não pode ser 

desligado de sua reflexão acerca do Estado, no entanto, algumas concepções podem ser 

aferidas deste conceito, tomado isoladamente. O que se verifica em termos de democracia 

burguesa (seu processo de sufrágio, liberdade e política e império da lei), segundo a 

perspectiva marxista, é que esta produz um movimento contraditório que ao mesmo tempo em 

que legitima e conduz a uma supremacia do poder burguês, coloca as condições democráticas 

de efervescência das classes opositoras à classe burguesa. 

Ocorre que, para Marx, a verdadeira democracia é aquela alcançada com o desmantelamento 

do Estado. Em outras palavras, por conceber o Estado negativamente, como um agente [uma 
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relação social] de classe – que existe para que seja garantida a subordinação das demais 

classes por uma classe dominante – a democracia só seria possível após um processo de 

tomada do Estado pela classe por natureza revolucionária (o proletariado) e seu posterior 

desaparecimento (quando já não houvesse mais classes sociais). Deste modo: 

 
As “falsas democracias”, ou as democracias que não são verdadeiras, 

necessariamente coincidem com uma forma de Estado, seja ela aristocrática, 

monárquica ou republicana. A verdadeira democracia, por sua vez, não se identifica 

com nenhuma dessas formas e, ao contrário, se insurge em oposição a elas. A 

concepção de democracia de Marx é concomitantemente uma democracia para além do 

Estado e contra o Estado  e, nesse sentido, ela rejeita todas as formas políticas que 

acompanham a moderna idéia de Estado.
2
  

 

 

Trata-se, portanto, de uma ruptura completa com toda forma de organização social de 

caráter burguês. As formas de sociabilidade burguesas, dentre elas a democracia, deveriam ser 

suprimidas em favor de uma nova forma de ordenação social superior à anterior. A 

verdadeira democracia derivaria da união do particular com o universal, é a junção do político 

com o social, do Estado com a Sociedade Civil. Sendo que a democracia, em termos de 

Marx, não é concebível quando da existência do Estado, dada sua característica de dissociação 

entre a esfera política e a social, entre a classe dominante e a dominada. Portanto, é apenas 

mediante o esfacelamento e a superação destas divisões, destas dicotomias, do Estado em si, 

que se pode alcançar a democracia em sua forma verdadeira. Portanto, para Marx, o que se 

tem chamado de democracia seria uma mera abstração; uma forma mistificada. Tem-se, na 

prática, uma democracia de caráter liberal, burguês. 

Em determinado momento, no capítulo primeiro do Manifesto do Partido Comunista, 

denominado “Burgueses e Proletários”, por considerar a classe operária como 

verdadeiramente revolucionária, Marx afirma que todos os movimentos anteriores ao 

movimento proletário foram voltados para minorias, e, portanto, de acordo com o interesse 

destas minorias. Nesse sentido, ele reconhece no movimento do proletariado, ainda que em 

condição de classe mais baixa da sociedade, a necessidade de recuperação baseada numa 

ruptura completa, no total esfacelamento da superestrutura que vem servindo, historicamente, 

de aparato para legitimação das classes dominantes que se seguiram. 

Em seu livro O Estado e a Revolução, Lênin trata a questão da democracia de forma 

bastante clara, apontando para a dissociação entre a sociedade civil e a atividade política, ele diz: 
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 POGREBINSCHI, Thamy. O Enigma da Democracia em Marx, In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 22, N. 63 - 

pg. 56. 
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A sociedade capitalista, considerada nas suas mais favoráveis condições de 

desenvolvimento, oferece-nos uma democracia mais ou menos completa na 

República democrática. Mas, essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito 

da exploração capitalista; no fundo, ela não passa nunca da democracia de uma 

minoria, das classes possuidoras, dos ricos. A liberdade na sociedade capitalista 

continua sempre a ser, mais ou menos, o que foi nas Repúblicas da Grécia antiga: uma 

liberdade de senhores fundada na escravidão. Os escravos assalariados de hoje, em 

conseqüência da exploração capitalista, vivem por tal forma acabrunhados pelas 

necessidades e pela miséria, que nem tempo têm para se ocupar de "democracia" ou de 

"política"; no curso normal e pacífico das coisas, a maioria da população se encontra 

afastada da vida política e social. 
3
 

 
 

Para Marx, a sociedade tem como marco o trabalho. É o modo de produção que 

determina todas as demais esferas da vida social (o Direito, a Religião, a Política), sendo, 

portanto o trabalho e não o Estado o elemento fundante da sociedade civil. Sendo a democracia 

uma forma política, ela também está moldada de acordo com determinado modo de produção. 

Isto impossibilitaria a dissociação da democracia de relações de exploração do homem pelo 

homem. Nas palavras de Marx: 

 
 

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

matérias. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à 

qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção 

da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina seu ser; ao contrário, é o seu ser social que 

determina sua consciência. 
4
 

 

 

De modo geral, o que Marx concebe como democracia é associado ao definhamento 

do Estado. A chave para o fim da desigualdade e da relação de classes (o fim da exploração do 

homem pelo homem, portanto) está na ruptura com as relações sociais vinculadas à propriedade 

privada dos meios de produção. Dito de outra forma, o processo revolucionário liderado pela 

classe oprimida deve por fim à concentração e propriedade privada dos meios de produção 

nas mãos da classe dominante, tendo início um período de democracia da maioria e não de 

minoria, como se verificaria na forma democrática burguesa. O Estado seria mantido num 

período de transição e, após o desaparecimento da estrutura social baseada em classes, pela 
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4
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própria natureza do Estado (de garantidor da sociedade dividida em classes), este seria 

desnecessário e, portanto, deixaria de existir. A partir deste estágio superior, de completa 

emancipação humana, ter-se-ia uma democracia verdadeira. 

Como demonstrado, não é possível desvencilhar o ponto de vista de Marx acerca da 

democracia de sua concepção da natureza e das funções do Estado. No próximo tópico tentar-

se-á discutir a questão do Estado para Marx. 

 
 

3. O Estado em Marx 
 

 
 

Os limites e modos de atuação do Estado foram amplamente debatidos pelas mais 

diversas tradições teóricas, dos liberais aos marxistas, e permanece como tema controverso. 

Para a concepção liberal, de um modo geral, o Estado apresenta-se como instituição 

estabelecida no interesse da sociedade como um todo e seu papel é, principalmente, o de 

gerenciador, de conciliador dos interesses contraditórios. Por esta perspectiva, portanto, o Estado 

seria uma esfera de mediação de antagonismos. Dentro da abordagem marxista
5
, por outro 

lado, a concepção do Estado não aparece de forma unânime. Marx define a política de 

forma ontonegativa
6  

e, consequentemente, percebe também o Estado de modo negativo, 

enquanto instância existente por e para a manutenção de uma estrutura diferenciada de classes: 

“O executivo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para a administração dos 

assuntos comuns de toda a burguesia
77

.” 

O pensamento de Marx, de modo geral, recebe de parte de alguns críticos (e mesmo no 

dentro do marxismo), acusações de demasiado economicismo. Pode escapar aos olhos de alguns 

leitores o que Marx deixou de contribuição no que tange às questões de caráter mais estritamente 

político, no entanto, longe de ter sido negligente, a teoria marxista precisa ser compreendida 

dentro de um todo interligado e indissociável de relações sociais, dentre as quais se encontra a 

política. Não se pretende esgotar a teoria política de Marx neste tópico: tentar-se-á delinear sua 

concepção acerca da natureza e das funções do Estado. 

Inicialmente, é preciso esclarecer um primeiro ponto, qual seja, a questão do 

“economicismo” nos escritos de Marx. Para tanto, é preciso entender um pouco de como o 

                                                           
5
 Seguindo a mesma noção de Marx, no livro O Estado e a Revolução, Lênin rebate os movimentos revisionistas 
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6
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política. Marx nega a política, a instância política, como atividade intrínseca à vida social, em outras palavras, para ele, 
a atividade política é um componente passível de eliminação. 
7
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autor observava as relações sociais e, a partir deste ponto, verificar o que o levou a colocar a 

Economia Política como seu objeto de estudo basilar. 

Para desmistificar esta questão, faz-se necessário conhecer o que se entende por uma 

concepção materialista da história, que é o prisma por onde Marx enxerga as relações sociais. 

Em seu livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, Friedrich Engels conceitua de 

forma bastante clara o que se conhece por materialismo histórico. Ele diz: 

 
 

A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com ela a troca 

dos produtos, é a base de toda a ordem social; de que em todas as sociedades que 

desfilam pela história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão social 

dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como 

produz e pelo modo de trocar seus produtos.  De conformidade com isso, as causas 

profundas de todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não 

devem ser procuradas nas cabeças dos homens nem na ideia que eles façam da 

verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de 

produção e de troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia da época 

de que se trata.
8
  

 

 

Diferentemente de outros pensadores, que tem no nascimento do Estado o marco da 

sociedade civil, para Marx, é o trabalho que estabelece a organização dos homens em sociedade. 

É em função da necessidade de produzir que o homem estabelece suas relações enquanto ser 

social. Marx percebe a estrutura da sociedade como sendo um conjunto articulado de 

instâncias determinadas por uma base econômica ou o que ele chama de estrutura, que 

compreende as forças produtivas e as relações de produção. A partir disto, ergue-se uma 

superestrutura jurídico-política (Direito e Estado) e ideológica (ideologias, religião, política, 

moral etc.). Segundo esta lógica, é o modo como se dão as relações de produção que 

determinam a morfologia do Estado e todas as demais formas de consciência da sociedade, 

sendo esta superestrutura o aparato que “legitima” ou facilita o pleno funcionamento destas 

relações econômicas, permitindo sua reprodução. Ainda que seja dotada de uma aparente 

“autonomia”, a superestrutura é determinada, em última instância, pela estrutura. 

O Estado aparece, então, na concepção de Marx, de maneira negativa. Para ele, o Estado 

é um agente da classe dominante. Mais do que um mero instrumento, trata-se de uma relação 

social que existe dadas as condições de desigualdade de classes. O Estado, portanto, assegura e 

garante a reprodução dessa relação desigual e, consequentemente, a dominação do homem pelo 

homem. 

O comportamento do Estado reflete, assim, o resultado de uma relação inserida numa 
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totalidade de relações sociais, em outras palavras, representa a interação da classe dominante 

com as demais classes sociais. O Estado existe por estar a sociedade dividida em classes, isto é, 

dentro de condições de desigualdade e de exploração de uma classe por outra. 

 
 

Assim, quando Marx diz que o Estado é instrumento das classes dominantes, não 

está afirmando que é a posse do Estado que lhe dá este caráter, mas sim que, porque são 

classes dominantes, o Estado, enquanto preserva as relações sociais que lhes 

favorecem, funciona como instrumento seu.
9
  

 

 

É necessário ainda distinguir o que, dentro da tradição marxista, se entende como 

Aparelho de Estado e Poder de Estado. O aparelho de Estado é formado pelo corpo jurídico, 

pela política e também pelo exército, pelo Chefe de Estado, o Governo e a Administração. É o 

aparelho de Estado que legitima o Estado como força que executa e intervém em favor das 

classes dominantes. Desta forma, o Estado e a existência de seu aparelho só tem razão de ser por 

conta do Poder de Estado: a luta política de classes em torno da posse do Estado, da tomada e 

manutenção do poder de Estado por determinada classe ou aliança de classes. 

De modo geral, a tradição marxista vai dizer que o Estado é formado por um 

aparelho repressivo e que a luta de classes, no âmbito da política, se dá em torno do poder de 

Estado para que seu aparelho seja utilizado em favor da classe detentora deste poder. O 

marxismo clássico delineou sua visão acerca do Estado com base em textos clássicos como o 

Manifesto do Partido Comunista, O Dezoito Brumário, os escritos de Marx sobre a Comuna de 

Paris e também com a contribuição de Lênin em seu livro O Estado e a Revolução. 

Em seu Manifesto do Partido Comunista, Marx afirma: 
 

 
 

Com a criação da grande indústria e do mercado mundial, a burguesia conquistou 

finalmente a dominação política exclusiva no moderno Estado parlamentar. Um 

governo moderno é tão-somente um comitê que administra os negócios comuns de 

toda a classe burguesa.
10

  

 

 

Seguindo a mesma lógica, Engels argumenta em Do Socialismo Utópico ao 

Socialismo Científico: 

 
 

De sua parte, o Estado moderno não é nem mais que uma organização criada pela 

sociedade burguesa para defender as condições exteriores gerais do modo capitalista 

de produção contra os atentados, tanto dos operários como dos capitalistas isolados. O 

Estado moderno, qualquer que seja a sua forma, é uma máquina essencialmente 
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capitalista, é o Estado dos capitalistas, o capitalista coletivo ideal. 
11

 

 
 

Um dos pontos principais em O Estado e a Revolução de Lênin é justamente o 

combate enérgico ao “reformismo”, que concebe a possibilidade de implantação do 

socialismo por meios constitucionais, através do voto, para, através da posição de governo 

democraticamente eleito, viabilizar uma transição pacífica. Ele vai afirmar categoricamente que 

o Estado burguês não pode ser modificado através de reformas (como pretendia a social-

democracia), o Estado deve ser esmagado. 

 

 
O Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de submissão de uma classe 

por outra; é a criação de uma "ordem" que legalize e consolide essa submissão, 

amortecendo a colisão das  classes. Para os  políticos da pequena burguesia, ao 

contrário, a ordem é precisamente a conciliação das classes e não a submissão de uma 

classe por outra; atenuar a colisão significa conciliar, e não arrancar às classes oprimidas 

os meios e processos de luta contra os opressores a cuja derrocada elas aspiram. 
12

 

 

 

Deste modo, pelo seu caráter negativo, por ser um agente que legitima e reproduz a 

desigualdade de classes, e que só tem razão de ser dentro desta estrutura de sociedade, o 

desmantelamento do Estado configura uma etapa histórica superior e marca um momento de 

emancipação humana em todos os âmbitos, não apenas político ou econômico. Trata-se do fim 

do Estado político alienado e da sociedade civil privatista, é a união do social com o 

político, do universal com o particular e extinção da propriedade privada. 

O desaparecimento do Estado, portanto, ocorre num estágio superior de 

desenvolvimento, é a etapa histórica do comunismo. Por meio de um processo revolucionário, a 

classe operária tomaria o Estado, socializando os meios de produção, e rompendo com toda 

superestrutura vinculada ao modo de produção anterior. A ditadura do proletariado seria 

uma fase de transição; quando da desestruturação da organização da sociedade em classes 

sociais, por sua natureza (anteriormente discutida), o Estado desapareceria. Não se trata de 

destruir o Estado, ele deve desaparecer. O conceito “ditadura do proletariado” é, portanto, 

fundamental no pensamento político marxista- leninista. Para Marx, a ditadura do 

proletariado seria um resultado inevitável da luta de classes, sendo esse o caminho transitório 

para uma sociedade onde as classes sociais deixariam de existir. 

 
 

Entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista, há um período de 

transformação revolucionária da primeira pra segunda. A esse período corresponde 
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também um período de transição política em que o Estado não poderá ser outra coisa que 

a ditadura revolucionária do proletariado. 
13

 

 
 

A revolução tem caráter predominantemente econômico, pois, a chave está na supressão 

da propriedade privada, constituindo, portanto, um movimento de transformação dos 

fundamentos da sociedade civil. 

Recorrendo mais uma vez ao Manifesto: 
 

 
 

O proletariado utilizará seu poder político para arrancar pouco a pouco todo o capital 

da burguesia, para centralizar os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto 

é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar, o mais rápido 

possível, o contingente das forças de produção. [...] Uma vez que desaparecem as 

diferenças de classe no curso do desenvolvimento, e toda a produção concentrar-se 

nas mãos de indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. 
14

 

 

 

O Estado tomado pelos operários teria uma composição radicalmente diferente do 

Estado burguês. No dizer de Ernest Mandel, “o Estado é ao mesmo tempo um Estado e não é”. 

De modo geral, o Estado da ditadura do proletariado teria as seguintes características: 

 
 

(i) Não haveria uma separação evidente entre legislativo e executivo; 
 

 
 

(ii) Os cargos públicos serão definidos através de eleições; 
 

 
 

(iii) Nenhum funcionário do Estado deverá receber um valor muito elevado. 
 

(Os ordenados dos trabalhadores do Estado não poderiam ser maiores do que o ordenado de 

um operário especializado). 

 
 

Essas são algumas das condições básicas de diferenciação do Estado proletário em relação 

ao Estado burguês. O Estado deve continuar existindo até que as forças produtivas estejam 

desenvolvidas ao ponto de eliminar a desigualdade. A prática dos pontos supracitados e o 

respeito ao caráter verdadeiramente democrático (assembleias para deliberação com participação 

de todos e liberdade de debate) devem ser capazes de evitar a burocratização do aparelho de 

Estado e evitar que seu desaparecimento seja impossibilitado, como ocorreu na URSS. 

 

4. A Contribuição de Louis Althusser para a Teoria Marxista do Estado 
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Nascido em Birmandreis, na Argélia, em 16 de outubro de 1918, Louis Althusser, 

filósofo comunista, propôs uma nova leitura da obra de Marx. Primeiramente, Althusser propõe 

uma leitura crítica e não dogmática, dividindo as obras da juventude de Marx das obras de 

sua maturidade, afirmando haver uma ruptura epistemológica entre elas. Althusser refuta a 

importância concebida aos primeiros escritos de Marx, apontando-os como radicalmente 

distintos do que se observa nas obras do Marx mais amadurecido intelectualmente, acusando o 

jovem Marx de um demasiado apelo ideológico e atentando para um “velho” Marx que 

propõe uma ciência, conceitos, explicações estruturais etc. 

Em sua obra Aparelhos Ideológicos de Estado, o filósofo Louis Althusser propõe um avanço 

na Teoria do Estado. Ultrapassando a simples distinção entre aparelho de Estado e poder de 

Estado, o autor estabelece outro braço que se estabelece junto ao aparelho de Estado, que ele 

passa a denominar aparelho “repressivo” de Estado. Sua principal indagação está diretamente 

ligada com o conceito de Estado dentro do marxismo clássico: Como é assegurada a 

reprodução às relações de produção? 

Althusser chama Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) um conjunto de instituições 

distintas e especializadas que ele enumera da seguinte maneira: AIE religiosos; AIE escolar 

(escolas públicas e privadas); AIE familiar; AIE jurídico; AIE político (sistemas políticos e 

partidos); AIE sindical; AIE de informação (imprensa, rádio, televisão) e AIE cultural.
15

  

A título de distinção entre aparelho [repressivo] de Estado e aparelhos ideológicos 
de Estado, 

 

constata-se que o primeiro age através da “violência” (ainda que, de modo secundário, 

atue de forma ideológica), enquanto o segundo funciona através do uso da “ideologia”. 

Sendo detentora do aparelho [repressivo] do Estado, a classe dominante passa a exercer 

sua influência também nos aparelhos ideológicos do Estado, de modo distinto de como ela é 

exercida dentro do aparelho [repressivo] de Estado, porém, formando uma identidade entre estas 

duas instâncias. Sobre isso: 

 
 

Ao que sabemos, nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado 

sem exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos do 

Estado. Cito apenas um exemplo e prova: a lancinante preocupação de Lênin em 

revolucionar o Aparelho Ideológico do Estado escolar para permitir ao proletariado 

soviético, que se apropriara do poder do Estado, garantir nada mais nada menos do 

que o próprio futuro da ditadura do proletariado e a passagem para o socialismo.
16
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De modo geral, Althusser se propõe a avançar a análise das categorias que ele 

considera ainda muito descritivas, quais sejam: os conceitos de infra-estrutura e superestrutura. 

Partindo para a compreensão de como funcionam os AIE e a luta de classes que se manifesta 

dentro desta esfera, pode-se entender, por exemplo, a relativa “autonomia” da superestrutura 

com relação à infra- estrutura, sendo, no entanto, determinada, em última instância por ela. 

Segundo o autor, a influência da classe dominante dentro dos aparelhos ideológicos do Estado 

não é exercida de forma tão direta quanto acontece no aparelho [repressivo] do Estado, já que, 

as classes dominantes de um momento histórico anterior e mesmo a classe trabalhadora podem 

angariar algum espaço dentro dos aparelhos ideológicos do Estado, garantindo alguma forma de 

expressão, ainda que mínima. Apesar disso, é a classe dominante detém o poder de articular e 

manter a unidade entre os AIE. 

Respondendo à sua pergunta inicial, Como é assegurada a reprodução às relações de 

produção?, Althusser argumenta que a função do aparelho [repressivo] do Estado é garantir, 

através da força (não necessariamente física) as condições políticas da reprodução das relações 

de produção. Mas não só isso, o aparelho do Estado também assegura as condições políticas da 

atuação dos aparelhos ideológicos do Estado. Sob o aval do aparelho de Estado (repressivo), o 

AIE atua de forma a disseminar as ideias da classe dominante, isso assegura uma relativa 

harmonia e unidade entre ambos. 

 
 

5. O Estado na Perspectiva de um Marxista Althusseriano: Nicos Poulantzas 
 

 
 

Nicos Poulantzas nasceu em Atenas, no ano de 1936. Militante do Partido Comunista da 

Grécia, Poulantzas foi um discípulo de Louis Althusser, tendo, como ele, uma visão própria e 

uma interpretação diversa do marxismo. A obra de Poulantzas apresenta-se como uma 

rejeição a um marxismo dogmático, estático, e se propõe a realizar uma análise crítica, 

que revela algumas contribuições ao próprio marxismo. 

 
 

a. Percepções sobre a Teoria do Estado 
 

 
 

Em seu livro O Estado, o Poder, o Socialismo, Nicos Poulantzas formula algumas 

reflexões sobre a Teoria do Estado. Sua análise possui uma pretensão mais contemporânea e, 

nela, o autor tece algumas críticas ao determinismo econômico, bem como ao que ele chama 

de “imagem construtivista da base e da superestrutura”, que para ele, assim como para seu 

mestre Louis Althusser, é uma abordagem meramente descritiva. Poulantzas procura diferenciar a 

relação Estado- Economia dentro dos diferentes modos de produção, condenando as análises 
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que consideram o Estado e a, portanto, a superestrutura como sendo quase que “imutáveis” ao 

longo da história, quer dizer, como estruturas que possuem um mesmo papel dentro dos 

diferentes modos de produção. 

Poulantzas critica “um certo marxismo” que está ligado a determinada tradição política 

por reduzir aparelho de Estado a poder de Estado, concepção, para ele, meramente 

instrumental. Esta forma de conceber o Estado seria, na visão de Nicos Poulantzas, simplista 

por admitir que cada classe dominante produziria seu próprio Estado, manipulando-o aos 

sabores de seus interesses, sendo, então, todo Estado, necessariamente, uma ditadura de classe. 

Ele vai dizer: 

 

 
A esta concepção falta o essencial. Não que o Estado não tenha uma “natureza de 

classe”, mas justamente o problema, que é o de toda teoria política do Estado, 

apresentou-se também aos pais fundadores do marxismo, embora eles não o tenham 

abordado sob o mesmo ângulo. Este problema também os preocupa, ou melhor, os 

obceca. O Estado, insistem, é um aparelho especial: possui ossatura material própria 

que não é reduzível às relações (tal e qual) de dominação política. O que pode ser 

formulado para o Estado capitalista da seguinte maneira: porque a burguesia 

geralmente recorre, com a finalidade de dominação, a este Estado nacional-popular, a 

este Estado representativo moderno com suas instituições próprias, e não a um outro?
17

 

17
 

 

 

Uma segunda concepção, também errônea nos dizeres de Poulantzas, percebe o Estado 

como sendo dotado de duas esferas, uma natureza dúbia do Estado, quais sejam: (i) um 

núcleo, não alcançado pela luta de classes, que seria a estrutura econômica, o Estado 

“especial” de medidas técnicas e (ii) um segundo Estado que agrega a si o primeiro e que 

constitui a face classista deste: o Estado da burguesia, da dominação política, da luta de 

classes. Sendo o segundo um elemento “contaminador” do primeiro. 

Para Poulantzas, a verdadeira natureza do Estado é a primeira, isto é, o Estado como 

um núcleo onde a luta de classes não se manifesta; a segunda natureza do Estado, o Estado 

instrumento da classe dominante, seria um hábito. Poulantzas conceitua o Estado como sendo 

uma “ossatura” material própria que não pode ser reduzida a uma simples dominação política 

de classe. Estado seria mais do que o Poder de Estado, não poderia ser integralmente moldado 

pelas classes dominantes, o Estado não seria um simples monopólio. 

 
 

b. A Questão do Economicismo 
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Um dos pontos de objeção é a questão da concepção economicista-formalista utilizada 

na análise da relação Estado-Economia. Segundo esta percepção, toma-se a economia como 

sendo um conjunto de elementos invariantes, autônomos, com capacidade de se auto-

reproduzir através do tempo nos diferentes modos de produção. De acordo com Poulantzas, esse 

método pode esconder a verdadeira anatomia das lutas de classes dentro mesmo do processo de 

produção, já que considera as relações no âmbito econômico e, consequentemente na política – 

por considerá-la uma estrutura que reflete a base econômica - , imutáveis. Deste aspecto, 

Poulantzas deriva dois equívocos, quais sejam: (i) o primeiro relaciona-se à velha 

representação, tomada por Althusser e Poulantzas como meramente descritiva, base-

superestrutura e (ii) o equívoco de tomar as relações sociais como sendo instâncias ou níveis 

autônomos. 

Sobre o primeiro equívoco, Poulantzas afirma que a representação base econômica- 

superestrutura, que concebe o Estado como reflexo do econômico converte, erroneamente, o 

Estado em mero espelho de uma economia completamente auto-suficiente e capaz de 

reproduzir-se de forma autônoma. Esta seria a concepção economicista-mecanicista do Estado. 

O segundo equívoco, na percepção de Poulantzas, deriva do primeiro: Como a economia é 

tomada como um conjunto de elementos de caráter invariável através dos diversos modos de 

produção, sendo a superestrutura um reflexo desta, aplica-se, analogamente, a mesma análise às 

instâncias superestruturais, isto é, estas passam a ser também invariáveis ao longo da história e 

dos diferentes modos de produção. 

O autor defende que a Economia não se caracteriza por este poder de auto-reprodução nem 

por estabelecer suas próprias leis de funcionamento interno. Para Poulantzas, o Estado também 

possui a capacidade de se fazer presente dentro das relações de produção, isto é, mais do que um 

reflexo do econômico, enquanto instância superestrutural, o Estado tem a capacidade de 

interferência na Economia. 

 

 
O político-Estado (válido igualmente para a ideologia), embora sob formas 

diferentes, sempre esteve constitutivamente presente nas relações de produção, e assim 

em sua reprodução, inclusive no estágio pré-monopolista do capitalismo, contradizendo 

uma série de ilusões relativas ao Estado liberal, que supostamente não interfere na 

economia, a não ser para manter a “infra-estrutura material” da produção. (...) O lugar 

do Estado em relação á economia nada mais é que a modalidade de uma presença 

constitutiva do Estado no seio das relações de produção e de sua reprodução. 
18

 

 

 

Portanto, seguindo esta lógica, Poulantzas refuta a ideia de um Estado exterior ao 
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processo de produção e de uma economia capaz de auto-reprodução. O Estado, bem como, 

as relações políticas e ideológicas teriam um papel fundamental dentro do processo produtivo, 

já que a luta de classes inserida na produção, em outras palavras, os poderes de classe que se 

manifestam no seio do processo  produtivo,  estaria  organicamente  articulada  a  essas  relações  

políticas  e  ideológicas, sofrendo a economia, necessariamente, influência desta instância social 

– o Estado. 

Nesse sentido, Poulantzas rompe com a noção de Estado como instância meramente 

superestrutural e coloca-o como um agente capaz de manifestar-se mesmo dentro do 

processo produtivo, pela via da luta de classes. Para ele, as relações de produção e 

exploração ocorrem concomitantemente às relações de dominação e subordinação político-

ideológica. Disto decorre que, o Estado – diferente a cada modo de produção – constitui o 

agente que cristaliza as relações político-ideológicas nas relações de produção, tendo, portanto, 

uma ação ativa na reprodução das relações da esfera econômica. 

 
 

6. Considerações Finais 
 

 
 

A separação aparente entre a esfera privada e a esfera pública, confere, quase que 

naturalmente, uma sensação de apoliticismo no “cidadão comum”. Poucos são os indivíduos que 

exercem alguma participação na vida política, enquanto as esferas pública e privada tomam 

uma falsa anatomia autônoma e completamente dissociadas entre si, no entanto, essa 

aparência é fruto da ilusão do apoliticismo, é um resultado da alienação política. 

Apesar de todos os cidadãos estarem “habilitados” a uma ampla participação no processo 

eleitoral (através do voto ou mesmo enquanto candidato), a própria configuração do 

capitalismo trata de expelir o trabalhador do exercício da atividade política, da gestão da coisa 

pública. Ocorre que, a forma, extraordinariamente complexa que o Estado tomou ao longo do 

desenvolvimento do capitalismo, exige um alto nível de formação técnica, de especialização, 

ao mesmo tempo, a participação nas eleições – enquanto candidato - exige poder econômico e 

influência midiática. 

Pois bem, as condições impostas ao trabalhador, dentro do modo de produção capitalista, 

como as longas jornadas de trabalho, baixa remuneração, difícil acesso à educação ou a 

educação de qualidade, etc. são mecanismos silenciosos de exclusão deste segmento da 

sociedade nas questões políticas. A aparente “democracia” e uma suposta participação 

popular nos processos políticos escamoteiam uma exclusão efetiva das camadas baixas da 

sociedade no fazer político. Da seguinte maneira: 

 
 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 117 

Reduzindo as classes trabalhadoras a condições de vida e de trabalho que lhes 

cerceiam a elevação do nível cultural, as classes dominantes invocam, depois, este 

mesmo baixo nível cultural para justificar a exclusão dos trabalhadores da direção da 

coisa pública.
19

  

 

Esse apoliticismo é, em certa medida, relacionado à condição de alienação do 

indivíduo. Alienação, na concepção de Marx, é a ação ou estado em que o homem - ou a 

sociedade, de modo geral - torna-se alheio, estranho aos resultados/produtos de sua própria 

atividade, à natureza na qual vive, a outros seres humanos etc. 

O apoliticismo relaciona-se à alienação, na medida em que, dada a divisão extrema 

do trabalho, imposta pelo modo de produção capitalista, a especialização confere aos 

indivíduos uma limitação, quase que uma impossibilidade de atuação fora da especialização a 

que ele está atrelado. Pois bem, dentro dessas diversas atividades fragmentadas encontra-se a 

política, a atividade pública, que se apresenta completamente dissociada das outras atividades, 

mostrando-se ela mesma como uma especialização, isto é, as especializações outras aparecem 

como apolíticas, seus produtos são desprovidos de qualquer conseqüência nesta instância social. 

Dentro deste quadro, os indivíduos avaliam seu estado não-político, seu distanciamento 

da esfera pública da vida social, como sendo uma referência natural. A divisão do trabalho, a 

especialização, a divisão entre o público e o privado, todas essas nuances aparecem como 

versões definitivas da evolução humana, isto é, esta situação é dada, permanente e não se associa 

a qualquer condicionamento histórico. 

Colocando a questão do apoliticismo nestes termos, pode-se voltar ao tema da 

democracia para Marx. É justamente por enxergar essa dicotomia público-privado, por avaliar 

negativamente a divisão extremada das atividades humanas, que Marx vai rechaçar a democracia 

no Estado burguês. Para Marx, a verdadeira democracia seria alcançada quando da união do 

público com o privado, do individual com o universal, quando do fim da visão unilateral de 

uma classe ou articulação de classes dominantes, isto é, com o fim mesmo das classes sociais. 

Isto não implica, per si, algo como uma “desalienação” do marxismo, ou seja, 

enquanto o marxismo existe dentro de uma concepção de classe (dentro da perspectiva da 

classe operária), ele mesmo não pode ser considerado não-alienado. No entanto: 

 

 
O marxismo apresenta esta característica inédita na história do pensamento ideológico: 

ele contém em si a possibilidade concreta de um enfoque que antecipa numerosos 

pontos de uma forma de consciência superior, que transcende a ideologia e exprime a 

situação de uma reunificação humana, a situação a que nos leva o movimento 

revolucionário contemporâneo. E, ao mesmo tempo, ele é ainda uma ideologia, na 
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medida em que está preso ao presente e reflete um mundo dividido, dilacerado, alienado. 

2020
 

 

 

A questão da alienação e do apoliticismo são perfeitamente associadas à noção de 

Estado como agente de classe.  Servem de ferramentas teóricas que, mais do que simples 

abstrações, reforçam a realidade do afastamento das classes oprimidas do aparelho de Estado 

por mecanismos que nem sempre se mostram de forma desvelada. O Estado enquanto 

instrumento, ou melhor, enquanto relação social moldada de acordo com interesses de classes 

dominantes relaciona-se com esta condição alienada da sociedade em sua totalidade, sendo a 

articulação dessa conjunção de coisas (Estado, política, sociedade alienada, apoliticismo, as 

relações de produção etc.) que garante a reprodução do modo de produção capitalista. 

Nesse sentido, buscou-se com este trabalho apontar para a existência de uma 

contribuição significativa do marxismo dentro da Teoria Política, especialmente em relação ao 

estudo do Estado, sendo uma importante ferramenta para uma análise crítica da sociedade 

capitalista, mantendo-se atual, independente do seu atrelamento (ou não) a um projeto político de 

ruptura. 
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Resumo 

O presente artigo se propõe a situar o debate sobre democratização da comunicação no 

contexto teórico conceitual dos modelos de democracia, com o objetivo de oferecer 

possibilidades  de resposta à pergunta: quando se fala “democratização da comunicação”, fala-

se sobre qual tipo de democracia? Tal esforço se divide em três etapas: (i) revisão da 

literatura sobre modelos de democracia; (ii) identificação de elementos conceituais 

predominantemente presentes na relação entre comunicação e democracia; (iii) verificação da 

possibilidade de diálogo entre modelos revisados e princípios da concepção de comunicação 

democrática. A análise empreendida permite concluir que o debate sobre democratização da 

comunicação é marcado, fundamentalmente, pelo ideal de democracia enquanto substância, 

com destaque a princípios normativos vinculados aos modelos de democracia participativa e/ou 

deliberativa. 

 
Palavras-chave: Democracia; democratização da comunicação; direito à comunicação. 

 

 
 

What does “democratization of communication” mean? 

An theoretical exercise from models of democracy 

 
Abstract 

This paper aims to situate the debate on democratization of communication in the 

theoretical context of models of democracy, in order to provide possible answers to the question: 

when we talk about ‘democratization of communication’, we are talking about which kind of 

democracy? Such effort is divided in three stages. In the first we concentrate on (i) review the 

literature regarding the main models of democracy, and afterwards we focused on (ii) establishing 

a theoretical relationship between communication and democracy, so that we could (iii) verify 

limits and possibilities of dialogue between models of democracy and principles of 

democratized communication. Our analysis allows us to conclude that the debate on 

democratization of communication is fundamentally based on the ideal of democracy as 

substance, in which normative principles are highlighted and related to participative and/or 

deliberative democracy models. 

 
Key-words: Democracy; democratization of communication; communication rights. 
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Introdução 
 

Seja na academia, em setores do governo ou entre entidades da sociedade civil, verifica-

se um grau importante de imprecisão teórica-conceitual quanto ao ideal de democracia que se 

tem em mente ao se utilizar a expressão “democratização da comunicação”. Nesse sentido, o 

presente artigo se propõe a oferecer possibilidades de enquadramento teóricos para tal expressão, 

de modo a, com isso, permitir ao observador – acadêmico ou militante – identificar com alguma 

clareza sobre qual democracia está se falando quando se aborda tal expressão. 

 
 

Para tanto, procuramos estabelecer um diálogo entre a literatura da Ciência Política a 

respeito dos chamados modelos de democracia e a literatura em Comunicação sobre o que vem 

a ser uma comunicação democrática. Embora ciente das suas limitações, esse artigo se propõe 

a apresentar caminhos por meio dos quais seria possível construir respostas ao seguinte 

questionamento: “o que vem a ser ‘democratização da comunicação’?”. Ou, em outras 

palavras, quando se fala sobre ‘democratização da comunicação’, fala-se sobre que tipo de 

democracia? 

 
 

Tal esforço divide-se basicamente em três etapas. Num primeiro momento, (i) 

revisamos a literatura a respeito dos principais modelos de democracia predominantes em 

Ciência Política; em seguida, (ii) estabelecemos uma relação substancialmente teórica entre 

comunicação e democracia e, assim, (iii) verificamos limites e possibilidades de diálogo entre 

aspectos previstos nos modelos revisados e o discurso sobre comunicação democrática. 

 
 
Tentando classificar democracias: uma breve introdução 

 

A heterogeneidade e complexidade das democracias contemporâneas oferecem um 

desafio à formulação de categorias analíticas. Tarefa nada fácil sobretudo após 1960, quando 

da chamada terceira onda de democratização, momento a partir do qual se verificou que três 

entre quatro países podiam ser classificados como democráticos (HUNTINGTON, 1994). À 

época, as democracias deixaram de ser outliers e o foco das análises comparativas passou a 

ser as diferentes formas de regimes democráticos, no que diz respeito ao seu desempenho, 

estabilidade e legitimidade (MAIR, 2008). Surgiu, então, um universo de modelos com, 

basicamente, o mesmo intuito: apreender a realidade de regimes democráticos. 

 
 

Emergiram desse contexto os mais inusitados termos e expressões. Collier e Levitsky 

(1996), por exemplo, identificaram 550 tipos do que eles chamaram de “democracia com 
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adjetivos” – alguns deles surpreendentes, como “democracia autoritária”, “democracia 

neopatrimonial”, “democracia militarmente dominada” e “protodemocracia”. Algumas tentativas 

se mostraram mais bem sucedidas e se consolidaram na literatura em Ciência Política. O conceito 

de poliarquia de Dahl (2005), a distinção proposta por Lijphart (2003) entre democracia 

majoritária e democracia de consenso e a classificação de regimes em democracia 

descentralizada e democracia centripetal proposta por Gerring (MAIR, 2008) seriam 

exemplos disso. Ressalte-se, ainda, o modelo desenvolvido por Zakaria (2007), nomeado de 

democracia iliberal, a qual seria marcada por processos eleitorais democráticos bem 

estabelecidos, ao mesmo tempo em que demonstra deficiências quanto às garantias das 

liberdades civis constitucionais. 

 
 

Ainda nesse cenário estão inseridos os debates teóricos sobre desenho constitucional e 

qualidade da democracia, centrados, sobretudo, no problema de governança e desempenho 

institucional (ARATO, 2002; ACKERMAN, 2000; PERSSON; TABELLINI, 2004; 

GERRING; THACKER; MORENO, 2006; FOWERAKER; KRZNARIC, 2002), além daqueles 

que se dedicam a questões sobre representação, responsividade e relação principal-agente 

(POWELL, 2007; PRZEWORSKI; STOKES; MANIN, 2006; ARATO, 2002; SHUGART; 

MORENO; CRISP, 2000; FAREJOHN, 1998). Ou, ainda, aos que relacionam desigualdade e 

qualidade da representação (STOKES, 2007; BOIX, 2003, ACEMOGLU; ROBINSON, 2006 

apud ANSEL; SAMUELS, 2007; KITSCHELT; WILKINSON, 2007). 

 

 
 

Essa bibliografia, apesar de vasta, não enfatiza aspectos especificamente relacionados ao 

debate sobre mídia e modelos democráticos. O foco recai, predominantemente, sobre unidades 

de análise referentes a estudos legislativos, desenho institucional e qualidade da democracia. 

Nesse sentido, entendemos como pertinente partirmos da reflexão de Bobbio (2005), segundo a 

qual tentativas de se categorizar democracias podem ser enquadradas, em maior ou menor 

medida, em duas grandes famílias: a que entende democracia enquanto procedimento; e a que 

entende democracia enquanto substância. No primeiro grupo, destaca-se o entendimento a 

respeito das chamadas regras do jogo como mecanismos de distribuição de poder político entre 

a maior parte da população. A ideia de democracia procedimental se caracteriza, ainda, pela 

análise dos aspectos formais do funcionamento do regime, do “como” o regime está 

organizado e das garantias dos processos de representação, responsabilização e legitimação. Já 

no segundo grupo, predomina o ideal de igualdade segundo o qual governos democráticos 

deveriam se guiar. As tentativas de definição baseadas na abordagem substantiva levam em 

conta, fundamentalmente, sua capacidade de atingir ideais de igualdade e inclusão (MAIR, 
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2008). 

 
 

Tal distinção parece válida quando do teste de sua aproximação do debate sobre 

democratização da comunicação, sobretudo diante do fato de que os modelos mais refinados 

acima listados não tratam, especificamente, de aspectos relacionados à mídia, conforme já 

destacado. No tópico seguinte, nos propomos a abordar princípios norteadores de modelos 

para, em seguida, estabelecermos um diálogo entre os mesmos e as concepções de 

democratização da comunicação. 

 
 
Democracia   enquanto   procedimento   (elitismo   competitivo   e   pluralismo)   e   

enquanto substância (participação e deliberação) 

A concepção de democracia elitista-competitiva (HELD, 1987) – também denominada 

democracia de equilíbrio (MACPHERSON, 1978) ou liberal-pluralista (MIGUEL, 2005) – 

está ancorada, sobretudo, em Weber e Schumpeter (1961), em cujas obras seria possível 

identificar o refinamento de um conceito restrito de democracia. Em síntese, esta é vista, 

“na melhor das hipóteses, como um meio de escolher pessoas encarregadas da tomada de 

decisões e de colocar alguns limites a seus excessos” (HELD, 1987, p. 131). Some-se a 

isso a crítica weberiana à democracia direta em sociedades heterogêneas, tentativa que levaria a 

uma administração ineficaz e à instabilidade política, principalmente por não possuir mecanismos 

adequados para mediar lutas de facções. Tal perspectiva – intitulada “elitismo competitivo” – 

representa de modo exemplar o ideal de democracia enquanto procedimento. 

 
 

A democracia seria não mais do que um método político, um arranjo institucional por 

meio do qual líderes são investidos da tarefa de decidir. “Schumpeter, então, redefine a 

democracia como sendo simplesmente uma maneira de gerar uma minoria governante legítima” 

(MIGUEL, 2005, p. 9). Trata-se, então, de uma “democracia de liderança” ou, conforme já 

citado, “elitismo competitivo”, por meio do qual Schumpeter rejeita, explicitamente, a 

doutrina clássica da democracia. Sob essa perspectiva, a democracia se caracterizaria, 

simplesmente, por proporcionar mecanismos institucionais para escolher e autorizar governos 

(HELD, 1987; MACPHERSON, 1978; GARCÍA, 1988). Reside nessa concepção, de raiz 

weberiana e desenvolvimento schumpeteriano, a ideia de democracia como um mercado, em 

que líderes disputam o voto de eleitores vulneráveis emocionalmente e irracionais, incapazes 

de refletir acerca das suas necessidades e de identificar direcionamentos políticos mais ou 

menos adequados para supri-las. 
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No modelo elitista competitivo o princípio da igualdade não se aplicaria a processos de 

tomada de decisão além das eleições. Conforme destaca Miguel (2005, p. 7-8), “A ideia de 

‘governo do povo’ é esvaziada, na medida em que aos cidadãos comuns cabe, sobretudo, formar 

o governo, mas não governar”. Não por isso, porém, esse modelo deixaria de ser chamado de 

democrático. “Longe de ser uma base para o desenvolvimento potencial de todos os cidadãos, 

a democracia pode ser entendida como um mecanismo-chave para assegurar lideranças 

políticas e nacionais eficientes” (HELD, 1987, 145). Tal entendimento poderia ser situado em 

posição diametralmente oposta ao modelo de democracia desenvolvimentista, cujo princípio 

normativo relaciona o regime democrático às consequências benéficas da participação popular 

para além dos processos eleitorais, conforme destacado adiante (HELD, 1987; MACPHERSON, 

1978). Esses pressupostos schumpeterianos são refinados e defendidos por Przeworski (1999), a 

partir do desenvolvimento do que o autor chama de conceito minimalista de democracia. 

Segundo tal formulação, a existência de eleições é tomada como fator fundamental único para 

estabelecer a distinção entre regimes democráticos e autoritários, por meio de uma categorização 

dicotômica. Esse modelo é fortemente criticado por Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán (2001), 

para os quais o conceito de Przeworski seria subminimalista. 

 
 

Ao focar o processo eleitoral e ressaltar o papel desempenhado por partidos e seus 

líderes, a reflexão elitista negligencia a atuação de grupos intermediários, como associações 

comunitárias, grupos religiosos, sindicatos e organizações comerciais. A crítica realizada pelos 

adeptos do modelo pluralista reside, fundamentalmente, nesse ponto – formulação 

compartilhada por Dahl e Truman, dois dos principais nomes dessa escola (apud HELD, 1987). 

Embora aceitem a visão schumpeteriana de que a distinção entre democracias e não 

democracias está na forma pela qual líderes são eleitos, os adeptos do pluralismo sugerem um 

passo adiante. Eles não comungam da ideia segundo a qual a concentração de poder nas mãos 

de elites políticas seria algo inevitável – pelo contrário. O poder de determinados grupos estaria 

diretamente relacionado a posse de recursos que seriam não somente financeiros, mas de 

natureza diversa. Nesse contexto, as barganhas e competições por recursos escassos seriam 

consequência da interação entre grupos em busca da maximização de seus interesses. Some-se 

a isso a possibilidade de grupos economicamente poderosos exercerem, potencialmente, 

influência desproporcional sobre o governo se comparados a outros concorrentes num cenário 

em que o Estado não seria tão neutro como se poderia imaginar. Seria, portanto, um tanto 

ingênuo pensar em igualdade entre grupos de interesse. Em democracias eleitorais liberais, 

políticos estariam predispostos a atender prioritariamente a demandas do sistema corporativo 
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privado (LINDBLOM, 1977; DAHL, 1985 apud HELD, 1987). 

 
 

Em oposição aos modelos elitista e pluralista, encontram-se aqueles que reivindicam o 

participacionismo, de formas distintas, em processos de tomada de decisão e no Estado. 

Nesse campo, destacamos os modelos de democracia participativa e deliberativa, cujo o 

princípio moral pode ser verificado na ideia de democracia desenvolvimentista, segundo a 

qual a participação política possuiria, em si, um caráter educativo (MACPHERSON, 1978). 

Esse pressuposto está fortemente relacionado às reflexões de Rousseau (MIGUEL, 2005) e 

de Stuart Mill, conforme ressalta Bachrach: “El hombre que no participa en los asuntos políticos 

de su país, responde Mill, ve agostadas sus capacidades intelectuales y morales, limitados e 

frustados sus sentimientos” (BACHRACH, 1967, p. 22). A participação rotineira na 

articulação dos próprios interesses seria, por conseguinte, a melhor garantia que o indivíduo 

pode ter de que seus direitos serão respeitados: “(...) apenas por suas próprias mãos podem as 

pessoas promover melhorias positivas em suas condições de vida” (MILL, 1981, p. 33). A 

democracia seria um modelo que promoveria a atuação do povo, o intelecto, por meio da 

atividade prática, eficiente, em busca do bem comum. Isto é, a participação seria um meio de 

desenvolvimento das capacidades humanas. Tais princípio ainda ecoam entre teóricos 

participacionistas contemporâneos, os quais defendem a descentralização do poder de tomada 

por meio da efetivação de fóruns decisórios nos mais variados espaços da vida cotidiana e da 

autogestão. Assim, seria possível a disseminação de uma cultura da política participativa 

(PATEMAN, 1992). Enquanto Held (1987) e Macpherson (1978) nomeiam tal modelo de 

democracia desenvolvimentista, Elster (1997 apud MIGUEL, 2005) vem a denomina-lo 

democracia participativa. 

 
 

A concepção de democracia deliberativa vai além e produz uma crítica ainda mais 

contundente ao modelo elitista. Para os seus adeptos, a participação também é chave-

analítica fundamental, porém deve haver incentivos ao amplo debate igualitário entre as partes 

envolvidas com o processo de tomada de decisão com o objetivo de se chegar a um consenso. 

Destaque-se: participação, por meio da interação no espaço público, deve abarcar 

fundamentalmente aqueles que serão atingidos pelas decisões a serem tomadas. As 

preferências seriam, portanto, resultado justamente desse processo, cujas raízes teóricas se 

encontram, sobretudo, em Habermas (1984). Pressupõe-se, assim, que para tal modelo aqueles 

que participam do debate são racionais e capazes de identificar suas preferências com 

autonomia. Nesse campo da democracia deliberativa, destacam-se Gutmann e Thompson 

(1996), cuja reflexão procura sugerir a ideia de “decisões mutuamente aceitáveis” ao invés de 
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“consenso” em situações de desacordo moral. 

 
 

Democracia, comunicação e democratização da comunicação 
 

Parte-se do pressuposto de que o controle sobre o fluxo de informação é uma variável 

relevante nas relações  de  poder. A  disponibilidade  ou  não de  informações  seria capaz  de  

interferir  na formação de preferências e, dessa forma, no comportamento estratégico de 

indivíduos e instituições racionais  (c.f.  TSEBELIS,  1998;  FIANI,  2009;  ELSTER,  1994;  

WARD,  2002;  SHEPSLE; 

BONCHEK, 1997). Isso ocorre, sobretudo, em função do seu potencial de, por meio da produção 

e difusão de bens simbólicos, empreender o que se pode chamar de construção da realidade 

(THOMPSON, 2009; MIGUEL, 2002; BERGER; LUCKMANN, 2012). Em outras palavras, o 

fato 

de determinado ator ter ou não informação a respeito de determinado objeto ou situação 

interfere, potencialmente, em suas escolhas em momentos de tomada de decisão (DJANKOV 

et al, 2001; SPLICHAL, 1999). 

 
 

Neste sentido, a pré-condição de uma sociedade civil plenamente desenvolvida seria  um 

modelo de mídia concebido como um lugar no qual as ideias e interesses possam ser 

livremente apresentados e discutidos, um fórum onde elementos de participação cidadã e a 

constituição de decisões públicas possam se estabelecer, tais como: a expressão de 

demandas, necessidades ou problemas sociais, debates econômico, político, cultural, consultas 

públicas, busca de consensos e resolução de problemas – entendimento presente em Stain 

Velasco (2005), Splichal (1999), e Morales (2004). Golding e Murdock (1990) percebem, 

ainda, a centralidade dos meios de comunicação para a formação e desenvolvimento cidadão. 

Eles identificam três tipos de relações entre mídia e a cidadania, a saber: (i) a disponibilização 

de informação aos cidadãos (para o pleno exercício de seus direitos); (ii) os meios de 

comunicação devem constituir canais de mobilização para se fazer críticas políticas e também 

propor cursos alternativos de ação; (iii) direito a contribuir para representação de suas 

identidades e interesses de grupo dentro dos meios de comunicação. E para que tais direitos 

sejam respeitados, são essenciais condições como diversidade no âmbito da produção, 

proporcionando mecanismos de retroalimentação e participação cidadã, e garantia de acesso 

universal a seu uso e consumo, independente do poder socioeconômico (GOLDING; 

MURDOCK, 1990). Observa-se, novamente, uma relação entre tais formulações e as ideias 

de democracia participativa e deliberativa 
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Percebe-se que elaborações teóricas-conceituais a respeito da relação entre democracia e 

democratização da comunicação trazem consigo, de modo mais ou menos explícito, 

concepções relacionadas ao debate sobre direito à comunicação e liberdade de expressão, as 

quais não se pode perder de vista. Prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, em seu artigo 19, a liberdade de expressão conforma-se como mártir da democracia 

liberal e pressupõe a liberdade que cada indivíduo possui de manifestar opiniões, emitir e 

receber informações por qualquer meio sem quaisquer impedimentos, especialmente aqueles 

advindos do Estado. Esse pressuposto não esteve, no entanto, negligente no que diz respeito às 

interferências e impactos que os interesses por lucratividade podem ter na produção dos meios 

de comunicação, de maneira que se consolidou a ideia da liberdade de imprensa como um 

direito não absoluto, ou seja, que não pressupõe a ausência total de regras. Disso decorre, por 

exemplo, o desenvolvimento de noções como “responsabilidade social” da imprensa, 

questionadora do modelo do “livre mercado de ideias” financiado por anunciantes 

(BERTRAND, 1999). 

 
 

A ausência de restrições regulamentares é identificada por Mattelart (2009) como uma 

distorção retórica estratégica alinhada com a doutrina do free flow of information, proposta 

defendida pela delegação dos EUA na Conferência das Nações Unidas em Genebra (1948), 

que consistia numa necessidade de desregulamentação dos mecanismos protecionistas a fim de 

permitir uma livre circulação de informação e distribuição de conteúdo nos diversos mercados 

nacionais. Crítica similar é feita por Cees Hamelink (1995) à declaração dada por Al Gore em 

1991, quando este falava que a criação de uma Infraestrutura Global de Informação (GII em 

inglês) baseada em superhighways da informação criaria um fórum que forjaria uma nova 

era de Atenas. O autor questiona o quanto um processo tão antidemocrático quanto o 

capitalista que orienta o GII poderia de fato produzir um arranjo democrático participativo. A 

aceitação da liberdade de expressão como ideal democrático alinhou-se à expansão do 

neoliberalismo, o que contribuiu para recuar as discussões mais amplas referentes às 

desigualdades de fluxos de informação em perspectiva global (MATTELART, 2009). 

 
 

Na medida em que a liberdade de expressão é entendida como sustentada na ausência de 

leis – uma autorregulação perante responsabilização ética –, é acusada de insuficiente por 

defensores de um conceito que se propõe ser mais amplo, o de direito à comunicação. A 

ausência de leis e o compromisso com a ética de empresas e profissionais não seria, segundo tal 

perspectiva, o bastante para impedir, por exemplo, a concentração de mercado por grandes 

corporações, o que prejudicaria valores democráticos como a diversidade e a igualdade. Neste 
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sentido, um deslocamento fundamental do eixo analítico é oferecido pelo conceito de direito 

à comunicação passando a entender a sociedade como uma estrutura complexa, configurada 

fortemente sob relações de poder, e diante da qual a democratização da comunicação só 

poderia ser garantida pela presença de políticas regulatórias (FISCHER, 1984; UNESCO, 

1980). 

 
 

Philip Lee (1995) identifica a proposta do empoderamento e inclusão do cidadão como 

aspectos centrais do direito à comunicação. Já Fischer (1984) entende que o direito de 

comunicar pressupõe a obrigação do Estado em assegurar recursos e condições gerais sob as quais 

ele possa ser exercitado. Verifica-se, assim, a presença de concepções fortemente relacionadas 

à democracia enquanto substância (participativa e/ou deliberativa), norteada pelos princípios 

de igualdade e participação. Nesse contexto, o Estado desempenharia papel regulador 

fundamental. 

 
 

No que diz respeito à noção de democratização da comunicação, defende Adilson Cabral 

(2008 apud VALENTE, 2008, s/p): “É uma construção muito mais da sociedade civil do que da 

Academia”. No que se refere às similaridades e fronteiras entre os dois conceitos, não há 

consenso. Para Edgard Rebouças, o direito à comunicação seria análogo ao conceito de 

democratização da comunicação, pois “como existia um desconhecimento da utilização deste 

conceito de direito à comunicação, falava-se em democratização da comunicação. Mas, no 

fundo, se formos fazer uma ruptura epistemológica e analisar os conceitos, é a mesma coisa”. 

Por outro lado, Murilo Ramos entende que “o direito à comunicação não é sucedâneo para 

questão de democratização da comunicação, porque tem marca mais acadêmica, é mais 

conceitual e tem dimensão teórica importante” (VALENTE, 2008, s/p). 

 
 

Essa vagueza na definição do conceito de democratização da comunicação também é 

observada por Robert White, que posteriormente o relaciona com o processo de construção 

de verdades públicas: “The impression is given, however, that it is sufficient to draw up idealistic 

plans, perhaps with some consultation, and then find a friendly government executive to 

implement them” (WHITE, 1995, p. 92-93). Já Hamelink (1995) pondera que dedicar-se a 

pensar sobre o que seja a democratização da comunicação impõe, necessariamente, lançar mão de 

uma abordagem normativa, já que, pela natureza do objeto, uma perspectiva empírica analítica 

se faria inadequada e limitada. Essa viés normativo pode ser observado em Carroll e Hackett 

(2006), segundo os quais a questão- chave  da  democratização  da  mídia  compreende  esforços  

para  modificar  conteúdos  da  mídia, 
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práticas, processos, emprego, financiamento, leis de mídia, propriedade, acesso etc. no sentido 

de aprimorar valores democráticos práticos e subjetivos, assim como aumentar a igual 

participação no discurso público e na tomada de decisão social. Novamente, verifica-se o 

componente relativo à ideia de democracia enquanto substância, norteado pelo princípio da 

igualdade de participação. 

 
 

O caráter fortemente normativo do debate pode ser observado quando a discussão sobre 

democratização da comunicação se dá atrelada às agendas de mobilização, fortalecendo-se em 

seu caráter ativista por demandas da sociedade civil. As ações de entidades civis na esfera 

pública têm sido pautadas, de acordo com Mattelart (2009), pelo duplo princípio da defesa 

dos direitos à comunicação, ligada à visão essencialista dos direitos humanos, como parte 

inseparável dos direitos civis e sociais, reconhecendo o direito de todos na participação pela 

transformação da sociedade. Some-se a isso a compreensão da comunicação como um bem 

público, um patrimônio que deve ser colocado à parte do mercado e ser compartilhada em 

condições de igualdade de acesso. 

 
 

Tal enfoque está legitimado e embasado pela Unesco desde 1980, por meio do pelo 

relatório MacBride, que conceitua democratização da comunicação como um “processo mediante 

o qual 1) o indivíduo passa a ser um elemento ativo e não um simples objeto da 

comunicação; 2) aumenta constantemente a variedade de mensagens trocadas; 3) aumenta 

também o grau de qualidade da representação social na comunicação” (MACBRIDE, 1987, p. 

289 apud BRITTOS, 2010, p. 32-33). Percebe-se, mais uma vez, a clara presença de 

princípios relacionados à democracia enquanto substância a nortear o discurso sobre 

democratização da comunicação. 

 
 
Considerações finais 

 

A reflexão teórica empreendida permite-nos constatar que há um predomínio do 

entendimento de democracia enquanto substância no que diz respeito à concepção de 

democratização da comunicação, tanto no ambiente acadêmico quanto em entidades da sociedade 

civil organizada. 

 
 

Ao nos perguntarmos o que vem a ser “democratização da comunicação”, as possíveis 

respostas do ponto de vista teórico-conceitual tendem a se situar no campo da democracia 

enquanto substância, em maior ou menor medida próximas das formulações previstas em 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 130 

modelos de democracia relacionadas aos aspectos característicos da democracia participativa e 

da democracia deliberativa. Percebe-se, ainda, a presença recorrente das ideias de pluralidade 

com igualdade e participação,  nos  moldes  da  concepção  desenvolvimentista  de  

democracia.  Logicamente,  os elementos constitutivos desse debate demonstram um claro 

distanciamento em relação aos aspectos próprios de formulações de modelos de democracia 

enquanto procedimento – talvez maior quanto ao elitismo competitivo do que em relação ao 

pluralismo. 

 
 

Para efeito desse trabalho, entendemos que a noção conceitual de democratização da 

comunicação reflete essencialmente a projeção normativa prática de um modelo de mídia 

que mesmo ainda pouco desenvolvido academicamente apresenta indícios de alinhamento 

teórico com ideais democráticos amplos. Seu desenvolvimento teórico-conceitual constitui 

um desafio acadêmico fundamental para que se possa estabelecer pontes compreensivas e 

esclarecer conflitos da pragmática das discussões de políticas em esferas institucionais, 

tornando-se útil para se pensar como, de fato, é possível construir-se modelos de comunicação 

condizentes com o fortalecimento de democracias. 
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Resumo 
 

Este trabalho terá por objetivo relacionar a obra “La democracia dirigida y el fantasma del 

totalitarismo invertido”, de Sheldon Wolin, às idéias de apatia que perfazem hoje o cenário político 

do ponto de vista popular. O livro trata do formato de democracia adotado nos EUA e das 

contradições que este regime apresenta do ponto de vista de ser bem menos inclusivo, igualitário e 

democrático do que se auto intitula, e sobre as relações pouco amistosas que vem desenvolvendo no 

âmbito das relações internacionais, principalmente no período pós-11 de setembro. Além do 

desenvolvimento de características que apontam, segundo o autor, para um modelo mais autoritário 

de governo. Por se tratar de um tema amplo, abarca diversas discussões teórico-políticas que tratam 

das noções de Estado que se apresentam à realidade em comparação com as noções que são 

propagandeadas. Partindo do conceito de “totalitarismo invertido” de Wolin, buscamos trabalhar e 

pensar temas como o aumento da participação política, aumento da democratização do Estado e das 

suas tomadas de decisão. Por este conceito, o autor tem como noção que há certas idéias na 

democracia moderna que estão tendendo a se afastar do auto governo, do seguimento das leis, da 

igualdade e do debate público ponderado e se aproximando do que ele chama de “democracia 

dirigida”, que seria “a face sorridente do totalitarismo invertido” (em tradução livre do espanhol). O 

trabalho busca, então, desenvolver através dos apontamentos do autor, temas caros à realidade 

democrática brasileira. 

Palavras-chave: Ciência Política, Teoria Política, Participação Política. 

 

Introdução 

 
Este trabalho terá por objetivo relacionar a obra “La democracia dirigida y el fantasma 

del totalitarismo invertido”, de Sheldon Wolin, às perspectivas que se apresentam de reforma 

política e aumento da participação no Brasil. Ou seja, nossa idéia é traçar um contraponto 

relacionando a distância entre discurso e a prática do Estado americano ao caso brasileiro. O livro 
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trata do formato de democracia adotado nos EUA e das contradições que este regime apresenta ao 

ser bem menos inclusivo, igualitário e democrático do que se auto intitula, e sobre as relações 

pouco amistosas que vem desenvolvendo no âmbito das relações internacionais, principalmente no 

período pós-11 de setembro. Além do desenvolvimento de características que apontam, segundo o 

autor, para um modelo mais autoritário de governo. 

Dessa maneira, queremos criar uma ponte entre as afirmações do autor acerca da máquina 

democrática e seus produtos para a sociedade americana e os efeitos causados pela estrutura 

democrática brasileira na realidade dos seus cidadãos. Tentar fazer uma interlocução possível entre 

o sentimento de apatia política recorrente nas democracias ocidentais. E, principalmente, buscar 

respostas que nos ajudem a superar os desafios que se impõem para a democracia contemporânea. 

 

Desenvolvimento 

 

Em um primeiro momento nos parece que o melhor seja demonstrar o que e como o autor 

alguns de seus principais conceitos e a sua lógica. Ele compara e aproxima sua visão do Estado 

americano, ao longo do texto, com a noção que faz do conceito de totalitarismo clássico, 

desenvolvendo e fornecendo uma definição do formato da Alemanha de Hitler já na como “un 

sistema de poder que invadió otros países, justificó la guerra de antecipación como doctrina oficial 

y reprimió toda oposición en el ámbito local; un sistema cruel y racista en sus principios y sus 

prácticas, profundamente ideológico y abiertamente decidido a dominar el mundo”
2
. Esta 

definição, conforme desenvolvida ao longo da obra, vai se aproximando do que o autor entende que 

se tornou o estado americano após os eventos de 11 de setembro, porém, pior, com um discurso 

democrático. O grande problema é que estas características se opõem aos princípios fundamentais 

da democracia constitucional. Indo mais além, conceitualizando melhor o que para ele são os 

exemplos clássicos de totalitarismo, os regimes nazista e fascista de Adolf Hitler e Benito 

Mussolini, Wolin afirma serem "movimientos revolucionarios cuyo objetivo fue no sólo apoderarse 

del poder del Estado, reconstituirlo y monopolizarlo, sino también lograr el control de la 

economía."
3
.  

Por outro lado "el totalitarismo invertido, en cambio, es un fenómeno que sólo se centra en 

el Estado de manera parcial. Representa fundamentalmente la madurez política del poder 

corporativo y la desmovilización política de la ciudadanía (...) el totalitarismo invertido no está 

conceptualizado expresamente como una ideología ni objetivizado en política públicas (...) es 

impulsado por quienes poseen el poder y por ciudadanos que a menudo parecen no ser conscientes 
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de las consecuencias más profundas de sus acciones o inacciones."
4
. Assim, temos, segundo o 

autor, a idéia de que o governo americano em alguns muitos pontos se aproxima, no seu formato 

técnico de conduta, do Estado hitlerista. Porém, vai mais além. Com sua constituição e sistema 

eleitoral, se constitui uma democracia e como tal, apresenta um discurso supostamente plural e 

inclusivo. Mas distante de sua prática política. Para Wolin, a maturidade política obtida pelo Estado 

americano o faz tão autoritário quanto o nazista, porém como uma máquina, produz desmobilização 

política cidadã e meros reprodutores individuais de uma lógica não produtiva do ponto de vista 

democrático. Seria como se os cidadãos se desmotivassem para a vida pública e deixassem às mãos 

do Estado o domínio das ações políticas, de forma a legitimarem suas atitudes. Porém, as próprias 

estruturas e instituições políticas também são formadas por reprodutores desta lógica, fazendo-a 

perversa e industrial. 

Por mais que o formato no qual o Estado democrático brasileiro está inserido não possa ser 

inteiramente caracterizado como o autor apresenta o totalitarismo invertido e seu expoente, o 

Estado americano, algumas analogias podem ser feitas, principalmente no que tange à desmotivação 

política da cidadania, ou seja, a apatia que se abate sobre os cidadãos. Para esta há varias 

possibilidades e vieses de explicações, algumas, inclusive, que o autor vai ressaltando ao longo da 

obra. Porém, o mais importante é que, este fato, é visto, exposto e pensado pelo autor como um 

sintoma das democracias representativas modernas.  

Wolin ressalta que o seu conceito de totalitarismo invertido é hipotético, mas que "hay 

ciertas tendencias en nuestra sociedade (EUA) que están tomando un rumbo que se aleja del 

autogobierno, del imperio de la ley, del igualitarismo y del debate público ponderado, para 

acercarse a lo que he denominado "democracia dirigida", la cara sonriente del totalitarismo 

invertido"
5
. Dessa maneira, o conceito se põe muito mais como um conjunto forte de tendências do 

que como uma realidade plenamente materializada. 

Há um outro ponto que refuta a tese dahlniana, provinda da noção  de representatividade de 

Schumpeter. O autor ressalta "y en el curso de ese proceso demonstró que aun cuando todos los 

elementos principales de una "sociedad  libre" estén presentes - elecciones libres, médios de 

comunicación libres, un Congreso funcionando y la Declaración de Derechos - un ejecutivo 

agrandado puede ignorarlos."
6
. Assim, o autor expõe a questão de que mesmo tendo todos estes 

pontos que, a princípio, auxiliam o bom desenvolvimento do processo democrático, eles nem 

sempre são suficientes para assegurar que os desejos e anseios da população cidadã sejam 

cumpridos. Para Schumpeter, as eleições a cada quatro anos seriam o auge do ritual democrático, 

onde cada cidadão estaria dando o seu máximo de participação e agindo em prol da coletividade. 
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Ou seja, estaria sendo proposta uma idéia de cidadão-cliente, na qual o cidadão escolheria o seu 

produto-candidato e teria de aceitá-lo por quatro anos. Fosse bom ou ruim. Robert Dahl segue a 

lógica desta idéia, mas a prolonga e define alguns parâmetros para que a democracia seja percebida 

como mais inclusiva e operante ou menos. Ao arranjo desses parâmetros, Dahl chamada de 

Poliarquia. Alguns desses são correlatos aos que Wolin afirma que os EUA têm, como supracitados, 

mas que mesmo assim, um executivo com poderes quase ilimitados e uma conjuntura favorável à 

mitificação da política (produção de um certo imaginário político coletivo) podem produzir um 

cenário bastante adverso. Principalmente no que tange à participação política da população fora do 

período eleitoral. 

Sheldon Wolin comenta o funcionamento do New Deal nos EUA, as suas perspectivas de 

igualitarismo econômico e o controle político da economia. “Las distinciones de clase parecieron 

quedar em suspenso; se impuso um igualitarismo de tiempos de guerra. Los salarios, las ganancias 

y los precios estaban controlados; todos los ciudadanos estaban sujetos al racionamiento de 

alimentos”
7
. Assim, pode-se perceber que, durante este período houveram tentativas de buscar uma 

igualdade econômica e um movimento em prol de Estados fortes, o que pavimentou, segundo o 

autor, o caminho para, no pós-Segunda Guerra, florescer a noção de democracia representativa 

contida na teoria de Schumpeter.  

“Terminada la Segunda Guerra Mundial, se retomarían las tendencias igualitarias que 

había alentado el New Deal con su fe en el control gubernamental de la economia? Los artifices de 

las políticas de la Guerra Fría resolvieron esa cuestión destinando un enorme porcentaje de los 

recursos de la nación a la defensa em lugar del bienestar social”
8
. Dessa maneira, podemos 

entender que houve uma mudança nas perspectivas econômico-políticas. Se por um lado o aspecto 

econômico mudou, o Estado americano não mais financiava o Welfare State em função de passar a 

financiar as estratégias de defesa e jogo político-ideológico com a URSS. Assim, com um Estado 

forte e com uma microeconomia aberta novamente, era necessária uma teoria que explicasse e 

propusesse a passividade política. Uma teoria que propusesse a noção de que votar era o 

envolvimento suficiente para a prática da cidadania. Dessa maneira foi adotada a noção de 

Schumpeter do cidadão-cliente, onde era somente exigida esta participação da população, o voto, 

para celebração do rito democrático.  

Esta noção última de democracia representativa vai contra, em muito momentos, à algumas 

afirmações rousseaunianas, partidárias de uma democracia mais direta entre seus cidadãos e a 

prática da governança. Para Rousseau, não seria possível uma democracia representativa visto que 

não há como delegar a outrem o papel ativo na política. A soberania é composta pela soma de todos 
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os seus cidadãos e a vontade geral é a expressão dessa coletividade. Não há como o poder 

constituído ser legítimo se ele rompe com esta associação de cidadãos. Rousseau acredita que a 

vontade geral é mais do que a simples soma das vontades individuais dos componentes desta 

sociedade, ela é a expressão política dos desejos e interesses dos seus entes e representa a força da 

coletividade em uma perspectiva quase dürkheimiana, na qual a sociedade é maior que a quantidade 

dos seus membros. 

Esta perspectiva schumpeteriana de democracia liberal floresceu em um contexto de Guerra 

Fria, onde nascia um novo liberalismo. A idéia de democracia estava muito atrelada aos 

movimentos populistas e também aos movimentos de esquerda. Assim, “el nuevo liberal no estaba 

tan impulsado por la esperanza en la reforma socioeconómica como por el deseo de distanciarse de 

“la izquierda” y la democracia populista y de celebrar una nueva élite, de visión más clara, 

comprometida com la Guerra Fría, con una actitud más tíbia o indiferente hacia la democracia 

social y cada vez menos receptiva a los ideales igualitários”
9
. Ou seja, neste momento, há um 

afastamento teórico entre liberalismo e uma perspectiva democrática mais popular e ativa, na qual 

pudesse ser desenvolvida uma cultura de participação como elemento fundamental. O liberalismo 

passa a se utilizar do formato representativo para designar a sua forma de ver a democracia. Este 

modelo passa a ser adotado em larga escala no mundo ocidental, incluindo o Brasil.  

A especificidade do nosso país é que em 1964 tivemos uma interrupção do percurso 

democrático por um golpe militar que se estendeu até 1985. Neste período, diversos direitos e 

liberdades individuas foram suprimidas, fazendo com que retrocedessem os avanços (ainda que 

pequenos) que vinham sendo paulatinamente conquistados desde a primeira Constituição 

republicana. No Brasil já se tinha garantido o voto secreto e o voto feminino em nível constitucional 

desde 1934 e mesmo diante da “polaca”, como ficou conhecida a Carta de 1937, na qual Getúlio 

Vargas estendeu enormemente os poderes do Estado brasileiro, esses direitos não foram suprimidos. 

Após a reabertura democrática de 1985, o imaginário político brasileiro era bastante favorável à 

votações diretas para o cargo de presidente, mas forças políticas reacionárias conseguiram frear este 

ímpeto inicial e, pelo menos, na primeira eleição pós-ditadura, esta foi indireta. Movimentos 

populares ocorreram ao longo deste governo e foram conseguidas as sonhadas eleições diretas.  

O que se pode refletir sobre este processo, principalmente sobre a participação civil e sobre 

a construção de uma identidade cidadã no imaginário político brasileiro, é que estava-se em um 

momento crucial no seu desenvolvimento. Havia uma conjuntura favorável à implementação de 

medidas que dessem vazão a este afã democrático. O desejo de participar e ajudar a construir o país, 

somado à perspectiva de um futuro que se espelhasse neste trabalho de reconstrução da ordem 

democrática auxiliou a criar esta conjuntura política.  
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Por outro lado, um dos motivos que freou este avanço nas perspectivas da participação 

política em grande escala foi o processo de Impeachment que sofreu o primeiro presidente 

escolhido diretamente no período pós-ditadura. Este fato acabou por reforçar o argumento 

conservador de que ainda não era hora de se abrir as eleições de uma maneira que a participação 

fosse maior e mais disseminada. Não houve um novo recuo no caráter das eleições no sentido de 

serem diretas ou não, porém, não foram discutidas novas formas de aumentar a influência do 

eleitorado nas decisões durante os mandatos. Ou seja, celebrou-se a noção schumpeteriana de 

representatividade democrática. Boa parte da cidadania, no que tange ao voto, ficou restrita a este. 

Corroborando os argumentos de que a noção ocidental atual de democracia representativa 

teve fundamento no período da Guerra Fria: “Todos los elementos orientados a la “movilización” 

de la sociedad (...) marcaron la transformación de la participación popular, que pasó de 

experimentos del New Deal em democracia participativa a un populismo que intercambiaba poder 

socioeconómico por conformismo leal, esperanza por miedo. Hubo dos concuencias fundamentales 

de la Guerra Fría en la política interna que aportaron elementos decisivos al imaginario del poder 

surgido del conflicto. Una fue el lugar cada vez menor que ocuparon la política y la ampliación del 

Estado”
10

. Dessa citação podemos perceber que o autor afirma que os experimentos que foram 

realizados no sentido do aumento da participação popular na tomada de decisões relevantes foram 

deixados de lado após a Segunda Guerra, visto que a “ameaça comunista” que assombrava o mundo 

ocidental tinha de ser oposta. Houve um aparelhamento dos estados ocidentais e um consequente 

recrudescimento das políticas estatais, principalmente, no que tange à tomada de decisões ditas de 

“interesse comum”. 

Ao passo que na América Latina os movimentos tenham tomado um viés mais direto com as 

ditaduras, o desaparelhamento político dos estados, esperado após a Queda do Muro de Berlim, não 

aconteceu. As estruturas estatais latinas ainda são bastante vultosas nos seus sistemas eleitorais, 

havendo muita distância entre o eleitor e a tomada da decisão que o afeta, por menor que seja. 

“puede el ciudadano reaprender las exigencias que la democracia le impone a su cargo más 

elevado, más difícil, no – como suele suponerse – al cargo de presidente, sino al de ciudadano?  Y 

esa pregunta tiene un corolario práctico: revitalizar la ciudadanía requiere más que una clase de 

instrucción cívica. Sería necesario un reordenamiento de los acuerdos básicos de poder y una 

comprensión de los compromisos cívicos diferente de la de un espectador”
11

. Podemos perceber 

aqui a crítica do autor ao imaginário contemporâneo de cidadania. Principalmente no que tange à 

participação política. Seria necessário, para mudar este panorama, um “reordenamento dos acordos 

básicos de poder e uma compreensão dos compromissos cívicos diferentes das de um espectador”. 
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Ou seja, o cidadão não pode mais ocupar o espaço de um espectador no espetáculo da democracia, 

há de se tornar ator influente verdadeiramente em todo o processo.  

Outro momento em que Wolin amarra as idéias de totalitarismo invertido à democracia, 

sobretudo para ressaltar o caráter mitológico que esta possui no início do séc. XXI. “Mientras que 

las prácticas democráticas vigorosas estarían en contradicción con el poder imperial y su principio 

básico de dominación y explotación, los mitos democráticos que se han desprendido de la práctica 

democrática podrían ser de utilidad para el totalitarismo invertido. Es posible que la mitología 

democrática haya permanecido después de que las prácticas democráticas perdieran sustancia, 

permitiendo así que la mitología, la pasividad y las formas vacías sirvan un grupo de régimen 

totalitario”
12

. Por mais que a discussão se abra um pouco mais para o lado do totalitarismo e não 

seja esta a discussão no caso brasileiro, esta citação nos parece importante no que tange à 

visualização de uma das maneiras que se constitui esta mitologia democrática e em que ela se 

transforma, no que desagua a sua lógica. 

Acreditamos que esta expressão “mitologia democrática” é bastante cirúrgica ao ressaltar 

certo ar de fantasia que possui o nosso sistema democrático na opinião dos eleitores mais apáticos. 

Principalmente por tentar passar a idéia de uma relação causa-efeito próxima entre o eleitor e a 

prática política como a extensão do seu voto. Esta relação, normalmente, não é vista desta maneira. 

Mas o que o autor afirma e nos dá o que pensar é que “os mitos democráticos estão descolados de 

sua prática”, ou seja, está-se criando esta mitologia. E esta traz consigo a falta de substância 

democrática, as formas vazias e a passividade.  

“La existencia de grupos de interés organizados políticamente, con vastos recursos, que 

operan en forma permanente, sincronizados con las agendas y los procedimientos parlamentarios, 

y ocupan puntos estratégicos en los procesos políticos revela la profundidad del cambio sufrido por 

la concepción de gobierno “representativo”. La ciudadanía se está viendo desplazada, se ha 

cortado la conexión directa con las instituciones legislativas que deberían “representar” al pueblo. 

Si el objetivo principal de las elecciones es ofrecerles legisladores maleables a los lobbistas para 

que les den la forma deseada, un sistema tal merece llamarse gobierno “irrepresentativo o 

clientelista”. Es al mismo tiempo un factor que contribuye poderosamente a la despolitización de la 

ciudadanía así como la razón que permite caracterizar al sistema como antidemocrático. (...) Casi 

desde el comienzo de la Guerra Fría, la ciudadanía – supuestamente fuente del poder y la 

autoridad del gobierno así como participante – ha sido reemplazada por el “electorado”, es decir, 

por votantes que adquieren vida política en tiempos de elecciones. En los intervalos entre una 

elección y otra, la existencia política de la ciudadanía queda relegada a una ciudadanía fantasma 

de participación virtual es invitada a tener “opiniones”: respuestas mensurables a preguntas 
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diseñadas especificamente para provocar respuestas”
13

. Aqui se concentra a grande crítica de 

Wolin à democracia representativa nos moldes atuais, proveniente de Schumpeter. Na qual o 

conceito de cidadania perde a substância que apresentava na noção grega clássica e passa a vigorar 

somente à cada dois ou quatro anos, quando das eleições. O autor afirma ser esta uma participação 

virtual, onde até mesmo os assuntos da dieta da nação são expostos de maneira que possam 

direcionar respostas, induzindo às mesmas. 

Por mais que esteja a falar do modo que a sociedade americana vive, pode-se aproveitar bastante do 

que Wolin, adaptando sua fala para a democracia brasileira. O autor vai ainda mais além na idéia da 

manipulação pública de opinião ao afirmar que “el arte de construir uma opinión manipulable ha 

alcanzado un grado de desarollo que pone en evidencia las fuerzas que moldean el sistema político. 

Se combinan allí una tecnologia avanzada, las ciencias sociales académicas, contratos del 

gobierno y subsidios corporativos. Encontraremos esta misma combinación de poderes en páginas 

posteriores; desempeña un papel vital en la coordinación de los poderes de los cuales depende 

Superpoder”
14

. Dessa maneira, podemos perceber que existem métodos através dos quais se pode 

criar falsas perspectivas democráticas. Onde se pode maquinar as formas de participação de tal 

forma que não se perceba que não se está sendo realmente participativo e ativo em todo o processo. 

E continua afirmando que “En un sistema genuinamente democrático, a diferencia de uno 

seudodemocrático en el que se le pregunta a una “muestra representativa” de la población si 

“aprueba” o “desaprueba”, los ciudadanos serían concebidos como agentes que participan 

activamente en el ejercicio del poder y contribuyen en la conducción de las políticas. Los 

ciudadanos, en cambio, se asemejan más a “pacientes” que – según la definición del diccionario – 

están “sobrellevando o soportando (un mal de alguna clase) con compostura; sufridos o tolerantes.” 

Degradar el estatus y la estatura del “pueblo soberano” llevándolo al nivel de sujetos pacientes es 

sintomático de un cambio sistêmico: de la democracia como método de “popularizar” el poder a la 

democracia como marca de un producto controlable en lo interno y comercializable en el 

extranjero”
15

. Há então uma tentativa, segundo o autor, de cercar um conjunto de medidas e 

apresentá-los como um projeto democrático válido.  

Wolin refuta veementemente esta idéia, dizendo ser um espectro do que realmente são a 

teoria e a prática democrática. Principalmente no que tange à ampla participação e à dinamicidade 

das instituições do ponto de vista do cidadão. O que se tem como produto final, é o que o autor 

chama de “produto controlável no interior e comercializável no exterior”, exportável. Assim como 

diversos filmes pasteurizados hollywoodianos, a democracia é exportada como um produto 

industrializado, vendido como a solução de todos os problemas, ainda que em sociedades que todos 
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não sejam vistos com igualdade e isonomia política.  

 

Conclusão 

 

Como pudemos assimilar das citações, em alguns momentos de uma maneira mais explícita, 

em outros de forma mais sutil, Sheldon Wolin é bastante crítico ao formato e mesmo ao conteúdo 

das democracias ocidentais contemporâneas. Seja por crer que elas estão embasadas por discursos 

essencialmente retóricos e roteirizados a nada informar de acordo com o poder midiático, ou por 

acreditar que nestes moldes não há um verdadeiro engajamento e uma verdadeira participação de 

grande parte da população. Algo que deveria ser o sentido real da democracia.   

Por diversas vezes Wolin é incisivo ao falar que o Estado americano hoje não é democrático 

por não incluir igualmente seus cidadãos e por possuir uma estrutura que permita ser desenvolvido 

o totalitarismo invertido, espécie de totalitarismo que floresce sob a estrutura democrática, alçando 

vôos mais profundos e menos aparentes do que os modelos autoritários clássicos. Como tentamos 

realizar ao longo deste trabalho um paralelo entre as afirmações do autor em sua obra e as nossas 

próprias perspectivas quanto às dificuldades da democracia na contemporaneidade, tentamos 

também separar os momentos nos quais Wolin abrange situações específicas dos EUA das vividas e 

possíveis de serem transportadas à realidade política brasileira.  

Acreditamos que, apesar de não estarmos em uma estrutura para-autoritária como ele afirma 

ser os EUA, possuímos as mesmas dificuldades de inclusão do cidadão comum à participar do jogo 

político e à tomada de decisões. Principalmente por, conceitualmente, estarmos atrelados a uma 

estrutura teórica democrática semelhante. Esta estrutura deriva do pensamento schumpeteriano e 

tem o seu ápice conceitual no final da Segunda Guerra Mundial e no desenvolvimento da Guerra 

Fria. Assim, abrange a boa parte das democracias ocidentais com seus conceitos de participação 

eleitoral como única forma de participação e engajamento político. Sob o discurso de que não há 

como haver nenhuma forma de participação mais direta em um mundo com a complexidade do 

mundo contemporâneo e, principalmente, com a quantidade de pessoas, a proposta vencedora de 

Schumpeter é a de que deixemos o jogo político para pessoas que somente se dediquem a isso e 

tratemos com mais atenção a nossa vida particular. Dessa maneira, ele visa legitimar a 

representatividade como a única solução possível em um mundo complexo. E vai um pouco mais 

além; não somente o cidadão deveria ser representado por outros “especializados” e se sentir 

contemplado politicamente por isso, como a sua participação política, deriva-se desta 

contemplação. A sua experiência política tem de se limitar ao processo eleitoral. 

Robert Dahl, seguirá nesta corrente de pensamento e acrescentará moldes mais precisos à 

teoria da representatividade. Desenvolve o conceito de poliarquia, que seria uma democracia 
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desenvolvida sob diversas bases e referências necessárias a se garantir a continuidade e a qualidade 

da mesma. Mídia livre, facilidade de associação e de desassociação e dinamicidade nos processos 

são algumas destas referências. Sob estes preceitos a democracia de um determinado país teria 

maior qualidade e seria mais inclusiva e mais competitiva, qualidades estas as que deveriam ser 

buscadas e garantidas. 

Sheldon Wolin não se refere diretamente a essas referências conceituais de Dahl em nenhum 

momento, mas creio que uma leitura mais atenta permita perceber que ele, de certa maneira, tenta 

provar que apesar de boa parte dessas bases democráticas teóricas estarem sendo cumpridas nos 

EUA (em certa medida e em maior quantidade do que em outros lugares), a democracia americana 

não necessariamente, possui uma qualidade e uma inclusão participativa notáveis.  

Assim, podemos perceber que não basta nos guiarmos por receitas prontas do que deveria 

ser ou como deveria funcionar o processo democrático, todo sistema político pode ser subvertido. A 

corrupção nasceu junto com a política. Dessa maneira, não há uma teoria universal que abrace 

conjuntamente a complexidade de fatores das sociedades contemporâneas, temos sim, que tentar 

adaptar a teoria democrática às especificidades locais e buscar um aumento da participação e da 

inclusão política para que tenhamos regimes que, verdadeiramente, estejam a serviço de suas 

populações. 
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Resumo 
 

Benjamin Constant contrapunha as liberdades maiores ou menores à que tinham acesso os 

antigos com o estilo de vida dos modernos com relação às suas atuações nos cenários privado e 

público. Muitas variáveis contribuíram ao longo do percurso que levou de uma coisa à outra, para o 

autor, sobretudo, o tamanho dos estados, a belicosidade e o comércio. Rousseau, por sua vez, 

trabalhava uma idéia, quase durkheimiana, do imperativo do corpo social sobre o indivíduo. A 

Vontade Geral, assim, seria muito mais do que a soma das vontades individuais, representaria a 

expressão de uma sociabilidade que indica uma aproximação à noção de conjunto. Para ser livre em 

sociedade, sob o julgo da lei, é preciso que abra mão da liberdade irrestrita que possuía no Estado 

de Natureza. Ou seja, Rousseau inverte o jusnaturalismo. Wanderley Guilherme do Santos ressalta 

alguns aspectos paradoxais da teoria rousseauniana, tal como o descompasso entre os desejos dos 

indivíduos ao ocupar papéis sociais distintos, enquanto soberanos ou súditos e a agonia 

democrática, que não permite fazer nada contra os contestadores do sistema, uma vez que a 

contestação é um dos pilares da democracia. E critica alguns aspectos práticos, principalmente, em 

relação à aferição da Vontade Geral e à monocausalidade de efeito do aumento populacional. 

Podemos então vislumbrar o que esta discussão traz de fértil consigo em relação às partes em que se 

tangenciam as três teorias. 

Palavras-chave: Ciência Política, Teoria Política, Reforma Política. 

 

Introdução 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar e ressaltar algumas características semelhantes e 

outras conflitantes entre os pensamentos do francês Benjamin Constant, do brasileiro Wanderley 

Guilherme dos Santos e do suíço Jean-Jacques Rousseau. Pelo fato das suas teorias serem bastante 

vastas, serão escolhidos pontos vistos como cruciais no entendimento das aproximações e dos 

afastamentos encontrados. Estas chaves de pensamento se concentram na noção que cada autor tem 
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da organização da vida social, incluindo as possíveis funções do Estado, das sociedades e suas 

implicações na vida do indivíduo. Tentaremos abordar, sobre aspectos político-filosóficos, alguns 

temas como liberdade individual e social, formas de governo e formatos de tomada de decisões, sob 

a ótica própria de cada autor, não só nas obras supracitadas, mas em suas teorias mais amplas. 

Benjamin Constant disserta sobre o que, para ele, se apresentam como duas lógicas de 

liberdade; a liberdade dos antigos e a dos modernos. As duas formas têm características próprias de 

pensamento e desenrolar, por mais que se derivem uma da outra. A liberdade dos antigos era uma 

forma mais social de prática libertária. Constituía-se em plenitude no âmbito público da vida, na 

partilha do poder social, na participação da vida política pública. Por outro lado, significava uma 

ausência de soberania na vida privada, onde o indivíduo era bastante regrado nas situações 

domésticas de sua vida. Constant coloca o indivíduo antigo como um soberano nas questões 

públicas e um escravo nas particulares. Por diversos motivos explicados ao longo do texto, esta 

lógica de liberdade dá lugar à outra que se baseia muito mais na individualidade, nas liberdades 

pessoais de opinião, associação, culto, propriedade, etc. E que, uma vez voltada para o âmbito 

privado, dá pouco valor à coisa pública, de uma maneira geral. Mas que não, necessariamente, 

signifique ausência dessa participação na vida política pública. Para o autor, este é o momento 

histórico que a idéia de representação política ganha terreno. 

Jean-Jacques Rousseau, de maneira diversa, crê que os homens são políticos, mas nem 

sempre o foram. O são agora, diante da realidade de viver em sociedade. Não eram em seu estado 

de natureza. O homem vivia isolado como os grandes felinos, separado de seus semelhantes, 

somente se encontrando para copular. Ou seja, o homem, para Rousseau, não é um animal social e 

político por essência. Há um ar de bucolismo e apreço pela vida simples em toda a obra do autor, 

como se esta fosse a faceta natural do homem. Este passaria a se organizar em sociedades mais 

complexas para saciar novas necessidades que começam a se pôr com o tempo e com a instituição 

da propriedade privada, tais como as necessidades de proteção e de garantia da sua posse. O 

desenvolvimento da razão é posto pelo autor como divisor de águas na realidade do homem, este 

não possuindo a mesma no estado natural e por isso não desejando mais do que o rodeava e o que 

poderia ver. Dessa sociabilidade criada, do Contrato Social, surge a necessidade da escolher o 

formato da tomada de decisões e com isso a Vontade Geral, que seria a regra da própria 

sociabilidade. Seria a média aritmética das vontades particulares, na qual os excessos se anulam em 

torno da norma e a vontade coletiva se reforça e se impõe. 

Wanderley Guilherme dos Santos, por sua vez, busca discordar de alguns pontos da teoria 

rousseauniana. Principalmente no que chama de “idéia romântica de vontade geral”. Expõe que há 

um paradoxo na teoria, exatamente a dificuldade de medir esta vontade, somada à ocupação 

diferenciada quando nós, cidadãos, ocupamos papéis sociais opostos. Além de apresentar críticas à 
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teoria de Rousseau no que tange à prática de aferição, através de votações, da Vontade Geral. De 

qualquer maneira, buscaremos estabelecer os pontos concordantes e discordantes dos autores. 

 

Desenvolvimento 

 

 O texto “Da liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos”, de Benjamin Constant, 

trata, basicamente, da diferenciação das duas lógicas de liberdade que existem, para o autor. 

Enquanto a liberdade antiga era baseada na participação política, da vida pública como um alicerce 

moral do homem respeitado, a liberdade moderna consistiria muito mais em um papel 

preponderante da individualidade e das liberdades pessoais, sendo assim, o berço do governo 

representativo. Porém, o que mais chama atenção na obra é a problemática do caminho percorrido 

pelos homens para ir de uma à outra.  

 O governo representativo é uma instituição moderna, sendo assim, somente operando com a 

idéia de liberdade moderna é que se poderia desfrutar verdadeiramente dos seus benefícios. Ou seja, 

seria uma procuração política para que sobre tempo para o cidadão cuidar de seus próprios 

interesses privados. O processo de transição entre as liberdades se baseia na extensão territorial 

reduzida dos domínios antigos e, consequente, belicosidade constante. Com as guerras vinham os 

escravos que trabalhavam nas profissões mecânicas, deixando o tempo livre para os cidadãos 

exercerem a ação política.  Já no mundo da liberdade moderna, com a estável delimitação de 

fronteiras e os Estados mais extensos, a paz é a tendência buscada por todos, até pelo progresso do 

saber que resulta na homogeneização das massas. Há um paralelo entre a guerra e o mundo antigo, e 

o comércio e o mundo moderno. Segundo o autor, o comércio é a evolução da guerra, onde, com a 

experiência, obtêm-se o mesmo fim, mas sem os custos da mesma. E este custo se apresenta alto 

para o homem moderno diante dos benefícios do comércio. Com a larga disseminação deste, da 

religião e dos progressos intelectuais e morais do homem, não há mais escravos. 

 Politicamente, o indivíduo era muito mais importante na antiguidade do que na 

modernidade, não só numericamente, mas também na ação política. A vontade social não é muito 

alterada pela influência pessoal na modernidade. Com o fim da escravidão, todos passaram a ter seu 

tempo diminuído e passaram a cuidar de seus próprios interesses. O próprio comércio não dá 

espaços para a política que requer tempo. Temos então uma ocupação maior do tempo na 

modernidade. Assim, para o autor, comércio significa maior individualidade. 

 Um dos exemplos citados pelo autor foi Atenas. Dizia ele que era a mais comerciante das 

cidades gregas, assim sendo, dava maiores liberdades individuais a seus cidadãos. O comércio havia 

feito desaparecer as diferenças entre os povos antigos e os modernos, mas como possuía um 

território limitado e escravidão, mantinha diversos resquícios da lógica antiga, por exemplo, o 
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ostracismo, que era muito bem aceito pelos atenienses. Conclui-se assim, que não se poderia mais 

desfrutar da liberdade dos antigos, na sua participação constante e ativa no poder coletivo. A 

liberdade moderna deve compor-se do exercício pacífico da independência privada. 

 Como na antiguidade a vontade pessoal fazia a diferença, o cidadão estava disposto a fazer 

diversos sacrifícios, de âmbito pessoal, pela conservação dos seus direitos políticos. Esta 

compensação deixa de existir para o cidadão moderno, uma vez que a população aumentou e sua 

opinião não interfere tanto, percentualmente, na direção política a ser tomada, fazendo com que o 

mesmo não queira mais abrir mão de seus direitos privados. Em outras palavras, o objetivo dos 

antigos era a partilha do poder, ao passo que o dos modernos é garantir os seus direitos individuais. 

 Rousseau em menor escala e o Abade de Mably propagam que o sistema político de escolha 

deva ser, conforme a liberdade antiga, de forma que os cidadãos sejam completamente dominados 

pela coletividade para que a nação seja soberana e que o indivíduo seja escravizado para que o povo 

seja livre. Esses autores tomaram a autoridade sobre o corpo social como liberdade.  

 Todo exílio, infligido por uma assembleia com base em pretensos motivos de segurança 

pública, é um crime dessa mesma assembleia contra a própria segurança pública, que não existe, 

senão, no respeito às leis, na observância das regras e na manutenção das garantias. A liberdade 

individual é a verdadeira liberdade moderna, ao passo que a com caráter político é a sua garantia e 

é, portanto, indispensável. Assim, o sistema representativo é uma procuração para que alguns 

indivíduos garantam que a liberdade de todos seja assegurada, pois não têm tempo de fazê-lo. Daí a 

importância de uma vigilância ativa e constante sobre os seus representantes e uma facilidade em 

afastá-los, se descumprirem suas promessas.  

 Um dos perigos da liberdade antiga, segundo o autor, seria dar demasiada atenção à 

liberdade política e ser privado de sua liberdade individual, ao passo que o perigo maior da 

liberdade moderna seria se debruçar por demais sobre as pessoalidades e renunciar ao direito da 

participação do poder político público. Por fim, o autor afirma que a verdadeira liberdade política é 

o mais poderoso e energético modo de aperfeiçoamento. É necessário combinar as duas liberdades e 

não abrir mão de nenhuma delas.  

Rousseau apresenta um outro ponto de vista, até mais filosófico, ao afirmar que o homem 

não necessita de toda esta organização social, em verdade, que esta o corrompe. Ele afirma que o 

homem em seu estado de natureza é puro e movido a sentimentos e aspirações ao belo, sem ainda a 

presença da linguagem ou mesmo da razão. Por este motivo, não possui um desejo maior do que o 

que está a sua volta. A natureza fornece tudo aquilo que ele deseja, não havendo como ele almejar 

algo que não esteja ao seu alcance, vivendo assim uma vida isolada, mas satisfatória. A organização 

de uma comunidade se estabelece quando intempéries acometem os homens, tornando mais difícil a 

sua vivência sem uma associação, mas, principalmente, no decorrer do exercício da razão, que 
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culmina no cercamento da terra e na divisão do que é de cada um. A instituição da propriedade 

privada e o princípio da sociedade é o momento metafórico ao qual o autor credita o princípio das 

desigualdades não naturais (existem as desigualdades naturais, tais como altura peso e velocidade, 

mas a natureza os quis e os compensa com outras qualidades). O autor vê a civilização como 

dissimuladora de um enorme vazio no interior do próprio homem. Ela apela ao amor próprio e à 

vaidade. Esta visão provém do Romantismo; a valorização do simples e a idéia de que os pobres são 

mais virtuosos que os ricos. 

De um modo mais geral, o Iluminismo e o Romantismo são as correntes de pensamento que 

mais contribuem para a reflexão de Rousseau. O primeiro retoma a Renascença e tem no 

Antropocentrismo o seu mote. Afirmava-se o homem em detrimento de Deus, ou seja, pregava-se 

uma autonomia do homem diante de Deus. A concepção de Rousseau do homem contrasta com a de 

Maquiavel, Hobbes e Locke, para os quais aquele é o mesmo em qualquer tempo e lugar. O autor 

atribui às instituições o poder de transformar o homem. Este apresentaria já uma diferenciação entre 

o homem no Estado de Natureza e após, na Sociedade Civil. 

Rousseau também, como um dos contratualistas, vê essa necessidade do homem “abrir mão 

da sua liberdade irrestrita”, mas com outra intenção; garantir a mesma liberdade de maneira civil, 

ou seja, ser constituidor de leis que regerão a sociedade que fará parte. Sendo um dos autores das 

leis a que segue, o indivíduo passa a ser livre dentro de um novo quadro de sociabilidade a que 

ajudou a criar. Neste processo, a grande diferença entre Hobbes e Rousseau, é que enquanto o 

primeiro vê como possível se abster desta liberdade em nome de um ordenamento social em 

detrimento de uma participação política, o segundo vê esta participação política como 

imprescindível para a própria coesão social. Não há como delegar funções políticas a outrem e fazer 

parte de uma associação humana. Sem a participação política não há ordenamento possível. 

 A Vontade Geral se constitui como a regra da sociabilidade. O indivíduo deve abrir mão de 

si, de sua vontade particular, para apreender essa dimensão mais universal de si mesmo. A 

sociabilidade surge da junção do amor de si e da piedade, sentimentos que aproximam-no da 

humanidade da participação no gênero humano. Não há direitos e deveres no Estado de Natureza, 

uma vez que neste, o homem se diferencia dos animais pelo exercício da liberdade. Como efeito 

desta liberdade de escolher surge a razão. Pelo desenvolvimento da razão se dá, então, a formação 

da linguagem e da própria sociedade. Há um consequente abandono da vida solitária e um aumento 

da dependência de outros homens. Dessa maneira, ato contínuo, segundo o autor, é a apropriação 

privada dos frutos do trabalho coletivo que funda a Sociedade Civil e a funda em bases 

equivocadas, pois a terra não tem dono e seus frutos deveriam ser de todos. A propriedade privada é 

a causadora da desigualdade social. 

 Ampliando um pouco mais a sua teoria, Rousseau diferencia o amor de si e o amor próprio, 
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ao afirmar ser o primeiro como uma autoestima positiva, que se torna nociva quando o homem se 

encontrar em sociedade e passa a comparar-se aos outros, gerando o amor próprio. Ou seja, a 

origem do mal não estaria no indivíduo, mas na organização da sociedade. Porém, esta não é, 

necessariamente, maléfica, nem o autor propaga um retorno ao estado natural, mas propõe instaurar 

a função própria do Estado, que seria o estabelecimento da lei e da administração da justiça. Sendo 

que esta última somente poderia ser alcançada, verdadeiramente, se for possível à sociedade não 

mais recorrer à força para instituir o poder, estabelecendo uma lei que seja por todos reconhecida 

como constrangedora e necessária. A exacerbação da vaidade faz crescer o amor próprio e a 

ociosidade dos ricos leva a um desprezo ao trabalho. Em uma sociedade (república) bem 

organizada, nenhum cidadão deve ser tão opulento que possa comprar o outro e nenhum deve ser 

tão miserável a ponto de precisar vender-se. 

 À diferença de Hobes e Locke, que operam a passagem do Estado de Natureza para a 

Sociedade Civil como uma sequência lógica, Rousseau reconhece haver um “processo histórico de 

socialização”, introduzindo uma historicidade no coração da problemática contratualista. Se 

distancia de Hobbes ainda em relação ao elogio deste ao poder absoluto, ao passo que se distancia 

de Locke, pois acredita que este transforma a usurpação em direito. Sagrados, para Rousseau, não 

são os direitos individuais, mas a ordem social que os funda. Esta ordem expressa o desejo de união 

dos indivíduos, com vistas à proteção mútua pela força comum, mas sem que isto signifique a perda 

da liberdade essencial à humanidade.   

 O Contrato Social que constitui a humanidade envolve a alienação total do indivíduo, 

inclusive de sua propriedade, a toda a comunidade; como a condição de alienação total é igual a 

todos, a ninguém interessa torná-la difícil para os demais. Esta foi a forma encontrada por Rousseau 

de garantir uma forma de associação que preserve a liberdade ao mesmo tempo em que a garanta. 

No final, a Sociedade Política restitui a cada qual, agora com segurança, o que dispôs. Uma vez 

instituída a Sociedade Política, o homem pode deixar de ser um animal limitado para ser um ser 

inteligente. O autor recupera o legado aristotélico que afirma o homem somente poder desenvolver 

todas as suas realizações plenas se estiver no âmbito da Sociedade Política.  

 O homem perde a sua liberdade natural e seu direito ilimitado, mas ganha a liberdade civil, 

que só é limitada pela Vontade Geral, e a segurança da propriedade sobre tudo o que a lei lhe 

confere. Através da obediência à lei, que ele mesmo criou, o sujeito obtém autonomia. A liberdade 

elimina qualquer arbitrariedade, tornando-se impossível desobedecer à Vontade Geral, princípio 

central de legitimação do poder. 

 Para Rousseau, liberdade e lei são termos indissociáveis. Dessa maneira, ele rompe com o 

jusnaturalismo, que vê na natureza as condições mínimas e constantes que devem ser 

compreendidas por toda a legitimação positiva, pois a liberdade natural é substituída pela liberdade 
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civil. O pacto social cria um povo, que não deve ser confundido com uma agregação de indivíduos. 

O povo é o conjunto de cidadãos que institui o Estado, e base de sua soberania. Só sua vontade pode 

orientar o poder do Estado para a realização do bem de todos. 

 Se a sociedade se tornou necessária a todos, dados os antagonismos existentes entre os 

interesses particulares, é a conformidade que existe entre estes mesmos interesses, que permite seu 

estabelecimento. Se não houvesse pontos em que todos os interesses se identificassem, não seria 

possível constituir uma sociedade. É este interesse comum que a Vontade Geral revela. Não deve 

haver intermediação entre os indivíduos e o corpo coletivo, pois estes mesmo intermediários 

funcionariam como pequenas sociedades dentro da sociedade. Além do mais, o poder soberano não 

pode ser delegado à uma instância representativa, pois ela formaria um interesse próprio separado 

da Vontade Geral. Cabe aqui uma diferenciação teórica sobre a Vontade Geral, já exposta e a 

Vontade de Todos, que é divisível e se expressa como a soma das vontades individuais, ou ainda, a 

vontade do monarca que pretende ser capaz de, sozinho, especificar o bem público.  

 Rousseau está preocupado com um tipo de atividade política – que se expressa na Vontade 

de Todos – dissimuladora do bem público, capaz de legitimar, pelo uso da lei, o interesse de um 

indivíduo ou grupo. É a interação face-a-face entre os cidadãos reunidos em assembléia que 

especifica o significado do procedimento, que só na aparência é idêntico ao proposto por Locke 

para a determinação do bem comum. A Vontade Geral não é, pois, a soma das vontades 

particulares, mas como que sua média aritmética, na qual essas mesmas vontades, os excessos em 

torno da norma, se anulam e a vontade coletiva se reforça. A tarefa legislativa é, para o autor, a ação 

de cada cidadão ao encarar a Vontade Geral como parte de sua vontade. E o objetivo da lei é 

preservar a liberdade e garantir a igualdade, uma vez que sem igualdade ninguém é livre. Não 

absoluta, mas suficiente para que não comprometa o tecido social.  

 Jean-Jacques reconhece o papel do legislador como necessário, em vista da dificuldade de 

um povo em assembléia formular leis. Sua função seria a de inspirar a Vontade Geral, sugerindo 

leis que possam ser efetivamente obedecidas. Seria preferível que o Legislador seja estrangeiro e 

que não fizesse parte do governo, para que não possa aproveitar as leis em seu próprio interesse. 

Apesar de ser o Poder Legislativo a base da soberania do corpo político, é necessário o Poder 

Executivo para a aplicação das leis. Este poder poderia sim ser constituído através da representação 

política, já que os governantes são meros funcionários da vontade do povo soberano. Como a 

Vontade geral resulta da dinâmica entre interesses particulares e comuns, ela é mutável, por isso o 

Executivo deve estar sob domínio popular. A boa forma de governo seria então, a que se adequa à 

sociedade. Quanto maior o Estado, menor a liberdade, visto que cada indivíduo passa a deter 

parcela mais reduzida do poder soberano, a quem deve obediência.  

O cidadão, por sua vez, ama as leis, pois compreende que são elas que garantem sua 
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liberdade. Se o homem natural é tudo para si, o cidadão só existe por sua relação com a cidade, 

onde é sujeito político livre. O homem adentra a coletividade e a Vontade Geral para poder 

desfrutar da liberdade que tinha outrora, mas, desta vez, em sociedade. O poder do todo é igual ou 

superior à soma dos poderes de todos os cidadãos, configurando-se como uma clara antecipação à 

Émile Durkheim.  

Wanderley Guilherme dos Santos, em sua obra “O Paradoxo de Rousseau”, afirma que 

apesar do longo processo de idas e vindas, desde os primeiros votos à Assembléia Constituinte de 

1891 até a democratização plena em 1985 e com a inclusão progressiva de mulheres, analfabetos e 

outros, poucos estão satisfeitos plenamente, o que se configura um fenômeno mundial, não só 

brasileiro. Um dos fatores reside na infinitude das demandas humanas que surgem tão logo se 

resolvam as anteriores. A democracia é justamente conhecida por ser um regime onde as demandas 

são apresentadas continuamente. Além da insatisfação natural e saudável do sistema, há o caso 

brasileiro que apresenta radicalizações, tais como, demandas básicas reprimidas de universalização 

efetiva dos direitos constitucionais garantidos por lei e que, eventualmente, são desfrutados de 

forma não-universal, restringidos ou facilitados por contingências geográficas ou sociais. O que não 

tem se traduzido em descrença institucional generalizada, devido, segundo o autor, ao alto 

comparecimento eleitoral. Wanderley discorda do senso comum ao afirmar que o descompasso e 

entre os resultados esperados e os obtidos é satisfatório, já que a participação política tem crescido, 

indo contrário à idéia geral de falta de participação e fiscalização cívica. 

O Paradoxo de Rousseau dificulta as deliberações na democracia, tornando a chegada a uma 

vontade geral bastante difícil. Seria a afirmação de que o que desejamos como soberanos tentamos 

evitar ao máximo como súditos. Desejamos mais e melhores serviços públicos, mas tendemos a 

evitar ser tributados. Queremos uma distribuição de renda igualitárias, mas não queremos dispor de 

uma redução na nossa própria.  

O conceito de vontade geral rousseauniano inclui duas formas de se aferir a participação 

plena de todos os cidadãos. A primeira seria um processo sucessivo de votações onde todo e 

qualquer dos votantes teria o direito de vetar proposições que lhe prejudiquem até que se chegue, 

por seguidas eliminações, a uma proposta não contraditada por ninguém. A segunda forma seria a 

da unanimidade, que seria o método por excelência a atestar com segurança o encontro da vontade 

geral pelos cidadãos. O critério de confirmação de que a vontade geral de fato vem governando 

determinada cidade seria crescimento populacional. Porém, Wanderley Guilherme apresenta os 

problemas dessa metodologia. O primeiro método não traduz, necessariamente, a deliberação sobre 

um bem verdadeiramente público, podendo significar a chegada a um bem particular, que somente 

traz benefícios a um (ou uns), mas que por não prejudicar aos outros, não foi obstaculizado. Quanto 

ao segundo método, a unanimidade pressupõe a participação de todos os cidadãos, o que seria 
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impossível, salvo coação estatal, cuja intensidade pode torna-la indesejável. Este seria um grande 

problema ao rousseaunismo; quanto menor a taxa de coação num governo, menor a probabilidade 

de que se possa atuar segundo a vontade geral, ou seja, maior a probabilidade de estar-se atendendo 

a interesses particulares.  

Ainda que diminuída, a possibilidade de erro em uma unanimidade não é extinta, sendo 

possível uma situação onde todos estão de acordo em torno de algo que não é verdade e que pode 

ter resultados negativos, o próprio Rousseau admite esta possibilidade, embora, romanicamente, 

tente negá-la ao afirmar que o povo nunca se engana se delibera livremente e chega à vontade geral, 

mas pode ser induzido a um engano por demagogos. O autor atira em Rousseau, mas, em última 

instância, acerta no Iluminismo. 

Wanderley se utiliza da idéia do “Ótimo de Pareto” situação na qual ninguém pode melhorar 

sua condição sem que para isso tenha que, necessariamente, prejudicar o outro. E cria o “Péssimo 

de Rousseau” que seria uma imagem invertida; ninguém poderia melhorar sem com isso melhorar 

também, mesmo que em menor grau, a situação de outro que não coopere. 

O autor afirma que a teoria rousseauniana (e iluminista como um todo) é fundada na noção 

de que há uma verdade única a ser encontrada e pautada em princípios monocausais. Esta 

monocausalidade seria, por exemplo, o que permitiria aferir pelo crescimento demográfico o 

sucesso da vontade geral. Porém, Wanderley ressalta que efeitos semelhantes podem ser causados 

por coisas diferentes e, mas além disso, causas semelhantes podem provocar efeitos diferentes. 

Sendo o mundo dinâmico, mesmo a ritmos imperceptíveis e em detalhes imponderados, a política 

tem como principal função adaptar suas leis, instituições e políticas de modo a captar as viradas de 

vento e captalizá-las em resultados positivos. 

Contingências governam o mundo tanto (ou mais) quanto a ação humana e são estas que 

determinam ou limitam os caminhos possíveis. Os fenômenos sociais atuam em padrões rota-

dependentes em que uma decisão fecha caminhos até então possíveis e abre novas possibilidades de 

desfecho. O autor afirma que a democracia é a única forma de exercício do poder político que 

legitima as demandas que se apresentam à ela, mesmo as que não pode atender. O que se caracteriza 

como uma das razões de mais força em seu apelo e se constituía “agonia democrática”. O regime 

democrático tem legitimidade para exigir dos súditos assentimento e obediência às regras 

estabelecidas, podendo utilizar até mesmo a coerção para tanto, mas não pode exigir concordância 

como o modelo rousseauniano e o stalinista, segundo Wanderley, o fazem.  

Assim, de forma perene, a democracia enfrenta o problema insolúvel dos irredentos, aqueles 

a quem a delegação de sua soberania a qualquer ente representativo não lhes parece legítimo, 

rejeitando o pacto inicial conformador da democracia. Contanto que sigam as regras estabelecidas, a 

democracia nada pode ou deve fazer para impedi-los, ainda que atuem como agitadores buscando 
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minar as bases do próprio regime. E não deve, pois são estes mesmos irredentos que, nesta 

contestação constante do regime, nesta proposição incessante de demandas (ainda) insolúveis gera a 

citada agonia democrática, que é antagônica, mas ao mesmo tempo criadora e legimadora do 

próprio regime.  

 

Conclusão 

 

Para concluir, podemos ressaltar alguns pontos em que as teorias dos autores são 

conflitantes ou caminham juntas. Entre Jean-Jacques Rousseau e Wanderley Guilherme dos Santos, 

temos as questões que saltam aos olhos; o conceito do Paradoxo de Rousseau, a discordância 

quanto às metodologias de aferição da vontade geral e à crítica à monocausalidade de efeito.  

Benjamin Constant, por sua vez, também critica Rousseau, mas por outro viés. Afirma que 

este segue a lógica dos Antigos ao não permitir a delegação de poder e ao ter uma preocupação 

maior com o corpo social do que com o indivíduo, sobretudo, em um mundo encharcado pela lógica 

da liberdade dos modernos. 

Por mais que não sejam comentadas diretamente em suas obras, existem algumas 

semelhanças nas idéias de Benjamin Contant e Wanderley Guilherme dos Santos, sobretudo, em 

alguns pontos das críticas direcionadas a Rousseau. Se não fala em liberdade dos antigos, 

Wanderley, ao menos, critica a prática política da submissão do indivíduo ao corpo social, assim 

como Constant. E mais, seguem um paralelo ainda na temática da representatividade. 

De maneira geral, as três obras estão relacionadas, interagindo em suas idéias, porém, com a 

teoria de Rousseau localizada como ponto central de ambas as críticas. Assim, todas as obras 

mantêm interconexões mais ou menos diretas, expondo e buscando tratar em seu bojo a teoria 

democrática. De maneira mais direta e progressista, ou de maneira mais representativa e algo mais 

conservadora. 
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RESUMO: É perceptível nos dias de hoje o alcance e a consolidação da democracia em 

grande parte do globo, no entanto a despeito dessa consolidação, têm surgido também várias 

preocupações no sentido de se medir a qualidade dessas democracias. Desse modo, faz-se 

necessário a análise não somente dos aspectos formais da democracia, à saber, o direito a 

voto, eleições periódicas, pluripartidarismo etc., como também dos aspectos substanciais, os 

quais dizem respeito aos fins alcançados. É nesse contexto que irá se analisar a contribuição 

do capital social no fortalecimento da democracia, uma vez que este influi no cumprimento 

das normas sociais, vincula os indivíduos as instituições e desonera muitas atividades, 

gerando um  benefício econômico e social coletivo maior. Além disso, procura-se expor no 

presente artigo a relação entre capital social e fraternidade por meio da formação de redes, 

associações e organizações sociais que através do conhecimento mútuo e dos objetivos 

compartilhados, engendram um maior senso de pertencimento e de irmandade entre as 

pessoas. Em suma, pode-se antecipar que a aplicação do capital social na esfera pública e seus 

benefícios nos âmbitos coletivo e individual, desde que ocorra de maneira fraterna, 

constituem-se meios de melhorar a democracia. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Entre os temas de pesquisa que têm sido desenvolvidos no âmbito da ciência política 

contemporânea, a análise da qualidade democrática vem ocupando um papel proeminente. 

Pois, se nas décadas passadas a maior parte das preocupações se davam em torno de definir e 

de consolidar a democracia, como constata  o cientista político José Álvaro Moisés, uma  

vez ela consolidada, passou-se a dar ênfase ao estudo da qualidade democrática. Esta última 

busca por meio da análise de múltiplos aspectos da democracia, mensurar sua qualidade. 

 

Conforme afirma Barros (2008, p.24): “A mensuração da democracia é dependente  da 

própria definição de democracia”. Nesse sentido, podemos encontrar em autores da literatura 

política, de diferentes correntes e épocas, as mais variadas visões sobre o significado de 

democracia. O economista e cientista político Joseph A.Schumpeter (1961), por exemplo, ao 

analisar a democracia sob uma ótica minimalista, questionou a tradição clássica democrática, 

segundo a qual existiria um bem comum já definido pelo povo e na qual os representantes 

teriam unicamente a função de viabilizar a  execução desse bem comum. Outros autores, 

como Jürgen Habermas e John Rawls (Avritzer, 2000) irão, ao contrário de Schumpeter, 

conceber a democracia como um fórum de debate, no qual o povo, através da ação 

comunicativa e da prática do melhor argumento, seria capaz de atingir um consenso e 

influenciar assim, as ações dos seus representantes. Gutmann (apud Barros, 2008), sintetiza 

além do modelo schumpeteriano e  deliberativo,  outros quatro tipos de democracia que seriam: 

democracia populista, democracia liberal, democracia participativa e a democracia social. 

 

Passado esse ciclo de definições da democracia, embora seja fundamental o 

conhecimento destas para a compreensão do que viria a ser uma democracia de qualidade, tem 

ocorrido um maior desenvolvimento pelos autores políticos contemporâneos de trabalhos que 

visem aferir a execução efetiva da democracia. Além da proeminência de teóricos norte-

americanos, como Philippe Schimtter e brasileiros, como José Álvaro Moisés e Lúcio R. 

Rennó tem-se destacado também as iniciativas de diversas instituições na mensuração da 

democracia, tais como a Polity IV e freedom house no âmbito global, e o Barômetro das 

Américas de âmbito regional. 

 

Apesar dos estudos e iniciativas realizadas pelos autores e organismos supracitados, 

não é tarefa fácil medir a qualidade democrática, visto que existe uma infinidade de variáveis 
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que se deve levar em consideração. Algumas mais fáceis de mensurar, como por exemplo, a 

quantidade de partidos concorrentes em uma eleição, até outras mais complexas como o grau 

de responsividade dos governantes e da satisfação popular com a democracia.  Dessa 

maneira, todo estudo que se dedique a analisar a qualidade da democracia tende a ser limitado 

devido à multiplicidade de fatores que compõe o universo democrático. 

 

Sendo assim, procuramos nesse estudo tomar o conceito de capital social e de 

fraternidade como possíveis parâmetros não só para avaliar a democracia, mas principalmente, 

para aperfeiçoá- la. Pois, ao entendemos o capital social como estruturas sociais que facilitam 

as ações dos atores nos mais diversos âmbitos, seja social, político ou econômico (Coleman, 

1988), é claramente perceptível a relação que o capital social tem no desenvolvimento de uma 

democracia melhor, uma vez que os cidadãos através da coesão dessas estruturas terão maior 

capacidade de influenciar nos rumos de suas vidas. 

 

Entretanto, para que estruturas coesas sejam formadas, é preciso que os atores confiem 

uns nos outros para serem capazes de agir em conjunto, e é justamente nesse ponto que 

acreditamos na fraternidade como um meio de melhorar as relações e a confiança interpessoais,  

melhorando também as ações conjuntas e consequentemente a democracia. 

 

O conceito de fraternidade, que teve seu ápice na Revolução Francesa de 1789, 

tornou-se com o passar do tempo uma categoria de pensamento negligenciado e pouco 

discutido no meio acadêmico e no debate político atual como constata Antonio Maria Baggio 

(2008). Pois, enquanto os princípios da igualdade e da liberdade ganharam amplo espaço na 

ideia de democracia contemporânea, o conceito de fraternidade foi retirado desse âmbito, o 

que divergiria completamente da proposta inicial da revolução de 79, onde a fraternidade 

juntamente com a igualdade e a liberdade detinha um aspecto político. 

 

É possível que justamente pela negação da fraternidade a democracia não tenha 

alcançado os seus objetivos básicos, visto que são latentes os índices de desigualdades sociais 

e econômicas em todo mundo, e a liberdade muitas das vezes tem-se tornado sinônimo de 

indiferença e de marginalização do outro. Nesse sentido, Baggio (2008, p.53) identifica a 

fraternidade  como: “o princípio regulador dos outros dois princípios: Se vivida 

fraternamente, a liberdade não se torna arbítrio do mais forte e a igualdade não degenera em 

igualitarismo opressor”. 

 

Nesse sentido, reconhecendo-se a importância dos parâmetros supracitados para a 

democracia, buscamos inicialmente abordar algumas discussões sobre a qualidade democrática 
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e os aspectos que envolvem a mesma, em seguida explanaremos o conceito e as ideias em 

torno do capital social, e por último iremos examinar as possibilidades de contribuição do 

capital social e da fraternidade para o exercício de uma democracia mais plena. 

 

1. QUALIDADE DA DEMOCRACIA 
 

 
 
 

Embora a democracia seja hoje a forma de governo mais comum e mais aceita 

internacionalmente, havendo cerca  de 117 democracias eleitorais de acordo com o Relatório 

da Liberdade no Mundo 2013
3 

da Freedom House
4
, sabemos que os “fins” aos quais a 

democracia se propõe alcançar tem sido bastante irrisórios em todo o mundo. Basta olharmos 

os altos índices de 

desigualdade sociais e a falta de serviços públicos básicos como saúde, educação e 

infraestrutura que milhões de pessoas ainda enfrentam, para percebermos que mesmo com a 

ampliação de seus aspectos formais, a essência da democracia não é vivenciada por grande 

parte da população mundial. 

 

Nesse sentido, o debate a respeito da qualidade da democracia se  torna  fundamental  à 

medida que surge como uma tentativa de avaliar os diferentes níveis de democracia nos países 

que se proclamam democráticos. Entretanto, da mesma forma que em outros sub-ramos das 

ciências humanas, a medição dos aspectos qualitativos como, por exemplo, o índice de 

satisfação popular, de liberdade e igualdade não é tarefa fácil, uma vez que são inúmeras as 

variáveis envolvidas nessa avaliação, sendo também boa parte delas subjetivas. 

 

Conforme Rennó (2011) para se falar em qualidade da democracia é necessário que 

antes se defina duas ideias centrais que envolvem essa abordagem, que são: a qualidade e a 

democracia. A qualidade estaria ligada a três diferentes aplicações: a) a qualidade que diz 

respeito ao sucesso dos procedimentos utilizados na constituição de um produto, b) a qualidade 

com relação ao conteúdo do mesmo e c) a qualidade auferida no sentido dos resultados 

alcançados. De maneira sintética, “(...) a avaliação da qualidade de algo deve enfocar os 

procedimentos, o conteúdo e os resultados.” (Rennó, 2011, p. 36). No que concerne à 

                                                           
3 O Relatório da Liberdade no Mundo, como diz o próprio nome, é um relatório anual da Freedom House que mostra o 

estado de liberdade global. Ele é publicado a cada ano no site oficial da instituição: 

<http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013>  Acesso   em  08/09/13 
4 Freedom House é uma organização independente dedicada à expansão da liberdade em todo o mundo. Sediada em 

Washington D.C, ela promove conforme Barros (2008, p.27), “uma série de pesquisas e programas internacionais, 
além de publicações para promover os direitos humanos, a democracia, a economia de livre mercado, o estado de direito, 
meios de comunicação independentes e o comprometimento dos Estados Unidos da América no exterior”. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013
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democracia, é preciso que existam condições mínimas para que a mesma seja caracterizada 

como tal. Assim, o voto universal, o pluripartidarismo, eleições periódicas, possibilidade de 

eleger e de ser eleito e a pluralidade das fontes de informação seriam as condições mínimas 

para a existência de um sistema democrático. 

 

Após a identificação dos conceitos de qualidade e de democracia, podemos então 

presumir que a ideia de qualidade da democracia nos permite observar a efetividade com 

que um sistema democrático se constitui (procedimentos), atua (conteúdo) e gera benefícios 

sociais e econômicos para o povo (resultados). Daí se depreende que algumas democracias 

terão melhor desempenho em algumas áreas de seu regime do que outras. 

 

Diamond e Morlino (apud Barros, 2008, p.25 e 26) apresentam oito dimensões 

segundo as quais podemos avaliar a qualidade democrática, sendo cinco delas  procedimentais,  

duas substantivas e outra que funcionaria como uma espécie de link, entre estas últimas duas. 

O estado de direito, a participação, a competição, o accountability vertical e o accountability 

horizontal, seriam referentes aos procedimentos, enquanto o respeito às liberdades civis e 

políticas e a implementação progressiva de uma maior igualdade política (além de econômica 

e  social),  representariam  os fatores substantivos. Uma última dimensão seria a 

responsividade, utilizada para se referir o grau de atendimento por parte dos governantes das 

expectativas e demandas populares. 

 

No livro legitimidade e qualidade da democracia no brasil: uma visão da 

cidadania, por exemplo, Rennó (2010) utiliza alguns dos critérios supracitados para avaliar a 

qualidade do regime democrático brasileiro a partir de uma perspectiva comparada com outros 

países da América. Empregando abordagens metodológicas que permitem mensurar os 

valores, crenças e opiniões de cidadãos brasileiros com relação a seus vizinhos, ele 

apresenta um quadro interessante dos principais problemas enfrentados no Brasil, segundo os 

próprios brasileiros e os problemas enfrentados nos outros países. 

 

Apontando dados do Barômetro das Américas de 2011
5
, Rennó (2011) conclui que 

para o brasileiro a principal preocupação no regime está ligada a violência urbana seguida 

pela economia, como mostram os dados da tabela 1, enquanto que para a maior parte de 

seus vizinhos a ordem é inversa. 

 

                                                           
5 O Barômetro das Américas é uma série de pesquisas de opiniões públicas realizadas a cada dois anos pela LAPOP, 

abrangendo atualmente cerca de 26 países. A LAPOP, por sua vez, LAPOP é a principal instituição acadêmica a 

realização  de  pesquisas  de  opinião  pública  nas  Américas,  com  mais  de  trinta  anos  de  experiência.  Site: 

<http://www.vanderbilt.edu/lapop/> Acesso em: 08/09/13 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/
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Tabela 1. Principais Problemas da População no Brasil e Américas, 2010 
 

Problema Brasil Eua/Canadá Resto das américas e 

Caribe 

Violência 

urbana 

31.95 7.59 30.5 

Economia 25.90 32.84 44.15 

Politicas 

públicas 

25.30 16.91 8.51 

Corrupção 9.04 4.76 6.05 

Outros 4.76 10.02 7.10 

governança 2.74 26.89 3.60 

 

Fonte: Adaptado de, Rennó, Lucio R.; SMITH, Amy E.; Lloyd, Mattheu L.; Pereira, Frederico Pereira. Legitimidade e 

qualidade da democracia no Brasil: uma visão da cidadania. São Paulo: Intermeios; Nashville: LAPOP, 2011. 

 
 

 
Além do Barômetro das Américas, O projeto sobre Desenvolvimento da Democracia na 

América Latina (PRODDAL) publicado em 2004 e financiado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), conforme cita Barros (2008), representou da 

mesma forma uma estratégia de avaliar a situação democrática na região. O progresso do 

regime democrático na América Latina, estaria ligado ao Índice de Democracia Eleitoral 

Eleitoral (IDE). Que seria: 

 
medida composta para o relatório do PNUD, conjugando quatro variáveis: direito de voto, 

eleições limpas, eleições livres e as eleições como meio de acesso aos cargos públicos. O IDE 

tem um valor que varia entre 0 e 1, em que zero indica a total inexistência da 

democracia eleitoral e 1 o máximo). (BARROS, 2008, P.29) 

 

Existem ainda, como já foram mencionadas, outras instituições de caráter global que 

atuam na medição da qualidade da democracia, como é o caso da Fredoom House que 

analisa em seus relatórios várias questões para auferir o grau de liberdade nos países, 

classificando-os como Livres, Parcialmente Livres e Não Livres. A liberdade na internet e a 

liberdade de imprensa também são alguns segmentos mais específicos pesquisados pela 

instituição. 

 

Outra base de dados que também é usada com louvável frequência nos estudos 

democráticos é a Polity IV
66

, que disponibiliza uma medida de democracia/estabilidade para 

vários países. Segundo Barros (2008), a analise de elementos como as regras de participação 

política e a transferência de poder na esfera do executivo, permite a instituição classificar os 

países pesquisados 

em: Democracia plena, Democracia, Anocracia aberta e Anocracia fechada. Entretanto, como 

                                                           
6
 O projeto Polity IV foi formulado inicialmente por Ted Robert Gurr, nos Estados Unidos, no intuito de analisar as 

características de autoridade dos Estados no sistema mundial, para fins de análise comparativa e quantitativa. Atualmente o 
projeto abarca cerca de 167 países. Site: < http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm> Acesso em: 08/09/13. 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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já foi mencionado, existem áreas de difícil análise, o que nas palavras de João Feres  Júnior  

(2010) constitui claramente um problema de teoria política, como por exemplo, a questão do 

comportamento dos representantes do povo, que está diretamente relacionada, a nosso ver, à 

ideia de deliberação e participação. 

 

Com base no acima citado, podemos concluir que as preocupações em se analisar a 

qualidade da democracia tem sido cada vez mais prementes, visto que apenas os aspectos 

formais não são suficientes para garantir a satisfação popular. A onda de revoluções que 

vem ocorrendo desde  2010  no  Oriente  Médio,  os  movimentos  de  protesto  no  Wall  Street,  

na  Turquia  e  mais recentemente no Brasil são taxativos nesse sentido, à medida que nos 

mostram uma insatisfação generalizada e a baixa legitimidade do sistema democrático como 

um todo. 

 

Justamente nesse ponto, é que o capital social representa um fator chave, favorecendo o 

associativismo e a potencializando o poder de influência dos cidadãos nos rumos de seus 

governos. Pois como afirma Rennó (2008): 

 
O capital social formado nas associações sociais pode facilitar a formação de grupos 

independentes de cidadãos para resolver problemas políticos .Além disso, por meio da 

participação em associações da sociedade civil os cidadãos podem conhecer políticos e 

pessoas engajadas na política, ampliando as redes de contatos políticos dos cidadãos. 

(RENNÓ, 2011, p. 163) 

 

 
 
 

2. O CAPITAL SOCIAL E SUAS DEFINIÇÕES 
 

 
 

Antes de iniciarmos a discussão do que viria a ser o capital social, é necessário 

compreendermos o próprio conceito de capital, o qual tem basicamente duas concepções 

distintas. Por um lado existe a ideia de  capital  associada ao grande  filósofo Karl Marx, cuja 

obra mais proeminente é intitulada O Capital (1867), e por outro há uma concepção mais 

econômica do termo, que é utilizada para se referir a tudo aquilo que pode ser utilizado em um 

esforço de produção. 

 

Marx (1867) define o capital como sendo a mais-valia, ou seja, aquela parte do trabalho 

que não é paga ao operário pelo capitalista, e que gera um acúmulo de riqueza pelo detentor 

dos meios de produção, o que constitui por sua vez, a base do sistema capitalista. O capital 

teria dessa forma uma concepção mais tangível e material. Em outro sentido, Mankiw 

(1999) caracteriza o capital como um fator de produção que tenha a capacidade de ser 
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utilizado na produção de bens e serviços. Assim, a partir da definição de Mankiw é possível 

pressupor que o capital não seria representado apenas por fatores tangíveis como dinheiro, 

máquinas e terras, por exemplo, como também, por fatores intangíveis, tais como, 

conhecimento, habilidade, capacidade física etc. Neste trabalho procuramos utilizar o capital 

em seu segundo sentido. 

 

O estudo do capital social é consideravelmente recente, embora já compreenda um 

amplo leque de definições, o que pode constituir-se tanto em um ponto forte por dialogar 

com várias disciplinas e diferentes autores, como também em um ponto fraco. Como já 

afirmam os autores Durlauf e Fafchamps (apud Cuéllar e Gardy, 2009, p. 196): “não há um 

consenso com relação à definição precisa de seu conceito”. Segundo Cuéllar e Gardy 

(2009), a multiplicidade de interpretações acerca do conceito de capital social se deve em 

grande parte a maneira como foi introduzida por Coleman no seu artigo Social Capital in the 

Creation of Human Capital, no qual afirmou que: “Capital Social refere-se a certos aspectos 

das relações sociais que constituem recursos intangíveis inerentes a elas e que podem ser 

apropriados ou usados pelos autores” (1988a; S98). 

 

Vivendo em um contexto de disputa entre a visão economicista e a visão social, que 

procuravam cada uma a seu modo explicar como se daria a ação social, Coleman irá, no 

artigo supramencionado, propor um intercâmbio entre as proposições de ambas. Enquanto a 

abordagem economicista via os atores como independentes e agindo individualmente na 

maximização de seus interesses, a visão social caracterizava o ator como um ente socializado 

cuja ação era constrangida por normas e obrigações. Ele procura então conciliar as duas 

correntes afirmando que: “aquele princípio [ação racional], em conjunção com contextos 

sociais particulares, pode contar não somente para as ações de indivíduos em contextos 

particulares, mas também para o desenvolvimento da organização social. (1988a; S96) 

 

Para Coleman são dois os aspectos constituintes do capital social, a saber: as relações 

sociais e as normas e seus correlatos, tais como solidariedade e confiança. No entanto, uma das 

falhas de é não explicitar a relação causal entre ambas, ao deixar de lado a análise se são as 

relações sociais que engendram normas ou se estas são produzidas por aquelas. A nosso ver 

tal dilema, a nosso ver, caracteriza claramente uma relação do tipo agente-estrutura, a qual 

foi desenvolvida por Anthony Giddens (1984). 

 

Em seu livro A Constituição da Sociedade, Giddens desenvolveu a teoria da 

estruturação para designar a dependência mútua entre a ação humana e a estrutura social, 
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segundo essa teoria as ações humanas não são fundamentalmente determinadas pelas estruturas 

sociais, visto que as próprias estruturas resultam da ação humana. No entanto, ao fornecer as 

bases pelas quais essa ação se dará, a estrutura acaba por influenciar também no 

comportamento dos agentes. Sendo assim, pode-se afirmar que há uma relação de co-

constituição entre agente e a estrutura não havendo exatamente uma ordem de precedência. 

 

No caso dos aspectos constituintes do capital social de Coleman, considerando o acima 

mencionado, pode-se dizer então que as relações sociais e as regras se co-constituem a medida 

que se influenciam mutuamente. Pois, para se estabelecer um estatuto entre atores ou entre 

estes e instituições faz-se necessário em primeiro lugar à existência de um mínimo de diálogo 

com o outro, sem o qual o relacionamento seria impossível, e após a formação dessas regras e o 

paulatino cumprimento das mesmas a confiança entre os atores tende a ser cada vez mais 

solidificada. 

Coleman examina ainda três formas de capital social: Obrigações e expectativas, 

canais de informação e normas sociais.  A primeira depende da confiança  entre os entes, que 

poderia ser resultado de um conhecimento mútuo e do afeto entre ambos, ou de expectativas 

racionais. A segunda se refere à aquisição de informação que é fundamental para guiar a 

ação, e que pode ser obtida com base em relações sociais. E a última diz respeito às sanções 

que provém das normas sociais que permitem uma maior segurança ao prover o 

comportamento do outro ator, mas ao mesmo tempo, justamente por esse constrangimento, 

pode resultar na falta de liberdade e inovação no relacionamento dos atores. 

 

Apesar de Coleman ter sido um dos pioneiros nessa discussão, foi com Robert 

Putnam na publicação de seu livro Making democracy work: Civic traditions in modern 

Italy, que o capital social ganhou notoriedade. Nesse trabalho, que foi resultado de um estudo 

de mais de cerca de 20 anos feito na Itália, Putnam procura explicar as disparidades de 

desenvolvimento alcançadas pelo Norte e pelo Sul da Itália no seu processo de descentralização 

que ocorreu nos anos 70. 

 

Analisando o desempenho das novas regiões entre os anos 1970-1990, Putnam observa 

que as regiões do Norte alcançaram um grau de desenvolvimento maior que as regiões do Sul, 

apesar de ambas possuírem instituições similares. Além disso, a divisão de recursos e 

investimentos feita pelo governo Central no Sul foi muitas vezes maior que aquela feita nas 

regiões do Norte. Logo, era necessário para Putnam encontrar outras variáveis que 

justificassem as diferenças no desenvolvimento de cada região. Assim, ele se propõe a criar 

alguns índices para avaliar o desempenho das instituições em ambas às regiões como: habitação 
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e desenvolvimento urbano, legislação reformadora, creches, estabilidade do gabinete etc., 

constatando ao final desse trabalho que as instituições do Norte tiveram um melhor 

desempenho institucional que o sul. 

 

Para Putnam, mesmo possuindo os mesmos instrumentos institucionais, a existência de 

um capital social mais coeso entre os habitantes do Norte contribuiu para o melhor 

desempenho das instituições, o qual seria resultado de uma maior Cultura cívica. Esta última, 

por sua vez, compreenderia fatores como: Participação cívica, Igualdade Política, 

Solidariedade e Confiança e estruturas associativas. Por conseguinte, Putnam define Capital 

Social  como: “relações de confiança, normas e sistemas, que contribuem para aumentar a 

eficiência da sociedade” (2000, p. 177). 

 

A partir daí Putnam examinará historicamente quais os fatores que possibilitaram o 

desenvolvimento desse capital social no norte, observando então os tipos de regimes políticos 

que se constituíram e o modo como se deram as relações e associações entre os habitantes. 

Com base nesse exame, ele atribuirá à história a capacidade de ter gerado essas distintas 

tradições cívicas em cada região. No entanto uma das críticas feitas a Putnam se baseará 

justamente nessa afirmação, pois este estaria tomando a história como um processo linear ao 

mostrar a persistência da confiança e das relações entre os habitantes italianos através dos 

tempos. 

 

Autor do livro Capital social e sociedade civil, Francis Fukuyama é outro autor que 

analisa a ideia de capital social. Atribuindo o capital social à cultura, Fukuyama vai 

afirmar que mais importante do que as normas formais para a concepção do capital social, são 

as normas sociais e os valores compartilhados entre uma sociedade. Dessa forma, ele irá dizer 

que o capital social é: 

 
[...] um conjunto de valores ou normas informais partilhados por membros de um grupo que lhes 

permite cooperar entre si. Se espera que os outros se comportem confiável e honestamente, os 

membros do grupo acabarão confiando uns nos outros. A confiança é o lubrificante, levando 

qualquer grupo ou organização a funcionar com maior eficiência. (FUKUYAMA, 2001: 

155). 

 

Desta feita, Fukuyama argumenta que muitos autores dão um grande número de 

definições para o capital social, e muitas destas definições se referem mais à manifestação do 

capital social do que propriamente seu conceito. Nesse sentido, Fukuyama acredita que a 

confiança e as redes da sociedade civil, são conceitos similares que têm sido associados com o 
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capital social constituindo-se em epifenômenos
7
, que surgem como resultado do capital 

social, mas não constituem o próprio capital social. 

 

 

Assim, fazendo uma comparação entre as definições dos autores supracitados, vemos 

que para Coleman a confiança seria um requisito para o estabelecimento do capital social, 

enquanto para Fukuyama ela seria o resultado de valores compartilhados e Putnam toma a  

confiança  como inerente às relações onde o capital social está presente. 

 

Apesar das várias definições, todas atribuem ao capital social à capacidade de gerar 

benefícios coletivos. Fukuyama, por exemplo, analisa os benefícios gerados pelo capital social 

sob uma ótica mais econômica quando afirma que este reduz os custos de transação 

associados com mecanismos formais de coordenação, como contratos, hierarquias, regras 

burocráticas, e assim por diante. Ainda do ponto de vista econômico, Coleman também 

analisa em seu artigo os benefícios que são gerados pelo capital social no mercado de 

diamantes dos judeus em Nova York, onde um judeu pode no seu âmbito doméstico, sem 

nenhum tipo de ente fiscalizador avaliar o valor de um diamante trazido pelo seu conterrâneo. 

Este por sua vez detém total confiança naquele e através de contratos verbais conferem um ao 

outro tal responsabilidade. 

 
 
 

Do ponto de vista político, Putnam analisou o quanto a eficácia das instituições está 

também relacionada ao capital social. Quanto maior o grau de envolvimento de um povo no 

âmbito político e de formação de redes que defendam os interesses desse povo, maior será a 

influência nas decisões políticas. Uma vez que o povo é quem conhece mais de perto suas 

reais necessidades, o poder político poderá atuar não apenas com maior legitimidade, como 

também com maior eficiência. Um exemplo claro disso são os Orçamentos Participativos que 

existem em muitas cidades no Brasil, onde o povo gerencia parte do dinheiro conferido ao 

munícipio pelo governo federal, e aplica-o em áreas que consideram mais urgentes, o que 

talvez divergisse da visão de um político. Outro exemplo são os sindicatos que através da 

associação de seus trabalhadores defendem o interesse daquele grupo. 

 

Do ponto de vista social, o fato das pessoas formarem associações e cooperações 

constitui por si só um benefício, pois como afirma Aristóteles: o homem é um ser social. 

Podemos perceber, por exemplo, o quanto são proveitosas para o desenvolvimento humano as 

                                                           
7
 Epifenômeno desígna aquilo que é adicionado a um fenômeno sem exercer qualquer influência sobre ele. Fonte:  

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Epifen%C3%B3meno>  Acesso  em:  08/09/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epifen%C3%B3meno
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redes de estudo internacionais, que além de contribuir para o desenvolvimento cinetífico, 

produz, através do compartilhamento de experiências, um melhor entendimento do outro e de 

seu contexto sócio- cultural. As comunidades cristãs também fornecem uma importante base 

para o desenvolvimento de relações entre as pessoas por meio de crenças que geram um 

benefício espiritual coletivo. E como último exemplo, podemos citar os grupos de 

ressocialização de drogas, que com a ajuda de especialistas e de outros ex-usuários, adquirem 

motivação pra vencer o vício. Com isso, as taxas de crime e de furto por usuários de drogas 

diminuirão, o que por sua vez, gerará uma maior segurança coletiva entre os membros de uma 

comunidade. 

 

Entretanto, como bem afirma a autora Maria Celina D’Araújo, existem também  vários 

estudos sobre “o avesso do capital social”. Tais estudos procuram analisar as redes formadas 

por máfias e gangues, as quais também são exemplo de entidades associativas. Entretanto 

estas, na sua visão não podem nem ser denominadas de capital social, uma vez que, o poder 

nessas associações é centralizado e hierarquizado, não existe transparência nas relações entre os 

membros e essas organizações muitas vezes têm por objetivo lesar o patrimônio público e 

privado. A ideia de capital social é justamente o inverso, pois tem o intuito de gerar um maior 

benefício público. 

 

Para o cenário nacional, essa discussão se faz ainda mais importante, pois como 

podemos observar mais abaixo na tabela 2, o Índice de Confiança Social (ICS) dos 

brasileiros este ano, segundo o IBGE, caiu de maneira significativa em relação aos anos 

anteriores. O índice mostra que houve uma diminuição na confiança no brasileiro em todas as 

categorias, desde as instituições políticas até os grupos sociais, refletindo claramente o atual 

momento de instabilidade política pela qual passa o país. De todas as categorias avaliadas, o 

governo federal foi o que teve a maior perda, embora os últimos lugares continuem sendo dos 

partidos políticos e do Congresso Nacional, que representam 25 e 29 pontos respectivamente. 
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Tabela 2- Índice de Confiança dos Brasileiros nas Instituições e nos Grupos Sociais. Índice - 0 a 100. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBOPE8
 

 
  

                                                           
8 Disponível   em:   <   http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/cai-a-confianca-dos-brasileiros-nas-instituicoes- 

.aspx> Acesso: 08/09/2013 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/cai-a-confianca-dos-brasileiros-nas-instituicoes-
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3. FRATERNIDADE,  CAPITAL SOCIAL E DEMOCRACIA 
 
 
 

Ao mencionarmos a palavra fraternidade, vem-nos a cabeça uma série de conceitos 

pelas quais ela pode ser definida e pensada. Baggio (2008) apresenta logo no início de seu 

livro, “O princípio esquecido  / 1”, um rico histórico de como a ideia de fraternidade foi 

interpretada  no passado e como ela é interpretada atualmente. Sem negar o significado cristão 

contido na ideia de fraternidade, Baggio irá explanar como na Revolução Francesa a 

fraternidade atingiu um sentido mais concreto e de caráter político. 

 

A fraternidade, ao longo da história, esteve quase sempre relacionada ao meio cristão, 

onde as pessoas pelo fato de crerem em Deus como seu pai reconheciam-se ao mesmo 

tempo como irmãs. De acordo com Piero Coda (in Baggio, 2008) foi na aliança feita entre 

Deus e Israel que se deu a gênese da raiz cristã que acompanha o conceito de fraternidade. Era 

no âmbito daquela comunidade, e de acordo com os mandamentos dados a Moisés no livro de 

êxodo, o qual compõe a torá judaica, que a prática fraterna se tornava possível. 

 

No entanto, é com a morte de Jesus que a fraternidade vai alcançar o seu significado 

mais pleno, pois, a nova aliança feita por Deus através do sacrifício de seu filho iria incluir 

todos aqueles que antes não desfrutavam dela. Assim na morte de Jesus: 

 
[...] Ocorre, também a superação daquela barreira – provisória para ele – que se tinha 

instaurado pelo próprio fato de Deus ao constituir o povo da aliança, tê-lo separado dos 

demais povos. Ora, essa separação já não tem razão de ser, e a fraternidade não deve mais ser 

vivida dentro do ambiente da aliança, mas com todos. (Piero Coda, p.79 in Baggio, 2008) 

 

Com a revolução francesa como afirma Baggio (2008), “a fraternidade [adquiriu] uma 

dimensão política, pela sua aproximação e interação com os outros dois princípios que 

caracterizam as democracias atuais: a liberdade e a igualdade”. Foi nesse contexto que se deu 

o rompimento da ideia de fraternidade como exclusivamente relacionada com os preceitos 

cristãos. 

 

Entretanto, a própria revolução que encarnou a fraternidade como categoria política, ao 

desvirtuá-la do meio cristão, também a tornou restrita a um único grupo. Pois na França 

iluminista, a ideia de fraternidade era vivenciada unicamente com relação aos concidadãos e 

não se estendia para outros povos. Era uma fraternidade que cessava justamente nas fronteiras 

dos Estados (Baggio, 2008). A Revolução Haitiana foi, nesse sentido, o que Baggio chama de 

a outra face da Revolução Francesa, justamente por que: “a grande Revolução não reconhecia 
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aos negros o direito de aplicar, no Haiti, os mesmo princípios que valiam em Paris” (p. 41, 

2008). 

 

Dessa maneira, se por um lado o significado cristão da fraternidade restringia aqueles 

que não tinham a mesma fé de tomar parte dela, por outro a revolução francesa ao 

reconhecer como sendo irmão apenas o  cidadão francês, de modo que somente este  era tido 

como portador dos direitos alcançados na nova República, excluiu aqueles que não eram 

parte da nação. A proposta feita por Baggio é, então, que devemos retomar o projeto da 

fraternidade. Pois apesar de ter uma raiz cristã, é justamente da contribuição que as religiões 

deram para o homem que podemos falar hoje de liberdade e igualdade (Baggio, 2008). E, 

além disso, a fraternidade é antes de tudo a única condição humana pela qual podemos 

reconhecer o outro na sua individualidade e ao mesmo tempo tratá-lo como igual devido à 

natureza comum que compartilhamos. 

Assim, a reflexão e aplicação da fraternidade na contemporaneidade são de suma 

importância para a realização humana e política do homem. Na própria declaração dos 

Direitos Humanos, em seu artigo 1º vemos a fraternidade como essencial para que possamos 

gozar também dos outros direitos nela enunciados. É nesse sentido que Baggio aborda no 

segundo volume do livro O princípio esquecido, exemplos práticos da efetivação da 

fraternidade. Um desses exemplos é o papel primordial que a fraternidade desempenha nas 

etapas de formação dos Estados, onde a existência de laços fraternos é indispensável; outro 

caso diz respeito às transições políticas como à que ficou evidenciada em Ruanda e na 

superação do Apartheid na África. (Baggio, 2009). Hoje o exemplo mais característico se 

encontra na revolução árabe, que desde 2010 vem constituindo uma onda de protestos e 

manifestações no Oriente médio por parte daquele povo em relação aos regimes totalitários que 

vigoram nos seus países. 

 

Considerando o conceito de Capital social, podemos ver nos exemplos supracitados 

que o mesmo está intimamente presente, assim como está a fraternidade, nos movimentos 

de transição política, pois o grau de articulação e de confiança entre as pessoas devem ser os 

mais altos possíveis para que tais movimentos tenham êxito. Logo, pode-se constatar que em 

determinados contextos o capital social e a fraternidade podem atuar de maneira conjunta para 

o aperfeiçoamento da democracia. 

 

Na própria ideia de capital social, a fraternidade muitas vezes encontra-se imbuída, 

pois é necessário o reconhecimento do outro e a compreensão de que temos o mesmo 

propósito, para que juntos possamos alcançar determinados objetivos. Nesse sentido, o outro 
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passa a ser visto como importante para que eu consiga realizar algo que sem ele eu não 

conseguiria, e à medida que tais redes se constituem e alcançam êxito em seus objetivos, a 

união com o outro é vista como indispensável para a realização comum. 

 

Essas redes e associações são imprescindíveis, pois, por meio dos fins que almejam, 

são capazes de ensejar um maior intercâmbio entre os indivíduos e fomentar o conhecimento 

de que estamos ligados não apenas pela nossa natureza comum, como também por muitas 

outras questões. Assim, quanto mais enfatizamos aquilo em que somos iguais, sem, no 

entanto desconsiderar ou querer uniformizar as individualidades, fornecemos espaço para que 

aquilo que nos une se torne imperativo em relação as nossas diferenças (Baggio, 2009). 

 

Internacionalmente, questões ambientais e de Direitos Humanos, por exemplo, 

representam algumas das áreas onde apenas as ações conjuntas podem obter alguma eficácia. 

O desequilíbrio ambiental e as mudanças climáticas são talvez o ponto mais latente que 

demonstra a necessidade de cooperação,   uma   vez   que   seria   impossível   por   meio   de   

esforços   unicamente   individuais conseguirmos alterar o quadro crítico pelo qual o meio-

ambiente vem passando.  Nesse intuito é que o conceito de Governança Global
99 vem ocupando 

um lugar cada vez maior  nas  discussões  da política internacional. 

 

Com relação à democracia, sabe-se que hoje os estudos tem-se concentrado na 

avaliação da qualidade democrática. Daniela Ropelato (in Baggio, 2008), cita o conteúdo da 

ação política, o resultado da ação política e o procedimento da ação política como 

imprescindíveis para que uma estrutura institucional seja avaliada qualitativamente. Ao 

compreender a importância resultado da ação política, Ropelato propõe uma forma de 

experimentação da fraternidade por intermédio do pacto político-participativo. 

 

O pacto político-participativo detém em seus aspectos, um caráter anti-elitista, um 

diálogo transversal e um maior espaço conferido à ação social, que caracterizam claramente 

uma perspectiva mais fraterna de democracia. Sendo assim, à medida que é anti-elitista, o 

pacto fornece dignidade de participação aqueles que possuem menos recursos; por possuir um 

diálogo transversal há uma composição de interesses mais dinâmica; e por ampliar o espaço 

conferido à ação social, é gerado entre os membros da sociedade uma maior responsabilidade 

compartilhada sobre a produção de bens públicos. Assim, é baseado nesse pacto que: 

                                                           
9
 A ideia de Governança Global é utilizada para se referir à complexidade e interdependência do sistema internacional, em que 

não apenas o Estado Nacional, mas diversos atores como as OIGs, ONGs, Empresas Transnacionais e opinião pública acabam 
influenciando na sua formatação. Segundo Rosenau (2002, p.229), “o mundo é demasiado interdependente e a 
autoridade é muito dispersa, para qualquer país comandar completamente o cenário global como no passado.” (Tradução 
nossa). 
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[...] a fraternidade é capaz de expressar realmente o coração inteligente da democracia, ou seja, 

ampliar sua capacidade de harmonizar o que é autenticamente humano dentro das formas 

normativas necessárias à organização da convivência dos homens e dos povos. (Ropelato, 

in Baggio, p. 109, 2008). 

 

Para Baggio (2009), o conceito de participação indica um vínculo que leva a 

reconhecer a existência de um bem comum a toda a sociedade. Apesar de concordar com 

Schumpeter ao dizer que não existe um bem comum como dado, Baggio não nega que o 

mesmo possa existir. E é através de um processo chamado deliberação intersubjetiva, que 

Baggio viabiliza um meio de se aprimorar a democracia, ao procurar não só incluir, mas 

também conhecer o outro, mostrando então a importância da fraternidade nesse projeto. 

 

Indo além do conceito de razão comunicativa enunciado por Habermas (1994), o qual 

compreende a formação de um bem comum através de um processo argumentativo racional, 

Baggio conceberá a deliberação intersubjetiva como um meio mais eficaz para o exercício da 

democracia. A deliberação intersubjetiva, ainda difere da deliberação subjetiva, à medida que 

aquela leva a um conhecimento do outro e a uma abertura mútua. (Baggio, p. 97, 2009). Nesse 

sentido, o que Baggio chama de “participação forte” significaria: “[...] passar de uma 

deliberação subjetiva sobre o que é considerado um bem para si para uma deliberação 

intersubjetiva sobre um bem que continua a ser um bem para si, mas é, ao mesmo tempo, 

compartilhado, comum” (Baggio, p.98 2009) 

 

Em suma, com base no acima exposto, vemos que o capital social e a fraternidade 

podem estar relacionados entre si, influenciando-se ou até constituindo-se mutuamente, além de 

que ambos contribuem também para o avanço da democracia no que diz respeito a seus 

déficits. Assim, à medida que a fraternidade for incorporada no seio político e na identidade 

das pessoas, poderemos sem dúvida experimentar uma democracia mais plena, onde a política 

não será mais uma projeção dos interesses estritamente individuais ou majoritários, mas sim o 

que  nas  palavras  de  Baggio (2008) se traduziria em um interesse compartilhado. E o capital 

social, ao se tornar paulatinamente um recurso utilizado pelo próprio povo, viabilizará não 

apenas as demandas políticas deste, mas também trará a tona a importância do outro na minha 

própria realização. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 

Nesse trabalho planejou-se abordar os conceitos de capital social e de fraternidade, 
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relacionando-os com a qualidade da democracia. Tomando a contribuição dos teóricos mais 

proeminentes em cada uma dessas áreas, pudemos constatar ao longo do texto que tais ideias 

por muitas vezes podem ser complementares, ou até mesmo, constituir uma base para a sua 

efetivação plena de maneira conjunta. 

 

Ao vermos a análise empírica de Putnam dos benefícios que o capital social foi 

capaz de gerar no Norte da Itália e as constatações feitas por Coleman no mercado de diamantes 

dos judeus, e na própria convivência entre os concidadãos, podemos afirmar sem dúvida que 

para além de uma ideia, o capital social pode sim melhorar a qualidade da democracia 

contemporânea. Tanto é que o Banco Mundial tem desenvolvido relatórios e estudos de campo 

no intuito de avaliar e desenvolver o capital social nas comunidades em que atua
10

. 

 

Ademais, o capital social por ter como requisito básico a associação de indivíduos na 

busca de um objetivo comum, rompe com  o ideal exclusivamente individualista que  tem 

permeado o espaço político contemporâneo, e enseja a cooperação entre os concidadãos. Para 

cada indivíduo, o capital social ainda tem a capacidade de viabilizar um maior 

conhecimento do outro, visto que nossa relação é fundamental para a constituição de 

objetivos comuns. Assim, o outro passa a ser visto como imprescindível para que possamos 

nos realizar mutuamente. 

 

À medida que objetivos concretos são alcançados nessa relação, o sentimento de 

pertença à comunidade e de colaboração se torna cada vez maior. Tal ideia está intimamente 

associada à concepção de fraternidade, pois a lógica desta vai além de um sentimento 

solidário e compassivo com o outro, almejando constituir uma relação horizontal, onde o 

outro não é tido como inferior, mas sim como igual, simplesmente por compartilhar comigo a 

mesma natureza humana. 

 

Considerando o acima exposto, compreendemos o estudo do capital social, a difusão 

cada vez maior de redes e associações no âmbito civil, e o exercício da fraternidade, como 

mecanismos úteis no aprimoramento da democracia nos seus aspectos político, econômico e 

social. A fraternidade torna-se, nesse sentido, imprescindível para a concretização desse 

projeto, pois: “[...] assim como um homem é por sua natureza livre e igual aos outros, não 

                                                           
10 Nas próprias palavras do Banco o “Capital social é um conceito que tem implicações significativas para melhorar a 

qualidade, a eficácia e a sustentabilidade das operações (...)”. Nesse sentido, o mesmo tem desenvolvido operações que 

permitam medir e desenvolver o capital social em comunidades de países como: Albania, Serra Leoa, Filipinas e Tailândia. 

Disponível em: 

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,contentM 
DK:20193068~menuPK:418218~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html>   Acesso   em:   08/09/2013 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0%2C%2CcontentM
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podemos ser homens fora de uma condição de fraternidade” (p.128, 2009). 
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DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO– os novos arranjos democráticos 

e sua legitimidade 

 

Natália Cordeiro Guimarães 
 

 

RESUMO 
 

 

À medida que nas últimas décadas a democracia alcançou consenso sem precedentes, 

passou-se a questionar a qualidade de seu funcionamento. Além das diversas mudanças 

vivenciadas no campo teórico, modificam-se as instituições democráticas dos governos 

representativos. Essas transformações trouxeram temas inéditos para a teoria democrática. 

 

A reconfiguração da representação política traz consigo os dilemas de legitimidade do 

governo representativo. Passa-se a ter no instituto da representação um meio para aprimoramento 

da democracia através das referidas experimentações. Surge do prisma teórico, contudo, um 

problema de legitimidade: se, por um lado, a diversificação dos grupos sociais e seus direitos de 

participação vem proporcionando a ampliação da representação (um dado positivo para a 

democracia) pode haver ausência de autorização desses agentes por parte de seus representados. 

 

Discute-se, portanto, em que medida esses novos mecanismos democráticos são 

representativos – sob a perspectiva dos recentes debates sobre o tema e a consequente 

ressignificação da representação política – e de que modo suas deliberações e frutos refletem 

os desejos daqueles que deveriam por ele serem representados. 

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: legitimidade; participação; representação 

 

 
 
 
 

Durante a Guerra Fria, a concepção mais aceita de democracia era a liberal 

procedimental, que concebia a democracia como um método eficiente de autorizar a tomada 

de decisão dos políticos e legitimar suas eleições. Contudo, o fim da Guerra Fria acaba com a 

ideia de um “inimigo externo” contra o qual todos deveriam lutar, dando condições para a 

ampliação da crítica democrática que foi reforçada pelo contexto social mundial. Assim, 

embora a democracia alcançasse consenso sem precedentes com sua consolidação em diversos 

países ao redor do mundo, questionava-se a qualidade de seu funcionamento, uma vez que a 

concepção liberal conduzia a um conformismo que era incompatível com o contexto social do 

momento. Desse modo, embora se tenha buscado a manutenção do núcleo liberal 
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procedimental da democracia, optou-se por atender às crescentes demandas sociais por 

qualificação das instituições democráticas (Gutmann, 1995 como citado em Lavalle & Vera, 

2011). 

Percebe-se assim, que além das diversas mudanças vivenciadas no campo teórico, 

modificam-se também as instituições democráticas dos governos representativos, tornando 

ampla a agenda da pluralização institucional da democracia, que passa a contemplar comitês 

participativos, ombudsman, leis de transparência, ouvidorias, conselhos gestores de políticas 

públicas, orçamentos participativos, dentre outros arranjos ainda inéditos, quando da 

consolidação do regime democrático na primeira metade do século passado, bem como exige 

que se dê atenção a novos atores e a novas áreas de atuação política para compreensão da 

disputa pública de demandas distributivas por parte dos atores sociais. Discutir tais 

transformações tem profunda relevância para a teoria democrática tendo em vista que elas 

trouxeram temas inéditos para o debate. 

A reconfiguração da representação, por sua vez, traz consigo os dilemas de legitimidade 

do governo representativo. Passa-se a ter no instituto da representação um meio para 

aprimoramento da democracia, através das referidas experimentações – deixando-se, assim, 

de enxergá-lo apenas como uma linha alternativa à participação, destinada a resolver o 

problema da dimensão (ou escala) nas sociedades modernas. Surge do prisma teórico, 

contudo, um problema de legitimidade que merece atenção: se, por um lado, a diversificação 

dos grupos sociais e, consequentemente de suas demandas e seus direitos de participação vêm 

proporcionando a ampliação da representação – o que é positivo para a democracia – pode haver 

ausência de autorização desses agentes por parte de seus representados. 

O objetivo da pesquisa é discutir a importância desses novos debates dentro da 

teoria democrática, bem como analisar de que forma eles contribuem para a compreensão 

dos novos mecanismos democráticos insurgentes, os quais configuram formas 

extraparlamentares de representação. 

Busca-se, de modo mais específico, compreender o potencial dessas novas formas de 

representação enquanto promotoras do empoderamento de setores específicos cujas demandas 

estiveram historicamente à margem da ação do poder público. 

 
 

Da Participação 
 

 
Tradicionalmente, a participação é compreendida como uma série de comportamentos 

voltados para influenciar o processo político (Axford, 1997 como citado em Borba & 

Ribeiro, 2011). Diante dessa ideia, fala-se em “participação convencional”, que se materializa 
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através do voto, da participação em uma discussão política, da contribuição financeira a um 

partido ou candidato, da afiliação a um partido político, da candidatura a um cargo político, da 

ocupação de cargos públicos, entre outras formas (Milbrath,1965 como citado em Borba & 

Ribeiro, 2011). A partir dos anos 60, se passa a conceber formas “não convencionais de 

participação” como ocupação de edifícios públicos, assinatura de petições, adesão a boicotes, 

participação em greves etc. (Della Porta, 2003 como citado em Borba & Ribeiro, 2011). 

Sob a ótica de Lavalle e Vera (2011) a participação é, ao mesmo tempo, uma 

prática política, um conceito teórico com valoração a depender da corrente teórica e seu 

respectivo autor, e um procedimento institucionalizado delimitado por leis e regimentos. 

Devido a essa variedade de significados, precisar um conceito de participação se faz tarefa 

arriscada, cujo resultado será, no mínimo, impreciso. No entanto, há dois valores que 

tradicionalmente são associados à participação, que são a autodeterminação e igualdade 

política. São conceitos reciprocamente dependentes tendo em vista que é necessário que os 

indivíduos sejam dotados de uma capacidade moral que os permita formular suas próprias 

concepções e para fazê-lo suas opiniões devem ser equivalentes às demais. Essa 

interdependência faz com que a ideia de participação esteja intrinsecamente ligada à carga de 

soberania popular que a democracia denota. “Assim especificada, em função de conexões 

plausíveis, a participação acaba por trazer consigo uma carga democrática radical, quer dizer, 

uma conexão intrínseca com a raiz da democracia” (Lavalle & Vera, 2011). 

Com essa breve análise acerca da participação, o que se vê é uma constante 

transformação de suas práticas, que adquirem formas diferentes diante de cada contexto social, 

histórico e cultural. Sob essa perspectiva, a busca pela modificação das formas tradicionais de 

participação e do entendimento de seu significado está inserida num contexto em que 

corporações exercem forte domínio, em que a mídia – a serviço dos interesses particulares 

dessas corporações – manipula a formação da opinião pública e em que são notórias as crises de 

representação dos partidos políticos e também dos antigos mecanismos de representação como 

sindicatos e movimentos populares. 

Segundo os contextos em que surgem e evoluem, as novas formas de participação são 

vistas como mecanismo de otimização da prestação de bens públicos, evidenciando a 

necessidade de revisão da relação entre governo e sociedade para resolução de problemas 

locais em busca do desenvolvimento. Somente a participação dos cidadãos poderia levar a um 

atendimento satisfatório das demandas específicas que surgem com a globalização 

contemporânea. A representação política não é suficiente para fazer legítimo o processo 

democrático; é necessária a participação para promover o debate que é capaz de gerar uma 

cultura mais democrática e consequentemente otimizar a prestação de bens públicos, pois 
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somente a possível sanção manifestada nas eleições periódicas não garante que os interesses 

sociais estejam sendo promovidos (Dagnino, 2002 como citado em Milani, 2008). 

Percebe-se que os fatores apontados para a prática da participação são extremamente 

persuasivos e carregam consigo uma grande carga normativa, o que contribui para conferir-lhe 

uma espécie de caráter de autoevidência. Essa perspectiva, no entanto, deve ser analisada 

cuidadosamente, pois induz ao perigoso pensamento de que todos os benefícios da 

participação virão conjuntamente. Contudo, do mesmo modo que é diversa em suas definições é 

diversa também em sua ocorrência, podendo se dar de maneiras que representem maior ou 

menor vontade política, bem como desenho institucional mais ou menos adequado ao contexto 

em que está inserido. Assim algumas críticas têm sido feitas ao participacionismo, à medida 

que limites cruciais são apontados em seu modus operandi. O primeiro desses limites é que o 

estímulo dado à participação de diversos atores sociais nem sempre gera uma participação 

equitativa – as práticas participativas têm evidenciado que o poder no processo deliberativo por 

parte dos atores não-governamentais é limitado, sobretudo sob a alegação da “complexidade 

técnica” que envolve algumas deliberações. O segundo é que entidades não-governamentais, 

comumente, atuam somente de modo consultivo, não agindo diretamente nas negociações – 

consequentemente não garantindo a legitimidade da participação na construção do interesse 

coletivo (Milani, 2008). 

Atualmente, grande parte das novas formas de representação encontra-se 

institucionalizada na democracia brasileira, integrando a linguagem jurídica do país. Desse modo, 

a participação passa a ocorrer dentro dos “espaços participativos”. Tal ordem dos fatos acarreta 

uma importante mudança nos temas de discussão. O foco deixa de ser a implementação ou 

não das novas formas democráticas e passa a ser a sua qualidade de funcionamento, sua 

responsividade, sua accountability, bem como sua legitimidade (Lavalle, 2011). Nesse sentido, a 

literatura brasileira tem produzido muito, pois com a institucionalização das novas formas de 

representação já não se busca mais um consenso normativo acerca do valor da participação; o 

que tem se experimentado é uma vasta produção cujos objetivos são introduzir novos 

questionamentos e novos temas para o debate da teoria democrática. 

 
 

Da representação 
 

 
Até o presente momento, foram apresentadas neste trabalho as novas significações de 

conceitos já bastante discutidos em teoria democrática. Logo na introdução é colocado que 

o conceito de representação adquire novas características, deixando de significar 

exclusivamente governos representativos e passando a abranger mecanismos 
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extraparlamentares de representação (Lavalle & Vera, 2011). O conceito de participação, por 

sua vez, perde seu caráter autoevidente e deixa de ser entendido como panaceia para a 

democracia, uma vez que seu modo de operar passa a ser alvo de questionamentos. Essa 

ressignificação permite um avanço no sentido de despolarizar os termos que tradicionalmente 

eram vistos como antagônicos pela literatura. 

Esse antagonismo originou-se a partir da crítica participativa à concepção minimalista 

de democracia, que percebia a democracia como uma política instrumental e elitista. Teóricos 

como Weber e Schumpeter compartilhavam ideias de uma vida política com pouco espaço para 

a participação democrática, alegando que a democracia seria somente um instrumento para 

manter a ordem e que a população em geral seria incapaz de participar de modo satisfatório da 

vida política, devendo, portanto, eleger representantes – membros de uma elite política – que 

estivessem aptos para intervir nas questões políticas e a quem delegassem todo poder para fazê-

lo. A crítica participativa a esta corrente da democracia tratava em seu cerne do papel da 

representação e o modo como ela ocorria, o que significa dizer que ela considerava pouco 

razoável conceber a representação como mero instrumento (negando, portanto, seu valor 

normativo) e ainda mais que tivesse um caráter tão elitista ao ponto de alijar de modo tão 

veemente a participação popular. Assim, uma polarização entre os conceitos representação e 

participação se enraizou na tradição da teoria democrática, difundido a ideia de que um 

conceito implicaria a negação de outro. 

Reelaborações teóricas recentes contribuem, contudo, para certa despolarização entre 

esses dois termos, a qual ocorre na medida em que o conceito de representação deixa de estar 

exclusivamente atrelado ao governo representativo, articulando-se com o conceito de 

participação sempre que estiver significando o oposto de exclusão (Plotke,. 1997 como citado 

em Lavalle & Vera, 2011); e para que se possa falar em inclusão, é necessário que haja, por 

menor que seja, algum grau de política indireta; tanto por conta da questão da complexidade 

e extensão social, quanto por conta da necessidade de dar voz a todos os participantes dos 

processos decisórios, pois somente a representação pode garantir que não somente os 

interesses majoritários sejam representados, mas que os interesses de todos o sejam (Urbinati, 

2006 como citado em Lavalle & Vera, 2011). 

Tendo em vista os processos de crise econômica, de crise da representação partidária, 

crise do Estado de bem-estar, também entra num contexto de crise o governo 

representativo, caracterizada pelo afastamento dos eleitores, perda de centralidade dos 

partidos políticos, decadência dos sindicatos e dos grandes movimentos sociais, crescimento da 

influência da mídia na formação de opinião pública. No entanto, é necessário ter em vista 

que muito da essência do governo representativo foi mantido, como o voto, a liberdade do 
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representante e uma suposta liberdade de informação e de deliberação (Manin, 1997 como 

citado em Lavalle & Vera, 2011). 

Assim, a despolarização da representação leva a passagem da ideia de que ela seria a 

única alternativa concebível para o funcionamento da democracia, para o pensamento de que 

ela tem de fato vantagens que fazem com que deva ser normativamente defendida para garantir 

o bom funcionamento da democracia. Outra importante consequência de tal mudança foi a 

dissociação dos conceitos de representação e governo representativo, pois se passa a considerar 

que a participação na vida pública e não a simples ocorrência de eleições garante a 

manutenção da democracia nos moldes normativos em que ela deve ocorrer. 

Uma questão cara à discussão sobre representação é a sua dualidade constitutiva 

entre representante e representado, entre representação e representatividade, o que nas palavras 

de Castello et al. (2006a) significa dizer que “a mera existência da representação, mesmo que 

legalmente instituída ou respaldada por mecanismo obrigatório de autorização, não garante a 

representatividade ou correspondência com a vontade ou interesse dos representados. A 

relação entre representante e representado assume o caráter de uma conexão/desconexão a 

determinar o quão representativos são as instituições e os agentes da representação política”. 

Compreendida a relevância do caráter dual da representação, faz-se necessária uma investigação 

atenta à questão da legitimidade da representação e que deve ocorrer com a intenção de 

estabelecer quão ligadas os não estão à atuação dos representantes e às demandas dos 

representados. Assim, o debate deve continuar em torno das atuais práticas representativas e se 

elas têm cumprido esse pressuposto normativo de visar atender às necessidades dos 

representados, estando para isso, dependente deles  próprios agindo em conjunto com os 

representantes. 

 
 

Da Legitimidade 
 

 
Nas últimas décadas, a teoria democrática e sua produção literária têm dado muita 

ênfase à importância da participação popular nas decisões políticas, à formação e atuação de 

uma sociedade civil e às novas formas de representação que têm sido institucionalizadas. O que 

se percebe é uma forte valorização das potencialidades da participação “debaixo para cima” 

(Castello, Houtzager & Lavalle, 2006b), aquela em que os cidadãos, incluindo os das camadas 

sociais mais baixas participam dos debates acerca de temas políticos, contribuindo para que as 

decisões tomadas sejam as mais adequadas às demandas sociais. Contudo, poucos desses 

estudos têm se apercebido das transformações que o significado do termo representação tem 

sofrido. A questão é que não se têm dado a devida atenção ao fato de novos atores, mais 
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especificamente, atores da sociedade civil estarem atuando como representantes políticos – 

mesmo quando essa representação está institucionalizada. Assim, há poucos estudos sobre a 

interconexão dos novos significados de participação e representação. 

Alguns pontos fazem com que se compreenda porque se tem dado pouca importância a 

este tema. O primeiro deles é que se dá pouca relevância às diferenças entre as novas 

formas de representação, considerando-as como uniformes em seu modus operandi. Contudo, 

elas, de modo algum, o são. A diversificação de atores é tão grande quanto a diversificação 

das práticas. Outro ponto é que comumente a sociedade civil é vista como uma extensão da 

sociedade, de modo que não há sentido pensar que a sociedade civil agiria em desacordo com os 

interesses dos cidadãos em geral (Castello et al., 2006b). Um ponto particularmente difícil 

nessa discussão é o fato de que se valoriza muito a participação popular e a sociedade civil 

como pontos basilares para a reforma democrática. Recorrentemente, a sociedade civil é vista 

como extensão da sociedade, de modo que se espera que a primeira, obrigatoriamente, aja de 

acordo com as necessidades e interesses da segunda, havendo uma suposta conexão genuína 

entre elas (Castello et al., 2006a). Assim, questões como em nome de quem se representa, ou 

quais são os mecanismos de responsividade adotados, raramente são levantadas, caracterizando 

um problema grave para a literatura tradicional. 

A ausência de estudos sobre as novas significâncias de temas tão importantes tem 

consequências que comprometem a qualidade da reflexão sobre a democracia, pois faz com 

que questionamentos frutíferos deixem de ser feitos. Por exemplo, deixa-se de questionar se 

de fato essas novas formas de representação atuam em função dos interesses daqueles que 

supostamente são por elas representados; bem como se elas são legítimas e responsivas – já que 

não há mecanismos especificamente estatuídos para lhes conferirem tais características. 

Como foi visto, ao passo que a participação tem deixado de ser vista como um valor 

óbvio a ser defendido, pois habitualmente depositva muitas expectativas normativas com 

conteúdos os mais diversos, a representação por seu turno perde sua intrínseca relação com o 

governo representativo, tendo adquirido diversas formas, espaços e atores, que representam hoje 

experiências inovadoras de democracia. O que se tem atualmente é uma relação entre a 

participação e a representação, onde a primeira atua fundamentalmente como o núcleo 

normativo, ou seja, como o dever ser: vê-se a participação como uma prática defensável, 

pois é qualificadora da democracia; no entanto, está visão já é mais lúcida, de modo que não 

são depositadas nela todas as expectativas. É justamente aí que entra o papel da representação, 

que com suas práticas inovadoras, atua como um marco histórico e como tal, introduz novas 

questões à teoria democrática. Questões essas que estão ligadas ao valor da participação nas 

novas formas de representação extraparlamentar como orçamento participativo, conselho 
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gestor, ouvidorias, entre outros. E também, questões relacionadas ao modo como essas novas 

práticas têm lidado com o desafio de garantir sua legitimidade (Lavalle e Vera, 2011). É a 

partir dessas reflexões que devem partir os estudos atentos aos novos contextos da teoria 

democrática. 

As novas formas de representação operam de modo muito distinto da sua forma 

tradicional que é a representação parlamentar, onde estão definidos os representantes, os 

representados, o local de representação a as agendas. Além disso, na forma tradicional há 

mecanismos de accountability que garantem que os representantes possam sofrer sanções dos 

representados caso não cumpram as agendas esperadas, ou seja, os representantes são obrigados, 

por conta da instituição das eleições, a serem responsivos para com seus representados. 

Claramente podem ser notadas diferenças com relação às formas inovadoras de representação, 

que não contam com essas definições bem delimitadas. Há ainda o fato de que essas novas 

formas de representação comumente atuam em nome de grupos específicos – mulheres, 

homossexuais, negros, moradores de rua etc. – e nem sempre dão conta de atender às 

demandas da sociedade como um todo (Harriss, 2004 como citado em Castello et al., 2006b). 

São justamente essas diferenças que introduzem dúvidas quanto ao bom funcionamento dessas 

novas práticas e que evidenciam a necessidade de um olhar mais atento para elas. 

O debate acerca da legitimidade da representação extraparlamentar é particularmente 

difícil, pois ao passo que essa nova maneira de representar tem caráter fortemente democrático e 

pluralista, pois traz para a deliberação atores até então excluídos da mesma – a atuação desses 

atores era tida como sinônimo de participação (Lavalle e Vera, 2011) – ela também traz 

questões espinhosas. O fato é que a participação, sendo entendida como manifestação da 

vontade individual, não levanta dúvidas acerca de sua legitimidade, uma vez que a vontade de 

cada um é una. No entanto, quando se fala em representação, compreende-se que se fala em 

nome de alguém, suscitando a possibilidade dessa representação não garantir que de fato se 

exerça a vontade desse “alguém” que teoricamente está sendo representado. É interessante 

perceber que ao passo que as novas formas de representação surgem a partir da crítica aos 

limites da representação parlamentar, elas possuem também seus limites no que tange à 

questão da legitimidade (Houtzager & Lavalle, 2010 como citado em Castello et al., 2006b). 

Como resolver, portanto, a questão da legitimidade que está diretamente ligada a todas 

as formas de representação não-autorizadas? Sabe-se que a representação extraparlamentar 

encontra dificuldades em delimitar quem por ela é representado, ficando isto implícito, uma 

vez que essas formas inovadoras não têm autorização de seus representados para representá-los, 

pois não se sabe exatamente quem são eles. As formas institucionalizadas de representação 

extraparlamentar – como os orçamentos participativos, os conselhos gestores, as ouvidorias 
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etc. – frequentemente contam com regimentos e normas que definem os cargos e as funções 

específicas. Quando um delegado é eleito, no orçamento participativo no Brasil, por exemplo, 

ele é autorizado legalmente. Isso, no entanto, não representa uma resposta significativa para 

a questão da legitimidade, pois segundo Lavalle e Vera (2011), essa autorização, embora 

legal, não implica que haja responsividade nem accountability. Dentro desse contexto, outro 

aspecto importante é que diferentemente da representação parlamentar tradicional, onde há 

bases territoriais ligando os representantes aos representados, as novas formas de representação 

não contam com esta base, dificultando, mais uma vez, a identificação dos representados com os 

representantes. 

As diferentes organizações civis, tendo consciência da ausência de sua autorização e 

legitimidade, buscam trazer argumentos que sanem, de algum modo, essas limitações. Castello et 

al.(2006a) chamaram esses argumentos de argumentos de congruência e estão atentos às novas 

formulações dos conceitos de representação e legitimidade, bem como às atuais demandas 

democráticas. Em uma pesquisa feita com as organizações civis de São Paulo, os autores listaram 

os argumentos utilizados por estas organizações e sugeriram como eles poderiam ser 

utilizados de modo a contribuir para a teoria democrática. O primeiro desses argumentos é 

o eleitoral, que defende a realização de eleições dentro das organizações civis, pois, 

embora sejam limitadas, somente as eleições funcionam como mecanismos de sanção aos 

representantes (accountability) e estimulam a responsividade destes com os representados. 

Assim, o que se alega, é que organizações civis que contam com eleições internas asseguram sua 

legitimidade e, concomitantemente, atendem às demandas dos representados por estarem 

diretamente ligadas a eles. O segundo argumento é o de filiação; que admite mecanismos para 

manterem inter-relacionados seus membros e seus beneficiários – como a escolha da direção, 

despesas comuns, e outros mecanismos ligados a noção de afiliação. O terceiro argumento é o 

da identidade, que defende a semelhança de objetivos e interesses entre os representantes e 

os representados, de modo que não seriam necessários mecanismos de controle e sanção, uma 

vez que as semelhanças existenciais assegurariam que os interesses dos representados fossem 

conformemente defendidos pelos representantes. O quarto argumento é o de serviço, que 

justifica a representação assumida como benéfica, na medida em que presta serviços aos seus 

beneficiários, neste caso, a efetividade das ações das organizações civis tem papel relevante. O 

quinto argumento é o da proximidade, que supõe que o tradicional modo de representação 

política não é capaz de dar voz aos anseios da população por estar demasiadamente distante da 

mesma, alegando, diante disso, atuar em nome dos interesses genuínos dos seus beneficiários 

para que suas vontades sejam representadas da maneira mais autêntica possível. É 

interessante observar que segundo os autores a participação e a proximidade física 
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favorecem a relação entre representantes e representados, viabilizando algumas formas de 

accountability. Por fim, o sexto argumento é o da intermediação, que sustenta que as 

organizações civis mediam a relação entre os representados e o Estado, garantindo que os 

interesses dos primeiros sejam defendidos, essa forma de representação busca tornar o Estado 

acessível a todos, dando voz àqueles que de outro modo não seriam ouvidos. 

Percebe-se que há uma tentativa normativa no sentido de defender a legitimidade das 

organizações civis, uma vez que cada um dos argumentos apresentados atua como espécie 

de justificativa de defesa da atuação dessas novas formas representativas. No entanto, essa 

busca pela legitimidade não é a mesma que pautava as formas tracionais de representação; é 

uma busca que visa esclarecer o comprometimento das novas modalidades com a representação 

da sociedade; que visa demonstrar o estreitamento das relações entre representantes e 

representados. 

Embora todas as formas extraparlamentares de representação careçam de legitimidade, 

elas são congruentes com os novos significados de participação e representação, e são tidas 

como muito mais bem quistas que a tradicional representação política. Isto porque, embora 

haja um déficit de legitimidade, há uma aproximação muito maior com os representados, há uma 

nova forma de pensar a relação entre representantes e representados, integrando assim, 

segmentos sub ou mal representados da sociedade com os processos políticos vividos no 

âmbito do Estado. O que se tem hoje são as novas modalidades de representação atuando não 

como simples alternativa à forma tradicional de representação política, mas sim, como um 

novo patamar de intermediação entre representantes e representados (Castello et al., 2006a). 

Mesmo com a congruência com as novas significâncias de participação e 

representação e com todo potencial democrático, as novas formas representativas carecem de 

autorização e consequentemente, legitimidade. Percebe-se que há um tradeoff a ser resolvido no 

sentido de o que é mais importante priorizar: a carga normativa da legitimidade (sobretudo a 

alicerçada na forma tradicional de representação) ou o potencial democrático que as novas 

formas possuem? É a partir deste nada pacífico questionamento que devem ser pautados os 

novos debates acerca do tema. 

 
 

 
Do Orçamento Participativo 

 

 
Interessante observar que na maioria dos casos, países periféricos, como os da 

América Latina, importam os modelos democráticos institucionalizados nos países centrais, 

como os da Europa e Estados Unidos. Essa situação somente se inverte no que tange às 
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novas formas de representação, tema acerca do qual têm sido notáveis as contribuições dos 

países do hemisfério sul, em especial o Brasil, que tem atuado como enorme laboratório de 

práticas inovadoras. Seu exemplo mais notável é a experiência do Orçamento Participativo (OP), 

mas há outros que merecem destaque como a previsão constitucional da implementação de 

conselhos gestores de políticas públicas nos diferentes setores do governo. Assim, o país 

tornou-se referência mundial no debate acerca das inovações democráticas. 

Como se sabe, a agenda principal dessas novas formas representativas busca 

aumentar a participação da sociedade como um todo nos processos políticos decisórios, e 

promover a transparência e a responsabilidade dos governantes para com os representados. 

Essa agenda, em muitos países, como é o caso do Brasil, esteve diretamente ligada ao processo 

de descentralização política e financeira, o que implicou na construção de instituições 

democráticas que não se limitavam às instituições nacionais. O OP é uma dessas instituições 

e é tido como um exemplo mundial de boa governança urbana (Souza, 2001). O consenso 

quanto ao potencial democrático dessas  práticas  representativas  inovadoras,  sobretudo  nos  

países  periféricos,  é  quase  que inquestionável, ao ponto de ser defendido pelos extremos do 

espectro político. 

O OP surgiu em 1989, na cidade de Porto Alegre, sul do Brasil, na gestão de Olívio 

Dutra, membro do Partido dos Trabalhadores (PT). De modo sintético, o OP funcionava com 

a cidade dividida em regiões onde aconteciam rodadas de discussão entre a população e 

membros  do governo para deliberação das prioridades do investimento público para o ano 

seguinte. Tal modo operativo passou a disseminar-se por todo país, sendo copiado em 

diversas localidades. Embora cada uma delas funcionasse de modo distinto, tinham em comum 

alguns princípios como a deliberação acessível a todos que quisessem debater sobre temas 

políticos, definição de prioridades para serem avaliadas pelo Legislativo, existência de regras 

delimitadas e conhecidas por todos, tramitação ocorrendo a partir de plenárias até instâncias 

superiores como o Conselho Participativo que formaliza e leva até o Executivo as demandas 

sociais (Carvalho & Silva, 2006). 

Segundo Avritzer (2003), o OP é um modo de rearticular a democracia participativa 

e a democracia representativa. Tal fato se dá através de quatro elementos: 1) cessão da 

soberania pelos que a detêm enquanto resultado de um processo de representação a nível 

local – a soberania é compartilhada com as assembleias regionais e temáticas que funcionam 

baseadas em critérios participativos segundo os quais os todos os participantes tem igual 

poder deliberativo; 2) são reintroduzidos procedimentos da democracia participativa a nível 

local; 3) baseia-se no princípio de auto-regulação, ou seja, os procedimentos adotados no OP 

são estabelecidos pelos seus próprios participantes; e 4) há uma tentativa de mudar as 
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prioridades da distribuição de recursos públicos, isto é, deslocar os gastos públicos para 

atenderem preferencialmente os interesses dos setores mais carentes da população. 

Embora haja uma espécie de consenso quantos aos seus potenciais democráticos, 

algumas críticas lhe são pertinentes. A primeira delas é que a experiência do Orçamento 

Participativo surge sob a égide governamental, ou seja, é implantado pelo Estado com algum 

interesse político, o que pode colocar em xeque seu caráter plenamente democrático de 

buscar uma maior participação popular. Outra crítica a ser pensada é o fato de como as 

desigualdades sociais afetam a participação, pois o ato de participar demanda tempo e energia 

que nem sempre são disponibilizados pelas camadas sociais mais baixas. Uma terceira 

crítica é que o OP, embora seja um espaço representativo, apresenta desigualdades entre a 

população em geral e os membros do governo no que tange ao controle de informações e 

recursos, fazendo com que a participação seja manipulada pelos últimos. Outro limite quanto 

aos potenciais do OP é o fato de correntemente haver embates entre as prioridades deliberadas 

pela população e os poderes Legislativo e Executivo, quando estes últimos modificam as 

propostas elencadas pelos participantes do OP. Este é um problema especialmente  difícil  de  

ser  resolvido,  uma  vez  que  ambas  as  partes  envolvidas  emanam legitimidade – uma se 

legitima a partir do processo eleitoral e outra pela deliberação pública. Outro ponto ao qual é 

necessário que se dê a devida atenção é a possibilidade de o OP substituir o papel dos 

burocratas, bem como dos Executivo e Legislativo locais. Em resposta a este ponto, há estudos 

otimistas como o de Santos (1998 como citado em Souza, 2001) que percebem um aprendizado 

por parte dos burocratas no sentido de que eles passam a deliberar com a população leiga 

acerca das prioridades por ela elencadas. Sob este aspecto, é importante que haja um equilíbrio 

entre a democratização da burocracia e o conhecimento técnico imprescindível para qualquer 

OP (Souza, 2001). 

Todos esses limites indicam como os novos significados de participação e representação 

têm importância no atual contexto político. Isto porque, as novas práticas representativas 

transbordam os contornos das eleições, direcionando-se para o controle social na deliberação 

política. Assim, os atores sociais desempenham funções de representação consagradas de jure, 

embora sejam vivas as dúvidas quanto aos critérios que sustentam sua legitimidade (Castello et 

al., 2006a). 

Segundo Souza (2001), o Orçamento Participativo tem os seguintes componentes 

normativos: “empoderamento” dos pobres; redução do clientelismo; “empoderamento” dos 

desorganizados; aumento da representação política; entre outros que não cabem no atual 

debate. Cada um deles será brevemente analisado e questionado. 

Nos últimos anos, há uma espécie de consenso quanto ao fato do OP realmente 
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representar os pobres, no que tange à representação daqueles que não participam do processo 

decisório – os muito pobres –, há menos clareza. Em 1991 foi realizada uma pesquisa 

com 150 municípios brasileiros e o que se constatou foi que os mais pobres atentam pouco para 

questões ligadas à infra- estrutura do local aonde vivem, estando mais preocupados com a 

própria sobrevivência. Disto, o que pode inferir-se é que, embora nem sempre represente os 

mais pobres, o OP atua no aumento da inclusão de parcelas comumente excluídas dos processos 

decisórios; e promove uma modificação nas relações entre a população e o governo. Pode-se 

por em dúvida o real valor do OP também quando se trata dos limites orçamentários do 

governo, pois muitas vezes obras elencadas como prioritárias para a população não podem 

ser realizadas por falta de verba pública, levantando a questão de se de fato a deliberação 

vivenciada no OP vale a pena, já que se corre o risco da proposta não ser realizada em virtude da 

escassez de recursos. Diante de tal fato, o OP deve ser visto como um potencial lócus de 

deliberação, participação e ampliação da democracia. 

No que tange à redução do clientelismo, tem-se que o Orçamento Participativo inclui 

valores extremamente defensáveis da democracia, como a accountability, transparência, 

credibilidade etc. Além disso, o OP faz com que as comunidades dependam menos da 

proximidade e da suposta “boa vontade” de vereadores e prefeitos para terem suas demandas 

atendidas, uma vez que com o processo deliberativo, elas mesmas são capazes de elencar 

suas prioridades, mandando-as para autorização do Legislativo e do Executivo. Interessante 

também é observar que muitas reformas têm sido feitas nos desenhos institucionais para que 

sejam cada vez mais reduzidas as influencias do clientelismo e do patrimonialismo tão comuns 

em sociedades periféricas. 

No que diz respeito ao “empoderamento” dos desorganizados, há imensas controvérsias 

em torno do tema, isto porque há quem defenda que os atuais participantes das deliberações, 

antes da existência do OP já participavam de ações comunitárias (Nylen, 2000b como citado 

em Souza, 2001); mas também há quem defenda que o OP é um instrumento não elitista de 

participação, de modo que tal mecanismo aumenta as conquistas políticas, sobretudo num país 

com enormes desigualdades de poder. 

Por fim, acerca do aumento da representação política tem-se que o OP faz com que 

a população divida com os vereadores a sua principal função que é a alocação de recursos 

públicos. 

 
 

Do Orçamento Participativo em Recife 
 

 

A análise que se segue foca especificamente no mecanismo representativo do Orçamento 
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Participativo da cidade do Recife na intenção de ilustrar a revisão de literatura feita até o 

presente momento neste artigo. Para tanto, serão utilizados estudos feitos na cidade do Recife, 

situada no litoral nordeste do Brasil e que representa uma das cidades com maior tradição 

associativa a partir do Estado do país. A cidade é centro de negócios e ocupa posição de 

destaque no contexto regional e vem ganhando cada vez mais espaço nacionalmente. Com 

população em torno de 1,5 milhões de habitantes (atualizado em 2010), é ainda marcada por 

fortes contrastes sociais. Segundo Avritzer (2003), um dos principais elementos para o bom 

funcionamento do OP é uma forte tradição associativa. Diante disso, segue-se um histórico da 

cidade do Recife. 

Autores: Pimentel e Pires 

 
 

Quando implantado, o Orçamento Participativo constituiu um marco histórico no 

município, pois era tido como o ponto culminante do processo democrático que a cidade 

vinha vivenciando (Silva, 2003). Nesse período inicial, o OP continha falhas graves que 

comprometiam seu caráter democrático, eram elas: os delegados só participavam da consulta 

do pré-orçamento, ou seja, somente os secretários do governo definiam o quanto se gastaria 

para as negociações do programa; os delegados não tinham conhecimento dos critérios usados 

para se chegar ao percentual proposto nas peças orçamentárias apresentadas pelas secretarias, 

ferindo-se assim o princípio de transparência das ações governamentais; os delegados só eram 

escolhidos pelas entidades populares cadastradas na prefeitura, de modo que o cidadão comum 

não tinha possibilidade de votar em seu representante; e mais, não eram realizadas reuniões 
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periódicas. 

Na gestão de Roberto Magalhães, que se estendeu de 1997 a 2000, embora os 

cidadãos comuns tenham passado a participar das eleições para delegados, não houve uma 

melhoria efetiva em termos democráticos, pois o processo decisório se manteve, isto é, 

somente os delegados deliberavam sobre as prioridades. Ainda neste período, o OP tornou-se 

inativo, pois as negociações não foram retomadas uma vez que ainda havia obras inacabadas 

(a metodologia do programa estabelece que novas obras só podem ser executadas quando 

não houver pendências). E mais, o montante destinado às obras do OP era muito pequeno e não 

foi plenamente empregado. 

Percebe-se, então, que em sua fase inicial o programa continha muitos déficits 

democráticos oriundos especialmente do forte caráter induzido que o OP carregava, isto é, por 

estar fortemente ligado ao governo e dele depender para ampliação da deliberação, o OP ficava 

a mercê da vontade política hegemônica. Diante disso, a conclusão que o autor propõe é que 

neste primeiro período, o programa não promoveu a inversão de prioridades, uma vez que não 

coube a população a deliberação acerca da alocação de recursos públicos. 

Em 2001 foi anunciado o novo Orçamento Participativo, sob a promessa de um 

governo radicalmente democrático. Com a gestão de João Paulo, o OP teve seu desenho 

institucional modificado inspirado no modelo de Porto Alegre, ampliando-se o espaço de 

participação da população em geral. Com essa reforma, modifica-se o papel dos delegados: 

as prioridades são definidas pela comunidade antes da eleição para delegado; nesse modelo, 

os delegados eleitos fiscalizam a execução das obras a serem realizadas. Confirmou-se 

também a possibilidade do cidadão comum – aquele que não está vinculado a nenhuma 

entidade popular – deliberar sobre os temas públicos. 

Segundo a Prefeitura do Recife (http://www2.recife.pe.gov.br/), o OP é “um 

importante espaço de debate e definição dos destinos da Cidade. Nele, a população decide as 

prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos 

do Orçamento da Prefeitura. Proposta radicalmente democrática: resgate da cidadania do povo; 

criação de uma esfera pública não estatal (co-gestão da cidade e controle social sobre o 

Estado); participação universal; auto-regulamentação do processo; e transparência 

administrativa”. Ainda de acordo com o site da Prefeitura, o OP no Recife funciona do 

seguinte modo: 1) A população credencia as ações – a população se organiza em grupos, 

indica duas ações em áreas diferentes e credencia na prefeitura em formulários próprios; 2) 

Participação nas plenárias regionais – a população vota em obras e serviços já credenciados, 

além de eleger delegados para formar os fóruns do orçamento participativo; 3) Urnas 

eletrônicas – a as 10 ações mais votadas nas plenárias regionais são disponibilizadas nas urnas 

http://www2.recife.pe.gov.br/
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eletrônicas e podem ser votadas por todos que se identificarem e não tenham votado nas 

plenárias regionais; 4) Plenárias temáticas - as plenárias temáticas são espaços de discussão e 

votação em políticas públicas setoriais; 5) Votação na internet – as mesmas ações 

disponibilizadas nas urnas eletrônicas estarão no site para votação; e 6) Fóruns e COP – os 

delegados são empossados e se elege o conselho de orçamento participativo. 

Tendo sido esclarecido seu histórico e seu atual modo de funcionamento, serão tratadas 

na sequência as críticas que podem ser feitas ao OP de Recife, assim como seus potenciais. 

Retomando as críticas já apontadas à instituição do Orçamento Participativo, tem-se que ele é 

um mecanismo que surge sob a égide governamental. Quanto a este ponto, o caso do OP do 

Recife não é diferente, no entanto, o que se pode notar, é que ao longo dos anos, sobretudo dos 

últimos dez, o governo tem demonstrado vontade política no que tange ao aumento 

participação da população no OP, bem como tem feito esforços para adequar seu desenho 

institucional para que a inclusão seja possível. A segunda  crítica  é  quanto  ao  modo  como  as  

desigualdades  sociais  afetam  os  resultados  das deliberações do OP. No que tange a esse 

ponto, as pesquisas analisadas neste artigo não apresentam dados claros. No entanto, o que se 

pode notar é que, no Recife, o OP tem representado um importante mecanismo de inversão 

de prioridades, ou seja, tem sido feitos investimentos em áreas carentes e longe do centro, onde 

até então isso não ocorria. Assim, sob esse aspecto, embora não se possa precisar se o OP tem 

atendido as mais pobres, sabe-se que ele tem, de modo geral e relativamente satisfatório, 

atendido às necessidades da população. A quarta crítica apontada no trabalho ao programa se 

referia às diferenças de poder entre os membros do governo e a população em geral. Nesse 

sentido, tem-se que a prestação de contas à sociedade (obras que foram realizadas, planilhas 

com gastos, obras a serem realizadas, cronograma de atividades etc.) é feita de modo muito 

superficial (Melo, 2009) durante as reuniões e muitos dos presentes ficam dispersos durante 

este momento (Pimentel & Pires) e (Silva, 2003). Tal conduta pode inferir que a falta de 

transparência faz com que o controle social seja menor, deixando a população com menos poder 

do que o governo. Outra crítica feita ao modus operandi do OP é quando as prioridades 

elencadas pela população nas plenárias sofrem alterações pelo Legislativo. Esta é de fato uma 

ocorrência comum. Houve um caso em que uma obra que aparece em terceiro lugar nas 

votações acabou sendo executada antes de outras que, muitas vezes por vários anos 

consecutivos, estiveram em primeiro lugar (Pimentel e Pires). Esse tipo de fato pode suscitar a 

possibilidade de influência da prefeitura no processo. No entanto, o mesmo estudo que 

constatou tal fato, sugere que a quebra da ordem de prioridade de execução das obras ocorre 

por motivos como a inclusão da obra em um convênio federal ou simplesmente por questões 

técnicas. Segundo Melo (2009), “a região que obteve maior investimento no período de 2001-
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2007, foi a RPA 05, porém em participação ficou em terceiro lugar, em números absolutos. 

Outro exemplo é a 02, região com maior quantidade de obras realizadas, porém, em 

participação, ocupou o penúltimo lugar em números absolutos. Em vista disso, podemos 

inferir que o compromisso do governo em relação ao atendimento às demandas da população 

não se traduziu no elemento principal de influência para a participação no OP”. A última crítica 

feita ao OP é quanto à substituição do papel do governo pelo OP - o papel de deliberar a 

cerca da alocação de recursos públicos. Nesse sentido, o que se constata é que na fase 

pós- implantação do OP, muitos vereadores foram contra tal ideia, no entanto, hoje já não 

resistência ao programa, provavelmente porque os vereadores têm poder de decisão sobre a 

porcentagem destinada ao orçamento que não passa pela votação no OP e que destinam à obra 

que escolherem. 

Quanto às potencialidades do OP temos que, no Recife, no que diz respeito ao 

“empoderamento” dos pobres, as pesquisas utilizadas neste artigo não permitem que sejam 

feitas conclusões muito precisas a este respeito. No entanto, é inquestionável o fato do 

programa ter trazido investimentos para as áreas mais pobres e menos centrais, ou seja, houve, 

sem dúvida, uma inversão de prioridades que atendeu às demandas da população. Quanto ao 

potencial de reduzir o clientelismo, o OP recifense tem apresentado resultados positivos, pois 

as comunidades, à medida que elencam as obras que são prioridades para elas e o governo, 

este assume o compromisso de executá-las (embora saibamos que há atrasos na execução das 

obras ou priorização de uma em detrimento de outra). Elas passam a não depender da 

vontade dos políticos, pois a obrigação de executar a obra está assegurada por um processo 

legal. Quanto ao “empoderamento” dos desorganizados, os resultados já não são tão positivos, 

uma vez que ainda é predominante a participação de cidadãos ligados a entidades populares, os 

cidadãos que não pertencem às mesmas ainda são minoria. No entanto, tem havido aumento 

em sua participação, o que é considerado um dado muito positivo para o processo de 

representação e consequentemente de democratização. Por fim, no que tange ao potencial de 

aumentar a representação política dos cidadãos, há quase que um consenso entre as constatações 

das pesquisas analisadas apontado para os grandes índices de participação no OP em Recife, o 

que indica um fato muito positivo: os cidadãos se têm feito representar através de outra 

instância que não a parlamentar – no caso através dos delegados do OP 

– e têm participado de modo menos óbvio – através das deliberações durante o processo de 

escolha. 
 

Após todo debate teórico apresentado no artigo, o que se pode concluir é que os 

novos significados dos termos participação e representação têm consequências muito 

importantes para os resultados da democracia atual, uma vez que introduzem novos 
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significados às formas de representação extraparlamentar, e suscitam questionamentos acerca 

do funcionamento dos mesmos 

– questões ligadas à autorização, accountability, legitimidade etc. – que produzem debates 

teóricos importantíssimos que podem guiar os novos caminhos da democracia. 

 
A análise do notável mecanismo do Orçamento Participativo, neste caso 

especificamente o da cidade do Recife, serviu para demonstrar a pertinência das questões 

levantadas pelos novos significados da participação e da representação. Ela demonstrou a 

necessidade de melhorias na prestação de contas à população, na transparência do processo, 

no tempo de execução das obras (que comumente sofrem atrasos) e no entendimento da 

população acerca do funcionamento do OP. Embora tenha havido um grande aumento no 

número de cidadãos participando do OP, essa participação ainda está muito ligada aos interesses 

particulares dos indivíduos. No entanto, a criação dos fóruns temáticos que abre espaço para 

temas que englobem a cidade como um todo, promovendo deste modo uma conscientização da 

população. As próprias plenárias onde ocorrem as deliberações têm forte caráter educativo, pois 

estimulam a participação popular, aumento do controle social, fazendo com os indivíduos se 

enxerguem como transformadores de suas realidades. 

 

Assim, a constatação que se faz e que pode ser ampliada às outras formas de 

representação extraparlamentares é que os novos conceitos de participação e representação, e 

como ele se conecta com a questão da legitimidade, estimularam debates cujo papel é 

central para identificação de questões que podem contribuir para qualificar da democracia. 

Embora esse debate representação, participação e legitimidade seja repleto de conflitos, ele 

deve servir como ponto de partida para se pensar os novos rumos da democracia; caminhos que 

apontem para uma participação menos óbvia, para uma representação que vá além do governo 

representativo e para uma legitimidade que não se constitua num ato inicial de autorização, 

mas que seja fruto de resultados efetivos em prol da sociedade 
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DEMOCRACIA DA MULTIDÃO E MOVIMENTOS SUBVERSIVOS 
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Resumo: O presente trabalho analisa os recentes protestos sociais, as misérias 

fomentadas pelo capitalismo e a necessidade de pensar novas alternativas para a práxis 

revolucionária. As críticas à desigualdade social e ao modelo representativo possibilitam um 

retorno a tradição marxista e a necessidade de contextualizá-la às novas conjunturas sociais. 

Nesse sentido, adotamos como marco teórico o pensamento do filósofo e político italiano 

Antonio Negri, que partindo do  método dialético marxiano realiza importantes considerações 

acerca do século XXI. 

 
Palavras-chave: desigualdade; revolução; poder constituinte 

 

 
 
 
 

1. “Proletários de todos os países, uni-vos!” 
 

 
“A desvalorização do mundo humano cresce na razão direta da valorização do mundo das coisas.” 

2
 

 

 

Em 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, com o pressuposto 

teórico que “a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história 

das lutas de classes.”
3 

Houve na sociedade moderna, entretanto, uma radicalização do 

antagonismo de classe, em virtude da ascensão da burguesia em detrimento da expropriação da 

força produtiva do proletariado. Segundo estes filósofos, a burguesia revolucionou as relações 

sociais e demonstrou o que a atividade humana é capaz de realizar na sociedade mundial. 

Dessa forma, são inegáveis os impactos promovidos por esta classe e os vínculos globais 

decorrentes da internacionalização dos mercados e das pessoas. Nesse sentido, a burguesia 

“criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito.”
4

 

Por outro lado, desencadeou profundas desigualdades globais e uma exploração 

cínica e brutal dos seres humanos. A internacionalização do trabalho e as condições desumanas 

decorrentes do modo capitalista de produção provocaram diversas insurgências e lutas operárias 

para a garantia de melhores condições laborais, como as lutas pela redução da Jornada de 
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Trabalho em 1836-1838, a grande greve de Paris em 1840 e a crise econômica inglesa em 

1847. É neste contexto de hostilidade à classe operária que é publicado, em Londres, o 

Manifesto do Partido Comunista, o qual tinha sido encomendado pela Liga dos Justos- 

organização conspirativa, ativamente comprometida com a construção de uma alternativa ao 

mundo de desigualdades e opressão existente. O texto ratificava a idéia de que a grande 

revolução vinha nas asas do tempo, por isso era importante a publicação de uma carta 

programática com os ideais políticos e sociais dos comunistas, já que o mundo vivia em 

constantes insurgências, porém sem um ideal político comum. É interessante mencionar que a 

Liga dos Justos com o passar dos anos se transformou na Liga Comunista. Afinal, o projeto 

de Marx não era apenas alcançar a justiça- palavra tão violentada ainda hoje pelos juristas- 

ele desejava mais, pleiteava a construção de uma sociedade sem classe: o comunismo. 

As idéias de Marx e Engels tiveram grande relevância na conscientização 

política dos indivíduos, uma vez que ficou evidenciado que o trabalho subordinado e alienado 

não criava apenas os objetos; ele transformava o próprio trabalhador em mercadoria, isto é, o 

operário ficava mais pobre à medida que produzia mais riqueza. Nesse momento, há uma 

intensa atuação dos sindicatos na luta dos trabalhadores e a compreensão dos comunistas que o 

verdadeiro resultado de suas lutas não era o sucesso imediato, mas a união crescente e o 

fortalecimento da classe proletária. O final do Manifesto Comunista, portanto, pode ser 

entendido como um convite à participação dos trabalhadores de todos os países para sepultar 

definitivamente o modo de produção capitalista. 

As críticas de Marx à sociedade burguesa demonstram o diferencial do seu 

pensamento em relação às demais filosofias da época. A Revolução Francesa, por exemplo, 

propiciou diversas interpretações para os estudiosos. Kant ficou seduzido pelo progresso 

racional e histórico conquistado pelos seres humanos. Hegel, por sua vez, enfatizou a figura do 

Estado como símbolo de libertação dos indivíduos. Marx, porém, fez uma leitura 

diferenciada entendendo a ascensão da burguesia como a radicalização do antagonismo de classe 

e o Estado como instrumento de dominação. Para os comunistas seria uma contradição pensar a 

realização da liberdade humana no capitalismo. Em 1843, o jovem Marx ao publicar o livro 

“Crítica da filosofia do direito de Hegel” já apresenta de forma ainda introdutória as idéias 

sobre o papel revolucionário da classe proletária. Segundo ele, a emancipação humana seria 

construída através: 

 

 
 

Da formação de uma classe com grilhões radicais, de uma classe da sociedade civil 

que não seja uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja a dissolução de 

todos os estamentos, de uma esfera que possua um caráter universal mediante seus 

sofrimentos universais e que não reivindique nenhum direito particular porque contra ela 

não se comete uma injustiça particular, mas a injustiça por excelência, que já não possa 
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exigir um título histórico, mas apenas o titulo humano (...). Uma esfera, por fim, não 

pode se emancipar sem emancipar todas as outras.
5
 

 

 
As crises cíclicas do capitalismo reiteram as idéias defendidas por Marx acerca 

do crescimento da pobreza e do subconsumo da população. Entretanto, não podemos “tomar a 

crítica de Marx de forma descontextualizada, tentando projetá-la diretamente sobre o Estado e a 

sociedade do nosso tempo”
6
. As relações globais e as migrações foram intensificadas, logo 

“não podemos restringir a um discurso obreirista uma sociedade em que os excluídos e os 

clandestinizados são maioria.”
7 

Com base nisso, alguns teóricos marxistas, acreditam no 

surgimento de novos sujeitos revolucionários para além dos operários das fábricas. No entanto, 

para pensar além de Marx temos que voltar a seus ensinamentos. 

 
 

2. Os novos coveiros do capitalismo 
 
 

“A nossa época é, dizem, o século do trabalho; de 

fato, é o século da dor, da miséria e de 

corrupção.”
8
 

 

 
 

No início do século XX, Franz Kafka descreveu o homem moderno na figura 

do caxeiro-viajante Gregor Samsa no clássico literário- A Metamorfose. O personagem central 

Gregor não tinha nada, exceto a jornada repetitiva do trabalho de onde vinha o sustento de toda 

a família. Em certa manhã, porém, Samsa acorda e percebe que se transformou em um inseto 

monstruoso. 

Impossibilitado de trabalhar e sendo desprezado pelos seus pais, ele passa a 

refletir sobre sua condição de inseto e chega à conclusão que antes o trabalho o escravizava, 

porém sua família o respeitava, já que arrecadava renda para todos. Com a transformação, ele 

não podia mais exercer qualquer profissão, o que desencadeou uma repulsa afetiva da família 

para com Gregor. A solidão que leva Samsa à morte é motivada, dentre outras maneiras, pelo 

desprezo das pessoas e pela impossibilidade de trabalhar. Nota-se que o trabalho não 

significava, para ele, um sentimento vivo de plenitude humana, mas apenas a representação de 

um dever- o sustento das pessoas ao seu redor. A literatura kafkaniana possibilita várias 

interpretações críticas sobre o livro “A Metamorfose”,  no  qual  fica  visível  a  precarização  do  

trabalho  e  a  alusão  a  algumas  ideias mencionadas por Marx no Manifesto Comunista, dentre 

                                                           
5
 MA RX ,  K a r l .  C r í t ic a  da  f il os of i a  d o  di r e i t o  de  He g e l .  Tr a d .  Ru ben s  E n d er l e  e  Le on a r d o  d e 

D eu s. 2 . E d . Sã o Pa u l o: B oi t em p o, 2 0 1 0 , p . 1 5 6 . 
6 SA N T O S,  G u st a v o  Fer r ei r a .  A  cr í t i ca  d e  Mar x  a o  c on cei t o  l i b er a l  d e  d ir ei t os  h u m an os.  In :D 

i r e i t o e ma r xi s m o: t e ndê nc i a s a t ua i s / or g E n zo B el l o. . . [ E T a l . ]. – C a x i a s d o Su l , RS: Edu c s, 2 0 

1 2 , p . 1 1 3 . 
7
 LIRA, Fernanda Barreto. A Greve e os Novos Movimentos Sociais. São Paulo: LTr, 2009, p. 109. 

8
 LAFARGUE, Paul. O Direito à Preguiça. São Paulo: Editora Claridade, 2003, p. 14. 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 198 

elas, a estrutura familiar burguesa baseada no capital e a alienação do trabalhador. 

Na atualidade, há novas formas de deteriorização do trabalho decorrentes da 

revolução tecnológica, o sociólogo Ricardo Antunes ressalta a constituição dos 

“infoproletários”- trabalhadores da área informacional, inovadores na forma de realizar o 

produto final, porém arcaicos na forma de sujeição ao capitalismo. Na contemporaneidade, há 

muitos “Gregor Samsa” na condição de operador de telemarketing vivendo sob um controle 

absoluto e uma rotina privada de socialização e pautada no cumprimento de metas cada vez 

mais impossíveis de serem cumpridas por seres humanos. O fator desemprego, entretanto, é o 

que possibilita a rotina trágica enfrentada pelos trabalhadores, cujo propósito é evitar ser 

classificado como “inempregáveis”
9
. Dessa forma, a contradição se agrava na sociedade 

capitalista, uma vez que os trabalhadores não são explorados apenas no ambiente de trabalho, 

quando criam ou produzem, mas são explorados diariamente também pela sua incapacidade de 

criar. Por isso, o filósofo esloveno Slavoj Zizek entende 

 
 

esse novo desemprego estrutural como uma forma de exploração – explorados não 
são apenas os trabalhadores que produzem mais-valia apropriada pelo capital, mas 
também aqueles que são estruturalmente impedidos de cair no vórtice capitalista do 
trabalho assalariado explorado, inclusive regiões e nações inteiras. Então como devemos 
repensar o conceito de exploração? 

10
 

 

 

A configuração da sociedade capitalista desconstrói os sonhos do trabalho livre 

e emancipatório, além de propiciar medo entre os trabalhadores, já que podem ser banidos do 

mercado de trabalho a qualquer momento. Nessa direção, o texto de Kafka nos possibilita 

sugerir que Gregor Samsa perdeu sua condição humana, principalmente, quando se submeteu à 

exploração diária do trabalho, com base nisso a sua transformação em inseto foi apenas a 

materialização dessa perda. Há, hoje em dia, muitas pessoas que igualmente a Gregor sentem-se 

subjugados no capitalismo. Exatamente por isso, precisamos nos conscientizar que: 

 

 
 

[...] não lutamos como classe trabalhadora, lutamos contra ser classe trabalhadora, 

contra ser classificados. [...] A luta não surge do fato de que somos a classe 
trabalhadora, mas do fato de que somos-e-não-somos classe trabalhadora, de que 
existimos contra-e-mais-além de sermos classe trabalhadora; de que eles tratam de 
ordenar-nos e comandar-nos, mas nós não queremos ser ordenados nem comandados; de 
que eles tratam de separar-nos do nosso produto e do nosso produzir e da nossa 

humanidade e de nós mesmos e nós não queremos ser separados de tudo isso.
11
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Por outro lado, é importante ressaltar que para alguns filósofos a revolução 

informacional, não apenas trouxe mais exploração, ela desencadeou a possibilidade de 

socialização dos saberes e um desejo de mais cooperação e comunicação entre os 

trabalhadores. Para Negri e Hardt, por exemplo, as novas formas criativas de trabalho imaterial 

representam, antes de tudo, a alternativa de revolucionar o modo capitalista de produção, uma 

vez que o trabalhador reconhece sua subjetividade como o elemento essencial na produção 

coletiva de riqueza. 

 

2.1 Para além de Marx 
 

"Ler O Capital não será suficiente se não soubermos ler também os sinais da rua."
12

  
 

 

 

A sociedade do século XIX não é igual à do século XXI. As formas de trabalho 

não são as mesmas. O proletariado não parece ser a única classe capaz de revolucionar o 

capitalismo. Como re-ler Marx, então? É nesse caminho que destacamos o pensamento 

marxista do filósofo italiano, Antônio Negri, que analisa a teoria de Marx sob a égide da nova 

conjuntura social. Para ele, 

 
[...] à medida que a história avança e a realidade social se transforma, as velhas 
teorias deixam de ser aplicáveis. Precisamos de novas teorias para a realidade. Para 
seguir o método de Marx, assim, devemos nos afastar das teorias de Marx, na 
medida em que o objeto de sua crítica, a produção capitalista e a sociedade capitalista 
como um todo mudou. Em termos simplificados, para seguir os passos de Marx temos 

realmente de ultrapassá-lo, desenvolvendo, com base em seu método, um novo aparato 
teórico adequado à nossa atual situação.

13
 

 
 

Com base nisso, Negri constrói sua teoria tendo como inspiração os 

componentes primordiais do método de Marx: a tendência histórica, a abstração real, o 

antagonismo e a constituição da subjetividade. O presente trabalho apenas introduz breves 

noções do projeto teórico de Negri acerca do trabalho imaterial, da multidão e do amor político. 

Com o propósito de demonstrar que: 

 
[...] as grandes lutas antifascistas das décadas de 1930 e 1940, e das numerosas lutas 

de libertação da década de 1960 até as de 1989, as condições da cidadania da 

multidão nasceram, se espalharam e se consolidaram. Longe de derrotas, as revoluções do 

século XX fizeram avançar e transformaram os termos do conflito de classe, propondo as 

condições de uma nova subjetividade política, uma multidão insurgente contra o poder 

imperial. O ritmo estabelecido por esses novos movimentos revolucionários é a batida de 

uma nova era, uma nova maturidade e metamorfose dos tempos.”
14
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A sociedade industrial foi revolucionada pelo capitalismo informacional. As 

fábricas tornaram-se nômades. Em certo sentido, elas contrariam a lógica, pois estão e não 

estão em uma localidade fixa. Nada impede que o trabalhador, em um dia comum de serviço, 

vá à fábrica e ela esteja fechada, tendo se transferido para outro país. O capitalismo hegemônico 

possibilitou a brutal exploração global do mundo do trabalho, uma vez que as fábricas migram 

para os paraísos fiscais e onde encontram mão de obra mais barata. Se os trabalhadores fazem 

greve no país A, elas migram para B onde poderão lucrar mais e evitar ações trabalhistas, 

assim segue a devastação do ser humano. Por outro lado, na sociedade pós-industrial, a 

produção fabril não se configura isoladamente como a única forma de trabalho, convivendo, 

por exemplo, com o trabalho imaterial característico dos novos tempos. Para Negri e Hardt “o 

trabalho imaterial é entendido como aquele que produz um bem imaterial, um produto cultural, 

conhecimento ou comunicação”.
15 

Este tem uma relevância no mundo contemporâneo por 

diversas razões, em especial, por possibilitar o surgimento de uma nova classe revolucionária, a 

multidão. Nessa perspectiva, o filósofo italiano entende que: 

 
 

La única base posible reside em los movimentos globales de poblaciones y em su 
rechazo de las normas y reglas globales de la explotación. Llevar la rebelión al terreno 
del espacio social global en um plano cosmopolítico significa pasar por la 
profundización de las resistências locales em las redes sociales productivas, em las 
banlieues, las metrópolis y en todas las redes que conectan el proletariado en su 

proceso de formación de la multitud. Construir el espacio público global exige que la 
multitud, em su êxodo, cree las instituciones que pueden consolidar y fortalecer las 

condiciones antropológicas de la resistência de los pobres.
1616

 

 

 
Enquanto no século XIX, Marx depositou na classe proletária a expectativa de 

destruição do capitalismo, para Negri a nova sociedade desencadeou a formação de novos 

atores participativos e insurgentes; a multidão, portanto, seria capaz de destruir definitivamente o 

império do capital. Nota-se, por conseguinte, que o conceito de multidão designa um sujeito 

social que não se baseia na unidade, mas sim no respeito às diferenças agindo em conjunto com 

base em interesses comuns. Com esse fundamento, Negri critica o modelo político representativo 

e a idéia de unicidade soberana e governamental. Conseqüentemente, anuncia a democracia da 

multidão como paradigma contra a guerra, na medida em que a multidão ao se autogovernar 

cria efetivamente um estado de felicidade duradouro. A força da multitude é a única capaz de 

banir as desigualdades sociais e criar um novo mundo cujo produto não seria o ódio da esfera 

privada, mas o amor comum. Segundo Negri: 
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El amor compone singularidades, como temas de uma partitura musical, no como 
unidad, sino como uma red de relaciones sociales. Reunir esas dos caras del amor - la 
constituición del común y la composición de singularidades - es un desafio central para 
comprender el amor como um acto material y político. 

17
 

 

 
 

As críticas de Negri e Hardt ao neoliberalismo são importantes para pensar 

novas possibilidades de constituição política e social. O objetivo destes filósofos, porém, 

não é criar receitas fabricadas e comercializáveis, mas contribuir para um pensamento crítico 

em relação à sociedade capitalista. Foi com base nessa filosofia anticapitalista que Negri 

participou do Fórum Social Mundial apresentando seu ponto de vista sobre as novas alternativas 

à crise atual. 

 

3. O mundo comum dos Indignados 
 

“Eu desejo a todos, a cada um de vocês, que tenham seu motivo de indignação.”
18

 

 

 

Em 1989, o filósofo e economista Fukuyama, idealizador do governo Reagan, 

ficou conhecido ao defender “O fim da história”, por sua vez, Margaret Thatcher, em 1994, 

afirmou que “ela e Reagan ajudaram a demolir o comunismo.” Na atualidade, porém, estes 

pensamentos foram invalidados. Em primeiro lugar, com a crise de 2008 ficou manifesto que 

o Capitalismo não é a última, muito menos, a melhor das formas de organização econômico-

social. Por sua vez, a dama de ferro não destruiu o comunismo enquanto hipótese 

transformadora
19

, ela desencadeou a política neoliberal no mundo e acelerou a falência 

autofágica do capitalismo. 

As resistências e protestos da multidão estão cada vez mais organizadas e 

sofisticadas como ficou visível, por exemplo, nas Revoluções árabes e no movimento dos 

indignados. Se o conceito clássico de comunismo se define pela auto-gestão social e pela 

inexistência de classes sociais, de propriedade privada e de Estado, é inquestionável a conclusão 

de que o comunismo não existiu na URSS. A idéia do comunismo volta a ser debatida nos 

tempos atuais, sobre isso Zizek esclarece que: 

 
nós não somos comunistas, se o comunismo significa o sistema que merecidamente 

entrou em  colapso  em  1990  (...).  Nós  somos  comunistas  em  um  sentido  apenas:  

nós  nos importamos com os bens comuns – os da natureza, do conhecimento – que estão 

ameaçados pelo sistema.
20
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Fica visível que a ação neoliberal não apenas gerou fortes reações, mas 

também indignações e manifestações. No funeral de Thatcher, os 4 mil policiais para patrulhar 

as ruas de Londres durante o cortejo fúnebre não impediram diversos protestos. As pessoas 

demonstraram mensagens de repúdio ao legado de Thatcher com os cartazes: “o resto de nós na 

pobreza” e “não quero pagar o funeral do meu bolso” (esses eram os mais contidos). É com 

base nessa potência de resistência do ser humano que Negri propõe a organização revolucionária 

da multidão. 

Um evento recente também marcou os noticiários internacionais. No Bahrein, 

uma pequena monarquia do Golfo Pérsico, cuja violação aos direitos humanos é diária, os 

ativistas pró- democracia foram às ruas protestar contra a realização da Fórmula 1 no país. A 

indignação dos ativistas buscava ressaltar a manipulação política do governo ditatorial de 

Bahrein que pretende propagar uma normalidade que não existe. Afinal, o país está guerra. 

Enquanto as pessoas estão lutando por mais liberdade e garantia de direitos humanos, o chefe 

da F1, Bernie Ecclestone, os acusava de terrorismo. É claro que os patrocinadores da Fórmula 

1 não estão preocupados com a situação ética e política de Bahrein, nem das violações aos 

direitos humanos. Infelizmente, o que move os empresários são os lucros arrecadados. Portanto, 

revolucionar a lógica do capital é preciso. 

O que pensar dos protestos que estão ocorrendo no Brasil desde junho? Como 

interpretar a multiplicidade de insatisfações que vai muito além das reivindicações do 

movimento “passe livre”? O gigante que acordou é a multidão revolucionária? Como o poder 

midiático cria barreiras à transformação social? Seria salutar uma reforma política por meio de 

uma Constituinte? Esses questionamentos manifestam o mal-estar na política (modelo 

representativo); econômico (desigualdades no capitalismo); jurídica (ordem que legitima 

interesses da classe dominante). 

 

 

3.1 O direito à tinta vermelha 
 

“Pobre de mim que vim do seio da burguesia. Sou rico, mas não sou mesquinho. 

Eu também cheiro mal.” 

(Cazuza- música Burguesia) 
 

 
Como transformar essa indignação em revolução? O direito poderá auxiliar a 

emancipação social ou teremos que pensar em um contra-direito insurgente? Seria o poder 

constituinte mencionado por Negri? 

 

É importante destacar que a geração que viu a queda do muro de Berlim e que 

dizia não acreditar mais na possibilidade revolucionária, efetivamente quebrou o mundo 
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institucional e financeiro, além de desencadear revoltas e ocupações por todo o globo. Como 

afirma Vladimir Safatle, 

 
Para essa geração, não era possível que o futuro fosse diferente do presente. Ela 
não acreditava, em hipótese nenhuma, na capacidade de transformação da participação 
popular, considerava isso chavão ideológico no limite do ridículo. Como assim 
participação popular? Isso não existe mais! Manifestações, isso não existe mais! [...] 
Exatamente essas pessoas que ouviram e acreditaram em tal discurso há vinte anos e que, 
como eu, estão hoje perto dos quarenta anos foram trabalhar no sistema financeiro e 
conseguiram criar uma crise maior que a de 1929, da qual ninguém consegue sair. 

21
 

 

 

As gerações mais velhas e os jovens estudantes viram as múltiplas insurgências 

no ano de 2011- desde a queda das ditaduras na África, passando pelas greves gerais na 

Europa, a ocupação de Wall Street e os levantes na América latina. O movimento anti-

capitalista se espalhou pelo globo, com o sloogan “somos os 99%”. É importante destacar que o 

“viés anarquista existente nos movimentos, mesmo que não seja explicitado na teoria, choca-se 

com o programa reformista e regulacionista  do  capitalismo,  como  se  vê  no  manifesto  dos  

Indignados  espanhóis”.
22   

Muitas pessoas foram às ruas para demonstrar descontentamento com 

a forma representativa de democracia e com as mazelas do capitalismo. Acreditando, portanto, 

na possibilidade de novas alternativas políticas e sociais para o mundo. 

O filósofo Slavoj Zizek em seu discurso aos manifestantes do Occupy Wall Street 

faz menção a uma antiga piada da República Democrática Alemã. Ele conta que um trabalhador 

alemão ganha um emprego na Síbéria e 

 
 

sabendo que todas as suas correspondências serão lidas pelos censores, ele diz para 
os amigos: “Vamos combinar um código: se vocês receberem uma carta minha escrita 
com tinta azul, ela é verdadeira; se a tinta for vermelha, é falsa”. Depois de um mês, os 
amigos receberam a primeira carta, escrita em azul: “Tudo é uma maravilha por aqui: 

os estoques estão cheios, a comida é abundante, os apartamentos são amplos e 
aquecidos, os cinemas exibem filmes ocidentais, há mulheres lindas prontas para um 
romance – a única coisa que não temos é tinta vermelha.” 

23
 

 
 

A partir desse enunciado ilustrativo, Zizek questiona se essa não é semelhante 

à situação  que  vivemos  hoje.  A  sociedade  contemporânea  acredita  que  realizou  o  

progresso civilizatório porque brevemente conseguirá levar o homem a Marte, porque pode 

clonar etc. No século XXI, somos livres e iguais, afinal temos a Constituição que nos 

proporciona várias garantias jurídicas conquistadas historicamente pelas revoluções liberais. 

                                                           
21
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Temos muito direitos, mas nos falta o direito à tinta vermelha. Com isso quero dizer, que “hoje, 

todos os principais termos que usamos para designar o conflito atual – “guerra ao terror”, 

“democracia e liberdade”, “direitos humanos” etc. – são termos FALSOS que mistificam 

nossa percepção da situação em vez de permitir que pensemos nela.”
24  

Aqui surge a 

pergunta: que adianta termos na Constituição brasileira a função social da propriedade, se 300 

famílias foram desocupadas em Pinheirinho? 

 

 
 

3.2 Poder constituinte enquanto potência revolucionária 
 
 

“Lo fundamental de la ideologia no es que sea una ilusión, que enmascara el estado real de las cosas, sino 

que consista en una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra propia realidad social.”
25

 

 
 

O formalismo jurídico foi bastante criticado na filosofia do direito por diversas 

correntes, porém não poderíamos deixar de ressaltar uma leitura contemporânea de cunho 

marxista sobre o direito, uma vez que estes autores fazem parte da geração que viveu o paradoxo 

da ascensão do socialismo e do seu declínio em 1989. A queda do Muro de Berlim não é 

apenas um marco histórico, para muitos, ele é o fim de um sonho. Este sentimento pôde ser 

manifestado na pergunta: o muro caiu e agora? 

Alguns teóricos ditos socialistas acreditaram no desfecho da história e mudaram 

de lado ao ratificar os ideais capitalistas; outros estudiosos tornaram-se “socialistas 

reformistas” e ficaram em cima do muro que nem existe mais. Um terceiro grupo de 

filósofos, entretanto, prosseguiu na luta anticapitalista e participou ativamente dos movimentos 

insurgentes, dentre esses autores, destacamos Antonio Negri. Pode-se dizer que ele herdou uma 

das grandes lições de Marx: duvidar de tudo. Nesse direcionamento crítico, fica explícito que 

 

 
 

“É uma ilusão esperar que possamos mudar as coisas ao “estender” a democracia para 
essa esfera, por exemplo, organizando bancos “democráticos”, sob controle do povo. 
As mudanças radicais nesse domínio deveriam ser feitas fora da esfera dos “direitos” 

legais etc. [...] os quais, jamais podemos nos esquecer, fazem parte dos aparatos estatais 
do Estado “burguês” que garante o funcionamento tranqüilo da reprodução capitalista.”

26
 

 
 
 

Partindo dessa perspectiva, ressaltamos duas contribuições de Negri acerca dos 

novos protestos globais. Primeiro, refletir sobre um mundo pós-ideológico depois a queda do 

Muro de Berlim e, em especial, a constatação de que os estilhaços do muro ainda estão vivos 
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entre nós. Dissertamos sobre essa temática quando apontamos a subjetividade revolucionária da 

multidão e as novas insurgências globais. Em segundo lugar, a teoria de Negri sobre o poder 

constituinte possibilita uma nova interpretação crítica às noções de dentro e fora do campo 

jurídico pautado no reconhecimento de um paradoxo extremo: “o poder que surge do nada e 

organiza todo o direito”.
27

 

 

Para o filósofo italiano, o problema é “a relação que a ciência jurídica (e, através dela, o 

ordenamento constituído) quer impor ao poder constituinte atuando de modo a neutralizá-lo, 

a mistificá-lo, ou melhor, a esvaziá-lo de sentido.”
28 

Negri não despreza a tradição do direito e 

faz menção ao raciocínio dos juristas sobre o conceito de poder constituinte: 

 
 

para uns, o poder constituinte é transcendente face ao sistema do poder constituído: 
sua dinâmica é imposta ao sistema a partir do exterior; para um outro grupo de juristas, o 
poder constituinte é, ao contrario, imanente, sua presença é íntima, sua ação é 
aquela de um fundamento; um terceiro grupo de juristas, por fim, não considera o 
poder constituinte como fonte transcendente ou imanente, mas como fonte integrada, 
coextensiva e sincrônica do sistema constitucional positivo.

29
 

 

 
 

Nota-se que a definição de poder constituinte foi problemática ao longo da 

história constitucional. Segundo Negri, os juristas tentaram, de modos diferentes, retirar a força 

do poder constituinte e enquadrá-lo no poder constituído. O desejo de limitar sua potência 

subversiva ocorre pelo receio de desconstruir os próprios meios de legitimação moderna do 

direito: a dominação racional-legal. Contrariando os juristas, Negri faz uma leitura antijurídica 

do poder constituinte e da sua força ilimitada à luz da práxis política, afinal 

 
 

O paradigma do poder constituinte, ao contrário, é aquele de uma força que 

irrompe, quebra, interrompe, desfaz todo equilíbrio pré-existente e toda continuidade 

possível. O poder constituinte está ligado à idéia de democracia, concebida como 

poder absoluto. Portanto, o conceito de poder constituinte, compreendido como força 

que irrompe e se faz expansiva, é um conceito ligado à pré-constituição da totalidade 

democrática. Pré- formadora e imaginária, esta dimensão entra em choque com o 

constitucionalismo de maneira direta, forte e duradoura. 
 

 
 

Enquanto os juristas estão preocupados com a racionalidade instrumental e a 

coerência do sistema jurídico, Negri propõe pensar o poder constituinte de maneira aberta e 

ilimitada, inclusive, fazendo alusão à idéia de “lugar vazio” de Lefort e da “democracia 

como experiência  de  uma  sociedade  inapreensível,  indomável,  na  qual  o  povo  será  dito  

                                                           
27
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soberano, certamente, mas onde não cessará de questionar sua identidade”.
30 

É o por-vir que 

perfaz toda a teoria negriana levando-o a considerar que “o tempo do poder constituinte é o 

tempo da revolução”
31

. 

O direito, contudo, tenta asfixiar o tempo revolucionário ao restringir a 

radicalidade de uma potência subversiva da multitude em categorias jurídicas abstratas. E nisso 

está a contradição da fábrica jurídica, pois ela reprimi a força espontânea do poder 

constituinte para consolidar uma violência institucionalizada. Negri chega à conclusão que “a 

ciência jurídica nunca se exercitou tanto naquele jogo de afirmar e negar, de tomar algo como 

absoluto e depois estabelecer-lhe limites- que é tão próprio do seu trabalho lógico- como fez a 

propósito do poder constituinte.”
32  

A juridicização dos movimentos insurgentes e os limites 

do poder constituinte ressoaram na crítica aos direitos humanos, pois ficou evidenciado que 

“a lei da modernidade baseada no direito do Eu e no império do sujeito é estranhamente imoral 

enquanto tenta assimilar e excluir o Outro.”
33 

Disso decorre o paradoxo dos direitos humanos: 

 
direitos humanos são, ao mesmo tempo, a criação desse primeiro dever ético fundamental 
e a distorção do imperativo moral, um reconhecimento da singularidade do Outro que, 

entretanto, revela a necessidade de acomodar muitos.”
34

 
 

 
 

A partir da crítica de Negri, pode-se dizer que a ciência jurídica se utiliza de 

categorias abstratas, por exemplo, poder constituinte e direitos humanos, transformando o que 

é aberto e multidimensional em conceitos conservadores e fechados. Logo, “o pensamento 

jurídico não poderia nos oferecer respostas para as questões que se colocam a respeito de 

um sujeito adequado ao seu processo revolucionário”.
35
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POR QUE NÃO EXISTEM DEMOCRACIAS ILIBERAIS  

TACIANA RODRIGUES TARGINO LIMEIRA 

Estudante de Ciência Política na UFPE. 
 

 

RESUMO: 
 

 

O presente trabalho se propõe a levantar os principais argumentos sob os quais estão 

as principais definições de democracia contemporânea. A corrente do Minimalismo possui duas 

vertentes: aquela mais próxima aos ideais de Schumpeter e aquela que se pretende a ser 

minimamente completa. Autores como Alvarez et ali., Mainwaring et ali., Dahl, O’Donnell, 

além do próprio Schumpeter, foram abordados. O objetivo do trabalho é, a partir da 

apresentação dos argumentos de Zakaria sobre democracia iliberal, expor que não é possível se 

admitir uma definição de democracia que esteja desvinculada de elementos liberais. Uso o 

exemplo do Egito nos últimos 30 anos para, de forma breve, exemplificar que não existem 

democracias iliberais. 

 

Palavras-chave: Zakaria; Minimalimo; Democracia iliberal; Liberalismo Político. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho se propõe a argumentar no sentido de que não existem 

democracias iliberais, isto é, não há democracia, qualquer que seja o seu tipo, desvinculada de 

elementos liberais, como propôs Fareed Zakaria (1997). 

 

Por muito tempo, as definições clássicas sobre a democracia foram amplamente 

defendidas. O ponto de ruptura se dá em 1942, quando Joseph Schumpeter (1961) em poucos 

capítulos do seu trabalho seminal Capitalismo, Socialismo e Democracia põe por terra as 

bases teóricas da, assim chamada, Teoria Clássica da Democracia. Essa, por sua vez, 

propunha uma definição de democracia na qual ela era definida como sendo um arranjo 

institucional, para se chegar a decisões políticas, que realiza o bem comum, fazendo o próprio 

povo decidir as questões através da eleição de indivíduos que devem reunir-se para realizar a 

vontade desse povo. Os autores expoentes dessa definição de democracia são, basicamente, os 

liberais europeus dos séculos XVI-XVII como Rousseau, James Mill, Stuart Mill e tantos 

outros. Consequentemente, a democracia assim entendida implicava na ideia da existência de 

um bem comum, admitido como igual no seu conteúdo por todos os membros da sociedade, em 

torno do qual giraria uma volonté generale. De forma sumária, os argumentos levantados por 

Schumpeter para pôr abaixo a Teoria Clássica aponta para o fato de que, primeiramente, não 
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há um único bem comum na sociedade. Isto é, cada indivíduo  ou grupo social  possui  

verdades  diferentes sobre o  que se deve admitir como bem comum. Sem a existência de um 

objetivo comum a todos os membros da sociedade, não existe, por consequência, uma vontade 

geral, através da qual os indivíduos recorreriam aos meios mais eficazes para se atingir o bem 

comum. 

 

A nova definição sobre democracia que, então, se lançava com Schumpeter pretendeu 

abordar o regime político por uma perspectiva mais pragmática, permitindo-se, com isso, 

reconhecer a democracia que os países, de fato, praticavam. Por sua vez, a “outra teoria da 

democracia”, como Schumpeter intitulou, apresenta a democracia como sendo: “um sistema 

institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de 

decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor” (Schumpeter, 1961, p. 321). 

O objetivo principal do método democrático, assim, deixa de ser alcançar o bem comum e 

passa a ser o de escolher o governo que tomará as decisões, estabelecendo-se uma definição 

procedural da democracia. Isto é, para se diferenciar um regime democrático daquele que não o 

é, analisa-se se na sociedade em observância existem eleições competitivas, livres e regulares. 

Caso tal requisito seja preenchido, a sociedade pode ser considerada como uma democracia no 

período analisado. 

 

A partir da apresentação por Schumpeter de uma definição procedimental da democracia, 

as recorrentes definições sobre o método democrático estão baseadas na Teoria 

Schumpeteriana e se caracterizam por serem definições mínimas. Uma definição mínima, 

segundo Sartori, é aquela: 

 
“Uma definição é mínima quando todas as propriedades ou características de um ser que 

não são indispensáveis para sua identificação são apresentadas como propriedades variáveis, hipotéticas 

— não como propriedades definidoras. Isso equivale a dizer que tudo o que ultrapassa uma caracterização 

mínima é deixado à verificação—não é declarado verdadeiro por definição” (1976:61) 

Surge, então, a corrente Minimalista da Teoria Democrática que expõe os elementos 

necessários a uma sociedade para que haja democracia; ou seja, quando se procura classificar 

um regime como democrático ou não, observa-se apenas se as características mínimas estão 

presentes, sendo quaisquer outras características além das básicas dispensáveis e supérfluas 

para a definição do regime. Após o estabelecimento do Minimalismo na Teoria Democrática 

Contemporânea, basicamente, duas vertentes de estudiosos sobre o tema se distinguiram: aqueles 

mais fiéis à definição de Joseph Schumpeter, como Alvarez et ali (1996); e os que preferiram 

acrescentar alguns elementos liberais ao conceito corrente de democracia, sendo alguns dos 

representantes dessa expoente Robert Dahl (2012 [1997]), Mainwaring et ali (2001) e O’Donnell 
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(1999). 

Em consonância com autores como Dahl, Mainwaring et ali. e O’Donnell, adoto a 

postura de que a exclusão de elementos fundamentais à democracia, como a garantia de 

liberdades civis e direitos políticos, além da não observância de que o governo eleito governe de 

facto, ao invés de ser um fantoche nas mãos de grupos eleitos não democraticamente, não deve 

ser parcimoniosamente aceita. Uma definição atual de democracia deve admitir para si, como 

algo inerente, prerrogativas de cunho liberal, pois fundamentada nos argumentos dos três 

autores acima mencionados, adoto a ideia de que a própria definição de democracia é algo 

genuinamente liberal. A definição de Zakaria, cunhada como democracia iliberal, assim, não se 

sustenta. 

O trabalho foi dividido em cinco seções. A primeira é esta intitulada como 

“Introdução” e aborda, sumariamente, a ideia clássica e schumpeteriana de democracia, sendo a 

última uma ruptura em relação à primeira. A segunda se subdivide em três partes: na 

primeira delas, expõe-se a definição de democracia mais fiel àquela abordada por Schumpeter; 

na segunda subdivisão, proponho-me a apresentar a definição do termo “democracia iliberal”, 

inicialmente, apresentada por Zakaria; na última subdivisão, aponto os trabalhos de Dahl, 

Mainwaring et ali. e O’Donnell como os expoentes de uma definição mínima de democracia 

mais completa com relação aos demais minimalistas. Essa definição minimamente mais 

completa, inclusive, é a que adoto no trabalho como útil para classificar um regime como 

democrático ou não. Na terceira seção do trabalho, contraponho os argumentos de Zakaria 

aos dos pluralistas. Na seção quatro, faço uma análise empírica do Egito nos últimos 30 anos 

para exemplificar que democracias iliberais não existem. Por fim, na quinta seção, teço minhas 

considerações finais sobre o que a democracia se propõe a ser no mundo contemporâneo e 

aponto uma agenda de pesquisa que deve considerar maiores observações sobre os movimentos 

denominados como Primavera Árabe. 

 

2. O MINIMALISMO E SUAS DUAS VERTENTES 
 

 

2.1 Schumpeter e Alvarez et ali 
 

 

Uma definição de democracia que se pretenda a ser aceita contemporaneamente deve, 

primeiramente, basear-se no conceito de método democrático apresentado por Schumpeter. 

Sob essa perspectiva, o trabalho de Alvarez et ali (idem) Classifying Political Regimes se utiliza 

de uma definição mínima de democracia para a classificação de 141 países no período 

1950-1990. No trabalho, um regime é caracterizado como democrático quando os 

governantes escolhidos para assumir o governo são determinados a partir do resultado de 
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eleições competitivas. Os governantes, nesse caso, devem ser entendidos como sendo o chefe 

do executivo e os membros do legislativo, eleitos de forma direta ou indireta, quando no último 

caso, o corpo que elege os membros políticos do governo deve ter sido eleito de forma popular. 

 

Os autores, ainda, apresentam os critérios que devem ser observados para considerar 

uma eleição como competitiva. A competitividade existe, portanto, quando o grupo opositor ao 

governo possui chances de vitória em eleições que são regulares. Alvarez et ali. estabelecem que 

os governos democráticos são aqueles nos quais, uma hora ou outra, os incumbentes perdem 

as eleições, aceitam o resultado delas proveniente e permitem à oposição, vencedora das 

eleições, assumir o gabinete de governo. A democracia é um sistema em que os atores perdem 

eleições. A competição, por sua vez, se constitui de três elementos: a) uma incerteza ex ante 

dos resultados eleitorais (não há a quase certeza de que os incumbentes ganharão as 

eleições); b) uma irreversibilidade ex post dos resultados eleitorais (o partido perdedor das 

eleições aceita os resultados das mesmas, permitindo que o grupo vencedor assuma o governo); 

e c) deve haver uma repetitividade (eleições livres, idôneas, competitivas e regulares- grifos 

meus). A partir desse último elemento da competição, apresenta-se o argumento de 

O’Donnell (1999) sobre a institucionalização das eleições, a qual consiste, resumidamente, na 

ideia de que praticamente todos os atores, sendo eles políticos ou não, acreditam que as eleições 

competitivas se realizarão de modo indefinido. Ainda nas palavras dos próprios autores, a 

repetitividade das eleições competitivas é apresenta sob o seguinte argumento: “Whoever wins 

the current round of elections cannot use office to make it impossible for the competing political 

forces to win next time” (p. 6). 

 

Ainda em outra seção do trabalho, Alvarez et ali. apresentam os elementos que eles 

não consideram como mínimos à existência da democracia. Isto é, algumas características 

que são bastante evocadas por autores como Dahl, mas que eles não consideram como sendo 

parte de uma definição mínima de democracia. Em resumo, há quatro elementos que os 

autores desconsideram sobre a democracia. O primeiro deles se trata de não observar 

características sociais, como igualdade social. Um segundo elemento está relacionado à ideia 

de que a dimensão “inclusão”, apresentada por Dahl como sendo uma das dimensões da 

democracia, não é necessária a uma definição mínima do método democrático. Isto é, o fato 

de um grupo social, que influenciaria nos resultados das eleições, não ter direito ao voto 

(como frequentemente a dimensão da “inclusão” pode ser representada) não afetaria a 

classificação do país como democrático. Outro elemento que os autores não consideram na 

sua abordagem mínima da democracia é a presença ou não de influência de grupos 

militares (ou qualquer outra instituição eleita não democraticamente) em políticas públicas, 
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que não as do seu interesse, ou nos resultado eleitorais. Nas palavras de Alvarez et ali. (idem): 

 
“Yet as long as office holders are elected in elections which someone else has some 

chance to win and as long as they do not use the incumbency to eliminate the opposition, the 

fact that the chief executive is a general or a lackey generals does not add any relevant 

information.” (p. 19-20) 

 

Por fim, o outro elemento deixado de fora da definição mínima de democracia 

pretende esclarecer que não é necessária a presença de mecanismos de accountability e 

“responsividade” por parte dos governantes. Isto significa que a definição não abrange a 

garantia de algumas liberdades civis e alguns direitos políticos que são necessários para que 

a sociedade controle as ações do governo. Apesar de os autores considerarem que algum grau 

de liberdade política deve existir para que haja a competitividade eleitoral, eles também 

admitem que a democracia não deve ser definida com base em conceitos de liberdades civis e 

liberdade, como no geral se entende, ou direitos humanos. Aliás, quanto a essa consideração 

que os autores fazem sobre as liberdades, percebe-se a aproximação de facto existente entre eles 

e Schumpeter e, com isso, é preciso apresentar a ressalva feita por O’Donnell (idem) na seção do 

trabalho denominada “Uma nota de rodapé”. 

 

Embora muitos autores afirmem que a “definição schumpeteriana de democracia é 

estritamente procedimental” nas palavras de Gama Neto (2011, p. 31), a ressalva de 

O’Donnell é bastante viável, tendo em vista que na continuidade da apresentação de sua 

definição de democracia, Schumpeter (idem) aborda algumas condições sob as quais os 

arranjos democráticos melhor funcionam. Uma dessas condições pode ser apreendida sob a ideia 

de que as instituições do país devem garantir a existência de regras que deem à oposição a 

segurança de que os resultados provenientes das eleições podem ser aceitos sem maiores 

transtornos. Ou seja, Schumpeter aponta para o fato de que devem existir mecanismos que 

garantam a legitimidade das eleições, apesar de não indicar quais seriam esses mecanismos. 

O’Donnell, então, argumenta que a teoria schumpeteriana requer como consequência de sua 

definição de democracia a garantia de alguns tipos de liberdade. A ideia é a de que para a 

existência de eleições competitivas, elemento inerente à democracia, liberdades devem ser 

garantidas aos grupos de oposição para que eles possam se organizar e exprimir suas 

preferências durante o processo de competição pelos votos dos eleitores. Há implícita ao 

conceito de democracia schumpeteriano a ideia de tolerância. 

 

2.2 Zakaria e o conceito de democracia iliberal 
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O conceito de democracia iliberal foi, pioneiramente, apresentado por Faree Zakaria 

em 1997. Após analisadas as definições mínimas contemporâneas de democracia e também os 

casos atuais de países que se consideram democráticos, o autor opta pela vertente 

minimalista mais próxima às ideias schumpeterianas acima apresentadas na figura de Alvarez 

et ali., rejeita a ideia dos pluralistas, apresentada na próxima seção, e lança o conceito de 

democracia iliberal. 

 

Logo de início, o conceito de democracia iliberal é definido como sendo um regime 

que segue os precedentes democráticos, ou seja, no qual os representantes oficiais foram eleitos 

através de eleições competitivas, mas um regime que rotineiramente ignora limites 

constitucionais e priva seus cidadãos de direitos e liberdades, tidos como básicos no 

Ocidente. Se existirem eleições competitivas e multipartidárias que, embora não sigam os 

padrões ocidentais, podem ser consideradas eleições livres e justas, pois refletem a participação, 

de fato, da sociedade nos assuntos políticos, então a sociedade à qual se refere deve ser 

enquadrada no grupo dos países democráticos. 

Zakaria (idem) afirma que a tradição liberal do Ocidente nos obscurece a definição 

de democracia iliberal, pois a democracia desenvolvida na esfera ocidental se caracteriza por 

conter genuínos elementos do liberalismo. A democracia que se desenvolveu na Europa 

Central e nos EUA e que depois serviu de exemplo para os demais países é caracterizada 

por ter crescido juntamente com o pensamento liberal, representado nas figuras de Locke, 

Rousseau, Montesquieu, Stuart Mill e tantos outros. Com isso, o ideal de método democrático 

estabelecido se configura por garantir aos indivíduos mecanismos de proteção para direitos 

que lhes são alienáveis. O Estado deve construir artifícios aos seus cidadãos de modo a lhes 

assegurar direitos e liberdades, além de uma estrutura do próprio Estado que promova sua 

auto regulação (checks and balances), que protejam a sociedade de qualquer tipo de força 

coercitiva externa. 

 

Entretanto, para sustentar sua definição, o autor recorre à ideia de que democracia 

não implica liberalismo constitucional (liberdades civis e direitos humanos, por exemplo). 

Nas suas próprias palavras: ”Constitutional liberalism had led to democracy, but democracy does 

not seem to bring constitutional liberalism” (p. 28). Assim como Schumpeter e Alvarez et ali., 

Zakaria admite o fato de que para a sustentação de sua definição do método democrático, é 

preciso considerar a garantia de algum grau de liberdades de discurso e assembleia. Sem elas a 

própria ideia de competição fica vaga. Porém, igualmente aos autores da seção anterior, para 

Fareed Zakaria, ir além da definição minimalista, que considera apenas a ocorrência de eleições 

livres, justas e regulares, e somente classificar como democracia um país que garanta direitos 
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humanos, políticos, econômicos e sociais é tornar o termo “democracia” mais um título de honra, 

do que uma definição em si. 

 

Portanto, é possível fazer uma distinção entre o liberalismo constitucional praticado 

pelo Ocidente e a democracia, como o autor a entende, da seguinte forma: 

 

Liberdades políticas: democracia; 
 

 

Liberdades civis e direitos humanos: liberalismo. 
 

 

O autor afirma que o modelo de democracia iliberal (o regime que não se preocupa 

em garantir aos seus cidadãos liberdades civis e direitos humanos, mas ainda assim deve ser 

considerado uma democracia) tem se espalhado pelo mundo e, atualmente, configura o 

regime político da maioria daqueles países que antes eram considerados autocracias fechadas 

ou autocracias liberalizadas (permitiam o direito de participação aos seus cidadãos, mas não 

havia de fato um grau considerável de competição no meio político). Os países do mundo 

mulçumano, característicos por um baixo ou nenhum grau de secularização e tolerância, como o 

Egito, estariam na categoria de democracia iliberal, tendo em vista que nesses países o cenário 

político se configura pela existência de eleições inclusivas, mas que não permitem à oposição 

meios de manifestar suas preferências. 

 

O estágio na democracia iliberal, inicialmente, era visto como apenas intermitente, 

configurando, na verdade, uma transição para o regime que Zakaria chama de democracia 

liberal. Porém, o que se observou e ainda se observa é o fato de que os países com governos 

iliberais estão configurando um regime no qual a democracia iliberal não é uma fase de 

transição para as práticas liberais. Na verdade, a democracia iliberal está se tornando o próprio 

regime desses países, não se tendo muitas perspectivas para uma transição completa em direção 

ao método democrático liberal. 

 

Assim, Zakaria afirma que a democracia liberal não deve ser vista como o fim do 

caminho ao qual um país deve chegar durante seu percurso em direção à democracia. Bem 

verdade, da mesma forma que há vários tipos de capitalismo, há também vários tipos de 

democracia. A democracia iliberal se configura, com isso, como um tipo de democracia e não 

deve ser renegada apenas pelo fato de que a tradição do Ocidente trouxe, juntamente à 

ideia de democracia, os elementos genuínos do liberalismo. 

 

2.3 Dahl, Mainwaring et ali. e O’Donnell 
 

 

Na outra perspectiva da corrente Minimalista, os autores se caracterizam por apresentar 
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uma definição mínima de democracia mais ampla. Os acadêmicos da área apontam para o fato 

de que, contemporaneamente, encarar a democracia apenas pela perspectiva procedimental 

abordada por Schumpeter e Alvarez et ali. não é algo tido como aceitável. 

Iniciando-se por Dahl, no primeiro capítulo de sua obra seminal, Poliarquia, a aposta 

na ideia de que uma característica da democracia é a capacidade do governo de ser responsivo a 

todos os seus cidadãos implica o pressuposto de que é preciso garantir aos membros desta 

sociedade a possibilidade de formular e expressar suas preferências, além de lhes permitir 

um controle com relação às políticas que o governo adotará. Tal garantia é defendida sob o 

argumento de que é preciso permitir aos cidadãos expressar-se quando o governo não está lhes 

sendo responsivo, além de garantir à população meios de controlar o governo e, em casos de 

não-representatividade, meios para que ela possa punir os governantes. 

Nesse contexto, para que os cidadãos possam formular e expressar suas preferências, 

além de lhes garantir que todas as preferências serão igualmente ponderadas, independentemente 

das suas fontes, é necessário garantir alguns requisitos de liberdade. Dahl aponta para a 

existência de oito liberdades civis e direitos políticos que as instituições do país devem garantir 

aos seus cidadãos. 

Robert Dahl sugere ainda uma conceituação de democratização como abrangendo 

duas dimensões distintas, liberalização ou contestação e inclusão, querendo dizer, por distintas, 

que uma dimensão pode ser expandida de forma independente da outra. Na primeira dimensão, 

o governo é relativamente tolerante e permite a ação da oposição, mesmo que essa se 

constitua de poucos membros da sociedade. Como possível de ser observado, a maior parte dos 

países da primeira onda (Huntington, 1994), como Grã-Bretanha, se caracteriza por, 

inicialmente, ter permitido um maior grau de contestação pública por parte da oposição, tendo 

um nível baixo de participação popular na vida pública, no entanto. A segunda dimensão, por 

sua vez, é a garantia de participação à maior parte da população adulta. O sufrágio universal é 

a instituição mais visível e facilmente observável para se analisar essa dimensão. 

 

Bem verdade, atualmente, a maioria dos governos, até mesmo aqueles francamente 

autoritários, permitem à população a participação nas eleições. Porém, é preciso lembrar que 

o direito de participação, de quase nada serve, quando não associado ao direito de formar e 

expressar preferências opostas às do governo. Se a população vota, mas não tem o direito de 

escolher quem ela, de fato, quer como governante, não há muito sentido na garantia da 

dimensão da inclusão. Assim, à medida que um país se dirige avançando em qualquer uma das 

duas dimensões, ele está se democratizando. No entanto, nas palavras do próprio Dahl, “(...) 

desenvolver um sistema de contestação pública não é necessariamente equivalente à 

democratização plena” (p. 29). 
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Seguindo o mesmo pressuposto, Mainwaring et ali. apresentam uma definição de 

democracia que garanta aos cidadãos liberdades civis e direitos políticos. Tendo isso em 

mente, a definição mínima de democracia por eles apresentada se qualifica por ser um regime 

político: a) que promove eleições competitivas, livres e justas para o Executivo e para o 

Legislativo; b) que pressupõe uma cidadania adulta abrangente; c) que garante liberdades civis e 

direitos políticos; e d) no qual os governos eleitos, de fato, governam e os militares estão sob o 

controle civil. 

 

Primeiramente, deve haver eleições periódicas competitivas, livres e limpas nas quais 

sejam escolhidos os líderes do Executivo e do Legislativo. Deve haver também a possibilidade 

de alternância dos líderes, mesmo que por um longo período essa alternância não ocorra. Não 

pode haver fraudes nas eleições. Em segundo lugar, o regime deve garantir o direito do 

voto a uma maioria extensiva da população adulta, ocorrendo com isso quase o 

estabelecimento do sufrágio universal. Essas duas dimensões são as apresentadas por Dahl e 

que já o foram apontadas. A terceira propriedade é que as democracias devem garantir aos 

seus cidadãos a proteção a direitos políticos e liberdades civis. Segundo os autores, “Um 

componente liberal- a proteção das liberdades civis- é um componente indispensável da 

democracia contemporânea” (p. 650). A última das propriedades das democracias 

contemporâneas é que o governante eleito deve deter o genuíno poder de governar e não 

ser ofuscado pela influência de um grupo não-democraticamente eleito, como os militares. 

Portanto, a definição apresentada por Mainwaring et ali se aproxima da de Schumpeter, 

pois ambas, explicitamente, defendem a garantia de procedimentos específicos para a 

existência da democracia. Ambas são definições procedimentais. No entanto, a definição dos 

primeiros diferencia-se da do segundo, ao se destacar a importância da segunda, terceira e quarta 

propriedades das democracias modernas. 

 

Por fim, ainda sob a mesma linha pluralista de Dahl, O’Donnell argumenta para uma 

concepção de que o Estado deve garantir a existência de um sistema legal que sustente, de 

forma quase universal aos seus cidadãos, o direito de votar e de ser votado, além de algumas 

liberdades políticas básicas que são inerentes à definição contemporânea de democracia. A 

garantia de existência desse sistema legal, por sua vez, abstrai possíveis deficiências que ele as 

tenha. 

 

3. Zakaria e etc. x Pluralistas 
 

 

Após uma abordagem através das definições de democracia do Minimalismo, permite-
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nos agora comparar aquelas definições mais fiéis às ideias de Schumpeter com as que se 

pretendem a ser mais minimamente completas, ou seja, se pretendem a abarcar elementos 

liberais. 

 

Partindo-se da análise realizada por Mainwaring et ali., um regime que desconsidera 

uma ampla participação da sua população adulta no processo político, não-inclusão essa que 

pode modificar substancialmente os resultados da eleição, tal regime não pode, nem deve ser 

considerado democrático. De fato, seguindo-se tal pressuposto, algumas atuais democracias 

só poderiam ser classificadas como democráticas a partir de um período recente do século XX. 

Pode-se, no entanto, analisar a dimensão da inclusão no regime de modo retrospectivo, no sentido 

de observar se um país era democrático, aos moldes da época, de acordo com a porcentagem 

adequada da população adulta que participava do processo decisório. Para os países da primeira 

onda, Huntington (1994) aponta o critério utilizado por Jonathan Sushine, o qual admite uma 

sociedade como democrática no século XIX se, pelo menos, 50% dos homens adultos tinham 

direito a voto. O critério de se observar retrospectivamente não nos permite analisar o 

desenvolvimento democrático pelo qual o país passou. No entanto, serve-nos para suprimir o 

argumento de que não se deve considerar a dimensão da “inclusão” em uma classificação dos 

países democráticos pelo simples fato de que algumas das democracias mais bem consolidadas, 

aos padrões contemporâneos, só poderiam ser classificadas como tal em um período recente, 

como observou Zakaria (idem) e Alvarez et ali. 

 

Ainda, admitir como democráticos, regimes que não se preocupam em garantir 

liberdades civis e direitos políticos à oposição e à população de forma geral é um inaceitável 

para os padrões democráticos contemporâneos. Para não ficar apenas no discurso moral 

valorativo, é preciso expor que o processo eleitoral, em si mesmo, quando não acompanhado 

por garantias de liberdades e direitos políticos, é vicioso. Isto é, não garantir à oposição os 

meios legais para que ela possa acompanhar os resultados eleitorais e, em casos de suspeita 

de fraude, ela possa recorrer de modo legal não garante legitimidade ao processo decisório. 

Além disso, se não é permitido à oposição o direito de formular e expressar suas preferências, 

a própria ideia de competitividade, inerente a qualquer conceito atual de democracia, cai por 

terra. 

 

Por fim, admitir que o regime é democrático somente pelo fato de ter havido 

eleições, mesmo quando um grupo eleito de forma não-democrática pode interferir nos 

resultados das eleições ou até mesmo em políticas públicas diversas, não é um argumento 

válido. Pode-se argumentar no sentido de que, no final, o conjunto de atores que governam de 

facto não é um grupo eleito democraticamente. Por mais que a Teoria Democrática 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 218 

Contemporânea tenha se afastado daquele ideal clássico da democracia, não há quem discorde 

de que, de forma geral e sumarizada, um governo democrático deve ser estabelecido pelo 

“povo”, como o termo é entendido comumente. 

 

4. Uma análise empírica: o Egito, 1974- julho de 2013. 
 

 

O Egito está entre os países que não foram atingidos pelo processo de democratização 

da terceira onda até a data em que a obra de Samuel Huntington (1994) foi lançada em 1991. Não 

cabe aos objetivos do presente trabalho analisar o porquê de não só o Egito, mas também 

outros países do mundo árabe, não terem sido atingidos pela terceira onda. Ainda, não é do 

meu interesse aqui analisar se o processo que começou na Tunísia e atingiu alguns outros 

países muçulmanos do Oriente Médio, inclusive o Egito, provocando a queda de regimes 

autoritários de longas datas, se caracteriza como um resquício da terceira onda de 

democratização, se a Primavera Árabe (como assim ficou conhecido os movimentos 

revolucionários do mundo árabe) ocorreu por motivos outros que não os de preferências a um 

regime democrático, ou ainda, não é objetivo deste trabalho indicar se o que atualmente ocorre 

no Egito dará em um regime democrático aos moldes ocidentais ou se aproximará, por 

exemplo, do que hoje existe na Turquia. 

 

Nesta seção, pretendo observar o Egito somente sob a óptica de classificá-lo como 

uma democracia, semidemocracia ou um regime autoritário, baseando-me na argumentação 

levantada sobre a definição correntemente aceita de democracia e nos dados da Freedom 

House para o período de 1974 até o presente momento, observando, inclusive, o regime nas 

suas condições atuais após a saída do governo do primeiro presidente democraticamente 

eleito na história do Egito, Mohamed Morsi. 

 

Como estabelecido na sua descrição, o programa Freedom in the World prevê a 

realização de entrevistas com os indivíduos residentes de um país com o objetivo de mensurar 

suas percepções de liberdade. Liberdade, por sua vez, sendo entendida como a possibilidade 

que o indivíduo tem para agir espontaneamente sobre qualquer que seja o assunto abordado e 

livre de represálias do governo ou de qualquer outra instituição com poderes coercitivos. A 

liberdade é mensurada sob duas perspectivas: garantia de direitos políticos e liberdades 

civis. Estas duas dimensões estão explicitamente de acordo com a definição de democracia 

adotada como a mais minimamente completa, no sentido de que além da existência das 

eleições, deve haver também garantias de direitos políticos e liberdades civis. 

 

A categoria “direitos políticos” adotada pela Freedom House está sob a ideia de que 

quando garantidos, eles permitem aos cidadãos participar livremente no processo político e 
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isso inclui: o direito ao voto livre para escolher alternativas distintas em eleições legítimas. 

Consequentemente, a dimensão sobre os “direitos políticos” já inclui a ideia de eleições 

competitivas. A dimensão “liberdades civis”, por sua vez, permite aos indivíduos liberdades de 

expressão e crença, direitos de associação e organização, rule of law e autonomia pessoal sem 

que haja interferências externas. O índice varia de 1-7 para as duas dimensões, em que 1 é o 

mais alto grau de liberdade e 7, o mais baixo. Dispenso-me de apresentar a metodologia 

utilizada pela Organização para o estabelecimento dos valores da escala contínua. Para mais 

detalhes, o leitor pode acessar a explicação através do link que constará na seção do trabalho 

denominada como “Referências”. 

 

Nesse contexto, ao se observar o banco da Freedom House, inicialmente, no período 

de 1974-1992, os dados apontam para a existência de um regime “parcialmente livre” (tradução 

livre do inglês), variando de um maior ou menor grau de garantia das duas dimensões. Para 

“direitos políticos” a melhor nota que o governo egípcio recebeu dos seus cidadãos foi 4 e para 

“liberdades civis”, 4. Observe que a medida da Freedom House não considera o real 

funcionamento das duas dimensões. Apenas se propõem a mensurar a percepção dos cidadãos, 

não atentando para o fato de que, por exemplo, as instituições do país não asseguram um bom 

funcionamento prático das duas dimensões em análise. Do período restante que vai de 1993-

2011, o Egito se classifica como “não livre” o que implica dizer que as duas dimensões de 

liberdade não foram percebidas pela população como asseguradas no país. 

 

O governo de Hosni Mubarak já durava 30 anos quando o movimento da Primavera 

Árabe se iniciou. Atingidos pelo que Huntington (1994) denominou de efeito-demonstração ou 

de bola-de- neve, os egípcios inspiraram-se nos movimentos revolucionários que atingiam a 

Tunísia. Em poucos dias, a Praça Tahrir no centro do Cairo foi tomada por manifestantes e 18 

dias após o início das manifestações, Mubarak renunciou. De 1981, quando assumiu o governo 

egípcio por ser o vice- presidente e após o assassinato do presidente Sadat, Mubarak teve seu 

posto renovado quatro vezes: 1987, 1993, 1995 e 1999. Ainda no mesmo mês em que 

assumiu o cargo, Hosni Mubarak foi aprovado por um referendo. Nesse contexto, nos 12 

primeiros anos do seu governo, a presença de eleições foi verificada e também, segundo os 

dados da Freedom House, a população percebia um certo grau de liberdade no país. O Egito 

da primeira década de Mubarak poder ser considerado como um regime semidemocrático, aos 

moldes do que Mainwaring et ali. adotam. Aliás, se utilizada a classificação de Zakaria, o 

governo egípcio deveria ser considerada um tipo de democracia, aquela chamada de iliberal. 

 

No período restante do governo Mubarak, a partir de 1993, eleições ainda existiam. 

No entanto, a população não enxergava um grau de liberdades civis e direitos políticos no 
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país que pudessem permitir uma classificação do país como “livre” ou “parcialmente livre”. 

Para o período restante após 1993, o Egito foi considerado “não livre”. De fato, o governo 

incumbente militar promovia uma forte repressão a grupos políticos mulçumanos. Com isso, 

seguindo a classificação de Mainwaring et ali. e mesmo as dos demais pluralistas, o Egito não 

poderia ser classificado nem mesmo como uma semidemocracia, caracterizando-se por ser um 

regime autoritário. Quando observado pela perspectiva de Zakaria, o Egito seria, sim, uma 

democracia aos moldes iliberais, pois tinham promovido o acontecimento de eleições, 

relativamente, competitivas, mesmo que os direitos políticos e liberdades civis não estivessem 

garantidos no país. 

 

A renúncia de Mubarak em fevereiro de 2011 conduziu o país a um governo 

interino comandado pelos militares. Os manifestantes continuaram clamando por eleições para 

eleger um governo civil. No final de novembro de 2011, os egípcios começavam a ir às urnas 

para eleger seu novo presidente, quando manifestações de caráter violento ganharam força, 

obrigando o Conselho Supremo das Forças Armadas a adiar as eleições. Em junho de 2012, 

Mohamed Morsi, do partido da Irmandade Mulçumana, venceu as eleições organizadas sob o 

comando militar interino e assumiu o cargo de presidente egípcio. Estabeleceu-se, assim, o 

primeiro presidente democraticamente eleito da história do Egito. Porém, em julho de 2013, 

Mohamed Morsi foi deposto do seu cargo de presidente pelo Exército após sofrer vários 

protestos populares. Depois de a constituição conservadora elaborada no governo Morsi ter sido 

recusada, a crise se estabeleceu. Os militares deram um ultimato de 48h para uma renúncia de 

Morsi ou então, ele seria deposto por forças militares. O presidente recusou-se a aceitar o 

ultimato e, por sua vez, os militares deram o golpe. Desde então, o Egito está sendo governado 

novamente por um regime interino composto por militares que alegam estado de emergência. 

 

Nessa perspectiva, o governo que se estendeu após a vitória eleitoral do Morsi em julho 

de 2012, configurou-se por não atender às demandas da população, além de não lhes assegurar 

constitucionalmente elementos de liberdades civis, direitos sociais e políticos. Com isso, o 

regime que se estabeleceu no Egito se configurou por ser, pela perspectiva de Zakaria, uma 

democracia iliberal.  Entretanto,  a  situação  política  estabelecida  no  Egito,  após  as  eleições  

de  2012,  que culminou em um claro golpe de Estado por parte dos militares não nos permite 

afirmar que o Egito é uma democracia pelo simples fato de ter promovido eleições livres, 

idôneas e competitivas. O caso egípcio atesta, portanto, que não há democracia iliberal. 

 

5. Considerações finais 
 

 

A definição atual de democracia e a que eu adoto no trabalho é genuinamente 
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liberal e procedimental, pois afirma que elementos, como liberdades civis e direitos políticos, 

devem ser garantidos para que o método democrático se faça corresponder. Ainda, a ideia de 

democracia traz implícita a expectativa de que o regime permitirá a grupos minoritários, por 

exemplo, chances de representação por meio de liberdades e direitos garantidos. Esperam-se de 

uma democracia maiores oportunidades de expressar preferências políticas. Deseja-se que uma 

democracia permita aos indivíduos chances de poder se opor, de maneira individual ou coletiva, 

aos incumbentes do regime. 

 

Além disso, o conceito de democracia é naturalmente uma abordagem ocidentalizada. 

Tendo seu início no mundo grego, perpassando pela Roma Antiga (o desenvolvimento do rule of 

law) e se concretizando, como a entendemos hoje, na Europa Central e nos EUA, a democracia 

se configura por ser um conceito do Ocidente. Observando-se que o desenvolvimento da 

democracia contemporânea se deu associado à expansão do pensamento liberal, o 

envolvimento entre as duas concepções é algo inerente às suas naturezas e explicações. 

Portanto, tentar desassociar a definição do método democrático com relação à de 

constitucionalismo liberal não se faz cabível, como se pretendeu Zakaria. Afirmar que uma 

sociedade iliberal é um tipo de democracia, devido à existência de eleições, é adotar uma 

postura parcimoniosa com aqueles regimes que não se interessam em garantir à sua população 

os direitos e as liberdades básicos. No melhor dos casos, uma democracia iliberal pode ser 

considerada como uma semidemocracia, em processo ou não de transição para uma democracia 

plena. A breve abordagem sobre o que se configurou no cenário político egípcio dos últimos 

30 anos mostra que democracias iliberais, de fato, não existem. 

 

A abordagem sobre o Egito aqui realizada foi breve e carece de mais dados 

empíricos explícitos para atestar que a simples existência de eleições não garante um regime 

democrático. É preciso, na verdade, realizar uma abordagem mais detalhada do que vem se 

passando no Egito desde que a Praça Tahrir foi ocupada por milhares de manifestantes. Não foi 

abordado aqui o que, ao certo, conduziu os protestos que levaram ao fim um regime autoritário 

que já durava 30 anos. Aliás, é preciso saber porque as manifestações começaram a ocorrer no 

mundo árabe apenas agora. Por que não antes? Por que não depois? São questões que devem ser 

abordadas em outros trabalhos, pois  este  se  limitou  a  expor  as  definições  de  democracia  

correntemente  aceitas,  a  fazer  um contraponto ao conceito de Zakaria sobre democracia 

iliberal e a analisar, brevemente, apenas o Egito das últimas três décadas. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

 

ALVAREZ, Mike, CHEIBUB, José Antonio, LIMONGI, Fernando e PRZEWORSKI, 



GT Teoria Política 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 222 

Adam. “Classifying Political Regimes”. Studies in Comparative International Development, 

vol. 31, 1996, 3-36. 

DAHL, R. A. Democratização e Oposição Pública. In: Robert A. Dahl (Ed.) 

Poliarquia: Participação e Oposição. 1997. São Paulo: Editora USP, 2012, 25-38, Clássicos 9. 

 

GAMA NETO, Ricardo Borges. Minimalismo Schumpeteriano, Teoria Econômica da 

Democracia e Escolha Racional. Paper publicado na Revista Sociologia Política, Curitiba, v. 19, 

n. 38, fev. 2011, 27-42. 

HOUSE, Freedom. Freedom in the World

 2012. 
 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/methodology 
 

HUNTINGTON,  S.  P.  O  Quê?  In:  Samuel  P.  Huntington  (Ed.).  A  Terceira  Onda:  

A Democratização no Final do Século XX. São Paulo: Ed. Ática S.A., 1994, 13-39. 

 

   Por quê? In: Samuel P. Huntington (Ed.). A Terceira Onda: 

A Democratização no Final do Século XX. São Paulo: Ed. Ática S.A., 1994, 40-112. 

 

MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel e PÉREZ-LIÑAN, Anibal. ‘Classificando 

Regimes Políticos na América Latina, 1945-1999’. Dados. Vol. 44, nº 04, 2001, 645-687. 

 

O’DONNELL, Guillermo. Teoria Democrática e Política Comparada. Dados, Rio de 

Janeiro, vol.42, n° 04, 1999. 

 

SARTORI, Giovanni. (1976), Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. 

New York, Cambridge University Press. 

SCHUMPETER, J. A. Parte IV: Socialismo e Democracia In: Joseph A. Schumpeter. 

Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura, 1961, 282-

360 (PDF). 

 
ZAKARIA, Fareed. “The Rise of Illiberal Democracy”. Foreign Affairs, vol. 76, nº 6, 1997, 22-

43. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/methodology

