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RESUMO

Este trabalho visa discutir a questão do poder do povo ou soberania popular, conceito
inevitavelmente entrelaçado à ideia de democracia, aclamada como a melhor forma de governo
possível pelos acadêmicos contemporâneos. A abordagem escolhida foi eminentemente teórica,
do ponto de vista dos conceitos-chaves e princípios relacionados à democracia e que sustentam
a ideia de que o governo baseado na soberania popular é a melhor opção para o mundo
contemporâneo. A discussão teórica ou principiológica é salutar por duas razões. A primeira
razão é que, embora seja considerada a melhor forma, não há um consenso em relação ao que
seja a forma democrática em si, variando conforme a posição ideológica adotada; a segunda
razão é a crescente apatia do povo em relação à política e à forma democrática percebida em
algumas pesquisas nacionais. Em vista destas dissonâncias e abordando os conceitos de política,
soberania, liberdade, igualdade e de democracia, inquire-se sobre a natureza superior do
governo popular; mais especificamente do poder popular sob o qual este repousa, se este é
sempre um bem ou não.
Palavras-chave: Democracia. Poder. Política. Soberania. Soberania Popular.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the issue of popular power or popular sovereignty, a concept
inevitably intertwined with the idea of democracy, hailed as the best form of government
possible by contemporary scholars. The approach chosen was eminently theoretical from the
standpoint of the key concepts and principles related to democracy and which support the idea
that government based on popular sovereignty is the best option for the contemporary world.
This kind of theoretical discussion is salutary for two reasons. The first reason is that, although
it is considered the best form, there is no consensus on what the democratic form itself is,
changing according to the ideological position adopted; the second reason is the increasing
apathy of the people in relation to the politics and the democratic form perceived in some
national surveys. In view of these dissonances and approaching the concepts of politics,
sovereignty, freedom, equality and of democracy, it’s inquired about the superiority nature of
popular government; more specifically about the popular power under which it rests, whether
it is always a good thing or not.
Keywords: Democracy. Power. Politics. Sovereignty. Popular Sovereignty.
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INTRODUÇÃO

O poder constitui tema deveras complexo, apaixonante e presente em todas as épocas.
Não se trata de uma afirmação leviana, mas uma constatação lógica daquilo que o professor
Cláudio Salvador Lembo chamou de “maldição” que assola a humanidade: a necessidade de
dirigentes1.
O poder divide a sociedade entre aqueles que têm e aqueles que não têm, entre dirigentes
e dirigidos. Mas, então, surge a pergunta: seria a democracia também um fruto da danação
humana? A opinião da academia parece pender para o lado da negação, consenso explícito nos
inúmeros trabalhos acadêmicos preocupados em aumentar a qualidade da democracia no país,
como um imperativo cuja força é garantida pela Constituição Federal, seja no seu parágrafo
único do art. 1º, seja no seu art. 60º, parágrafo 4º, inc. II.
Haveria uma obrigação por parte do povo brasileiro de participar e uma obrigação dos
Poderes do Estado em garantir a natureza democrática do governo. E, no entanto, há descrença
diante dos escândalos de toda a natureza noticiados diariamente. O pleito mais recente para
eleger o novo chefe do Poder Executivo mostra exatamente um quadro de desesperança com
21,30% de abstenção, 7,43% de votos nulos e 2,14% de votos em branco2.
Mais uma vez, valemo-nos da opinião abalizada do professor Lembo, que reconhece a
descrença do povo nos políticos, amiúde semelhantes na mediocridade, e fala da necessidade
de salvar a democracia pelo voto3. Por que? Por que o brasileiro deveria preferir a democracia
ao invés de outro regime? Acima de tudo, a descrença na representação política faz crescer a
dúvida sobre o limite do poder popular e o temor do advento de uma tirania baseada no apoio
das massas.
Esses tipos de dúvida e medo não encontram respostas em proposições práticas erigidas
sob a assunção de que o sistema democrático deve ser preservado, até porque, na prática, várias

1

LEMBO, Cláudio. Democracia em risco. CEPES. Disponível em:
<http://cepes.org.br/site/index.php/2018/08/20/democracia-em-risco/>. Acesso em 10 nov. 2018. n.p.
2
Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referentes ao 2º turno da eleição para presidente de 2018.
Disponível em http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html. Acesso em: 10 nov. 2018, às 01h10.
3
LEMBO, Cláudio. op. cit. n.p.
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atrocidades já foram perpetradas em nome e sob a bandeira da democracia4. Diante dos tempos
conturbados pelos quais passa a democracia brasileira, com um recente processo de
impeachment de uma presidente marcado por discussões jurídicas e vários escândalos de
corrupção, torna-se necessário, também, uma análise teórica voltada para os fundamentos
últimos da democracia que podem justificar sua manutenção perante um povo descontente com
a realidade política do país.
Não obstante, o entendimento hegemônico de que a democracia 5 , a liberdade e a
igualdade devem ser preservadas enquanto bens para a humanidade, quantos não são os que
renegam a vida e preferem o nada. Quantos não são os críticos da liberdade, prontos a apontar,
ora os efeitos nefastos das ações humanas, ora a causalidade que guia a vida do indivíduo. E
quantos outros não apontam a mediocridade de uns em relação aos outros, propondo a divisão
como única via para a boa política. Quantos não sonham com um governo forte que venha lhes
dar apoio e sentido diante da inconstância do viver, sempre crescente no dia a dia?
Nesse diapasão, pode se dizer que este trabalho, assim como, acreditamos, qualquer
outro da mesma espécie nasce da inquietação sobre os fundamentos da democracia, bem como
o seu real valor axiológico para o ser humano.

4
5

Vide capítulos 3 e 4.
Vide capítulo 1.
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Debater sobre o valor da democracia em si parece ser cada vez mais uma atividade, se
não iníqua no mínimo inútil, visto que a discussão sobre a melhor forma de governo não aparece
como prioritária desde o século passado. De fato, Winston Churchill, aparentemente, encerra o
assunto com seu famosíssimo aforismo: “a democracia é o pior de todos os governos, com a
exceção de todos os demais”.6
Paulo Ferreira da Cunha escreve que a democracia hoje passou a ser considerada o
sinônimo de bom governo7. Giovanni Sartori observa que a hegemonia do ideal democrático é
tanta que, desde o século passado, testemunhamos “uma escalada sem precedentes de uma
distorção terminológica e ideológica, cujo resultado final é eminentemente o obscurecimento”8.
E no que consiste a democracia? Segundo Sartori, o termo, de inspiração grega - demos
(povo) e kratos (poder) - pode ser traduzido etimologicamente como “poder do povo” 9 ou
literalmente como “governo do povo”, sendo, para Bobbio a designação de “uma das formas de
governo, ou melhor, um dos diversos modos com que pode ser exercido o poder político”,
indicando o exercício do poder político, no caso, pelo povo10.
O problema deste conceito é que ele fecha-se em si mesmo, principalmente do ponto de
vista jurídico para o Brasil, onde, seja baixo um governo autoritário ou não, o poder sempre
emana e/ou é exercido em favor do povo.
Monica Herman Salem Caggiano fala de uma verdadeira “febre democrática” que
exacerba “as dificuldades em conceituar e delimitar com nitidez os contornos democráticos”11.
Nada deixa isto mais claro do que o fato do princípio democrático do poder, insculpido na nossa
atual Constituição (de 1988), ser encontrado também no topo da Constituição de 1937, a qual,
conforme lição de Lembo, seria, com justiça, “acoimada de fascista”, pois o chefe de estado
6

HOBSBAWM, E. J. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 100-101.
CUNHA, Paulo Ferreira da. Da Constituição antiga à Constituição moderna: república e virtude. Revista
Brasileira de Estudos Constitucionais, v. 2, n. 5, 2008. p. 115.
8
SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: o debate contemporâneo - vol. 1. São Paulo: Ática,
1994. p. 18.
9
Ibid., p. 22.
10
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: fragmentos de um dicionário político. Tradução Marco
Aurélio Nogueira; posfácio Celso Lafer. 20. ed. rev. atual. São Paulo: Paz e Terra, 2017. p. 177.
11
CAGGIANO, Monica Herman Salem. Democracia x Constitucionalismo: um navio à deriva? In: Cadernos de
Pós-Graduação em Direito: estudos e documentos de trabalho / Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de
Direito da USP, São Paulo, n. 1, 2011. p. 9.
7
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seria “o único titular do poder constituinte, preservando-o para si, sem qualquer concessão à
legitimidade popular”12.
Deixando, por hora, a questão etimológica, fato é que a democracia goza de massivo
prestígio ideológico dentro dos círculos eruditos, como apontado por Finley:
Na antiguidade, os intelectuais, em esmagadora maioria, desaprovavam o governo
popular e apresentaram um grande número de explicações para sua atitude, e uma
variedade de propostas alternativas. Hoje seus congêneres, em especial os do Ocidente,
mas não apenas estes, concordam, provavelmente na mesma esmagadora proporção,
que a democracia é a melhor forma de governo, a mais conhecida e a melhor que se
possa imaginar.13

Em um século em que o governo do povo goza de elevado prestígio acadêmico, qualquer
crítica parece infrutífera se não servir ao propósito de fortalecer e aperfeiçoar o regime vigente,
entretanto, apesar da preponderância, o próprio povo brasileiro parece expressar
descontentamento e desconfiança para com o que deveria ser o seu próprio governo, ao menos
na nomenclatura.
Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, em setembro de 2017, mostra que o apoio à
democracia decresceu em comparação a levantamentos realizados entre 2014 e 2016,
alcançando o menor índice desde 2005 (56%); além do recuo, a pesquisa também revela que a
impressão de que a democracia é superior em relação a outras formas de governo varia de
acordo com o nível socioeconômico e de instrução: 76% entre os mais instruídos, contra 44%
entre os menos instruídos; 73% entre os mais ricos, contra 50% entre os mais pobres14.
Levantamento realizado pelo The Economist Intelligence Unit’s desde 2006, o
Democracy Index15 de 2017, levando em conta indicadores divididos em cinco categorias –
liberdades civis, funcionamento do governo, cultura política, participação política, processo
eleitoral e pluralismo – mostra que apenas dezenove países podem ser considerados full
democracies16, o que não representa mais de 4,5% da população mundial17.

12

LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. Barueri: Manole, 2007. p. 125.
FINLEY, Moses I. Democracia antiga e moderna: ed. rev. Tradução Waldéa Barcellos, Sandra Bedran. Revisão
técnica Neyde Theml. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 22
14
DATAFOLHA. Temas políticos. Disponível em:
<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2017/10/03/0fd1b3a0cedd68ba47456fb25b.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2018.
15
Índice da Democracia - tradução nossa
16
Democracias completas - Tradução nossa.
17
THE ECONOMIST. Democracy Index 2017: Free speech under attack. Disponível em:
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2018.
13
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Os dados supra sustentam a afirmação paradoxal feita por Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, ainda no século passado, de que “a Democracia está em toda parte, a Democracia não
existe em parte alguma”; está em toda parte, porque “todas as constituições e leis políticas,
todas as filosofias e todos os programas de governo, sem exceção, aderem à democracia”, mas
não está em lugar algum na medida em que “em parte alguma, nem ao norte, nem ao sul, nem
a leste, nem a oeste, o povo se governa. Sempre o povo é governado”18.
Ocorre que, para o autor, a democracia não se resume ao governo do povo, importando
a efetivação de dois valores que “ao mesmo tempo que se atraem, se repelem”: a liberdade e a
igualdade, sendo esta efetivação o “drama em que se debate a filosofia democrática, da
Revolução Francesa aos nossos dias”19. Em sentido semelhante, William Ebenstein defende
que a democracia se baseia não só no governo do povo, mas, também, no respeito à dignidade
humana20, dignidade que está, inclusive, presente na nossa Lei Maior como fundamento da
República (art. 1º, inc. III).
Portanto, para entender o quadro atual da democracia e tentar responder à dúvida
nacional sobre o modelo de sociedade política adotado, não basta fazer uma defesa das
instituições vigentes ou meramente tentar aperfeiçoar um sistema já distanciado do
entendimento de parcela expressiva da população, sendo preciso voltar-se para o entendimento
dos princípios sobre os quais a mesma está assentada. É o que passamos a fazer.

1.1 CONCEITUANDO POLÍTICA

Ebenstein aponta a Grécia antiga, especialmente Atenas, “cidade-estado grega mais
adiantada culturalmente”, como berço do sistema democrático 21 , e Robert Dahl, apesar de
acreditar que a democracia “possa ser inventada e reinventada de maneira autônoma sempre
que existirem as condições adequadas”, também toma a “Grécia clássica” e Roma como marco
inicial dos “sistemas de governo que permitiam a participação popular de um significativo
número de cidadãos” por volta de 500 a.C.22.

18

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 02.
FERREIRA FILHO, 1972, op. cit., p. 03.
20
EBENSTEIN, William. Dois estilos de vida: desafio comunista a democracia. Rio de Janeiro: Record, 1965. p. 09.
21
Ibid., p. 21.
22
DAHL, Robert Alan. Sobre a Democracia. Tradução Beatriz Sidou. Brasília: UnB, 2001. p. 20-21.
19
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Entretanto, a ideia de democracia não é o único legado da vasta experiência filosófica
dos gregos antigos. Luís Cabral de Moncada, por exemplo, comenta que Sócrates, para quem
“o viver sujeito às leis tem um fundamento ôntico e não arbitrário”, pode “ser considerado o
verdadeiro fundador do Estado e do direito”23. Neste mesmo sentido, Darcy Azambuja observa
que, enquanto entre os povos do Oriente não houve “uma concepção definida do Estado”, é
entre os gregos “que aparece realmente a ciência política, ainda que confundida com a moral”24.
O ponto aqui é que, como ensina Fabio Konder Comparato, inexiste, no pensamento
grego, uma separação entre a vida ética do cidadão e da organização da pólis, “dado que a
virtude nada mais é do que a lei interiorizada, e a lei, a virtude objetiva”25. Platão, por exemplo,
escreve em sua República que “o homem justo, no que respeita à noção de justiça, nada diferirá
da cidade justa, mas será semelhante a ela”26. Aristóteles, por sua vez, eterniza em sua Política
a máxima de que o homem seria “naturalmente um animal político, destinado a viver em
sociedade”27, apontando que o potencial de ser humano para uma vida conforme a virtude só é
realizável na cidade28.
Verifica-se uma intrínseca ligação com a busca da perfeição moral, sendo que, fora da
pólis somente haveria formas inferiores, brutalizadas do ser humano, ou a divindade. Neste
sentido, é interessante o comentário de Hannah Arendt de que, para Aristóteles, politikon seria
um adjetivo da pólis, considerada a forma mais elevada do convívio humano29.
Sobre a política no mundo antigo, Arendt ensina que, “desde Heródoto”, os cidadãos
conviviam em situação de não distinção entre governantes e governados, viviam em isonomia
e não em “cracia” (mando), sendo tal termo utilizado por aqueles que queriam dizer que o
governo da polis não passava da “pior forma de governo, o domínio pelo demos”30.

23

MONCADA, Luís Cabral de. Filosofia do direito e do Estado. Coimbra: Coimbra Ed., 1995. p. 15.
AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Globo, 2008. p. 163-164.
25
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006. p. 97.
26
PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2017. p. 130.
27
ARISTÓTELES. A Política. Introdução Ivan Lins. Tradução Nestor Silveira Chaves. - [Ed. especial] - Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2017. p. 19.
28
LORD, Carnes. Aristóteles. In: STRAUSS, Leo; CROPSEY, Joseph (Org.). História da filosofia política. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2013. p. 126.
29
ARENDT, Hannah. O que é política? Tradução Reinaldo Guarany. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2011. p. 46-47
30
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Tradução Fernando Dídimo Vieira; Caio Navarro de Toledo. São Paulo:
Ática. 1988. p. 24.
24
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À tradição antiga de Aristóteles, trazida por Arendt, se contrapõe o mundo moderno,
cujo início pode ser encontrado na Renascença italiana. Sobre o assunto, Alysson Leandro
Mascaro divide a “filosofia do direito da Idade Moderna” em três grandes movimentos: o
Renascimento, o Absolutismo (séc. XVI) e o Iluminismo (séc. XVII e XVIII), sendo que o
primeiro representaria um “deslocamento do eixo dos fundamentos teóricos, de Deus para o
homem” (por isso, podendo ser denominado de humanismo); ainda, segundo ele, o movimento
renascentista caracteriza-se por pregar que o poder “pertence aos homens, ao seu engenho,
astúcia e capacidade”, encontrando em Nicolau Maquiavel, que romperia “com a visão
tradicional medieval de que o poder e o governo eram dádivas divinas”, um dos seus maiores
expoentes31.
Nicolau Maquiavel viveu entre 1469 e 1527, inserido na história da filosofia política no
“Renascimento italiano”, período marcado por ideais seculares32, em que “a transcendência não
mais explicava satisfatoriamente o mundo para o homem moderno que aí se gestava” e buscavase uma justiça com bases racionais, “fundada no homem como ser de ação e de pensamento”33.
No contexto histórico, Maquiavel quebra com a tradição ética “que englobava, num todo
harmônico, religião, moral e direito”, a qual é substituída pelo Realpolitik em que, para a vida
política, a importância dos fins justifica os meios empregados, desde que eficazes 34. As linhas
mestras do pensamento de Maquiavel podem ser encontradas na passagem em que ele trata do
empenho da palavra do príncipe:
Também deve ser do conhecimento geral que existem duas matrizes de combate: uma,
por meio das leis; outra, pelo uso da força. A primeira é própria dos homens; a segunda,
dos animais. [...] posto que é necessário a um príncipe saber usar do animal com
destreza, dentre todos ele deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não pode
defender-se de armadilhas, e a raposa é indefesa diante dos lobos; é preciso, pois, ser
raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos [...] Portanto um
soberano prudente não pode nem deve manter a palavra, quando tal observância se
reverta contra ele seja e já não existam os motivos que o levaram a empenhá-la. Se
todos os homens fossem bons, este preceito não seria bom; mas, como eles são maus
e não mantêm a palavra dada ao príncipe, este também não deve mantê-la perante eles;

31

MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.128-129.
RUSSELL, Bertrand. História do pensamento ocidental: a aventura dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2016. p. 270-280.
33
PISSARRA, Maria Constança Peres. Entre o Leviatã e a vontade geral: uma reflexão sobre a noção de justiça
no pensamento de Thomas Hobbes e de Jean-Jacques Rousseau. In: FABBRINI, Ricardo Nascimento;
PISSARRA Maria Constança Peres; (Coord.). Direito e filosofia: a noção de justiça na história da filosofia. São
Paulo: Atlas, 2007. p. 59-73.
34
COMPARATO, op. cit., p. 155.
32
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ademais, nunca faltaram a um príncipe razões legítimas para incorrer na
inobservância.35

Isto não significa, conforme pontua Bertrand Russell, que, para Maquiavel, não
existissem princípios de bem e de mau, estes simplesmente não importariam para a conquista
do poder, sendo que a principal preocupação do autor de O Príncipe seria a conquista do poder
tal como este se apresentava, não o modo como um governante virtuoso deveria agir36. Sartori
também observa que o “secretário florentino é considerado o patrono do realismo político por
separar a política da ética e da religião”, que estariam fundidas no mundo grego, adotando uma
posição mais neutra do que o citado Aristóteles37.
Entretanto, esta mudança na filosofia política representa também o nascimento de uma
concepção de Estado, cuja base é o poder e a dominação. Tanto é assim que, segundo Paulo
Bonavides, “a versão mais aceita” é a de que a expressão “Estado” foi introduzida nas primeiras
linhas de O Príncipe, de Maquiavel38.
Nagib Slaibi Filho também ensina que “a palavra “Estado”, no sentido de organização
monopolística de poder, foi utilizada, pela primeira vez, por Maquiavel, em O Príncipe”39, e,
segundo Lebrun, a “marca de nascença da nossa modernidade política” é esta “ideia de uma
dominação suprema”, de um poder como condição, não só para o funcionamento da Cidade,
como para a sua constituição40.
Vale ressaltar que é em Os Seis Livros da República, de Jean Bodin, “obra típica de um
erudito da Renascença” que a soberania ganha espaço na filosofia política como poder absoluto,
indivisível e inalienável 41 , sem o qual inexiste Estado 42 . Entretanto, “à luz da filosofia
pragmática” de Maquiavel, para utilizarmos da linguagem consagrada por Bonavides, edificouse “a estátua do príncipe todo-poderoso, desembaraçado de escrúpulos, vinculado unicamente
aos fins que lhe justificavam os meios no exercício de uma autoridade sem limites”43.
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Bodin escreve que a Soberania é “o poder absoluto e perpétuo”; absoluto, porque não é
limitado por responsabilidades, não reconhecendo “nada maior do que si, salvo Deus”; perpétuo,
porque seu exercício não possui determinação temporal exata44, sendo oportuno transcrever as
palavras de John M. Kelly sobre este conceito:
A mais importante e a mais influente afirmação do direito dos reis foi feita pelo
advogado francês Jean Bodin (1530-96) [...] Em sua famosa obra De la republique
(1576), ele apresenta a ideia de que o Estado deve conter um poder soberano em cada
área do direito positivo, que deve sujeitar-se somente às leis de Deus, da natureza e
das nações; como as duas sujeições eram meramente nominais, a soberania de Bodin
é absoluta na prática: é a fonte por excelência do direito e não tem obrigação nenhuma
de obter o consentimento de outros. Ele chegou a essa posição por pensar que a origem
do Estado repousa na força, na violência que reduziu os homens, de seu estado natural
livre, à sujeição e que, na verdade, a própria palavra cidadão implica alguém que está
sujeito ao poder soberano de outro.45

Mas, o problema da política enquanto poder soberano, absoluto, não fica,
necessariamente, restrito ao âmbito da Idade Moderna, abarcando mesmo o mundo antigo e a
denominada Idade Média.
Autores como Paupério e Constant46 defendem a onipotência do Estado antigo. Para
Paupério, a soberania, como conceito, é apenas relativamente uma construção moderna, visto
que esta somente pode “evidenciar-se quando começaram a coexistir diversos Estados com
potência semelhante”, algo que seria, segundo ele, “desconhecido da Antiguidade e da Idade
Média”, muito embora esta ainda existisse e fosse exercida “sem consciência estricta disso,
porque desconhecia outros poderes que lhe pudessem opor”; ainda, conforme o mesmo autor,
Bigne de Villeneuve, “estudando o assunto, acha que os gregos e sobretudo os romanos tiveram
certa concepção de soberania”, com Roma “pretendendo submeter a seu imperium todos os
povos do mundo”47.
A lição de Paupério não é despropositada e guarda íntima relação com a própria história
do direito. Moncada, por exemplo, diz que a filosofia do direito surge com a “sofistica grega,
no mesmo século das guerras pérsicas e da guerra do Peloponeso (séc. v)”48, com representantes,
como Trasímaco, sustentando que “as leis apenas eram expressão do interesse dos fortes”. De
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fato, Trasímaco aparece no diálogo da República afirmando “que a justiça não é outra coisa,
senão a conveniência do mais forte”, mas não apenas isto; este afirma que, em um Estado, é o
governo que detém a força com cada governo estabelecendo “as leis de acordo com a sua
conveniência: a democracia, leis democráticas; a monarquia, monárquicas; e os outros, da
mesma maneira”, fazendo saber ao resto “aquilo que lhes convêm” e punindo eventuais
transgressões49.
Sobre a Idade Média, não obstante as críticas provenientes da doutrina, como as de
Ebenstein, para quem “a civilização ocidental”, após a queda de Roma pelas mãos de invasores
germânicos, teria enfrentado “um período de declínio” que duraria “quase mil anos”, quadro
revertido apenas com o “Renascimento” ou “Renascença”, em que se “reacendeu o espírito de
individualismo que fôra suprimido durante a Idade Média pela tradição e pelo costume”50, deve
se tomar cuidado para não generalizar a história da humanidade. Conforme lembra Jorge
Miranda,
o Cristianismo ou, antes, a Cristandade envolve toda a vida medieval e transpõe-se
para o plano político como exigência de limitação do poder – do poder que vem de
Deus (“Non est potestas nisi a Deo”), que deve ser aferido por critérios de
legitimidade e que deve ser usado para o bem comum (Regnum non est propter, sed
rex propter regnum).51

Kelly ensina que a partir de 1100 d.C. (período tido como final da “Alta Idade Média”),
a Igreja, antes tendente a ficar sob o domínio de reis e príncipes locais, coloca o poder temporal
dos soberanos em xeque com reivindicações consubstanciadas, por exemplo, “na teoria de São
Bernardo de que as duas espadas mencionadas no Evangelho de São Lucas (22,38)
representavam alegoricamente a identificação de Cristo com os domínios da Igreja e do
Estado”52.
Nesse diapasão, Azambuja também explana que a doutrina cristã, com base nas palavras
de Cristo, “declarava a independência da consciência humana” ao pregar a “separação dos
poderes temporal e espiritual” e, substituindo o ódio pelo amor, “chamava à comunhão dos
mesmos direitos”, subvertia a ideia de Estado totalitário presente no mundo antigo e, que
durante toda a Idade Média, os reis e imperadores tentaram “reunir novamente os dois gládios,
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submetendo os Papas ou, se preciso, tomando o lugar deles e restabelecendo a onímoda
dominação do Estado sobre as pessoas e as almas” 53 . Vale também transcrever a lição de
Ferreira Filho in verbis:
É certo que, na sociedade contemporânea, seria baldado fundar a virtude cívica na
frugalidade. Toda a inclinação dessa sociedade é no sentido da abundância. Divide-se
ela entre os que têm e os que não têm, mas os que não têm, os have not, foram
despertados para o querer ter. [...] Entretanto, a Democracia não poderá existir se os
cidadãos puserem sempre o interesse pessoal em primeiro lugar. [...] Claro está que
esse combate ao egoísmo será inócuo se a lei e a economia não puserem freio a outra
das expressões e fontes desse egoísmo, que são as grandes disparidades de fortuna.
[...] O grande valor, porém, que a formação para a Democracia deve acentuar é o
respeito ao próximo. O Cristianismo determina que o próximo seja amado como nós
mesmos nos amamos; a Democracia há de se contentar que cada um de nós respeite o
próximo como nós queremos ser respeitados.54

Mas, acima de tudo, o medievo gerou, no seio do catolicismo, a figura de Santo Tomás
de Aquino. Segundo Paupério, o “Doutor Angélico”, “um dos maiores sóis humanos que o
mundo já viu raiar”, tendo por fonte a filosofia aristotélica, vê o ser humano como “animal
social e político”, derivando a existência do governo e a autoridade da natureza humana, sem,
contudo, reconhecer na figura do Príncipe o fundamento do poder55.
Conforme ensina Azambuja, São Tomás distingue entre o princípio do poder, seu modo
e seu uso. “O princípio do poder reside em de Deus, o poder político vem de Deus”, mas “o
modo e o uso do poder vêm dos homens, e a fonte humana da soberania é o povo”56. Neste
sentido, Paupério entende São Tomás de Aquino como um precursor de Rousseau por este
reconhecer na “comunidade popular” a titularidade do poder político, cabendo a esta, ou
“àqueles que devida e justamente o representam”, elaborar as leis57. Segundo Paupério, São
Tomás seguia a tradição de São João Crisóstomo (século IV d.C.), no sentido de que “o
princípio do poder é que é de direito divino [...] e não o modo pelo qual êste poder é adquirido
ou o uso que dêle faz o Príncipe, categorias, evidentemente, de direito humano”58.
Impossível, entretanto, tomar São Tomás por democrata, pois este não enxergava a
democracia da mesma forma que um Rousseau, como “única forma lícita de governo”, sendo a
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legitimidade de um poder “determinada pela justiça de sua aquisição e de seu exercício”,
devendo sempre “dirigir-se no sentido do bem comum, sem contradizer, nunca, o bem divino”59.
Marsílio de Pádua, sim, poderia ser declarado um precursor da democracia moderna,
visto que, em seu Defensor Pacis, escrito em 1314, “no decurso da luta entre o Papa João XXII
e o imperador Luís de Baviera”, defende não só o princípio democrático, como também a
“superioridade do Estado em relação à Igreja” 60 . Neste mesmo sentido, Sartori sublinha a
contribuição da defesa do conceito de soberania popular feita por Marsílio de Pádua aos
impérios seculares que ansiavam por se ver independentes da doutrina da Igreja, soberania que,
posteriormente, seria usada por jesuítas para justificar o regicídio61.
Parece errado, portanto, apenas criticar negativamente o medievo e o cristianismo
católico, ignorando suas contribuições, não apenas para o desenvolvimento da humanidade
como um todo, mas para uma crítica e controle do poder exercido pelos homens.
Em verdade, a Idade Média não merece mais crítica do que qualquer outra época,
inclusive a renascentista (e a contemporânea). Prova disso é o fato de o poder absolutista não
diminuir com o “restabelecimento da tradição greco-romana na arte e literatura e a fratura da
antiga unidade católica da Europa Ocidental, com a Reforma Protestante”, dois eventos que,
segundo Kelly, “eliminaram fatores que estiveram presentes, de alguma forma, desde a queda
do Império Romano do Ocidente”, pavimentando o caminho para o mundo moderno, secular e
livre da hierarquia clerical62. Neste sentido, é a lição de Gabriel Chalita, transcrita abaixo:
O movimento de reconstituição das grandes monarquias havia começado na Idade
Média. Há uma recondução dos monarcas ao poder em virtude da necessidade
de uma política forte que protegesse os súditos, os interesses dos burgueses e que,
além disso, expulsasse os invasores provenientes de outas paragens. Esse
movimento, no entanto, começa a ser reforçado no Renascimento,
principalmente através da queda do ideal de hierarquia tal como existiu na Idade
Média. No início do século XVI também acontece a reforma protestante, já não se
acata mais completamente a autoridade papal e muito menos a do imperador do Sacro
Império Romano-Germânico. A hierarquia medieval é substituída pelo ideal de
igualdade que domina o humanismo. Essa concepção de igualdade direcionará a
reconstrução e o fortalecimento das monarquias renascentistas. [...] Existe nas
monarquias absolutas uma dupla articulação da religiosidade. Há a religião do Estado,
que pode ser a católica ou a protestante (o Renascimento é, como já lembramos, o
momento da gênese do protestantismo), e serve também para justificar a
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autoridade do monarca. Aliás, a religião oficial serve ao fim de reforçar a noção de
infalibilidade e de autoridade real que sustenta o absolutismo.63

Del Vecchio fala que a Idade Média é marcada por “multidões de pequenos Estados”
subordinados ao Papado e ao Império, quadro que se altera com o Renascimento, quando
“surgem os grandes Estados, as grandes monarquias” soberanas, e “o problema jurídico e
político” passam a ser estudados sob a ótica das relações entre o indivíduo e a sociedade,
governante e governado, tornando inútil teorias escolásticas como a da “duas espadas”64.
De todo o exposto, é possível entrever a imbricação conceitual entre política e poder,
sendo necessário, para tratar de um (conceito de política), também tratar do outro (conceito de
poder), principalmente se concordarmos com o magistério de Bonavides, de que a soberania foi
“o grande princípio que inaugurou o Estado Moderno”65, a qual é entendida como “o ponto
culminante do poder”66. É o que passamos a fazer em seguida.

1.2 POLÍTICA E SOBERANIA

Laski escreve em seu A Grammar of Politics que o dever de obediência do homem
moderno para com o governo, em outras palavras, que a autoridade do governo deriva da sua
natureza comunitária, o que inevitavelmente gera a necessidade do estabelecimento de normas
para a uniformização das condutas67. Podemos ver assim a influência duradoura da filosofia
aristotélica, que alcança até o pensamento do século XX.
Não é para menos. Nas palavras de Edward Hallet Carr, “Aristóteles lançou os
fundamentos de todo pensamento fundamentado sobre política quando declarou que o homem
era, por natureza, um animal político”, e, sendo entendido como um animal de grupo, a política
“lida com o comportamento dos homens em tais grupos permanentes ou semi-permanentes
organizados” 68 . Esta regulação, ainda segundo Carr, exige a sanção, imprescindível para a
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manutenção da sociedade, que é aplicada “por um grupo controlador, ou indivíduo, que age em
nome da sociedade”69.
É isto. A política, como bem registra Sartori, “gira em torno da relação entre governantes
e governados”70. Poderíamos dizer que a política gira em torno do poder e das relações que este
encerra: relações de mando e submissão. Isto significa que a política seja sinônimo de poder?
Não necessariamente, pois, afinal, “não se aplica o termo “política” a todas as atividades do
Estado, e sim às questões envolvendo conflito de poder”; tão logo “esse conflito tenha sido
resolvido, a questão deixa de ser “política” e se torna matéria da rotina administrativa”71.
Este é igualmente o comentário de Weber ao afirmar que “quem participa ativamente
da política luta pelo poder, quer como um meio de servir a outros objetivos, ideais ou egoístas,
quer como o “poder pelo poder”, ou seja, a fim de desfrutar a sensação de prestigio atribuída
pelo poder”72.
A política pode não ser definida como poder em si, mas “é seguro dizer-se que o poder
é sempre um elemento essencial da política”, que foi e continua sendo um dos elementos
fundamentais da vida política. Tanto é assim que Bobbio pontua que toda a teoria política deriva,
direta ou indiretamente, de uma definição e análise do poder, sendo lícito dizer que a teoria de
um e de outro estão inseridas em uma “teoria do poder”73.
A política pode ser definida, portanto, não como poder, mas como conflito pelo poder.
De fato, como visto em linhas passadas, o poder é elemento do conceito de democracia, cabendo
responder à pergunta sobre o que é exatamente o poder.
Voltaire já mostrava o caminho dizendo que o poder “consiste em fazer com que os
outros ajam conforme eu escolho”74. Este conceito é aperfeiçoado pelo já citado Weber, para
quem poder constitui “a oportunidade existente dentro de uma relação social que permite a
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alguém impor a sua própria vontade mesmo contra a resistência e independentemente da base
na qual esta oportunidade se fundamenta”75.
Já para Borja, poder político é a “antiquísima prerrogativa de mandar, imponer los
designios de la propia voluntad, dar órdenes y exigir su cumplimento”, sendo “el gran objetivo
de la lucha de los hombres y de los pueblos”76.
Três autores de épocas diferentes com conceitos muito próximos sobre o poder e seu
papel na política, sendo possível identificar “um núcleo central” atinente à capacidade
individual e coletiva de conseguir o que se deseja, “especialmente quando seus objetivos são
obstruídos por resistência ou oposição humana”77.
Segundo Joaquín Blanco Ande, o poder pode dividir-se em diferentes tipologias, não
havendo consenso doutrinário quanto à quantidade de poderes que existem, havendo autores,
como Jouvenel e Constant, que distinguem duas classes, e outros, como Burdeau, que
distinguem três tipos, ou, ainda, como Karl Mannheim, que visualiza quatro tipos de poder78.
Entretanto, nossa preocupação não é só o poder, mas o poder soberano.
Devemos voltar para Bodin, que, ipsis litteris, diz que “é absolutamente soberano aquele
que não reconhece nada maior do que si, salvo Deus”79. Este conceito interessa principalmente
ao direito, porque coloca o soberano na posição de ditador da lei, na posição de gerador do
direito, pois este estaria logicamente acima das leis que edita:
Ora, é preciso que aqueles que são soberanos não estejam de forma alguma sujeitos
aos comandos de outrem e que possam dar a lei aos súditos e cessar ou anular as leis
inúteis para fazer outras, o que não pode fazer aquele que está sujeito às leis ou aos
que têm comando sobre ele. Eis porque a lei diz que o Príncipe é isento do poder das
leis, e essa palavra “lei” significa também em latim o comando daquele que detém a
soberania.80

Rousseau, ao colocar a soberania como inalienável, escreve que “se o povo promete
simplesmente obedecer, dissolve-se por este ato, perdendo sua qualidade de povo: desde o
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momento que tem um amo, não há mais soberania, e o corpo político fica destruído”81. É isso.
A inalienabilidade coloca o titular da soberania acima do direito interno82, deixando de existir
apenas quando desaparecer o seu titular, seja ele quem for83.
Nesse diapasão, ganha importância o conceito de soberania na obra de Carl Schmitt,
cuja Teologia Política é aberta com a afirmação - “Soberano é aquele que decide sobre o Estado
de exceção” – , o “caso excepcional” sendo considerado como “aquele caso não circunscrito na
ordem jurídica vigente”, passível de “ser no máximo definido como um caso de emergência
extrema, de perigo à existência do Estado ou algo assim, mas não pode ser circunscrito numa
tipificação jurídica”84.
Ganha importância, porque, conforme ensina Flavia D´Urso, “a soberania para Schmitt
é um conceito-limite. Trata-se de uma instância de decisão última em um quadro de falências
das referências normativas, no “nada normativo” do caso da exceção”, em que o soberano
“significaria a possibilidade de sustar a multiplicação de interpretações sobre a natureza do
interesse público e acabar com o conflito em torno dos princípios da própria ordem, instituindo
autoritariamente a normalidade e os parâmetros de existência coletiva” 85 . Sendo assim,
soberania teria o sentido de imposição da norma. Soberano é aquele que impõe a norma, que
cria a ordem normativa.
Em uma “concepção puramente jurídica” Dalmo de Abreu Dallari põe a soberania como
“o poder que decide qual a regra jurídica aplicável em cada caso, podendo, inclusive, negar a
juridicidade da norma”, enquanto que, em uma concepção política, a soberania expressa “a
plena eficácia do poder” sem preocupação com a normatividade, “importando apenas que seja
absoluto, não admitindo confrontações, e que tenha meios para impor suas determinações”86.
Ambas as concepções vão contra a visão kelseniana, pois “la validez del Derecho
positivo escapa a la creencia de que el mismo puede ser fruto de una voluntad”87. Kelsen tem,
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no dizer de Dallari, uma “concepção normativista”88, bem resumida por D´Urso ao dizer que
no pensamento de Kelsen “soberano não é o Estado, mas sim o Direito”89.
Quando falamos de Estado ao tratar do poder soberano, é importante ter em mente que
fazemos referência ao Estado moderno, jamais aos Estados da antiguidade, em que “não se
encontra qualquer noção que se assemelhe à soberania”. Aristóteles utiliza o termo autarquia
para referir-se à superioridade da polis enquanto entidade autossuficiente, “capaz de suprir às
próprias necessidades”90. A lição de Arendt é exatamente no sentido de apontar a diferença
entre a noção política antiga e a que vai se constituindo no mundo moderno e contemporâneo,
senão vejamos:
Ao contrário de todas as formas de exploração capitalista que perseguem sobretudo
objetivos econômicos e servem ao enriquecimento, no caso da exploração do trabalho
escravo na Antigüidade tratava-se de liberar os senhores por completo do trabalho a
fim de dispô-los para a liberdade da coisa política. Essa libertação realizava-se através
da coação e da força e baseava-se no domínio absoluto que o dono da casa exercia em
seu domicílio. Mas esse domínio não era político, se bem que representasse uma
condição indispensável de toda a coisa política. [...] a coisa política no sentido da
categoria meio-objetivo, ela era, tanto na acepção grega como na acepção de
Aristóteles, antes de mais nada um objetivo e não um meio. E o objetivo não era pura
e simplesmente a liberdade tal como ela se realizava na polis, mas sim a libertação
pré-política para a liberdade na polis. O sentido da coisa política aqui, mas não seu
objetivo, é os homens terem relações entre si em liberdade, para além da força, da
coação e do domínio. Iguais com iguais que só em caso de necessidade, ou seja, em
tempos de guerra, davam ordens e obedeciam uns aos outros; porém, exceto isso,
regulamentavam todos os assuntos por meio da conversa mútua e do convencimento
recíproco.91

Sobre a sociedade romana,
os termos majestas, imperium e potestas, usados em diferentes circunstâncias como
expressões de poder, ou indicam poderio civil ou militar, ou revelam o grau de
autoridade de um magistrado, ou ainda podem externar a potência e a força do povo
romano. Nenhuma delas, porém, indica poder supremo do Estado em relação a outros
poderes ou para decidir sobre determinadas matérias.92

Também não nos referimos ao período medieval, cuja sociedade, segundo Jouvenel,
“apresenta, então, uma diversidade de poderes que se limitam mutuamente. O do rei, o Estado,
é apenas um deles. E com todos os demais, ele está imerso no que se pode chamar um meio de
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Direito”, Direito usado aqui para referir-se às noções “tão conhecidas de todos os homens que
mesmo o mais notável dos poderes não pode modificá-las, devendo submeter-se a elas”93.
No pensamento moderno, a tônica é outra, tal fato ficando bem exemplificado no
pensamento de Thomas Hobbes, o “mais reputado dentre os escritores políticos do século
XVII”94.
Para Alysson Mascaro Nascimento, Hobbes representa “o mais vigoroso defensor
teórico do absolutismo”, pois faz isso sem depender “da tradição teológica que fundamentava
o poder do soberano num direito divino”95. Como justificativa para a figura de um governante
absoluto, “Hobbes parte da descrição do estado de natureza que, segundo se acreditava
comumente por esta época, teria precedido o estado social”, quando todos viveriam em conflito
uns com os outros, sem paz e sempre à mercê da violência96.
Ainda segundo Mascaro, a filosofia hobbesiana é diametralmente oposta ao pensamento
aristotélico, pois, enquanto Aristóteles parte da ideia do zoon politikon (o homem seria um ser
social por natureza), “Hobbes dirá que não é natural que cada homem tenha por fim a associação
com outros homens”, assumindo que a “vida social” é artificial, produto de um contrato, sendo
que os homens passariam a viver conjuntamente em função de um pacto acordado em função
da “inclinação dos homens” estar “voltada para a satisfação de seus próprios interesses”,
principalmente em relação ao resguardo da vida e da paz (os próprios direitos)97.
Não me refiro aos MODOS como Decência de conduta, isto é, como se deve
cumprimentar, lavar a boca ou palitar os dentes, bem como outros conselhos de
Pequena Moral, mas às qualidades que o ser humano precisa ter para poder conviver
Pacífica e Harmoniosamente. Com essa finalidade, lembramos que a Felicidade desta
vida consiste na serenidade de uma mente satisfeita. Não existe o Finis Ultimus
(propósitos finais), nem o Summum Bonum de que tratam os Livros dos velhos
Filósofos Moralistas. Um homem não pode mais viver quando seu Desejo chega ao
fim, da mesma forma quando as Sensações e Imaginações estão paralisadas. A
Felicidade é um contínuo progredir de desejos, de um objeto a outro, uma vez que a
consequência do primeiro é o caminho para a realização dos ulteriores. Isso sucede
porque o objeto dos desejos humanos não é gozar uma única vez e por alguns instantes,
mas assegurar, para sempre, o caminho de seus desejos futuros [...] Assim, coloco,
como principal inclinação de toda a humanidade, um perpétuo e incessante afã de
Poder que cessa apenas com a Morte. Sua causa nem sempre é o fato de que o homem
espera um prazer mais intenso daquele já alcançado ou que não chegue a satisfazer-se
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com um poder moderado, mas porque não pode ter assegurado seu poderio e meios
de seu bem-estar atual, sem adquirir novos bens. 98.

A modernidade rompe com a antiguidade e com o medievo cristão. Neste sentido, Laski
observa que o Estado onipotente é o resultado das disputas entre os dois poderes da época
medieval – o papal e o imperial – com a vitória do segundo em vista da degeneração moral e
inflexibilidade da cúria romana em realizar reformas, ambos fatores que foram acompanhados
pelo crescimento de sentimentos nacionais99.
Por meio da submissão/incorporação dos demais poderes sociais e graças à divisão da
Igreja, vai nascendo o Estado moderno100 com o pensamento moderno, vendo a sociedade como
uma criação artificial do ser humano, criando a necessidade de um poder soberano. Neste
sentido, é interessante transcrever o comentário do próprio Jouvenel de que:
[...] se a Sociedade é somente uma reunião artificial de homens naturalmente
autônomos, quanto não foi necessário para curvá-los a comportamentos compatíveis
e fazê-los admitir uma autoridade comum! O mistério da fundação social exige a
intervenção divina ou, pelo menos, uma primeira convenção solene de todo o povo. E
que prestígio não foi também necessário para manter cotidianamente a coesão do
conjunto! Deve-se supor um direito que exija o respeito e que, para esse fim, nunca
será demais exaltar, a Soberania - quer se aceite ou não confiá-la imediatamente ao
Poder.101

O Estado moderno é, portanto, Estado soberano. Isto significa que este se configura em
um poder independente e supremo, ou seja, que não tem paralelo no território em que atua,
podendo, portanto, dar ordens às demais associações e homens sem ser limitado por nenhuma
ordem externa, inclusive legal, visto que é a vontade do soberano que determina o que é direito
e o que não é102.
Desta concepção, resulta que o Estado designa, em última instância, uma relação de
superioridade, ou, conforme colocado por Léon Duguit, designa, em sentido amplo, “toda
sociedade humana em que percebemos diferenciação política entre governantes e governados,
ou, segundo expressão consagrada: uma autoridade política”103.
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1.3 PODER E DOMINAÇÃO

O Estado soberano cria, entretanto, o problema da justificação da autoridade, problema
que se apresenta tanto como político quanto como jurídico. Voltemos para Hobbes, que,
segundo o magistério do citado Carr, foi o primeiro a expor a “visão realista ou positivista do
direito” ao definir o mesmo em termos de “um comando imperativo” independente das questões
morais; o direito torna-se sinônimo de poder puro e simples, é direito “porque existe uma
autoridade que força sua obediência”104.
Se o poder é somente a imposição da vontade que derruba qualquer resistência, não
haveria como dizer que a autoridade política e, consequentemente, o direito não nascem da
força e valeria muito mais a distinção feita por Franz Oppenheimer entre political means e
economic means, em que o primeiro constituiria o roubo, a apropriação forçada do primeiro105.
Não obstante, a força como substrato do poder, ainda mais como sinônimo da política é
rejeitada por diversas instâncias do pensamento ocidental, em diferentes épocas, especialmente
na seara jurídica. Blaise Pascal fornece a tônica ao dizer que “é justo que o que é justo seja
seguido, é necessário que o que é mais forte seja seguido” e que “a justiça sem a força é
impotente; a força sem a justiça é tirânica”106. Igualmente, Rousseau aponta que “ceder à força
é um ato de necessidade, não de vontade”107 e, no entanto, a obediência faz parte do elemento
de domínio do poder. Ademais, como bem observa Lebrun, em uma realidade democrática,
mesmo a força não pode ser entendida apenas como sinônimo do emprego de meios violentos,
in litteris:
Se, numa democracia, um partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar
um certo número de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força
para deflagrar uma greve. Assim, força não significa necessariamente a posse de
meios violentos de coerção, mas de meios que me permitam influir no comportamento
de outra pessoa.108

A questão do poder não resta esgotada, pois subsiste a dúvida sobre como a imposição
consegue extrair obediência, ou seja, consegue garantir domínio, entendido como
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“probabilidade de que o comando será obedecido” 109 , ou seja, como o poderoso consegue
garantir “a possibilidade de que um mandato seja obedecido”110 a longo prazo, ou seja, ao longo
de várias gerações.
Tal detalhe não passou despercebido pela filosofia jurídica e política com Jellinek já
avisando que, para subsistir, as instituições precisam justificar-se racionalmente para cada
geração que passa111. Se assim for, é forçoso reconhecer que a sinonímia entre poder e força
não é suficiente para sustentar a vida em sociedade, mesmo no Estado moderno.
Contemporaneamente, para Maurice Duverger, enquanto os “Estados-naciones
constituyen en la hora actual las comunidades humanas mejor organizadas politicamente”, ou
seja, “aquellas en las que la estructura del poder es más compleja, más perfeccionada, más
terminada”, também se apresenta absurdo “reducir el Estado a la fuerza material más poderosa
como a la teoría jurídica de lá soberania”, pois esta estaria intrinsecamente relacionada a outro
elemento necessário para a caracterização de um Estado, qual seja, “la intensidad de los lazos
de solidaridad en el interior de la comunidad estatal”, sendo este elemento que justificaria, por
exemplo, a disposição dos membros de morrer pelo grupo112.
Nisto, insere-se a discussão sobre a legitimidade do poder. Não basta a força para formar
um Estado, é necessário que esta força seja percebida como legítima, conforme lição de Max
Weber, in verbis:
Se não existissem instituições sociais que conhecessem o uso da violência, entao o
conceito de “Estado” seria eliminado, e surgiria uma situação que poderíamos
designar como “anarquia”, no sentido específico da palavra. E claro que a forca não
é, certamente, o meio normal, nem o único, do Estado — ninguém o afirma — mas
um meio específico ao Estado. Hoje, as relações entre o Estado e a violência são
especialmente intimas. No passado, as instituições mais variadas — a partir do clã —
conheceram o uso da forca física como perfeitamente normal. Hoje, porem, temos de
dizer que o Estado e uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio
do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Note-se que
território e uma das características do Estado. Especificamente, no momento presente,
o direito de usar a forca física e atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na
medida em que o Estado o permite. O Estado e considerado como a única fonte do
“direito” de usar a violência. Daí, “política”, para nós, significar a participação no
poder ou a luta para influir na distribuição de poder, seja entre Estados ou entre grupos
dentro de um Estado. [...] Como as instituições politicas que o precederam
historicamente, o Estado e uma relação de homens dominando homens, relação
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mantida por meio da violência legitima (isto e, considerada como legitima). Para que
o Estado exista, os dominados devem obedecer a autoridade alegada pelos detentores
do poder. Quando e por que os homens obedecem? Sobre que justificação intima e
sobre que meios exteriores repousa esse domínio?113

Para Jellinek, existem cinco grandes teorias que, ao longo da história, tentam justificar
a existência do Estado: a teológica-religiosa, a teoria da justificação pela força, a teoria jurídica,
a teoria ética ou moral do Estado e a teoria psicológica do Estado114. Jouvenel, por sua vez,
identifica duas correntes principais de pensamento que alcançariam todas as justificações para
a obediência: uma constituída pelas denominadas “teorias da Soberania”, a qual concentra-se
na origem do poder para construir a ideia de legitimidade. A segunda desenvolve as
denominadas “teorias da Função do Estado”, apresentando na busca do bem comum pelo poder
estatal a base para a obediência da massa115.
Já o próprio Weber sustenta que o domínio possui três tipos puros de legitimidade: o
tipo tradicional (exercido de forma patriarcal, baseada em um reconhecimento antigo e nos
hábitos que levam ao conformismo), o carismático (baseada em qualidades individuais, é
representado pelo demagogo ou pelo líder do partido político) e, por fim, o domínio legal,
exercido “em virtude da fé na validade do estatuto legal e da “competência” funcional, baseada
em regras racionalmente criadas”, tendo como representante a figura moderna do “servidor do
Estado”116.
Independentemente da filosofia ou pensador escolhido, a coerção exercida pelo Estado,
pelo direito deve parecer mais justa e racional do que a vontade pura e simples do governante
encontrando substrato fora desta. Não obstante os esforços históricos para separar o direito da
moral, mesmo na concepção de um Estado legiferante, cujo domínio seja baseado e limitado
pela lei positiva, não é possível escapar da necessidade de uma filosofia da moral, ficando o
poder sempre na dependência de alguma noção de certo ou errado. Sobre o assunto,
transcrevemos a lição de Del Vecchio:
Ao estudar o direito estamos sempre em contacto com a Moral. Exemplo: para definir
logicamente o direito, teremos de o distinguir da Moral, pois são noções contíguas,
muitas vezes confundidas uma com a outra. Por outro lado, ao contemplarmos a
evolução histórica do direito, teremos ocasião de reparar como as ideias morais e os
institutos jurídicos se desenvolvem simultaneamente, de sorte que a cada sistema de
direito positivo dá réplica um análogo sistema de moral positiva. Meditando sobre o
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ideal do direito, acharemos que este outra coisa não é senão um aspecto do ideal
do Bem, o qual é também objeto da Moral.117

A questão principal não é tanto de incompatibilidade entre moral e direito ou moral e
poder, mas de necessidade. Partindo do pressuposto de que ninguém abdicaria da própria
liberdade, se não estivesse convencido de ser esta a opção correta, mesmo em um Estado de
Direito, é preciso apresentar argumentos anômalos à mera observância da lei para forjar a
obediência. A moral pode até não fazer parte do direito como ciência, mas é, certamente, uma
necessidade para efetividade/eficácia deste como norma.
A relevância jurídica da questão do domínio e da liberdade insere-se na dimensão da
validade do ordenamento, pois obediência ganha sentido de “aceitar uma certa norma de
conduta como vinculante” e “o que é a validade de uma norma senão a pretensão, de preferência
garantida pela coação, de ser obedecida até mesmo por aqueles que a ela se opõem por
considerá-la segundo um critério pessoal de valoração, injusta?”118.
A coercibilidade e a heteronomia (caráter de imposição ou garantia pela autoridade) são
marcas que dividem o direito da moral119, sendo prevalente o entendimento doutrinário de que
a norma consuetudinária somente é aceitável quando de acordo com a lei ou complementar a
mesma120. Ora, o Estado “aparece, assim, aos indivíduos e sociedades como um poder de mando,
como governo e dominação”121.
Ocorre que “nenhuma comunidade poderia sobreviver se a maioria de seus membros
respeitasse a lei apenas em virtude de um temor constante à punição”. O direito é obrigatório
enquanto imposto pela autoridade e, neste sentido, é opressivo, mas também “é tido como
obrigatório porque representa o sentimento de justiça da comunidade: é um instrumento do bem
comum”122.
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1.4 O NASCIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO PODER CONTEMPORÂNEO

Se tomarmos o que falamos no tópico anterior como verdade, política e direito “estão
indissoluvelmente interligados”, não porque este seja característico do poder soberano, mas
porque “as relações de homem a homem em sociedade, que são o objeto da política, também
são o objeto do direito. O direito, como a política, é um ponto de encontro para ética e poder”123.
Aqui, já podemos fazer uma diferenciação preliminar entre um sistema, cuja base
principal é a força, e outro, cuja base é o consentimento, visto que, conforme ensina Blanco
Ande, nos sistemas autocráticos, a base da autoridade é a supremacia do “Poder-fuerza” sobre
o “Poder-consentimiento”, ao passo que o sistema democrático se caracterizaria pela
inexistência de um “Poder basado en la fuerza unilateral del dominador”, sendo um poder
“apoyado en la fuerza del consentimiento global del pueblo”124.
A diferenciação supra é a mais fundamental que separa a democracia da autocracia.
Entretanto, os pensamentos de Maquiavel, Bodin e Hobbes parecem muito mais alinhados com
um sistema autocrata, baseado na força e vontade unilaterais do ditador da lei, e o pensamento
moderno visto até aqui não ofereceu nenhuma base para a atual hegemonia democrática à qual
nos referimos no início do trabalho.
Ocorre que, como visto linhas atrás, a modernidade pode ser dividida em três momentos:
um Renascentista, um Absolutista e outro Iluminista. Cabe agora voltarmos os olhos para o
século XVIII, em que foram deitadas as raízes modernas para um Estado democrático com a
“afirmação de certos valores fundamentais da pessoa humana, bem como a exigência de
organização e funcionamento do Estado tendo em vista a proteção daqueles valores”125.
Enquanto é verdade, pelo que foi visto, que o período moderno é marcado pela formação
do conceito de soberania e da identificação da política como relação soberano-governado,
igualmente é do período moderno (a partir de 1.400) a ideia de direitos inerentes à condição
humana, ou direitos fundamentais 126 , merecendo destaque para o entendimento do poder a
intelectualidade denominada iluminista.
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O Iluminismo foi movimento que floresceu no século XVIII d.C. (embora suas origens
possam ser traçadas até o século XV d.C. para alguns historiadores), visando “estimular a luta
da razão contra a autoridade” 127 e que tinha como slogan a liberdade, a igualdade e a
fraternidade entre todos os homens128.
Importa destacar, entretanto, para evitar erros, que a doutrina dos direitos fundamentais
é mais antiga que o Iluminismo, remontando às obras da antiguidade, como a Antígona de
Sófocles e o De legibus de Cícero 129 , e já sendo encontrado o gérmen nas cartas forais
outorgadas pelos suseranos aos seus vassalos no decorrer da Idade Média130.
A Escola do Direito Natural cuida de formular a doutrina adotada pelo Iluminismo com
Grócio advogando que determinados direitos decorrem da natureza humana, não sendo produto
de outorga e passíveis de serem conhecidos pela “reta razão”131:
O direito natural é um ditame da justa razão destinado a mostrar que um ato é
moralmente torpe ou moralmente necessário segundo seja ou não conforme à própria
natureza racional do homem, e a mostrar que tal ato é, em consequência disto vetado
ou comandado por Deus, enquanto autor da natureza. 132.

A ideia de direito natural em Grócio, prevendo um direito anterior e com validade
independentemente da vontade humana e/ou divina, segundo Moncada, serviria exatamente
como contraponto às doutrinas de Maquiavel e Bodin “de que o titular do poder supremo não
se acha sujeito a quaisquer limitações de ordem jurídica” e inclusive divina (conforme uma
parcela da escolástica)133.
De acordo com Bobbio, constituem pontos comuns do direito natural: a) que os homens,
antes do estado civil (dirigido pelo direito positivo), viviam em estado de natureza, o qual seria
necessário abandonar; b) que o direito positivo, quando em desconformidade com o direito
natural, é injusto134. Juridicamente, o Iluminismo vincula-se à escola do direito natural para
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postular um plexo de normas imutáveis e universais como “causa eficiente e final da própria
legislação”, partindo do pressuposto de um estado anterior ao civil (estado natural) para
estabelecer direitos inalienáveis, oponíveis à sociedade organizada e que serviriam de
fundamento racional do Estado135.
Nesse diapasão, o jusnaturalismo acaba servindo como pressuposto do Estado liberal,
“entendido como Estado limitado em contraposição ao Estado absoluto”, sendo basilar para as
“Declarações dos Direitos proclamadas nos Estados Unidos da América Norte (a começar de
1776) e na França revolucionária (a começar de 1789), pelas quais se afirma o princípio
fundamental do Estado liberal como Estado mínimo”136.
Esta concepção de Estado encontra eco na doutrina de John Locke que, já na abertura
do seu Segundo Tratado Sobre o Governo, contesta a autoridade divina dos governantes, além
de defender o império da lei, em clara afronta à autoridade das monarquias:
Quem julga que o poder absoluto purifica o sangue do homem e corrige a baixeza da
natureza humana, precisa ler a história de qualquer época para se convencer do
contrário. Um nativo das florestas da América, arrogante e agressivo, não se tornaria
melhor sentado em um trono, onde talvez alguém descubra sabedoria e piedade para
justificar quanto faça aos súditos, calando a fio de espada aqueles que ousem pô-lo
em dúvida. (...) Entre um súdito e outro, concederão, haverá medidas, leis e juízes que
lhe garantam uma certa paz e segurança; mas, quanto ao soberano, este deve ser
absoluto e acima de tais circunstâncias, uma vez que têm poder para causar dano ou
malefício, e têm razão para praticá-los. Perguntar como poderia um súdito garantir-se
contra o dano por parte daquele que tem condições de fazê-lo, constitui, na prática,
facção e rebelião; seria como se os homens que deixam o estado de natureza e entram
em sociedade concordassem em que todos eles, menos um, ficassem submissos à lei,
mantendo aquele, contudo, toda a liberdade própria do estado de natureza, aumentada
pelo poder e tornada licenciosa pela impunidade137.

Segundo Vicente Ráo, a primeira proclamação institucional dos direitos fundamentais
do homem a influir de modo decisivo “na organização política dos Estados democráticos
encontra-se nas disposições da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, de 1787,
e, em particular, nas emendas de números I a X e emendas XIII, XIV, XV e XIX”138; não
obstante, “documento histórico de repercussão ainda maior” seria a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, adotada na França em 26 de agosto de 1789 pela Assembleia Nacional
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Constituinte, pois foi fruto “não de um movimento nacional de independência, mas de uma
revolução política que abalou o mundo”139.
De fato, segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino, a Declaração de Direitos do Homem e
do Cidadão foi redigida em um ambiente cultural imbuído pelas ideias jusnaturalistas e
contratualistas, segundo as quais “os homens têm direitos naturais anteriores à formação da
sociedade, direitos que o Estado deve reconhecer e garantir como direitos do cidadão” 140. Tal
lição pode ser observada no próprio corpo do documento que declara:
Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só
podem fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais
e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança
e a resistência à opressão.141

O contratualismo que, tendo como noções fundamentais o estado de natureza, o estado
de sociedade e a ideia do contrato social, busca explicar racionalmente a realidade do poder
legítimo por meio da expressão do consenso das vontades individuais que formam uma
associação142, e usado por Hobbes para contestar a natureza social do homem e justificar a
existência de um poder soberano, posto que “sem a espada, os Pactos não passam de palavras
sem força que não dão a mínima segurança a ninguém”143.
Entretanto, na lição de Mascaro, outros dois grandes exemplos de pensadores que se
utilizam da “ideia de contrato social” são Locke e Rousseau, sendo que o segundo seria “quem
vai mais a fundo, em seu próprio tempo, no desvendamento crítico da democracia”144. Miguel
Reale igualmente aponta que, enquanto em Hobbes o contratualismo é utilizado para justificar
o autoritarismo, em Rousseau para justificar uma ordem democrática145.
Tal é a lição de Jean-Jacques Rousseau em seu Do Contrato Social:
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Porém, quando todo o povo estatui sobre todo o povo, não considera senão a si mesmo
(...) Então a matéria estatuída é geral, como a vontade que estatui. Este ato é o que eu
denomino uma lei. (...) Partindo desta ideia, vê-se com clareza que não é preciso
perguntar a quem corresponde a elaboração das leis, dado que são atos da vontade
geral, nem se o príncipe estiver por cima das leis, desde que é membro do Estado, nem
se a lei pode ser injusta, mesmo porque ninguém é injusto para consigo, nem como se
é livre e ao mesmo tempo submisso às leis, porque são estas expressões de nossa
vontade.146

Em Do Contrato Social, a vontade geral é colocada como fonte de legitimidade do
domínio da sociedade “de sorte que, quando cada cidadão nada é por si e nada pode senão com
todos os outros, e quando a força adquirida pelo todo é igual ou superior à soma das forças
naturais de todos os indivíduos”, a legislação estaria no seu grau mais elevado147.
A teoria social contratualista recupera o sentido etimológico primitivo da palavra latina
lex, que indicava a ideia de convenção, de pacto entre duas pessoas ou dois grupos sociais148.
Arendt também comenta com argúcia que os revolucionários do século XVIII voltaram seus
olhos para os exemplos ateniense e romano ao pensar em um governo republicano “em que o
domínio da lei, assentado no poder do povo, poria fim ao domínio do homem sobre o homem”149.
O objetivo principal deste tópico é deixar claro que criticar a democracia implica criticar
os princípios sobre as quais esta foi fundamentada historicamente, o que abrange as noções
iluministas e jusnaturalistas de cidadãos considerados igualmente livres e capazes (princípios
da igualdade e da liberdade), e o império da lei, entendida como fruto da vontade dos cidadãos.
Como duvidar que a liberdade e a igualdade sejam um bem? E como defender o domínio do
homem em detrimento da lei em pleno século XXI? Entretanto, não faltam autores prontos a
apontar as falhas de um governo cujo pilar seja a soberania popular. E não faltam pesquisas que
apontam o estado de crise da democracia no nosso século.
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CAPÍTULO 2 - GOVERNO DO POVO

Um dos pontos nevrálgicos para a definição da forma de governo é a figura do
governante (quem detém o poder), sempre variável conforme o método escolhido. Para Platão,
a monarquia é o governo daquele que se destaca como o melhor para a função em uma dada
sociedade, e a aristocracia o governo de vários desse mesmo tipo de indivíduo150. Haveria,
portanto, dois elementos para considerar-se na definição de uma forma de governo: a
quantidade e a qualidade do governo. É neste sentido a lição de Marilena Chauí, transcrita
abaixo:
Com Platão, inauguram-se, no pensamento ocidental, algumas ideias sobre a política
que, com variações em cada época, permanecem até nossos dias. Assim, é platônica a
ideia de que os regimes políticos se distinguem pelo número e pela qualidade dos que
governam ou dos que detêm o poder: a monarquia, em que o poder pertence a um só
(mónas) e a honra é a qualidade do governante; a aristocracia, em que o poder pertence
a um pequeno grupo considerado uma elite ou os melhores (áristoi) cuja qualidade é
a areté agonística ou a excelência guerreira; e a democracia, em que o poder pertence
ao povo (démos*) e cujos cidadãos possuem a liberdade como qualidade principal.
Também é platônica a ideia de corrupção ou degradação dos regimes políticos ou de
que cada forma política possui uma forma degradada ou perversa, um simulacro ou
contrafação: à corrupção ou degradação da monarquia corresponde a tirania; à da
aristocracia, a oligarquia; à da democracia, a anarquia ou a ausência de comando ou
de governo.151

A análise platônica, baseada na duplicidade quantidade + qualidade do governante,
postula que, tal qual para as formas ideais (a monarquia e a aristocracia), existe um tipo de
homem próprio para governar a timocracia (marcada pela busca incessante da glória pessoal),
outro para governar uma oligarquia (distinguida pela veneração e cobiça do metal), um terceiro
para a democracia (dominada pela sede de liberdade e pela retórica), e um quarto tipo específico
para reinar na tirania (a figura do protetor do povo, que germina na anarquia), eis que haveria
um tipo de governo próprio para cada espécie de caráter humano152.
Estados democráticos assentam seus governos na premissa de que, em última instância,
seria o povo quem estaria comandando os rumos da associação política153. É inclusive o que
apregoa a nossa atual Constituição no seu art. 1º, parágrafo único. E, no entanto, resta a dúvida
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de quem governa de fato, ou seja, quem realmente decide em uma democracia. Obviamente, se
democracia é o governo do povo, o primeiro age no interesse do segundo; o problema, como
bem observa Kelsen, está em identificar este interesse:
Um governo “para o povo” significa um governo que atua no interesse do povo. Mas
a questão relativa ao que seja o interesse do povo pode ser respondida de maneiras
diversas, e aquilo que o próprio povo acredita ser seu interesse não constitui,
necessariamente, a única resposta possível. Pode-se até mesmo duvidar da existência
de algo como uma opinião do povo sobre o seu próprio interesse e de uma vontade do
povo dirigida para a sua realização. Portanto, um governo pode autoconsiderar-se um
governo para o povo – e, na verdade, é o que se dá com todos os governos – ainda que
possa não ser, absolutamente, um governo do povo [...]154

É possível fazer um paralelo com o comentado no primeiro capítulo sobre o atual
esvaziamento do significado do termo democracia, todavia a questão do sentido da palavra povo
não é menos controvertida, valendo transcrever o comentário de Sartori, in verbis:
Mesmo em grego o têrmo não estava livre de ambiguidade. Demos no século V A.C.
significava a comunidade ateniense reunida na ekklesia. Contudo, mesmo assim
definida, demos pode ser reduzida a plethos, isto é, o plenum, o corpo inteiro; ou a
polloi, o grande número; ou a pléiones, a maioria; ou a óchlos, a massa (sendo êste
um significado degenerado). E no instante em que demos é traduzido para uma língua
moderna, as ambiguidades aumentam. O termo italiano popolo, tão bem como os seus
equivalentes francês e alemão (peuple, Volk), transmite a noção de uma entidade
singular, enquanto que a palavra inglêsa people indica pluralidade. (itálico no
original)155

O método platônico é de fácil entendimento quando pensando no governo de um ou
alguns homens (monarquia, tirania, aristocracia, timocracia, oligarquia), bastando isolar alguma
característica para logo identificar quem e com qual interesse se governa (o governo dos ricos,
de um ou dos melhores). Este não é o caso com a democracia, visto que o governo do povo está
muito mais próximo de uma ideia do que de algo tangível.
O referido Platão, por exemplo, identifica a democracia como sendo “o governo não do
povo, mas dos pobres contra os ricos”156, surgindo “quando após a vitória dos pobres, estes
matam uns, expulsam outros, e partilham igualmente com os que restam o governo e as
magistraturas, e esses cargos são, na maior parte, tirados à sorte”157. Já em Heródoto, o povo
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que governa aparece ora nos lábios do personagem Otanes, como sendo a maioria da
comunidade, ora nos de Megabizo, como multidão indisciplinada158.
Ademais, antes de prosseguir é interessante notar a íntima ligação da cidadania com a
democracia, enquanto sinônimo de participação política/participação do poder. É o que se
averigua da leitura de Aristóteles, que, definindo o cidadão como sendo “aquele que tem direito
de acesso às magistraturas”, exclui expressamente escravos, estrangeiros, artesãos e
mercenários da vida política e, consequentemente, do governo da pólis159.
Quem seria o real governante na democracia: os pobres de Platão, a maioria de Heródoto
ou o cidadão de Aristóteles? Para a democracia contemporânea, fortemente alicerçada no
liberalismo e no jusnaturalismo que servem de pedestais da liberdade e da igualdade, a ideia de
povo torna-se sinônimo da maioria, principalmente porque
com a ascensão política da burguesia, através das revoluções do século XVIII,
apareceria, inclusive nos textos constitucionais, a idéia de povo, livre de qualquer
noção de classe, pretendendo-se mesmo impedir qualquer discriminação entre os
componentes do Estado, como bem se percebe pela consagração do princípio do
sufrágio universal160.

A variação dos significados dependendo do local e do pensamento dominante gera
dúvida e o temor de que a democracia seja menos um governo de fato do povo, para ser, no
sentido marxista, uma ideologia, ser um plexo de “idéias e teorias que são socialmente
determinadas pelas relações de dominação entre as classes e que determinam tais relações,
dando-lhes uma falsa consciência”161.
Diante da possibilidade aventada, de que a democracia é ideologia a serviço do interesse
de uma classe, o significado da ideia de povo torna-se essencial para entender o real valor por
trás de uma política democrática. Para tal fim, é oportuno voltar-se para a Grécia antiga,
especificamente para Atenas, e verificar o sentido que a democracia tinha em seu berço. É o
que passamos a fazer.
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2.1 DEMOS ANTIGO X DEMOS MODERNO

O marco inicial da democracia ateniense são as chamadas reformas de Clístenes,
iniciadas em 510 a.C., que instituem a Boulé e a Ekklesia; o primeiro instituto (Boulé) cuidava
dos assuntos cotidianos, sendo formado por um conselho de quinhentos cidadãos escolhidos
por meio de sorteios a cada reunião, ao passo que o segundo (Ekklesias) seria a Assembleia
geral da pólis, formada por todos os cidadãos e palco das decisões políticas de maior gravidade:
Como era a vida política instituída por Clístenes? O reformador criou as duas mais
importantes instituições políticas de Atenas: a Boulé* e a Ekklesía*. A Boulé, tribunal
que cuidava dos assuntos cotidianos da cidade ou das relações entre os cidadãos, era
o conselho de quinhentos cidadãos sorteados, a cada reunião, entre os membros de
todos os démoi, sorteio que assegurava a todos o direito de, periodicamente, participar
diretamente das decisões da pólis. A Ekklesía era a Assembleia Geral de todos os
cidadãos atenienses, na qual eram escolhidos por voto os magistrados, discutidos e
decididos publicamente os grandes assuntos da cidade, sobretudo os concernentes à
guerra e à paz. Para assinalar o caráter igualitário da vida política, Clístenes fez
construir um espaço circular – num local chamado Pnyx - no qual se reuniam a Boulé
e a Ekklesía. Mas não só isso. Frequentemente, o Conselho dos Quinhentos e a
Assembleia Geral se reuniam por vários dias (dependendo da gravidade do assunto, a
Ekklesía poderia ficar reunida por várias semanas); para garantir que mesmo os
cidadãos mais pobres pudessem participar dessas reuniões, foi instituída uma
remuneração, de maneira a assegurar o sustento deles e de suas famílias enquanto
estivessem sem trabalhar162.

Este é o chamado período clássico em que,
do século V a.c. ao IV a.C., quando, com as reformas de Clístenes, primeiro, e, mais
tarde, com o governo de Péricles, Atenas se coloca à frente de toda a Grécia:
desenvolve-se a democracia e surge o império marítimo ateniense. O porto de Atenas,
o Pireu, é o centro para onde convergem produtos e ideias do mundo inteiro e de onde
partem, em todas as direções, produtos e ideias, no apogeu da vida urbana, intelectual
e artística.163

Não obstante, o sucesso comercial e intelectual do modelo ateniense, fato é que a pólis
grega jamais poderia ser comparada aos Estados modernos. “A mais populosa, a mais poderosa,
a mais considerável entre elas”, conta Constant, “não era igual em extensão ao menor dos
Estados modernos”164, sendo este o primeiro fator a se considerar quando pensamos no governo
da antiguidade. A população era tal que conseguia reunir-se na praça para tomar decisões, como
bem observa Bobbio:
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Quando falamos de democracia, a primeira imagem que nos vem à mente é o dia das
eleições, longas filas de cidadãos que esperam a sua vez para colocar o voto na urna.
[...] Para os antigos a imagem de democracia era completamente diferente: falando de
democracia eles pensavam em uma praça ou então em uma assembléia na qual os
cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhes diziam respeito.
“Democracia” significava o que a palavra designa literalmente: poder do démos e não,
como hoje, poder dos representantes do démos. (aspas e itálico no original) 165

O mundo grego era o mundo da palavra, não da escrita, não havia meios de comunicação
de massa e o governo era, literalmente, formado pelo povo com a Assembleia aberta a todos os
cidadãos. Atenas conheceu, assim, o que se chama de democracia direta, a Assembleia dos
cidadãos era soberana, entretanto esta compreendia apenas um décimo da população, excluindo
escravos, mulheres, estrangeiros166, além de metecos167, da vida política. Nesse diapasão, a
tradução de democracia como poder do cidadão (démoi – cidadão; kratos – poder), apresentada
pela citada Chauí168, pode ser considerada adequada ao contexto dos antigos, divididos tanto
internamente (entre cidadãos e não cidadãos) quanto externamente (entre membros da cidadeestado – pólis – e estrangeiros).
Ademais, a própria noção de democracia antiga pode ser colocada em cheque, visto que,
como ensina Arendt, a pólis seria caracterizada pela noção de isonomia, ou seja, pelas relações
de não-mando entre os cidadãos, enquanto as demais formas de organização teriam a “arquia”
ou a “cracia” (noção de mando) como característica169; o termo democracia teria sido cunhado
por aqueles que, discordando da isonomia, pretendiam dizer que esta não passaria de mais uma
relação de poder, a pior de todas, caracterizada pelo domínio do demos170.
Muito embora, como ensina Ingo Wolfgang Sarlet, “o mundo antigo, por meio da
religião e da filosofia” tenha legado “algumas das ideias-chave” que vieram a inspirar a
concepção jusnaturalista de ser humano como “titular de alguns direitos naturais e inalienáveis”,
tais como “os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade dos homens”,
deve se ter cautela, pois, como o próprio autor reconhece, a doutrina jusnaturalista chega ao seu
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“ponto culminante de desenvolvimento” por meio das teorias contratualistas, “a partir do século
XVI, mas principalmente nos séculos XVII e XVIII”171.
Ora, como visto ao longo do capítulo anterior, a noção de sociedade e política divergem
entre o pensamento antigo e o moderno com a teoria do contrato social negando a máxima
aristotélica do ser humano como zoon politikon e o jusnaturalismo embasando uma ordem
liberal, ordem esta que critica a noção antiga de democracia. Tal diferença e crítica pode ser
vista na obra de Constant que, em 1819, no seu célebre discurso De la liberté des anciens
comparée a celle des modernes172 , assevera que “não podemos mais gozar da liberdade dos
antigos, que se compunha da participação ativa e constante no poder coletivo. Nossa liberdade
deve compor-se do gozo pacífico da independência privada”173.
Segundo Chauí, a cidadania ateniense é definida pela isonomia, a igualdade entre todos
os cidadãos perante a lei da polis, e pela isegoria, “o direito de todo cidadão de exprimir em
público (na Boulé ou na Ekklesía) sua opinião, vê-la discutida e considerada no momento da
decisão coletiva”, sendo impensável para a democracia de Atenas
que, na política, alguns possam mais que outros (exclui, portanto, a oligarquia, isto é,
o poder de alguns sobre todos); e não aceita que alguns julguem saber mais do que os
outros e por isso ter direito de, sozinhos, exercer o poder. Desse modo, exclui da
política a ideia de competência ou de tecnocracia. Na política, todos são iguais, todos
têm os mesmos direitos e deveres, todos são competentes 174.

Constant - sendo, nas palavras de Bobbio, um “sincero liberal” - via no modelo antigo
a antítese da liberdade individual, verdadeiro anseio do cidadão moderno175, escrevendo que o
indivíduo do mundo antigo, “quase sempre soberano nos negócios públicos”, não passaria de
um “escravo em todas as suas relações privadas”176. Na antiguidade, a participação política
constituía privilégio de poucos, mas, mesmo os poucos que gozavam de cidadania, teriam sua
individualidade anulada na seara privada, sempre governada pela tradição e costumes da
pólis177.
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A crítica moderna deforma a democracia antiga, pois a maior dedicação ao âmbito
privado cria bases para o abandono do modelo direto conhecido pelos antigos, em prol de um
representativo, na medida em que permite o argumento de que representantes eleitos estariam
em melhor posição para tomar as decisões políticas necessárias, pois o povo estaria
demasiadamente absorvido por interesses particulares178.
Neste sentido, vale trazer as observações de Nelson Nogueira Saldanha para quem “um
dos núcleos essenciais da atitude liberal viria a ser a idéia de discussão, que no século XIX
tomaria enorme relevo com o parlamentarismo e com os autores ingleses”, idealizando um
Estado em que o poder se faria pelo consenso, ao passo que o direito prevaleceria “em seu
sentido formal” e a ética social repudiaria “intervenções governamentais”179.
O liberalismo primitivo, como é chamado por Russell, “era individualista em questões
intelectuais, bem como nas econômicas”, adotando, diferentemente dos filósofos da Grécia
antiga, que consideravam o homem “como sendo, essencialmente, membro de uma
comunidade”, o princípio cartesiano “penso, logo existo” para tornar a existência individual de
cada um a base e o ponto de partida para a aquisição do conhecimento180.
Esta diferença nas concepções de indivíduo entre os modernos e os antigos acaba por
refletir na interpretação dos fenômenos sociais, fato expresso na acepção liberal de liberdade
trazida por Bobbio, in litteris:
Há uma acepção de liberdade - que é a acepção prevalecente na tradição liberal –
segundo a qual “liberdade” e “poder” são dois termos antitéticos, que denotam duas
realidades em contraste entre si e são, portanto, incompatíveis: nas relações entre duas
pessoas, à medida que se estende o poder (poder de comandar ou de impedir) de uma
diminui a liberdade em sentido negativo da outra e, vice-versa, à medida que a
segunda amplia a sua esfera de liberdade diminui o poder da primeira. 181

A noção de liberdade e de política coloca em contraposição a democracia antiga e a
democracia moderna182. Nesse diapasão, é interessante voltar a atenção mais uma vez para o
século XVIII, entretanto, desta vez, atentando para a origem histórica da Declaração de Direitos
do Homem e do Cidadão, a denominada Revolução Francesa, seja porque “o movimento
democrático era a expressão prática do povo comum, proletário ou não, a quem a Revolução
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Francesa tinha colocado no palco da história como atores e não como simples vítimas”183, seja
porque o sentido moderno de revolução esteja intrinsicamente ligado à noção de liberdade com
Robespierre, em 1793, ou seja, quatro anos após a eclosão da Revolução Francesa, definindo
seu governo como “despotismo da liberdade”184.

2.2 PANORAMA DA SITUAÇÃO POLÍTICA DA FRANÇA NO SÉCULO XVIII

Antes de iniciar este tópico, cabe discernir que, ao se falar do século XVIII do ponto de
vista cultural e político, o período aludido se estende de 1715, ano da morte de Luís XIV, até
1789, data do advento da Revolução Francesa185. Feita esta ressalva, devemos prosseguir.
O século XVIII é marcado pela ascensão das filosofias iluministas que apregoavam a
existência de direitos naturais, direitos subjetivos universais, a liberdade e a igualdade entre
todos os cidadãos, assumindo uma postura contrária aos privilégios do status quo absolutista,
sustentado pelo direito divino186. Exemplo do descontentamento intelectual com o estamento
pode ser encontrado na figura do vigário-geral de Chartres, o abade Emmanuel Joseph Sieyès,
que viveu entre 1748 e 1836187.
A obra de Sieyès, a brochura O que é o Terceiro Estado? publicada em janeiro de 1789,
impactou o pensamento revolucionário em sua fase inicial com suas concepções dos institutos
republicanos influindo nas redações das Constituições e dos códigos da República e do
Império188, podendo ser considerada como o “manifesto da Revolução Francesa” 189. Crítico
implacável da aristocracia e seus privilégios, já no primeiro capítulo, é lançada a pergunta: “Não
sabem todos que toda obra da qual a livre concorrência é afastada será mal feita e de custo mais
alto?”190.
Defendendo que “todo o privilégio se opõe ao direito comum”, Sieyès acaba fazendo da
ordem social vigente uma cisão inconciliável, pois “todos os privilegiados, sem distinção,
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formam uma classe diferente e oposta ao Terceiro Estado”191. E o que é o Terceiro Estado? É a
nação entendida como “expressão dos interesses permanentes de uma comunidade”, mais do
que como um conjunto de vontades individuais192:
Será impossível compreender o mecanismo social se não se analisar a sociedade como
uma máquina ordinária e considerar separadamente cada parte, juntando-as em
seguida em espírito, uma depois da outra, a fim de captar os acordes e ouvir a
harmonia geral resultante. [...] Os associados querem dar consistência à sua união;
Assim, discutem entre si, e chegam a um acordo sobre os bens públicos e os meios de
obtê-los. Aqui, vê-se que o poder pertence ao público. Na origem encontram-se
sempre vontades individuais, e elas formam seus elementos essenciais; mas
consideradas separadamente, seu poder seria nulo. Só existe no conjunto. Faz falta à
comunidade uma vontade comum; sem a unidade de vontade ela não chegaria a ser
um todo capaz de querer e agir. Mas é certo também que este todo não tem nenhum
direito que não pertença à vontade comum. 193

Diante das palavras tão inflamadas do abade, seria de se esperar que os privilégios
ostentados pela nobreza francesa fossem de uma iniquidade ímpar. Contudo, segundo
Tocqueville, os privilégios feudais eram ostentados com maior vigor em países como a
Alemanha, onde a corvéia senhorial era exercida mais rigorosamente, enquanto que na França
“o camponês ia e vinha onde queria, comprava, vendia, negociava como o queria” e a servidão
vinha sendo abolida em processo que remonta ao século XIII, ao ponto de “só se notavam numa
ou duas províncias do Leste que eram províncias conquistadas”194.
A monarquia francesa, não possuindo excedentes econômicos suficientes para a
manutenção de uma burocracia leal, encontrou solução na venda de cargos, o que permitiu a
entrada da burguesia na administração pública em detrimento dos antigos nobres 195 . Neste
sentido, Hobsbawn ensina que a nobreza compunha uma classe formalmente alijada do mundo
das corporações e ofícios, inserida em um contexto em que perdia cada vez mais espaço na
administração pública para uma ascendente classe média burguesa:
As 400 mil pessoas aproximadamente que, entre os 23 milhões de franceses,
formavam, a nobreza, a inquestionável “primeira linha” da nação, embora não tão
absolutamente a salvo da intromissão das linhas menores como na Prússia e outros
lugares, estavam bastante seguras. Elas gozavam de consideráveis privilégios,
inclusive de isenção de vários impostos (mas não de tantos quanto o clero, mais bem
organizado), e do direito de receber tributos feudais. Politicamente sua situação era
menos brilhante. A monarquia absoluta, conquanto inteiramente aristocrática e até
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mesmo feudal no seu ethos, tinha destituído os nobres de sua independência política
e responsabilidade e reduzido ao mínimo suas velhas instituições representativas
“estados” e parlements. O fato continuou a se agravar entre a mais alta aristocracia e
entre a noblesse de robe mais recente, criada pelos reis para vários fins,
principalmente financeiros e administrativos; uma classe média governamental
enobrecida que expressava tanto quanto podia o duplo descontentamento dos
aristocratas e dos burgueses através das assembleias e cortes de justiça remanescentes.
Economicamente as preocupações dos nobres não eram absolutamente desprezíveis.
Guerreiros e não profissionais ou empresários por nascimento e tradição — os nobres
eram até mesmo formalmente impedidos de exercer um oficio ou profissão —, eles
dependiam da renda de suas propriedades, ou, se pertencessem à minoria privilegiada
de grandes nobres ou cortesãos, de casamentos milionários, pensões, presentes ou
sinecuras da corte. Mas os gastos que exigiam o status de nobre eram grandes e cada
vez maiores, e suas rendas caíam — já que eram raramente administradores
inteligentes de suas fortunas, se é que de alguma forma as conseguiam administrar. A
inflação tendia a reduzir o valor de rendas fixas, como aluguéis. (Itálico e aspas no
original)196.

Conforme observa Carlos Guilherme Mota, a nobreza já não formaria uma classe
homogênea, dividindo-se pela origem e riqueza em “nobres de espada”, zelosos de sua
ancestralidade e privilégios, e os “nobres togados”, composto por uma burguesia “enriquecida
e nobilitada desde o século XVI através da prestação de serviços à Coroa e reconhecida por
títulos concedidos pelo rei”197.
Vale ressaltar que a produção na França já não era baseada em moldes medievais e a
terra não formava mais vínculo algum entre o camponês e o nobre. Neste sentido, o historiador
Soboul, citado por Mota, diz que, apesar dos privilégios da nobreza (como a isenção de
impostos), era possível “ser nobre sem possuir feudo, ou ser plebeu e possuir um feudo nobre”,
porque “toda a conexão desaparecera entre nobreza e sistema feudal”198.
Além disso, segundo Tocqueville, inventários de 1790 mostram que, em certas aldeias,
mais da metade da população chegava a ser proprietária de terras199, e Hobsbawn, por sua vez,
comenta que, no século XVIII, “na diocese de Montpellier os camponeses já possuíam de 38 a
40% da terra, a burguesia de 18 a 19%, os nobres de 15 a 16% e o clero de 3% a 4%, enquanto
um quinto era de terras comuns”200.
Todas estas informações parecem corroborar o ensinamento de Mota de que não
obstante a sociedade francesa na época funcionasse dentro de um regime de divisão em ordens
- Clero, Nobreza e Terceiro Estado -, tal sistema (originário da Idade Média) começou a
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enfrentar contradições, como o fato de “os camponeses, submetidos a tributos arbitrários” serem,
“por vezes, proprietários da terra em que trabalhavam”201.
Some-se o desprezo nobiliárquico pelos ofícios administrativos e pelos administradores,
julgando-os “poderes intrusos, novos homens encarregados do governo dos burgueses e dos
camponeses e, aliás, companheiros muito pequenos”202, fato já observado alhures, e teremos
um quadro de disputa entre duas classes, uma decadente e outra ascendente. “A antiga nobreza
não suporta os novos nobres”, escreve Sieyès, “só lhes permite reunir-se com ela quando podem
provar quatro gerações e cem anos”203.
Em verdade, a situação política dos fidalgos franceses era frágil, reduzidos a “um
apêndice decorativo do rei”, sobreviviam da cobrança em gênero ou espécie da classe
camponesa204. Longe do opressor implacável, o nobre já não governava, não participava da vida
da plebe que cada vez mais conquistava espaço no cenário político, parecer corroborado pelos
comentários de Tocqueville à Revolução, quando é observado exatamente este retraimento da
importância político-social da nobreza francesa no século XVIII:
No século dezoito, todos os negócios da paróquia eram conduzidos por um certo
número de funcionários que não eram mais os agentes da senhoria e que o senhor não
mais escolhia; uns eram nomeados pelo intendente da província, outros eleitos pelos
próprios camponeses. Cabia a estas autoridades repartir o imposto, conservar as
igrejas, construir escolas, chamar e presidir a assembleia da paróquia. Velavam o bem
comunal, instauravam e seguiam os processos em nome da comunidade. O senhor,
além de não mais dirigir a administração de todos estes pequenos negócios locais,
tampouco os controlava. [...] Mais do que isto, quase não se vê mais o senhor agir na
paróquia como o representante do rei, como o intermediário entre o rei e os habitantes.
Não está mais encarregado de aplicar as leis gerais do Estado, juntar as milícias, cobrar
os impostos, publicar os mandamentos do príncipe, distribuir socorro. Todos estes
deveres e todos estes direitos pertencem a outros. Na realidade, o senhor não passa de
um habitante que imunidades e privilégios o separam e o isolam de todos os outros.
Sua condição é diferente, mas seu poder não o é mais. O senhor é apenas um primeiro
habitante, dizem os intendentes nas suas cartas aos seus subdelegados.205

Diferentemente da aristocracia francesa, a prussiana conservava ainda, em 1795,
deveres institucionalizados para com a plebe, como a educação dos mais pobres e o socorro
daqueles que não possuíam terras206 e isto era crucial na percepção da natureza dos privilégios
senhoriais. “Quando a nobreza possui não somente privilégios, mas também poderes, quando
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governa e administra, seus direitos particulares podem ser ao mesmo tempo maiores e menos
visíveis”207.
Um evento comprovador da fragilidade do sistema aristocrático é o fato de, em 1720,
Lettres Persanes, livro de Montesquieu, satirizando os costumes e instituições francesas, fez
imenso sucesso junto à classe dirigente, denotando a fraqueza e decadência da mesma,
“porquanto uma classe dirigente forte e convencida da legitimidade de seu domínio não tolera
que seja posta em ridículo”208.
2.2.1 O povo e a Revolução Francesa
Com o tempo, mesmo a autoridade do rei começou a esboroar. A venda de cargos para
a burguesia serviu ao poder monárquico, fornecendo riqueza e minando a influência
aristocrática, entretanto tal política eventualmente degringolou no descontrole administrativo:
quando Maupeou, chanceler do rei Luís XV, tentou abolir a venda de cargos, este foi recebido
com protestos que incluíam desde os direitos naturais do homem até o contrato social209, e a
antiga nobreza, eventualmente, se viu obrigada a aceitar a noblesse de robe para sobreviver
diante da realeza210.
Dito isto, a situação socioeconômica da França não imprime um espírito democrático
das e para as massas na Revolução de 1789. Como já pontuado, as ideias expressas em O que
é o Terceiro Estado? possuíam prestígio junto aos revolucionários e Sieyès é um liberal muito
mais apegado à salvaguarda das liberdades individuais do que a ideia de democracia211. Tanto
é assim que para os revolucionários franceses não é o povo francês o soberano, mas a nação,
fato expresso no art. 3º da Declaração transcrito abaixo:
Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma
operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane
expressamente.212

A Nação é entidade formada por indivíduos, mas que sozinhos nada podem, sendo que
“todo indivíduo é um cidadão potencial, que só se realiza na medida em que liga sua vontade à
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dos outros membros do conjunto, com o fim de constituir o poder nacional”213. E, enquanto
todo o poder emana da Nação, o exercício deste poder soberano fica dependente da implantação
de uma Constituição e de representação para ser eficaz na proteção dos direitos naturais do
homem214. Sendo assim, a soberania da Nação não equivale à soberania popular.
Segundo Ferreira Filho, a democracia para o pensamento liberal da época era aquela das
“críticas acerbas dos filósofos helênicos e dos historiadores da Antiguidade que a ela – e à
demagogia que ensejava – atribuíam a decadência da grande Atenas, metrópole do pensamento,
da cultura e da arte” 215 . Por outro lado, as divergências com a fidalguia não tornavam a
burguesia necessariamente mais próxima dos camponeses pobres, sendo tal distanciamento,
aparentemente, um traço compartilhado entre a nova e a velha nobreza:
Se deixarmos de lado a nobreza e examinarmos agora esta burguesia, veremos um
espetáculo parecido, sendo o burguês tão afastado do povo quanto o gentil-homem do
burguês. [...] Separados dos camponeses pela moradia e mais ainda pelo gênero de
vida, o burguês também o era pelo interesse. Queixam-se com toda justiça do
privilégio dos nobres em matéria de impostos; mas o que diremos das vantagens dos
burgueses? Há milhares de empregos que os isentam de parte ou da totalidade de
qualquer encargo público: este é isento da milícia, tal outro da corveia, um outro ainda
da talha. “Qual a paróquia”, diz um escrito da época, “que não tem em seu seio,
independentemente dos nobres e dos eclesiásticos, diversas pessoas que conseguiram,
graças a um cargo ou uma comissão, a isenção do imposto?” 216

É verdade que, como já aventado, em geral, o camponês francês era livre e proprietário
de terra, “entretanto, a grande maioria não tinha terras ou tinha uma quantidade insuficiente”,
situação agravada pela deficiência de técnicas atrasadas, pela fome (fruto do aumento
populacional) e pela intensificação dos tributos feudais e a inflação, sendo que apenas uma
minoria “que tinha um constante excedente para vendas se beneficiava dos preços crescentes;
o resto, de uma maneira ou de outra, sofria, especialmente em tempos de má colheita, quando
dominavam os preços de fome”217. A maioria dos camponeses nada tinha ou tinha muito pouco,
tendo de sobreviver de trabalhos agrícolas218.
Já dependentes de salários, que nas palavras de Mota era “essencial nas flutuações da
conjuntura econômica”, os trabalhadores franceses do século XVIII gastavam “metade da
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receita popular em pão”, sendo que, em 1789, se atinge o patamar de 88%, “restando 12% do
orçamento familiar para todos os outros gastos”219.
Ademais, a disputa extenuante da França contra a Inglaterra compõe uma agravante
externa da situação perdulária da nação. A França não foi capaz de sustentar o conflito com a
rival histórica e o apoio à revolta das colônias americanas pouco depois da derrota na Guerra
dos Sete Anos (1756-1763) custou-lhe o que restava de estabilidade financeira, jogando o
governo em uma crise política que, dentro de seis anos, culminaria na Revolução Francesa220.
Diante do quadro apresentado desde o tópico anterior, não seria errado dizer, como o
faz Mota, que a crise econômica e o impasse político no governo de Luís XVI permitiram o
advento da Revolução em 1789; em 08 de agosto de 1788 foi anunciada a convocação dos
Estados Gerais, “antiga reunião de tradição feudal das três ordens do Reino que não se realizava
desde 1614”, para 1º de março de 1789, quando a aristocracia tentaria “assumir as rédeas do
Estado”221. Intento baldado, o impasse permaneceu e a Câmara do Terceiro Estado se proclama
Assembleia Nacional por proposta do abade Sieyès em 17 de junho de 1789222.
A França contribuiu de forma “decisiva para o processo de constitucionalização e
reconhecimento dos direitos e liberdades fundamentais nas Constituições do século XIX”223,
mas, no Estado burguês, “Estado liberal-democrático, erguido pelo constitucionalismo pósrevolucionário, o princípio liberal triunfara indiscutivelmente sobre o princípio democrático”224.
O magistério de Ferreira Filho também corrobora este entendimento:
A preferência no século das luzes era pela república, termo empregado como sinônimo
de governo representativo. Não se opunha à monarquia a república, mas até se admitia
a monarquia – a monarquia com governo representativo. [...] Este modelo, que se
pretendia traduzisse a prática setecentista inglesa, admitia a restrição à participação
política, quer no que tange ao direito de voto, quer no que concerne à elegibilidade,
inclusive pelo sistema censitário. Não a todos, mas apenas aos preparados, atribuía-se
o voto, a poucos, os mais capazes, a elegibilidade.225

A doutrina política de Sieyès fornece argumentos suficientes para derrubar a autoridade
de Versalhes e justificar a da classe burguesa, defendendo a propriedade privada e o trabalho
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como elementos essenciais para o funcionamento eficiente da sociedade, ao mesmo tempo que
afasta a maioria do povo em favor dos representantes da nação:
Os associados são muito numerosos e estão dispersos em uma superfície muito
extensa para exercitar eles próprios facilmente sua vontade comum. O que fazem?
Separam tudo o que para velar e prover é preciso as atenções públicas, e confiam o
exercício desta porção da vontade nacional, e, consequentemente, do poder, a alguns
dentre eles. Essa é a origem de um governo exercido por procuração 226.

Perceba-se que, aqui, a ideia de povo ainda se faz presente como reflexo do modelo de
cidadania dos antigos em seu aspecto exclusivista de participação política, característica não
restrita à sociedade francesa, pois, segundo Hobsbawn, em 1850, com exceção da Suíça,
nenhum outro país do continente europeu adotava sequer o sufrágio universal masculino, e os
EUA, expressamente representante da democracia nas Américas, tinham participação eleitoral
inferior à francesa227.
“As restrições ao sufrágio antes que a democracia abrangesse, mesmo do ponto de vista
político, todas as classes, patenteiam que a Revolução Francesa não derrogara a totalidade dos
privilégios”, impeditivos à “participação ativa do povo na escolha de seus governantes”,
demonstrando que “as idéias imediatamente vitoriosas” foram aquelas vinculadas à liberdade,
“e não as de democracia, a menos que se entenda esta num sentido de aplicação restrita”228.
A ideologia liberal, carente de coerência e consistência, restava dividida entre a “crença
em um governo popular” e a crença (mais generalizada) “no governo de uma elite de
proprietários” 229 . Ferreira Filho igualmente assinala tal incoerência ao pontuar que o
constitucionalismo nascia editando que todos os homens são livres e iguais em direitos, mas,
concomitantemente, cuidava por afastar a maioria da participação política, sancionando a
desigualdade como padrão do processo governamental230.
A possibilidade de um governo da maioria (a classe mais numerosa e mais pobre) era
preocupante na ótica do liberalismo europeu, dada a “ignorância e a superstição dos
trabalhadores pobres, que estavam constantemente sob o controle do sacerdote ou do rei” e do
inevitável sacrifício dos interesses da parcela minoritária da sociedade, sendo preferível “uma
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monarquia constitucional com sufrágio adequado ou, em caso de emergência, qualquer
absolutismo ultrapassado” que garantisse os interesses da classe média liberal231.
Também é possível dizer que o princípio da liberdade cumpriu o objetivo esperado:
derrubou um poder para colocar outro em seu lugar. Como escreve Jouvenel, este é o ciclo que
a “explosão e a propagação incendiária de princípios” encerra para as pessoas que “apegam-se
ao grito de "liberdade!" que repercute nos começos de toda revolução, não percebendo que não
há nenhuma que não resulte no agravamento do Poder”232.
Assim, o constitucionalismo nasceria antes de tudo para garantir o poder estabelecido
pela Revolução e o gladio sempre anda junto para acabar com aqueles julgados contrários aos
princípios estabelecidos. Exemplo desta coerência dentro da força vem dos próprios
revolucionários franceses que, teoricamente, lutando contra as paixões e irracionalidades de um
governo vendido como tirânico, não hesitou em estabelecer uma política de terror, perseguindo
aqueles que julgaram inimigos, mandando guilhotinar pessoas do naipe de Lavoisier, o pai da
química moderna, por sua relação com um inimigo já vencido:
Depois da Revolução Francesa, que destronou a religião reinante, foi inventado um
ser supremo e a ele foi dedicado uma festividade especial. Essencialmente, isso foi
uma deificação da razão. Ao mesmo tempo, a revolução mostrou escasso respeito pela
razão em outras questões. Lavoisier, o fundador da química moderna, foi acusado
perante um tribunal revolucionário da Época do Terror. Ele fora coletor de rendas
públicas e de fato sugerira algumas valiosas reformas fiscais. No entanto, como
funcionário do ancien régime, foi acusado de crimes contra o povo. Quando se alegou
que se tratava de um dos maiores cientistas, o tribunal replicou que a república não
precisava de cientistas. E assim Lavoisier foi guilhotinado.233

Mota fala que “Descartes foi sacralizado pelos revolucionários”234 e, segundo Russell,
o século XVIII seria marcado por uma postura intelectual esclarecida e tolerante, que buscava
“difundir a luz onde até então prevaleceram as trevas”235. Contudo, isto não impediu a repressão
revolucionária de ser responsável direta por aproximadamente 35 mil e 40 mil mortes236. E os
fatores históricos da época não pararam, segundo Jouvenel, o avanço das fortunas burguesas:
[...] as fortunas burguesas, respeitadas, vão crescer, e novas fortunas se elevarão,
graças à espoliação da Igreja e, depois, à pilhagem da Europa, graças também ao
contrabando provocado pelo Bloqueio continental. Especulações financeiras se fazem
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no advento de Bonaparte e na queda de Napoleão. Assim, se acumulam grandes
fortunas; assim, se preparam os obstáculos capitalistas à onipotência estatal.
(grifo nosso)237

Não se quer, com isto, responsabilizar moralmente uma classe de indivíduos. A
Revolução Francesa não foi realizada por lideranças, partidos ou movimentos organizados,
porém “um surpreendente consenso de ideias gerais entre um grupo social bastante coerente
deu ao movimento revolucionário uma unidade efetiva” e este grupo era a burguesia que se
imbuiu dos ideais, dos princípios do liberalismo clássico238.
“A Declaração e os sucessivos acontecimentos que marcam o período revolucionário
francês modificaram o quadro social então existente”, entronizando a burguesia como
“estamento dominante” e impelindo a mesma à “tomada do comando político por toda a
parte”239, não sendo possível nem recomendável ignorar a violência subjacente ao processo,
afinal a Declaração de 1789 “constitui o preâmbulo da Constituição francesa de 1791 e, sob sua
égide, Luiz XVI e seus familiares foram guilhotinados em 1793”240.
O problema apresentado pelo quadro revolucionário ao pensamento democrático e ao
direito está na complexidade do fenômeno, no fato de que, mesmo sendo principiologicamente
identificada com o Iluminismo, o jusnaturalismo e o liberalismo, a Revolução Francesa
apresenta um quadro de terror e de adensamento do poder e da violência, inclusive no quadro
institucional; pois, não bastassem as mortes já citadas, durante o período revolucionário, em 23
de agosto de 1793, foi instituído o serviço militar obrigatório e, em 1794, o exército da França
era de 1.169.000 de homens, contra 180 mil às vésperas da Revolução241.
Mas, talvez o fator que demonstre o distanciamento da Revolução e dos próprios
revolucionários em relação ao ideário democrático esteja no ato de execução do rei Luís XVI,
pois, conforme lição de Mota, quando, para salvar o rei, a ala dos girondinos “tentam o recurso
ao julgamento popular”, a opção é rejeitada com base na tese representativa de que a Convenção
Nacional seria detentora do poder soberano e, assim, por 424 votos a 287, o povo não foi
consultado sobre os crimes ou a pena cabível ao outrora soberano rei da França242.
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Ademais, insta salientar que fenômeno semelhante ocorre na Inglaterra séculos antes da
Revolução Francesa. Explica-se: Carlos I, ao tentar juntar fundos para formar um exército
permanente, é recebido com resistência pelo parlamento que, com apoio da guarda londrina,
prende o rei e toma a capital, mergulhando o país em uma guerra civil. Para vencer as milícias
que apoiam o rei (metade da população teria se declarado a seu favor), o parlamento utiliza da
prerrogativa de criar impostos para formar um exército permanente e apoiar Cromwell que,
assumindo o título de “Lorde Protetor da república inglesa”, instaura uma ditadura militar no
país243.
Seja pelo cenário político ou pelos resultados práticos da Revolução Francesa, ao final
deste capítulo, é impossível não dar certa razão a Jouvenel, quando este observa que “a
renovação e o reforço do Poder se mostram como a verdadeira função histórica das
revoluções”244.
O princípio de governo que elas derrubam estava gasto, inspirava apenas um respeito
frágil, não fundava senão uma autoridade debilitada. As mesmas causas que permitem
sua queda tornavam-no incapaz de despotismo. No lugar de um espantalho sem força,
o movimento popular planta a bandeira de seu entusiasmo, e substitui uma equipe
cética e fatigada pelos atletas vencedores das sangrentas eliminatórias da Revolução.
De que maneira esses homens, em nome de um princípio que desperta tais fervores,
não obteriam uma obediência fanática? O Poder é não apenas revigorado em seu
centro, mas o movimento que ele imprime à nação não se choca mais contra os
obstáculos das autoridades sociais, que a tempestade varreu. A revolução estabelece
uma tirania tanto mais completa quanto maior tenha sido a liquidação da
aristocracia.245

Seria forçoso, pelo que foi apresentado até este momento, reconhecer o uso ideológico
do povo para fins de poder, seja na manutenção do status quo (Grécia antiga), seja na formação
de um novo establishment (Revolução Francesa). Contudo, a implicação histórica do
reconhecimento de direitos subjetivos, inerentes à situação humana permitem, como faz
Jellinek, dizer que “en el Estado moderno, todo hombre que está sometido de algún modo al
poder del Estado, es al próprio tiempo, frente a él, persona”246.
El hecho de pertenecer el individuo al pueblo se exterioriza también en la existencia
efectiva de una esfera de derecho público reconocida por el Estado. Son miembros de
este pueblo, en su cualidad subjetiva, la totalidad de los miembros del Estado, es decir,
aquellos que poseen un motivo para plantear una exigencia jurídica al poder del
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Estado. El derecho público subjetivo es, pues, el fundamento del carácter corporativo
del Estado.247

Partindo para uma abordagem contemporânea da ideia de povo, Bonavides enxerga três
conceitos distintos: o primeiro, o sociológico, equivale ao conceito de nação, sendo
compreendido “como toda a continuidade do elemento humano, projetado historicamente no
decurso de várias gerações e dotado de valores e aspirações comuns.”248
O segundo, o conceito político, é “o quadro humano sufragante, que se politizou (quer
dizer, que assumiu capacidade decisória), ou seja, o corpo eleitoral”, constituindo “uma
formação histórica recente, sendo estranho ao direito público das realezas absolutas, que
conheciam súditos e dinastias, mas não conheciam povos e nações.”249
Por fim, haveria o conceito jurídico, pois somente “o direito pode explicar plenamente
o conceito de povo”, abrangendo “tanto os que se acham no território como fora deste, no
estrangeiro, mas presos a um determinado sistema de poder ou ordenamento normativo, pelo
vínculo de cidadania”250.
O status civitatis ou estado de cidadania define basicamente a capacidade pública do
indivíduo, a soma dos direitos políticos e deveres que ele tem perante o Estado. [...]
Da cidadania, que é uma esfera de capacidade, derivam direitos, quais o direito de
votar e ser votado (status activae civitatis) ou deveres, como os de fidelidade à Pátria,
prestação de serviço militar e observância das leis do Estado. Sendo a cidadania um
círculo de capacidade conferido pelo Estado aos cidadãos, este poderá traçar-lhe
limites, caso em que o status civitatis apresentará no seu exercício certa variação ou
mudança de grau (grifo do autor)251.

Conforme escreve Borja, o poder político pode ser entendido como mero fator de
dominação, enfatizando-se o seu elemento “fuerza”, bem como pode ser entendido como poder
jurídico, sobressaindo o elemento “derecho”, tudo dependendo da ótica adotada252. A questão
do poder do povo não se esgotaria, então, nas realidades históricas isoladas entre normalidade
e revolução.
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Ainda segundo Borja, haveria a conjugação entre “juridicidad y fuerza” no
funcionamento de um governo democrático, admitindo-se diferentes graus de obediência,
variando desde a espontaneidade até a submissão forçada253.
Assim, a noção de poder democrático não é esgotada pela política moderna e seus
princípios construídos no continente europeu, entre os séculos XVI e XVIII, sendo necessário
adentrar nos problemas, nas imperfeições principiológicas enfrentadas pelo sistema
democrático no período pós-iluminista e sua relação com a doutrina jurídica para só então
conseguir o panorama contemporâneo do valor concedido ao poder do povo.
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CAPÍTULO 3 - DEMOCRACIA MODERNA

O já mencionado Saldanha classifica como “época democrática” o período iniciado
“com as revoluções liberais (liberais-burguesas)”, bem como com a “afirmação das liberdades
(e dos direitos)” que culminaram com a queda dos regimes monárquicos de matriz absolutista
e aristocráticos, caracterizada pela “perda do elemento teológico” como fundamento da ordem
sociopolítica em prol das capacidades organizacionais do homem254.
Este elemento de liberdade também é apontado por Nuno Piçarra em relação ao Estado
de Direito liberal, cujo ideário teria sua “forma mais acabada” nas premissas iluministas de
“antinomia radical entre o indivíduo, com a sua liberdade natural, considerado em si mesmo”
(não como parte de alguma ordem natural), “e a sociedade, que lhe impõe obrigações e o coage
com o seu poder”, ideário este que “as constituições dos Estados da Nova Inglaterra, a
constituição americana saída da Convenção de Filadélfia e as constituições resultantes da
Revolução francesa” aspiraram ser o “estatuto jurídico”255.
Ainda assim, é necessário cautela ao tratar de dois objetos diversos, quais sejam, a
doutrina liberal e a doutrina democrática, uma vez que não faltam autores prontos a apontar as
divergências entre ambas, pois “Democracia e Estado de Direito, assim como república e
democracia, não são pares necessários” e um “Estado de Direito pode ser democrático ou
autoritário”256.
Neste sentido, Arthur A. Ekirch Jr. comenta que a Declaração de Independência
americana, “um manifesto de democracia bem como de nacionalismo americano”, não garantia
uma “absoluta igualdade política ou econômica” como o direito universal ao voto, mas a
igualdade no gozo do direito natural à vida, à liberdade e à propriedade 257 . Outrossim, as
primeiras constituições dos Estados revolucionários “revelavam tanto aspectos democráticos
como não democráticos” com Maryland, Carolina do Sul e New Jersey, por exemplo, mantendo
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a exigência colonial de propriedade para ter o direito ao voto, enquanto na Pensilvânia tal
restrição fora abolida pela Constituição de 1776258.
Sartori esclarece que “por mais de dois mil anos, o têrmo democracia desapareceu
praticamente do uso corrente”, preferindo-se a “república” (res publica) para exprimir a ideia
de “uma coisa pertencente a cada um, ou de negócio de cada um” com Kant criticando a
confusão dos termos, uma vez que cada governo seria ou republicano ou despótico, e a
democracia configuraria espécie de despotismo, seguindo nesta mesma linha os membros da
“Assembleia de Filadélfia” e dos autores do “Federalista”, como Hamilton, Madison e Jay259.
De fato, no artigo nº 37 do “Federalista”, é declarado expressamente qualquer outra
forma de governo, fora a republicana, seria “incompatível com o caráter do povo da América”
e com os princípios da Revolução, governo republicano entendido como “aquele em que todos
os poderes procedem direta ou indiretamente do povo e cujos administradores não gozam
senão de poder temporário cada, a arbítrio do povo ou enquanto bem se portarem” e, portanto,
diferente do modelo inglês que mantinha a aristocracia e a monarquia hereditária intacta260.
Sobre a Revolução Francesa, resta evidente do capítulo anterior que as ideias
constitucionalistas não implicavam em uma ordem puramente democrática, com Lembo,
inclusive, ensinando que “na verdade, em 1789, os franceses não pretendiam alterar o sistema
político vigente, a monarquia”, mas apenas a convocação dos Estados Gerais, sendo que a união
do clero e da pequena burguesia contra as pretensões aristocráticas culminou em uma alteração
do quadro social da época que, aliada a intelectualidade da época, resultou no estopim do
movimento revolucionário261.
Em verdade, Chalita comenta que a burguesia teria convivido com regimes monárquicos
desde a Renascença, quando veio a ganhar distinção pelo pendor do comércio e na gestão da
sua fortuna que utilizou para financiar a juros o luxo e as aventuras militares do soberano262.
Qual seria o real significado da Revolução Francesa e, por extensão, das demais
revoluções que convulsionaram a arena política do século XVIII? Para Sartori, a Revolução
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Francesa assume o papel histórico de uma “vingança da liberdade contra o poder” com os anos
de 1789-1794, caracterizados pela exigência de liberdade individual e política “em oposição ao
Estado, e não uma liberdade social e econômica a ser consumada pelo Estado”263. O mesmo
pode ser dito da antecedente Revolução Americana, cujo produto final, a
Constituição dos Estados Unidos da América e suas dez primeiras emendas,
aprovadas em 25-9-1789 e ratificadas em 15-12-1791, pretenderam limitar o poder
estatal estabelecendo a separação de poderes estatais e diversos direitos humanos
fundamentais: liberdade religiosa; inviolabilidade de domicílio; devido processo
legal; julgamento pelo Tribunal do Júri; ampla defesa; impossibilidade de aplicação
de penas cruéis ou aberrantes.264

Esta oposição do indivíduo e da sua liberdade individual em relação ao poder encontra
tradução jurídica na concepção liberal de Constituição que, segundo Ferreira Filho, nada mais
seria do que “um estatuto do Poder” que visa “garantir a liberdade” por meio de uma
“organização jurídica que não só estruture mas também limite o Poder do Estado”, tendo como
presunção a existência de “direitos anteriores ao Estado, superiores ao Poder”265.
Foi com este propósito “de submeter o Estado ao Direito” que “os movimentos
revolucionários de inspiração liberal, na América do Norte e na França do século XVIII, tiveram
como primeiro passo a edição de Declarações de Direitos”, enunciando o “mínimo irredutível
do Direito”, que haveria de ser resguardado pela Constituição, o “pacto social propriamente
dito”, criação do poder constituinte que institui o Estado266.
Na teoria pactista de Locke, considerado por Reale o “fundador” reconhecido do
“liberalismo político”267, diferente de Hobbes, não existe um estado de natureza marcado pelo
conflito constante, mas “um estado de perfeita liberdade e igualdade”, faltando apenas as “leis
indiscutidas, juízes imparciais que as apliquem e um Poder organizado” para garantir eficácia,
bens estes que seriam obtidos com a passagem para o estado social/civil por meio da anuência
de se “abrir mão” dos direitos naturais na exata medida necessária para a obtenção das
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vantagens268. Vejamos as palavras do próprio autor de Segundo Tratado sobre o governo, in
litteris:
[...] uma vez que uma sociedade política não pode existir nem manter-se sem ter em
si o poder de preservar a propriedade e, para isso, punir as ofensas cometidas contra
qualquer dos seus membros, só podemos afirmar que há sociedade política quando
cada um dos membros abrir mão do próprio direito natural transferindo-o à
comunidade, em todos os casos passíveis de recurso de recurso à proteção da lei por
ela estabelecida. E assim, excluído todo julgamento privado de cada cidadão particular,
a comunidade torna-se árbitro em virtude de regras fixas estabelecidas, impessoais e
iguais para todos; [...] Vendo por esse ângulo, é fácil distinguir quem está e quem não
está em sociedade política. Os que estão unidos em um corpo, com lei comum
estabelecida e magistratura para quem possa apelar – com autoridade para decidir
controvérsias e punir os ofensores, podemos dizer que estão em sociedade civil entre
si; mas os que não têm em comum a quem apelar no mundo, ainda se encontram no
estado de natureza, sendo cada um, por falta de outro, juiz e executor para si mesmo,
o que constitui, como já vimos, o estado perfeito de natureza. 269

O mote de proteção da liberdade pode ser encontrado na definição de lei fornecida por
Frédéric Bastiat, para quem
[...] a lei é a organização do direito natural de legítima defesa. É a substituição da
força coletiva pelas forças individuais. E esta força coletiva deve somente fazer o que
as forças individuais têm o direito natural e legal de fazerem: garantir as pessoas, as
liberdades, as propriedades; manter o direito de cada um; e fazer reinar entre todos a
JUSTIÇA270.

Oportuno lembrar as lições do famoso Montesquieu de que a liberdade “é o direito de
fazer tudo o que as leis permitem”, visto que “se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem
ela já não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder”271. Conclusão semelhante
pode ser extraída das palavras de Stuart Mill, muito embora pouco mais de um século separe
este do autor de O Espírito das Leis:
Ninguém pretende serem as ações tão livres quanto as opiniões. Ao contrário, até
mesmo as opiniões perdem a imunidade quando as circunstâncias que lhes presidem
à expressão resultem em instigação positiva a algum ato prejudicial. Opinião tal como
serem os negociantes de trigo serem responsáveis pela fome do pobre e a propriedade
privada roubo, devem circular livremente se tão-só publicadas nos jornais, mas podem
com tôda justiça incorrer em castigo quando pronunciadas perante multidão exaltada
reunida diante da casa de um negociante de trigo ou quando a mesma multidão a faz
circular sob a forma de cartaz. Os atos de qualquer espécie que prejudicam a terceiros,
sem causa justificada, podem ser e nos casos mais importantes exigem em absoluto
que sejam controlados pelos sentimentos desfavoráveis e, quando necessário, pela
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interferência ativa dos homens. Até êsse ponto deve-se limitar a liberdade individual;
ninguém pode tornar-se motivo de aborrecimento para outrem. 272

Faz-se, aqui, uma diferenciação basilar entre liberdade interna e liberdade externa.
Internamente, a pessoa pensa, planeja, tem vontade de ação, mas, no plano fático, sua ação é
limitada pela presença de terceiros, seus pares e/ou por quem detém a força. Por isso, parece
lícito falar em política como vontade limitada ou vontade incompleta, na medida em que a
pessoa quer agir, mas está impedida pela força de terceiros. Enquanto o pensamento é ilimitado,
a ação não o é. O discurso é repetido na doutrina jurídica mais atual. José Afonso da Silva, por
exemplo, denomina liberdade interna ou livre arbítrio - a escolha entre possibilidades - e
liberdade externa - a capacidade de atuar conforme a escolha 273 -, e a Constituição vigente
(1988) praticamente repete a sabedoria de O Espírito das Leis no título reservado aos Direitos
e Garantias Fundamentais (Título II, Capítulo I, art. 5º, inc. II).
Ocorre que Montesquieu assume como premissa que a liberdade “só existe quando não
se abusa do poder” e que “trata-se de uma experiência eterna que todo homem que possui poder
é levado a dele abusar”, sendo, portanto, necessário que “o poder limite o poder” para formar
uma Constituição “tal que ninguém seja obrigado a fazer as coisas a que a lei não obriga e a
não fazer aquelas que a lei permite”274.
Nesse diapasão, Ferreira Filho ensina que, “na cosmovisão liberal”, enquanto as
declarações “se dirigem principalmente ao constituinte”, as Constituições “organizam e
restringem os poderes do Estado” e as leis cuidam da delimitação da liberdade individual,
“enquanto, por outro lado, estabelecem a própria pauta de atuação dos órgãos estatais
superiores”, possibilitando, assim, a “coexistência das liberdades, segundo as exigências da
vida em sociedade”275.
A doutrina do citado abade Sieyès, segundo o mesmo Ferreira Filho, idealizaria, neste
sentido, uma “constituição política”, estabelecendo um “estatuto do Poder” que constituiria o
Governo, ou seja, que teria por objeto “a organização do Governo”, a “definição de seus órgãos”,
sendo que, no pensamento liberal, isto inclui a “fórmula inafastável” da “divisão funcional do
Poder à moda de Montesquieu”276. Ora, tal doutrina ainda ecoa nas mais atuais obras de direito
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constitucional do Brasil, podendo citar-se, por exemplo, o já mencionado Silva, que define
constituição da seguinte maneira:
A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a
organização dos seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas escritas
ou costumeiras, que regula a forma de Estado, a forma de seu governo, o modo de
aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de
sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em
síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos
do Estado.277

Segundo ensinamento de Schmitt, o art. 16 da Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão, ao afirmar que um Estado “sin derechos fundamentales y sin división de poderes no
tiene Constitución” preconiza o ideal constitucional “del Estado burgués de Derecho”, em que
predomina o conceito de uma Constituição liberal, mas “liberal en el sentido de la libertad
burguesa”, cujo sentido e finalidade são voltados para a “protección de los ciudadanos contra
el abuso del Poder público”278.
Da “idea fundamental de la libertad burguesa” é que se deduziriam os dois princípios
básicos de Estado de Direito: primeiro, o “princípio de distribución” (a liberdade individual
configura um dado anterior ao Estado e ilimitada em princípio, enquanto o poder – faculdade –
do Estado para invadir dita esfera é limitado em princípio), e segundo, o “princípio de
organización” (existe como garantia prática do primeiro por meio da divisão do poder estatal
em um sistema de competências circunscritas). O primeiro princípio seria expresso em um
catálogo de direitos chamados fundamentais, enquanto o segundo seria identificado com “la
doctrina de la llamada división de poderes, es decir, distinción de diversas ramas para ejercer
el Poder público, con lo que viene al caso la distinción entre Legislación, Gobierno
(Administración) y Administración de Justicia - Legislativo, Ejecutivo y Judicial”279.
Sobre o assunto, oportuno transcrever o comentário de Modesto Carvalhosa:
Assim, o direito natural dos cidadãos, a divisão de podêres, o princípio da legalidade
e igualdade dos indivíduos perante a lei – declarados no curso do processo
revolucionário francês – podem, em linhas gerais, identificar a nova doutrina do
Estado, nas ultimas décadas do século XVIII. Êsse período caracteriza-se – fundado
sempre no liberalismo radical de LOCKE e nas escolas racionalistas e empíricas, que
formavam a corrente espiritual do iluminismo – pela construção de um sistema
individualista, antiautoritário e FORMALMENTE legalista. Os governos
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constitucionais devem garantir a liberdade civil, a tutela da propriedade, a ordem
pública, o direito de voto, residindo aí os seus fins e as suas funções, consideradas, ao
mesmo tempo, necessárias e limítrofes de sua competência e ingerência. 280

Por fim, Ives Gandra Martins Filho fala em três gerações de “direitos humanos
fundamentais”, sendo que os de primeira geração teriam sido “declarados a partir da Revolução
Francesa, como ínsitos ao cidadão, supondo o respeito e a abstenção do Estado (direitos
negativos ou de defesa): vida, liberdade, igualdade e propriedade (maior essencialidade)”, cujo
“reconhecimento formal” foi “produto direto do pensamento liberal-burguês do século XVIII,
fortemente marcado pela doutrina individualista e pela crescente noção de que o Estado não
mais podia intervir na esfera de autonomia individual de cada um”281.
O mote das Revoluções do final do séc. XVIII é a luta do indivíduo com seus direitos
naturais contra o Estado, contra a sociedade. O resultado é um meio de limitação e controle
racional do poder, o Estado Constitucional de Direito, nascido sob o signo da liberdade por
influência direta da doutrina liberal clássica, que se confunde com as doutrinas jusnaturalistas
e pactistas/contratualistas, centradas na proteção da autonomia/liberdade intrínseca ao ser
humano.
Ocorre que o autogoverno não implica apenas em liberdade, mas, em síntese, dos
princípios da liberdade e da igualdade, visto que, como ensina Kelsen, “da idéia de que somos
– idealmente – iguais, pode-se deduzir que ninguém deve mandar em ninguém”; mas, havendo
sociedade “e, mais ainda, Estado”, haverá um regulamento e um poder para regulamentar as
relações sociais 282 com Hobbes traduzindo tal verdade em seu Leviatã a autoridade que
garantirá a manutenção do estamento social 283 . Contudo, se for para sermos comandados,
“queremos sê-lo por nós mesmos”, pois “é politicamente livre aquele que está submetido, sim,
mas à vontade própria e não alheia”284.
O fato da liberdade e da igualdade em sentido amplo apresentarem-se como “valores
antitéticos”, na medida em que um não pode ver-se plenamente realizado sem a limitação do
outro, esta diferença filosófica fundamental explica o porquê de “os modernos liberais nasceram
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exprimindo uma profunda desconfiança para com toda forma de governo popular, tendo
sustentado e defendido o sufrágio restrito durante todo o arco do século XIX e também
posteriormente”285.

3.1 TOCQUEVILLE E A DITADURA DA MAIORIA

Aristóteles escreveu em sua A Política, que “perdida a soberania da lei”, o povo reina
como um “monarca de mil cabeças: é soberano não individualmente, mas em corpo”, tornandose, no seu gênero, “o que a tirania é para a monarquia”286. A antítese entre a doutrina liberal e
a democrata citada no tópico anterior repousa neste temor do império do coletivo sob o
individual, temor que fica patente quando examinamos o pensamento de Constant, citado por
Jean-Jacques Chevallier como “o grande doutor do liberalismo até 1830”287.
Nas palavras de Constant, “quando se afirma que a soberania do povo é ilimitada se está
criando e introduzindo [...] um grau de poder demasiado grande que, por si mesmo, constitui
um mal, independentemente de quem o exerça”, sendo mais importante cuidar do “grau de
poder” do que da figura de seus detentores; mais do que isto, a ideia de que a sociedade possui
uma jurisdição ilimitada sobre o indivíduo seria falaciosa com a soberania só existindo “de uma
forma limitada e relativa”, restando “ao contrário, uma parte da vida humana que é, por natureza,
individual e independente”, marginal a “toda disputa social”288.
Tanto é assim que Constant advoga em favor, não de um governo popular, mas de uma
monarquia constitucional, pois “o vício de quase todas as constituições” de seu tempo, na
opinião dele mesmo, estaria em não haver instituído um “poder neutro”, um poder afastado das
“divergências de opiniões, cujo interesse maior é a manutenção da ordem e da liberdade,
inatingível por todas as paixões da condição comum”289, cristalizado na forma do rei. Nem
mesmo a separação dos poderes à moda republicana escapa ao escrutínio, pois os poderes
“podem fazer coalizão” tornando o despotismo um resultado inevitável apesar da divisão, sendo
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que a limitação da soberania - a existência de uma esfera de direitos intransponíveis pelo poder
- constituiria garantia real contra as arbitrariedades, inclusive as advindas do povo290.
Mas, não seria possível falar das críticas recebidas pela democracia no período pósrevolucionário sem citar Alexis de Tocqueville, tido por Chevallier como o “Montesquieu do
século XIX”. Este desembarcou em 10 de maio de 1831 nos Estados Unidos, aos 25 anos, para
estudar o sistema penitenciário americano com o amigo Gustave de Beaumont, vindo a publicar
o primeiro volume da sua célebre obra, A Democracia na América, em janeiro de 1835291; nela
encontraremos, segundo Chevallier, o fascínio que a igualdade de condições encontrada nos
EUA exerceu sobre o autor, “levando-o a ver aí a chave, senão de tudo, ao menos de quase
tudo”, com a história sendo “dominada” havia sete séculos por uma espécie de “lei de
nivelamento”292.
Quando percorremos as páginas da nossa história, não encontramos, por assim dizer,
grandes acontecimentos que nos últimos setecentos anos não tenham resultado em
benefício para a igualdade. As cruzadas e as guerras dos ingleses dizimam os nobres
e dividem suas terras; a instituição das comunas introduz a liberdade democrática no
seio da monarquia feudal; a descoberta das armas de fogo igualiza o vilão e o nobre
no campo de batalha; a imprensa proporciona recursos iguais à inteligência de ambos;
o correio vem depositar a luz tanto à soleira do casebre do pobre como a porta dos
palácios; o protestantismo sustenta que todos os homens tem igual possibilidade de
encontrar o caminho do céu. A América, que se descobre, apresenta a fortuna mil
novas alternativas e entrega ao obscuro aventureiro as riquezas e o poder293.

Essa “irresistível revolução, da qual Tocqueville mais depressa tomou consciência com
a sua viagem aos Estados Unidos, inspira-lhe, segundo confessa, uma espécie de terror
religioso que lhe domina todo o livro”, pois Deus, a Providência, “parece-lhe a causa de tal
revolução294.
Se o leitor examinar o que acontece na França de cinquenta em cinquenta anos, a partir
do século XI, não deixará de perceber, ao final de cada um desses períodos, que uma
dupla revolução se produziu no estado da sociedade. O nobre terá baixado na escala
social, o plebeu ter-se-á elevado; um desce, outro sobe. Cada meio século os aproxima,
logo vão se tocar. [...] Para onde quer que olhemos, percebemos a mesma revolução
que continua em todo o universo cristão. [...] O desenvolvimento gradual da igualdade
das condições é um fato providencial. Possui suas principais características: é
universal, é duradouro, escapa cada dia ao poder humano; todos os acontecimentos,
bem como todos os homens, contribuem para ele. [...] Alguém acredita que, depois de
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ter destruído o feudalismo e vencido os reis, a democracia recuará diante dos
burgueses e dos ricos? Irá ela se deter agora, que se tornou tão forte e seus adversários
tão fracos? [...] O livro inteiro que se lerá em seguida foi escrito sob a impressão de
uma espécie de terror religioso produzido na alma do autor pela vista dessa revolução
irresistível que marcha desde há tantos séculos através de todos os obstáculos e que
ainda hoje vemos avançar em meio às ruínas que provocou.295

Talvez esta tomada de consciência da qual fala seja resultado das condições históricas e
sociais próprias dos EUA, vindas desde o período colonial, pois, conforme Ekirch Jr., muito
embora fossem colônias de uma potência monárquica como a Inglaterra, nenhum dos costumes
feudais obteve êxito em firmar-se nas terras americanas, importando considerar o caráter dos
peregrinos que desembarcaram em Plymouth (1620) em busca de maior liberdade religiosa,
econômica, política, e que confeccionaram um pacto de união política, o “Pacto do Mayflower”,
representando um acordo de “autogoverno e disciplina, no qual não havia distinções de fortunas
e classes”, incluindo a criação de um “Tribunal Geral, composto de todos os homens livres”296.
Neste sentido, comenta o próprio Tocqueville:
Aliás, uma observação sobre a qual teremos a oportunidade de voltar mais tarde é
aplicável não apenas aos ingleses, mas também aos franceses, aos espanhóis e a todos
os europeus que vieram sucessivamente se estabelecer nas terras do novo mundo.
Todas as novas colônias europeias continham, se não o desenvolvimento, pelo menos
o germe de uma completa democracia. Duas causas levavam a esse resultado: podese dizer que, em geral, ao partirem da mãe pátria, os emigrantes não tinham a menor
ideia de qualquer superioridade de uns sobre os outros. Não são os felizes e os
poderosos que se exilam, e a pobreza assim como o infortúnio são as melhores
garantias de igualdade entre os homens que conhecemos. Deu-se, porém, que várias
vezes os grandes senhores transferiram-se para a América em consequência de
querelas políticas ou religiosas. Fizeram-se leis para estabelecer a hierarquia das
posições sociais, mas logo se percebeu que o solo americano rejeitava absolutamente
a aristocracia territorial. Viu-se que, para desbravar aquela terra rebelde, necessitavase apenas dos esforços constantes e interessados do proprietário mesmo. [...] as
colônias inglesas tinham todas entre si, na época de seu nascimento, um grande ar de
família. Todas, desde o princípio, pareciam destinadas a oferecer o desenvolvimento
da liberdade, não a liberdade aristocrática de sua mãe-pátria, mas a liberdade burguesa
e democrática de que a história do mundo ainda não apresentava um modelo
completo.297.

Zetterbaum observa a grandeza da obra de Tocqueville na medida em que este afasta-se
dos autores de política do século XVII e XVIII ao levar em consideração o homem inserido no
contexto da “sua cidadania em um determinado regime”, colocando-se como “o primeiro autor
moderno a realizar uma investigação abrangente acerca do modo como o princípio democrático,
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a igualdade, funciona como causa primeira”, moldando “todos os aspectos da vida na
sociedade”, tais como a opinião, as metas e os sentimentos298.
Da sua abordagem, Tocqueville relata os efeitos do princípio, não só sobre a matéria,
mas sobre o espírito, pois, na América, ele escreve, “não só as fortunas são iguais: a igualdade
se estende até certo ponto às próprias inteligências”, encontrando-se “imensa multidão de
indivíduos que têm mais ou menos a mesma quantidade de noções em matéria de religião,
história, ciências, economia política, legislação e governo”, o que amenizaria os efeitos da
“desigualdade intelectual” determinada por Deus 299 . Desta igualdade, advêm as “grandes
consequências políticas”, “porque, inevitavelmente, a igualdade social conduz à igualdade
política”, igualdade que pode ser de dois tipos: a soberania de todos ou a soberania de um sobre
todos, tendo o povo americano sido “bastante esclarecido” para “evitar a servidão de todos sob
um único senhor”300:
As consequências políticas de semelhante estado social são fáceis de deduzir. É
impossível compreender que a igualdade não acabe penetrando no mundo político
como em outras partes. Não se poderia conceber os homens eternamente desiguais
entre si num só ponto e iguais em outros; portanto eles chegarão, num tempo dado, a
sê-lo em todos. [...] De fato, há uma paixão vigorosa e legítima pela igualdade que
leva todos os homens a querer ser fortes e estimados. Essa paixão tende a elevar os
pequenos ao nível dos grandes; mas também existe no coração humano um gosto
depravado pela igualdade, que leva os fracos a querer atrair os fortes a seu nível e que
reduz os homens a preferir a igualdade na servidão à desigualdade na liberdade.301

Tocqueville identifica a democracia como o contrário do sistema aristocrático, o que
significa uma sociedade inspirada no ideal de igualdade, em que todos participam da coisa
pública, ideal que acaba sendo o verdugo das “sociedades tradicionais fundadas sob uma ordem
imutável”302. Ocorre que, ao entender que a “paixão dominante nos tempos democráticos é o
amor pela igualdade”, conforme anota Zetterbaum, o autor de A Democracia na América nos
confronta com o “paradoxo fundamental da democracia”303. Explica-se.
Para entender a filosofia política de Tocqueville, é preciso lembrar o que foi levantado
no tópico 1.2 sobre a política moderna e a artificialidade dos laços sociais, pois este vê, no
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avanço da democracia, a quebra e a substituição dos antigos laços sociais feudais pelo
igualitarismo democrático e antevê o problema de uma sociedade eminentemente artificial.
Nesse diapasão, Chevallier explica que, para o autor de A Democracia na América, “a
aristocracia prendia os súditos entre si por uma longa cadeias que subia do camponês até o rei”
com todos protegendo aqueles que estavam abaixo de si e, sendo protegidos pelos de cima,
também se “mantinha igualmente uma cadeia, uma continuidade, uma permanência entre as
gerações”, em que todos “conheciam seus antepassados e julgavam avistar os bisnetos”.
Entretanto, a democracia rompe ambas as correntes, acarretando o individualismo “verdadeira
enfermidade dos costumes”, restando aos homens “isolados, sem ação uns sobre os outros”,
procurarem os próprios interesses egoístas (anarquia) ou serem contidos por um poder
despótico304.
Zetterbaum também pontua o peso do atomismo na análise de Tocqueville do regime
democrático, visto que, destruídas todas as barreiras de classe, “os homens enfrentam uns aos
outros como iguais, cada um independente, cada um impotente”, rejeitando “todas as
obrigações como impositivas ou como artigos de fé”, sendo vocação da sociedade democrática
“a construção de vínculos artificiais para substituir os laços da Idade Média”. Assim, nesta
sociedade em que todos são iguais e tudo depende do “juízo particular”, da “investigação
pessoal” ao estilo cartesiano, “desenvolve-se uma sede insaciável para o conforto material deste
mundo”, percebido não como algo nocivo, egoísta ou antissocial, mas como “expressão
legítima dos direitos naturais de todos os homens”305. Este quadro pessimista em relação ao
governo democrático, Tocqueville deixa evidente ao comentar sobre a qualidade dos
governantes na América, in verbis:
Em vão dir-se-ia que as paixões desonestas se encontram em todos os níveis; que elas
muitas vezes ascendem ao trono por direito de nascimento; que assim podemos
encontrar homens desprezíveis tanto a frente das nações aristocráticas como no seio
das democracias. Essa resposta não me satisfaz. Há, na corrupção dos que chegam por
acaso ao poder, algo grosseiro e vulgar que a torna contagiosa para a multidão; reina
ao contrário, até mesmo na depravação dos grãos senhores, certo refinamento
aristocrático, um ar de grandeza que não raro impede que ela se propague. [...] O que
se deve temer, por sinal, não é tanto à vista da imoralidade dos grandes quanto a da
imoralidade que conduz a grandeza. Na democracia, os simples cidadãos veem um
homem que sai de entre eles e que alcança em poucos anos a riqueza e o poder; esse
espetáculo provoca sua surpresa e sua inveja; procuram saber como aquele que ontem
era igual a eles vê-se hoje investido do direito de dirigi-los. Atribuir sua elevação a
seu talento ou a suas virtudes é incômodo, porque é confessar que eles mesmos são
menos virtuosos e menos hábeis do que ele. Assim dão como causa principal alguns
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de seus vícios, e muitas vezes tem razão de fazê-lo. Produz-se desta forma não sei que
odiosa mistura entre as ideias de baixeza e de poder, de indignidade e de sucesso, de
utilidade e de desonra.306.

Bem como sobre o “espírito de cortesão” que vê reinar entre o povo americano do seu
tempo:
Nos governos absolutos, os grandes que se aproximam do trono afagam as
paixões do amo e curvam-se voluntariamente a seus caprichos. Mas a massa da
nação não se presta a serventia; muitas vezes submete-se a ela por fraqueza,
hábito ou ignorância, algumas vezes por amor à realeza ou ao rei. [...] nas
repúblicas democráticas, em que a vida pública acha-se incessantemente mesclada a
vida privada, em que o soberano é abordável de todos os lados e em que basta erguer
a voz para ela chegar a seu ouvido, encontramos muito mais gente procurando
especular sobre suas fraquezas e viver à custa de suas paixões do que nas monarquias
absolutas. Não que os homens sejam naturalmente piores nelas do que em outros
sistemas, mas nelas a tentação é mais forte e se oferece a mais gente ao mesmo tempo.
[...] As repúblicas democráticas colocam o espírito cortesão ao alcance da maior
parte das pessoas e o fazem penetrar em todas as classes ao mesmo tempo. É uma
das principais críticas que podemos fazer a elas. Isso é válido sobretudo nos
Estados democráticos, organizados como as repúblicas americanas, em que a
maioria possui um império tão absoluto e tão irresistível, que quem quiser se
afastar do caminho que ela traçou precisará de certa forma renunciar a seus
direitos de cidadão e, por assim dizer, a sua qualidade de homem. 307

Diante de tal quadro, torna-se natural que a “própria essência dos governos democráticos”
seja “o fato de o império da maioria ser absoluto”, visto que “fora da maioria, não há nada que
resista nas democracias”308, concluindo-se pela falta de garantias suficientes contra a tirania em
face da “força irresistível” do governo democrático309. Desta conclusão nasce, como já dito, um
paradoxo para os regimes rotulados como democráticos, perante as chamadas autocracias
(nondemocratic regimes) que, segundo Monica Herman Salem Caggianno, repousam “numa
robusta concentração do poder nas mãos de um só personagem – o ditador”310, visto que a
democracia concentra todo o poder nas mãos de uma única figura: a maioria.
Quando um homem ou um partido sofrem uma injustiça nos Estados Unidos, a quem
você quer que ele se dirija? À opinião pública? É ela que constitui a maioria. Ao corpo
legislativo? Ele representa a maioria e obedece-lhe cegamente. Ao poder executivo?
Ele é nomeado pela maioria e lhe serve de instrumento passivo. A força pública? À
força pública não passa da maioria sob as armas. Ao júri? O júri é a maioria investida
do direito de pronunciar sentenças – os próprios juízes, em certos Estados, são eleitos
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pela maioria. Por mais iníqua e insensata que seja a medida a atingi-lo, você tem de
se submeter a ela311.

No tocante a morfologia dos regimes políticos, Caggiano ensina que a doutrina
especializada de Dahl, Sartori e Linz “cuidam do tema a partir de uma perspectiva dicotômica,
considerando como vertentes principais a concentração ou a repartição do poder político”,
elencando os regimes em duas categorias: a dos sistemas democráticos e a dos “nondemocratic
regimes”, esta última abarcando as monarquias e aristocracias do século XVII, “absolutismo,
despotismo, tirania ou Estado de polícia, termos que etiquetam “governos intocáveis e
intolerantes a qualquer possibilidade de contestação (legibus solutus), caracterizados por
expressivo esquema de coação e que, a partir do século XIX passaram a integrar a vala comum
dos “governos ditatoriais” ou nondemocratic regime”312.
O ponto crucial está no poder do povo ser invocado contra o poder do monarca e do
ditador. Foi assim na América e na França do séc. XVIII e também na história recente do Brasil,
quando Goffredo Telles Junior argumentou, em sua Carta de 1977, a diferença entre legalidade
(lei) e legitimidade, colocando como “fonte legítima primária” a comunidade ou, em outras
palavras “o Povo ao qual elas interessam”, é o povo o “único outorgante de poderes
legislativos”313.
Ocorre que Tocqueville não nega a soberania do povo, ele mesmo escrevendo o
seguinte: “Considero ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo, a maioria do
povo tem o direito de fazer tudo; apesar disso situo na vontade da maioria a origem de todos os
poderes. Estarei em contradição comigo mesmo?”314; ele subverte a dicotomia usando a lógica
dos que se opuseram aos privilégios de comando dos reis e aristocratas.
Se não há legitimidade em um ou alguns, pois todos são iguais, todos devem mandar.
Sendo obviamente impossível todos mandarem em todos a todo o momento, o que sobra é a
lógica numérica. Conclui-se que a vontade da maioria comanda o resto e “não há monarca tão
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absoluto que possa reunir em sua mão todas as forças da sociedade e vencer as resistências,
como pode fazê-lo uma maioria investida do direito de fazer as leis e executá-las”315.
3.1.1 Democracias totalitárias
Kelsen, provavelmente, não concordaria com a identificação da democracia com uma
tirania da maioria, visto que este deduz o que chama de “princípio majoritário” da ideia de
liberdade e não de igualdade, como faz Tocqueville, deixando essa distinção clara logo no início
de sua Democracia, ao reconhecer como inevitável um determinado grau de discordância entre
a vontade individual e a vontade estatal (ordem social estabelecida), até porque a maioria nasce
dentro de uma “ordem estatal preexistente para cuja criação não contribuiu e que deverá, a
seguir, mostrar-se como vontade alheia”316.
Desta forma, haveria somente um caminho para se reconhecer “racionalmente” o
princípio majoritário como validador da forma democrática: pela via da liberdade ao se
reconhecer que “se nem todos os indivíduos são livres, pelo menos o seu maior número o é”,
garantindo assim a liberdade do maior número possível e impedindo que o domínio seja
exercido por uma minoria. O ideal democrático é alcançado, portanto, não dentro do idealismo
liberal em que o indivíduo busca escapar do domínio estatal, mas, ao contrário, na participação
do indivíduo na construção desta ordem que o comanda, com a “liberdade da coletividade”
passando a ocupar o assento principal no governo da sociedade317.
Isto em nada obsta a crítica liberal à democracia, sendo lapidar o entendimento esboçado
por Dahl e Lindblom de que “a idéia de liberdade de um homem é, amiúde, a de escravidão de
outro” 318 . Zetterbaum anota que a tirania delineada por Tocqueville trata-se de um “novo
despotismo”, um despotismo próprio para uma sociedade de iguais, em que a igualdade traz a
esperança para todos de obterem os bens da vida que consideram essenciais a consecução da
sua felicidade, mas em que “a competição é tal que são poucas as probabilidades de que cada
um realize suas ambições”. Em tais condições, em que todos estão igualmente sós,
independentes e impotentes, sobra apenas o Estado como agente capaz de satisfazer as
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necessidades materiais e manter a ordem, vindo a assumir “imensos poderes tutelares”,
enquanto o “homem democrático” desiste da sua liberdade em prol de conforto e bem-estar319.
Basta lembrar que, como visto no capítulo anterior, o slogan revolucionário do século
XVIII não trazia apenas a igualdade ou apenas a liberdade como valores. Trazia ambos, junto
com um ideal de fraternidade.
A identificação do princípio da igualdade como a coluna da democracia não significaria,
portanto, negar à liberdade a sua posição de princípio, mas reconhecer, no conjunto de ambos,
o Estado moderno que existe, como visto no início do trabalho, como poder soberano, ou seja,
como “poder incontrastável”, “acima do qual nenhum poder se encontra”320. Observa-se que,
“no entender de Hannah Arendt”, apresentado por Caio Henrique Lopes Ramiro, “apesar da
burguesia não reconhecer em Hobbes uma defesa de suas estratégias e intenções políticas [...]
já se encontram nesse autor os padrões morais burgueses”; nas palavras da própria autora,
Hobbes mostra que, na luta pelo poder, como na capacidade inata de desejar, todos os
homens são iguais, pois a igualdade do homem reside no fato de cada um, por natureza,
ter suficiente potencialidade para matar um outro, já que a fraqueza pode ser
compensada pela astúcia. A igualdade coloca todos os homens na mesma insegurança;
daí a necessidade do Estado. A raison d’etre do Estado é a necessidade de dar alguma
segurança ao indivíduo, que se sente ameaçado por todos os seus semelhantes. 321

Mais uma vez, voltamos na função de construtor de laços artificiais ou, se assim se
preferir, de garantidor do laço social que vincula os indivíduos e torna-os cidadãos, garantidor
do contrato fundador da sociedade. Nesse diapasão, Talmon observa que os filósofos do século
XVIII, atacando o papel sociológico da ética religiosa, cujas sansões “engendrabam, en el mejor
de los casos, hipocresia”, jamais duvidaram estar pregando uma nova religião, tendo “una
intensa conciencia de si aspitación a establecer las nuevas garantías de la cohesión social y de
la moralidad322.
É neste ponto que o liberalismo não se confunde com a ausência de governo. Hayek
observa que a vida em grupo, mesmo para os animais menos complexos que o homem, somente
é possível mediante o reconhecimento de certas normas que delimitam a esfera de atuação
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individual323. “O argumento liberal”, explica Hayek, tem fundamento “na convicção de que,
nos casos em que se pode verdadeira concorrência, esta será a melhor maneira de orientar os
esforços individuais”, não porque garanta total liberdade, mas “porque é o único método pelo
qual as nossas actividades podem ser adequadas umas às outras sem intervenção coerciva ou
arbitrária da autoridade”324.
O Estado liberal não teria por base, então, a ausência de uma ordem estabelecida. O
poder, enquanto capacidade de se conseguir o que quer não é um mal em si, “but only the power
to coerce, to force other men to serve one´s will by the threat of inflicting harm”. Liberdade
seria a ausência de coerção. Coerção entendida como o estado em que a mente e as capacidades
individuais são usadas como instrumento da vontade de outros, sendo considerada um mal
“because it prevents a person from using his mental powers to the full and consequently from
making the greatest contribution that he is capable of to the community”325.
Obviamente que a liberdade sozinha não resolve o problema do poder estatal nos moldes
do século XVIII, posto que levaria ao Estado de natureza ao invés da sociedade civil organizada.
É neste contexto que é pensada a lei. Mas, como instituir a lei de forma justa? Pela igualdade
política, garantida por um governo democrático. É neste sentido que Dahl e Lindblom dizem
que “o fim democrático é duplo”, consistindo em “uma condição a ser atingida” e “um princípio
que orienta o procedimento para atingí-lo”. Qual condição? A igualdade política, definida como
o compartilhamento do controle sobre as decisões do governo, “de modo que as preferências
de nenhum cidadão têm mais importância do que as preferências de qualquer outro”326.
O princípio não poderia ser outro além do “governo da maioria”, visto que, na medida
em que se expressam preferências, é o maior número quem possui a “última palavra”327, e aqui
se insere as diferenças entre liberalismo e democracia.
Talmon cunha o termo “democracia totalitária” em oposição à “democracia liberal”,
argumentando que a diferença entre uma e outra não está, “como a menudo se pretende, en la
afirmación del valor de la libertad, por unos, y en su negación por otros”; está “en sus diferentes
actitudes frente a la política” 328 . Ambas as escolas do pensamento democrático, liberal e
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totalitária, afirmariam a liberdade como “valor supremo”, mas a primeira encontraria a essência
deste valor “en la espontaneidade y en la ausencia de coerción”, enxergando a política como
“materia en la que pueda acertar y errar”, e a segunda encontraria “en la prosecución y en el
logro de un propósito absolutamente colectivo”, postulando “esquemas de realidades perfectas,
preordenadas y harmoniosas”329.
Talmon identifica no pensamento de Rousseau a origem da sua “democracia
totalitária”330, o que pode gerar perplexidade, visto que autores contemporâneos, como Dallari,
ensinam que “o Estado Democrático moderno nasceu das lutas contra o absolutismo”, sob
“grande influência dos jusnaturalistas, como Locke e Rousseau”331, e outros como Mascaro o
descrevem como aquele que “vai mais a fundo, em seu próprio tempo, no desvendamento crítico
da democracia e da própria verdade social moderna”

332

, e que seria estimado por

revolucionários como Robespierre333.
Mas, o conceito de soberania no Contrato Social “depende do conceito de vontade geral
que, infelizmente, não fica muito claro”, parecendo “consistir em que, eliminando-se os
interesses conflitantes dos indivíduos” encontre-se aquilo que representa o interesse comum,
“compartilhado por todos”; esta vontade geral seria expressão da soberania, “espécie de
julgamento composto” e “compulsório para aqueles cujas vontades individuais possam
discordar”334.
“Um povo que não abusa do governo, jamais abusará da sua independência. Um povo
que governar sempre bem, não necessitará ser governado”335. Com estas palavras, Rousseau
encerra o problema da coerção, pois o povo que governa não pode, logicamente, oprimir a si
mesmo. Como fala Talmon, “fué de vital importancia para Rousseau salvar la idea de libertad,
al mismo tiempo que insistía en la disciplina”, verdadeiro “dilema de conciliar la libertad con
un modelo absoluto externo”336.
Não é apenas Talmon. Segundo Duguit, tanto Hobbes quanto Rousseau, são “ilustres
representantes” do pensamento democrático, pensamento que identifica “a origem do poder
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político na vontade coletiva da sociedade submetida a este poder” e a legitimidade deste (poder)
na “circunstância de haver sido instituído pela coletividade que rege”, com suas respectivas
doutrinas levando “à onipotência do poder político e à subordinação completa do indivíduo”.
337

A crítica de ambos os autores tem fundamento.
Para Bonavides, a originalidade de Rousseau está em pensar a democracia, tal qual

faziam os gregos antigos, como “ação política” sem distinção de classes, ação do todo integrado
na “volonté génerale”338. Ocorre que, como ensina Hayek, a liberdade política de um povo
(political freedom), expressa na participação das decisões do governo, não implica na liberdade
individual do homem, tratando-se de conceitos diversos, muito embora repousados em
sentimentos similares; seria absurdo, por exemplo, argumentar que os mais jovens não gozam
de liberdade individual, simplesmente, porque não compartilham de liberdade política da
mesma forma que os adultos339.
Também não há dúvida de que, em um Estado como o pensado no Contrato Social,
“teria de proibir todas as organizações privadas de qualquer espécie, em particular as que
tivessem finalidades políticas ou econômicas340, inclusive, as Igrejas cristãs, pois, como aponta
Talmon, no esquema montado por Rousseau, “no puedes ser un buen ciudadano y un cristiano
al mismo tempo, una y otra lealtad chocan341.
Outrossim, subsiste o problema gnosiológico de como conhecer a vontade geral, que,
no esquema de Rousseau, é “por sí misma una existencia objetiva, haya sido compreendida o
no” 342 . Esta é exatamente a crítica feita por Joseph A. Schumpeter ao que denomina
“FILOSOFIA DA DEMOCRACIA DO SÉCULO XVIII” por trabalhar o conceito de “vontade
comum do povo” como coincidente com a ideia de “bem comum, o interesse comum ou o bemestar comum”343. Schumpeter defende a impossibilidade de se determinar um “bem comum
univocamente determinado a respeito do qual todos os homens concordem ou possam ser
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levados a concordar por força de uma argumentação racional”, devido ao fato “de que, para os
diversos indivíduos e grupos, o bem comum está fadado a significar coisas diversas”344.
Contudo, ainda que fosse possível chegar a um consenso sobre o sentido do bem comum
(p. ex., a garantia de saúde para todos), ainda existiria divergências sobre como chegar a este
fim desejado; isto representa um desafio para as democracias, mesmo as contemporâneas, pois,
como o próprio Schumpeter observa, para argumentar-se que “a vontade dos cidadãos é, per se,
um fator político digno de respeito, primeiro é preciso que essa vontade exista”, até porque
“quando as vontades individuais estão muito divididas, é não só concebível, como também
muito provável que as decisões políticas produzidas não coincidam” com o querer do povo345.
A crítica dirigida à doutrina democrática pelo pensamento liberal não pode, portanto,
ser simplificada ao antagonismo entre princípios. Ora, o próprio genebrino cuida de abrir o
primeiro capítulo de seu Do Contrato Social com a observação de que “o homem nasceu livre
e, não obstante, está acorrentado em toda a parte”346. Não existe uma escolha entre liberdade e
igualdade, existe uma diferença de concepção, isto porque, conforme ensina Norberto Bobbio,
a única forma de igualdade que não só é compatível com a liberdade tal como
entendida pela doutrina liberal, mas que é inclusive por essa solicitada, é a igualdade
na liberdade: o que significa que cada um deve gozar de tanta liberdade quanto
compatível com a liberdade dos outros, podendo fazer tudo o que não ofenda a igual
liberdade dos outros. Praticamente desde as origens do Estado liberal essa forma de
igualdade inspira dois princípios fundamentais, que são enunciados em normas
constitucionais: a) a igualdade perante a lei; b) a igualdade dos direitos.347

Igualdade perante a lei “leads to the demand that all men should also have the same
share in making the law”, este é o ponto de convergência entre o pensamento liberal do século
XIX e o “democratic movement”; entretanto, a principal preocupação do liberalismo é a
limitação dos poderes de todos os governos, inclusive os democráticos, para a proteção do
indivíduo em face da coerção, “whereas the dogmatic democrat knows only one limit to
government – current majority opinion”348.
A crítica à onipotência da coletividade permeia todo o século XIX e início do século
XX, sendo, inclusive, incorporada ao discurso jurídico tendo, talvez, na figura de Duguit, seu
maior representante, que chega ao extremo de afirmar que deveríamos “repudiar o governo do
344
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povo”, pois este teria “tendência a julgar-se onipotente”, devendo ser reconhecido “o precário
direito do indivíduo contra o despotismo dos parlamentos”349. Sobre o contratualismo, Duguit
comenta:
Em primeiro lugar, a soberania da coletividade implica que a coletividade possui uma
personalidade, uma vontade distinta da pessoa, da vontade dos indivíduos que a
compõem. Definitivamente, isso é indemonstrável. [...] Por outro lado, ainda quando
houvesse um acordo tácito entre todos os membros do corpo social, nem por isso
emergiria uma vontade geral e comum e um “eu comum”. Pelo contrato social, os
membros de determinada comunidade desejam a mesma coisa; mas nada prova que
desse concurso de vontades advenha uma vontade distinta das vontades individuais
concorrentes, [...] Admitindo que o poder político pertence à coletividade
personificada, ainda assim não fica demonstrado que ele se mostra legítimo. Por
que considerar a vontade da coletividade superior à vontade individual? Ao
expressar-se coletivamente, a vontade não deixa de ser uma vontade humana. 350

O liberalismo sintetiza a liberdade e a igualdade na figura do Estado moderno, buscando
resguardar a pessoa de tanto poder por meio dos instrumentos do direito, principalmente, do
direito natural. Mas Tocqueville “teve aguda compreensão da incompatibilidade em última
instância do ideal liberal – para o qual o que conta é a independência da pessoa na sua esfera
moral e sentimental – com o ideal igualitário”, desejoso de uma sociedade “composta tanto
quanto possível por indivíduos semelhantes nas aspirações, nos gostos, nas necessidades e nas
condições”. Este sente, já em 1840, quando publica o segundo volume de sua obra, que a
democracia carrega o gérmen de um “novo despotismo”, traduzido na forma de “um governo
centralizado e onipresente351. Interpretação de Bobbio, com a qual concordamos.
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CAPÍTULO 4 - DEMOCRACIA DE MASSA

A interpretação histórica de Tocqueville, em relação à realização do ideal igualitário,
parece correta. Foi visto no capítulo 1352 e no tópico inicial deste capítulo que a ideia de direitos
fundamentais inerentes à condição humana é moderna, encontrando esteio em concepções
jusnaturalistas, como a de Locke e Rousseau. Entretanto, conforme ensinamento de Lembo, a
história da definição destes direitos abarca até “o velho liceu da Grécia clássica”, e a “sempre
referida pela literatura jurídica”, Magna Charta Libertatum, “outorgada aos barões pelo rei João
Sem Terra” da Inglaterra nos idos de 1215353.
E, mesmo nestes primórdios longínquos, é possível vislumbrar a preocupação com a
igualdade social e econômica. Neste sentido, Arendt observa que a relação entre a tomada do
poder por tiranos e a busca por equalização de condições pelas camadas menos favorecidas, a
relação entre riqueza e poder têm sua origem não nos trabalhos de Karl Marx, mas nos de Platão
e Aristóteles. A diferença estaria na percepção social de que a pobreza de uns e a riqueza de
outros seria um fato da natureza inescapável; pouco importa a sublevação, no final uma ordem
hierárquica deveria inevitavelmente ser estabelecida 354 . Este quadro se alterou, segundo a
filósofa, quando
[...] na idade moderna, e não antes, os homens começaram a duvidar que a pobreza
fosse inerente à condição humana, a duvidar que a distinção entre os poucos que, por
circunstâncias, força ou fraude, conseguiram libertar-se dos grilhões da pobreza, e a
miserável multidão dos trabalhadores, fosse inevitável e eterna. Essa dúvida, ou antes,
a convicção de que a vida na terra poderia ser abençoada com abundância, ao invés
de amaldiçoada pela penúria foi, na origem, pré-revolucionária e americana; surgiu
diretamente da experiência colonial americana [...] Do ponto de vista teórico, o palco
ficou pronto quando, primeiro Locke – provavelmente sob a influência das prósperas
condições das colônias do Novo Mundo – e, em seguida Adam Smith, afirmaram que
o trabalho árduo, longe de ser o apanágio da pobreza, a atividade a que a indigência
condenava os que não tinham propriedade, era, com efeito, a fonte de toda de toda a
riqueza. Nessas condições, a rebelião dos pobres [...] poderia, de fato, ter objetivo
mais do que a libertação deles próprios e a escravização da outra parte da
humanidade355.

A Magna Charta, por sua vez, considerada por Chomsky como “um dos grandes eventos
no estabelecimento dos direitos civis e humanos”, teve sua primeira edição acadêmica
publicada pelo jurista William Blackstone em edição intitulada “The great charter and the
352
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charter of the Florest”356 e, segundo o citado Lembo, carregava, em seu bojo, princípios que
resguardavam a liberdade da pessoa, tais como o princípio do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório 357 . Mas, a “charter of the Florest”, por outro lado, reconhecia a
existência de “bens comuns” exigentes de proteção contra “poderes exteriores”, uma vez que
estes bens constituiriam “fonte de sustento para a população geral: seu combustível, seu
alimento, seus materiais de construção, tudo o que fosse essencial à vida”358.
Hoje, não há dúvida, a doutrina jurídica assevera, declara e canta o fim da filosofia
política liberal, principalmente, diante da filosofia socialista. Para Sarlet, “os graves problemas
sociais” trazidos pela industrialização, em conjunto com as doutrinas socialistas “e a
constatação de que a consagração formal de liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu
efetivo gozo”, ocasionaram, ainda no século XIX, “movimentos reivindicatórios e o
reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento ativo na
realização da justiça social”359.
Estes direitos que, buscando “oferecer condições de sobrevivência para as pessoas
(alimento, moradia, educação, lazer, saúde, entre outros)”, “alteram o princípio da autonomia
da vontade”, é o que o professor Lembo chama de “direitos sociais”, ou direitos de segunda
geração, originários da “pregação socialista” que “apontava os direitos de liberdade como
meramente formais, sem efetiva concretização”, pois, às pessoas, faltariam “os requisitos
mínimos de sobrevivência para poderem ser efetivamente livres”360.
É o discurso que vemos sair dos lábios do anarquista Mikhail Bakunin ao bradar que “o
direito à liberdade sem as condições de realizá-la, nada mais é do que um fantasma” e que “um
homem que morre de inanição, que se encontra triturado pela miséria, que a cada dia morre de
fome e de frio, e que, assistindo ao sofrimento daqueles a quem ama, nada pode fazer, não é um
homem livre, é um escravo”361. O mesmo Bakunin que, segundo Chomsky, teria escrito em
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1865 que “para ser anarquista, deve-se antes ser socialista” e classificado pelo mesmo Chomsky
dentro do “socialismo libertário”362.
Rodrigo Borja fala em um “constitucionalismo social” quando, ao lado dos direitos de
primeira geração, reconheceu-se a existência de direitos sociais. Fruto histórico “de los
profundos cambios operados en la estrutura de la sociedade a partir de la sustitución de la
produción agrícola por la industrial”, com a “empresa capitalista” usando de “um inmenso
ejército de proletarios uncidos al yugo esclavizante de largas jornadas de trabajo y exiguos
salarios”, os direitos sociais seriam caracterizados por constituírem prestações ou serviços a
cargo do Estado, ou até impostos por este ao particular, em favor de determinados setores da
população, como, por exemplo, o proletariado363.
Patricia Tuma Martins Bertolin também utiliza o termo “constitucionalismo social” para
referir-se ao “tratamento constitucional dos direitos sociais”, “inaugurado com a Constituição
mexicana de 1917 e com a Constituição alemã de 1919, francamente comprometidas com um
modelo de Estado social”364.
Sobre o Estado social, Bonavides fala do Estado liberal como aquele da classe burguesa
e da sua sentença de morte perante o advento do proletariado, a “quarta classe”, e a “ofensiva
do Estado socialista contra o Estado burguês, feita com as armas da dialética marxista”, havendo
hoje uma “ruptura definitiva do Estado liberal e sua substituição pelo Estado social”365.
E a proteção individual já não corresponderia ao núcleo central, à preocupação principal
do ordenamento jurídico. Ao contrário, o ordenamento serve para garantir a liberdade em
função da ordem estabelecida. Há uma hierarquia: a sociedade, a liberdade do todo, vale mais
do que a liberdade de um cidadão considerada em si mesma. Neste sentido, Paupério escreve
que o objetivo “de toda e qualquer democracia deve ser o de assegurar a liberdade, sem prejuízo
da estabilidade e da ordem”, ao mesmo tempo em que defende a necessidade desta liberdade
ser temperada “pela coerção, que defende os interesses sociais”366.
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Concordamos com os ensinamentos esposados acima no tocante à influência do
socialismo no advento dos “direitos fundamentais de segunda geração”367, mas o próprio uso
da palavra socialismo pode gerar confusão. Segundo Borja, o termo foi cunhado em 1832 por
Pierre Leroux, um seguidor das ideias de Saint-Simon, em oposição ao individualismo, o qual
designa uma série de ideologias que possuem como denominador comum o inconformismo com
o regime social tido como injusto, o objetivo de mudá-lo, a emancipação da força trabalhadora,
a responsabilidade social da propriedade, a solidariedade e a promoção de métodos equitativos
de distribuição da renda368.
Já Ebenstein aponta que as palavras socialismo e comunismo foram empreendidas na
primeira parte do século XIX para transmitir a ideia de propriedade comum, sendo Robert Owen
“o primeiro a empregar o têrmo “socialismo” na Inglaterra por volta de 1820”, enquanto
comunismo teria sido empregado “por volta de 1835 por sociedades revolucionárias secretas da
França, que visavam a derrubar pela violência o domínio “burguês” ou da classe média
francesa”369.
Bobbio encontra essa mesma dificuldade de conceituação de um movimento que,
enquanto de raízes europeias, universalizou-se e perdeu as raízes operárias para abarcar “as
massas camponesas dos países menos desenvolvidos, muitos grupos de pequeno-burgueses nos
países mais desenvolvidos, os marginais, os excluídos, os sub-proletários, as vanguardas
estudantis”, além de movimentos feministas, preferindo apontar como característica comum do
pensamento socialista a busca por mais igualdade370.
Haveria, então, uma grande divisão histórica entre liberais, aqueles que tendem a
evidenciar aquilo que os homens “têm de diferente enquanto indivíduos” (daí, a sua
identificação com o individualismo), e socialistas, aqueles que tendem a evidenciar aquilo que
os indivíduos “têm em comum enquanto homens” 371 . Seria análogo à atual divisão entre
esquerda e direita, cujo critério principal para diferenciação é a “diversa postura que os homens
organizados em sociedade assumem diante do ideal da igualdade”372.
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Diante das dificuldades, preferimos adotar um posicionamento alinhado com Bobbio e
evitar divisões entre socialismo e comunismo 373 , até porque comunismo deriva do latim
communis, “significando comum ou pertencente a todos” 374, o que realmente se confunde com
o sentido de socialismo, visto alhures.
Esclarecida a questão terminológica, não resta dúvida de que o socialismo/comunismo
constitui uma crítica às concepções liberais. Conforme o magistério de José Paulo Netto, é a
sociedade burguesa, “com a sua igualdade formal e legal de todos os homens e a sua
desigualdade real e escandalosa entre os que possuem os meios de produção [...] e os que só
têm de seu a sua força de trabalho”, “o terreno onde brota o pensamento socialista
revolucionário”375.
Diante desta defesa da igualdade fática, não impressionaria que o ideal socialista se
confundisse com o ideal democrático e, de fato, “até 1916, a relação entre socialismo e
democracia teria parecido bastante óbvia para a maioria das pessoas”. Os próprios socialistas
“se consideravam os únicos democratas verdadeiros, os vendedores exclusivos da mercadoria
autêntica, a qual nunca se podia confundir com a falsificação burguesa”, visto que, na teoria
marxista, “o controle privado dos meios de produção era a base tanto da capacidade da classe
capitalista de explorar a operária” quanto de impor “os ditames dos seus interesses de classe à
gestão dos negócios públicos da comunidade”, concluindo-se que a democracia somente seria
possível mediante a eliminação deste poder econômico376.
No entanto, se isto é mesmo verdade e há uma congruência entre o socialismo e a
doutrina democrática, como explicar a experiência russa? Segundo Perry Anderson, no ano de
1917, “trabalhadores e soldados guiados pelo Partido Bolchevique levaram a cabo uma
revolução socialista na Rússia” 377 , mas não há dúvidas de que o que se instaurou foi uma
ditadura, ou seja, um regime “originário de golpe de Estado ou de revolução, cujo titular
(indivíduo ou grupo) exerce um poder absoluto”378.
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Realmente, em março de 1917, as massas descontentes e combalidas pela paralisia
econômica de uma Rússia derrotada na I Guerra Mundial, apoiadas inclusive pelas forças de
segurança, derrubaram o governo czarista. Isto não quer dizer que a população desejava um
governo socialista comandado pelo Partido Bolchevique. Segundo Ebenstein, “a maior parte
dos camponeses russos não simpatizava com os comunistas” de Lenin, que teve de prometer
terra para conseguir alguma sustentação, promessa essa feita “com todo o cinismo, por saberem
perfeitamente bem ser a propriedade individual da terra incompatível com as metas
fundamentais a longo prazo do comunismo”379.
Entretanto, o problema não está apenas nas manipulações e subterfúgios que, por si só,
já comprometem o caráter democrático do partido. Ao final, um golpe foi desferido em 7 de
novembro de 1917. Lenin organizou planos para uma “insurreição armada” e tomou de assalto
a capital (São Petersburgo) e o “principal centro industrial” do país (Moscou), prendendo vários
membros do governo provisório380.
“O partido bolchevista separou-se do conjunto do partido social-democrático russo”, do
qual “representava a facção extremista e maioritária, apoderou-se do poder pelas armas”381,
derrubou o governo provisório, tornando o “partido comunista (título oficial adotado, em 1918,
pelos bolcheviques)” o “único partido legalmente permitido na Rússia”382.
A instituição de um partido único com certeza viola o “pluralismo” que, na linguagem
de Bobbio, evoca “um estado de coisas no qual não existe um poder monolítico”, em que
existem “muitos centros de poder bem distribuídos territorial e funcionalmente” e o indivíduo
“tem a máxima possibilidade de participar na formação das deliberações que lhe dizem respeito,
o que é a quintessência da democracia”383.
Desta forma, a Rússia socialista configuraria um regime não democrático e uma ditadura,
concentrando todo o poder nas mãos de um partido e seu líder. Todo o narrado gera um
problema insolúvel para os socialistas democráticos, salvo se admitirmos que as ideias de Karl
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Marx, aquele “que estabeleceu os princípios mais importantes da doutrina comunista
moderna”384, não eram necessariamente democráticas.
Se o liberalismo foi “a reação da burguesia capitalista”, o marxismo foi “a reação da
classe operária” 385 , tendo como ponto de partida o Manifesto Comunista

386

e alcançando

hegemonia dentro do movimento socialista na virada do século XX387. Este século coincide
com a origem dos direitos econômicos e sociais (os citados direitos fundamentais de segunda
geração) que, como vimos, tem seu marco constitucional nas legislações mexicana (1917) e de
Weimar (1919).
Ferreira Filho acrescenta que, na origem destes direitos, está a “questão social”
enfrentada pelos países mais desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos da América no final
do século XIX e começo do Século XX, que nada mais seria do que as tensões resultantes dos
ideais liberais no plano econômico (livre iniciativa) e institucional (abstenção estatal) na
realidade da classe trabalhadora, relegada à margem da riqueza e benefícios sociais alcançados
e monopolizados pelo empresariado (burguesia)388.
Poder-se-ia dizer, então, que o marxismo se insere na busca histórica por igualdade, mas,
igualdade de fato, Bonavides chega a fazer analogia entre as obras de Rousseau e Marx,
admitindo que ambos têm a mesma preocupação – a escravização do homem – e buscam “a
sociedade igualitária, mas por vias distintas”389. E onde se encontra esta distinção da via de um
e de outro? Na democracia.
Marx não é um jurista contemporâneo ao estilo de Robert Alexy, dizendo que “quem
quer promover a igualdade fática tem que estar disposto a aceitar desigualdade jurídica”390.
Neste sentido, Russell observa que, na visão de Marx, o combate ao sistema econômico ganha
proeminência sobre o combate das injustiças individuais do mundo 391 , o que explica o
comentário de Schumpeter ao reconhecer a possibilidade de que, devendo escolher entre o
socialismo e a democracia, “Marx colocaria o socialismo acima da observância de um
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procedimento democrático”392. É o que ocorre na Rússia de 1918. É o que vemos nos escritos
do próprio Karl Marx em conjunto com Engels:
O partido democrata pequeno burguês é muito poderoso na Alemanha. Não somente
abrange a enorme maioria da população burguesa das cidades, os pequenos
comerciantes e industriais e os mestres artesãos, mas também é acompanhado pelos
camponeses e operários agrícolas, pois estes últimos ainda não encontraram o apoio
de um proletariado urbano independentemente organizado [...] Longe de desejar a
transformação revolucionária de toda a sociedade em benefício dos proletários
revolucionários, a pequena burguesia democrata tende a uma mudança da ordem
social que possa tornar a sua vida, na sociedade atual, mais cômoda e confortável. Por
isso, reclama em primeiro lugar uma redução dos gastos do Estado por meio de uma
limitação da burocracia e do deslocamento das principais cargas tributárias para os
ombros dos grandes proprietários de terras e burgueses. [...] Enquanto os pequenos
burgueses democratas querem concluir a revolução o mais rapidamente possível,
depois de terem obtido, no máximo, os reclamos supramencionados, os nossos
interesses e as nossas tarefas consistem em tornar a revolução permanente até que seja
eliminada a dominação das classes mais ou menos possuidoras, até que o proletariado
conquiste o Poder do Estado, até que a associação dos proletários se desenvolva, não
só num país, mas em todos os países predominantes do mundo, em proporções tais
que cesse a competição entre os proletários desses países, e até que as forças
produtivas decisivas estejam concentradas nas mãos do proletariado. [...] não se trata
de melhorar a sociedade existente, mas de estabelecer uma nova. 393

No final, como fala Ruy Fausto, a luta socialista “era a luta contra o conjunto do sistema
em prol da substituição dele – num prazo maior ou menor – por um novo tipo de sociedade”,
uma sociedade sem Estado; portanto, não é surpresa que Marx não só não tenha feito da
democracia “nem um ponto de chegada, nem um verdadeiro ponto de partida para a
transformação socialista, isto é, comunista das sociedades modernas” 394 , mas, também,
conforme ensina Bonavides, considere impossível “esmagar a onipotência burguesa e
capitalista com as armas do sufrágio”, enquanto fato advindo da Revolução Francesa395.
Esta natureza revolucionária não democrática torna-se ainda mais evidente se
considerarmos as palavras de Nascimento de que, para Marx, o Estado não é entendido como
“um instrumento neutro à disposição de vários modos de produção”, mas “uma forma de
opressão especificamente capitalista” que “põe em funcionamento a possibilidade da
reprodução contínua da exploração do trabalho por meio dos vínculos mercantis”, que
transformam o trabalhador em “mercadoria a ser vendida”396.
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4.1 ARBITRARIEDADE E TIRANIA

A Constituição alemã de 1919, a Constituição de Weimar, compunha-se de 166 artigos,
entre os quais se destacam aqueles que possuíam disposições de cunho social, tais como o 151,
o qual estabelecia “que a organização da vida econômica deve ter por objetivo garantir a todos
uma vida digna”, ou o 153, § 1º, que criava “a função social da propriedade e a desapropriação
de terras, mediante indenização, tendo em vista o bem comum”397.
Não obstante a preocupação social exposta no documento, fato é que, segundo Arendt,
quase a metade do povo alemão estava desempregada em 1932 398. Foi neste contexto que, em
30 de janeiro de 1933, um homem, Adolf Hitler, líder do partido nazista, foi nomeado chanceler
da Alemanha pelo então presidente Von Hindenburg para a formação de um governo de
coalizão399. Segundo Laurence Ress, o desemprego caiu de 6 milhões em 1933 para “menos de
dois milhões em 1936”; ainda que o governo nazista usasse de táticas para maquiar os números
(p. ex., com a não inclusão de mulheres nas estatísticas), “tratava-se de um sucesso inegável”400.
A situação da Rússia pós-1918 é ainda mais perdulária. Em 1921, “o problema nacional
central era o da recuperação econômica” da Rússia soviética que contava naquele ano com 36
milhões de russos que não tinham o que comer. Com a morte de Lenin, em 1924, o partido
comunista entra em uma fase de conflitos que resultará, ao final, na “neutralização política de
todos os grupos e personalidades que concorriam com o grupo representado na figura de
Stalin401, homem que, em 1941, em plena II Guerra Mundial, recebe formalmente o título de
primeiro-ministro da União Soviética e transformará “a pobre e atrasada Rússia” na “gigantesca
União Soviética, Estado multinacional” e “segunda potência do globo”402.
Não obstante os resultados sob o ângulo econômicos, os governos nazistas da Alemanha
e comunista da Rússia constituem, provavelmente, os melhores exemplos de governos
arbitrários e não democráticos (tirânicos) da história contemporânea. A diferença entre
arbitrariedade e tirania se faz necessária aqui, pois usamos por base a visão de Tocqueville de
que a tirania “pode se exercer por meio da própria lei, e então não é arbitrária”, enquanto a
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arbitrariedade “pode se exercer no interesse dos governados, e então não é tirânica”403. No caso
do nazismo alemão e do comunismo russo, ambos são tanto arbitrários quanto tirânicos, como
veremos a seguir.
Hayek fornece a pedra de toque para caracterizar um governo como arbitrário, dizendo
que “nada distingue mais claramente as condições num país livre das de um país sob um
governo arbitrário como a observância no primeiro dos grandes princípios conhecidos como o
Estado de direito”, em que o governo resta com todas as suas ações restringidas “por regras
fixas e conhecidas de antemão”404. Ora, obviamente tal ideal é impossível, como o próprio
Hayek chega a reconhecer, mas o mais importante não é a realização do ideal, mas a redução
da discricionariedade do “poder coercivo” de forma a resguardar a ação individual pela
previsibilidade das ações do poder405.
O critério é valido, retirando do rol de governos não arbitrários o nazismo alemão e o
comunismo russo, regimes marcados pelo afrouxamento do Estado de Direito e um aumento do
poder discricionário das instâncias de poder. Neste sentido, Ingo Müller comenta o tratamento
preferencial das cortes alemãs, mesmo antes da ascensão de Hitler ao posto de Chanceler, em
relação aos delinquentes que teriam atuado por motivos “nacionalistas”, sendo aceitos
argumentos de que a “defesa nacional” ou a “emergência nacional” justificavam a ação dos
acusados, comprometendo, assim, “la confianza de quienes apoyaban la democracia”406.
No cargo de chanceler, Hitler “ainda não era o ditador incontestável da Alemanha” e,
por isso, buscou neutralizar as forças que restringiam sua autoridade; segundo Lawrence RESS,
parte deste esforço foi a convocação de uma eleição para 5 de março, visando a aprovação de
uma “Lei Plenipotenciária que lhe permitiria governar não apenas sem o parlamento, mas sem
as leis que requeriam aprovação do presidente Von Hindenburg”. O “incêndio criminoso” do
parlamento Alemão, o Reichstag, provocado por um “comunista holândes chamado Marinus
van der Lubbe”, em 27 de fevereiro de 1933, poucos dias antes da eleição, “foi muito vantajoso
para Hitler” que conseguiu do presidente Hindenburg, no dia seguinte ao incêndio, a suspensão
de “direitos humanos básicos na Alemanha, como o direito de reunião e o direito de se
expressar”407.
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Como fizeram os comunistas, os nazistas agiram rapidamente para neutralizar seus
concorrentes ao poder. Neste sentido, Maurice Latey ensina que os comunistas “foram
proscritos em março”, a sede do Partido Social Democrático ocupada em maio e o partido
dissolvido um mês depois. Os demais partidos, o Centro Católico e o Partido do Povo
“entenderam a indireta e se dissolveram”. Por fim, o Partido Nacional também foi ocupado
pelas forças policiais e a S.A., seguindo o mesmo destino dos anteriores, de forma que em 14
de julho, “os nazistas proclamavam-se o único partido político da Alemanha”408.
Se, como diz Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, “a origem dos direitos fundamentais”,
aqueles reconhecidos constitucionalmente, “remonta à resistência dos povos contra governos
opressores” 409 , então a sua inobservância ou suspensão remonta a estes ditos governos
opressores. No caso nazista, percebe-se a erosão da ordem jurídica em prol da
discricionariedade do poder em favor de Hitler.
No caso da União Soviética, conforme dissemos linhas acima com base na interpretação
de Ruy Fausto, o objetivo final do marxismo não é a correção do Estado, mas o seu fim e esta
faceta da ideologia manifesta-se na doutrina jurídica da Rússia comunista em 1927, quando o
presidente da “Soviet Supreme Court” 410 , em um livro sobre “private law”411 , escreve que
“Communism means not the victory of socialist law, but the victory of socialism over any law,
since with the abolition of classes with antagonistic interests, law will disappear altogether”412.
Dissemos que Stalin foi formalmente nomeado primeiro-ministro em 1941, isto porque
o seu período no poder tem início bem antes. No mesmo ano de 1927, o XV Congresso do
partido comunista “aceitou a proposta stalinista”, aprovando “a coletivização forçada da
agricultura”, muito embora os camponeses resistissem à coletivização lutando “para não entrar
nos kolkhozes (fazendas coletivas)”, optando pela sabotagem e a matança do próprio gado. O
Estado soviético responde com violência e deportações em massa. Assim, obviamente, dá-se
uma atmosfera de “tensão social crescente”, mas o assassinato do dirigente de Leningrado,
Serguei Kirov, em dezembro de 1934, deu a Stalin e seu grupo o pretexto de “combater a contra
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revolução” para mergulhar “o país num clima de terror policial” e eliminar “qualquer alternativa
política além da sua própria”413.
Maurice Latey classifica a coletivização perpetrada na União Soviética como “a maior
demonstração do poder totalitário jamais vista, até os nossos tempos”, deixando um número de
mortos que “nunca foi devidamente estabelecido”, mas que “certamente atingiu milhões”. As
deportações, por sua vez, teriam chegado “à ordem de dez milhões”. Ainda segundo o mesmo
Latey, Lenin teria iniciado os campos de trabalho “para a reeducação de seus adversários”; a
coletivização de Stalin “os transformou num ramo distinto da economia soviética”, em que
“milhares de trabalhadores eram, na verdade, prisioneiros de um ato de guerra real, planejado
com precisão militar e burocrática”. Ao final, o objetivo teria sido atingido com a redução do
camponês a situação de “massa passiva, profundamente ressentida, capaz apenas de uma
resistência negativa e silenciosa, totalmente sob o contrôle central do partido”414.
Os nazistas também reduziram o povo “a uma “multidão isolada” de criaturas
desconfiadas e solitárias, facilmente controláveis pelo tirano” 415 , bem como tinham o seu
próprio ideal de destruição do status quo, embora este seja, diferentemente do marxismo que
via o fim do Estado na sociedade comunista, baseado em um ideal racial. Neste sentido, vejamos
a lição de Holsti, citado por Charles W. Kegley Jr. e Eugene R. Wittkopf:
To Hitler...the purpose of policy was to destroy the system and to reconstitute it on
racial lines, with a vastly expanded Germany running a distinctly hierarchial and
exploitive order. Vestiges of sovereignty might remain, but they would be fig leaves
covering a monolithic order. German occupation policies during the war, whereby
conquered nations were reduced to satellites, satrapies, and reservoirs of slave labor,
were practical application of Hitler´s conception of the new world order. They were
not improvised or planned for reasons of military necessity. 416

Igualmente oportuno transcrever a interpretação de Winston Churchill do Mein Kampf,
livro escrito por Hitler durante o cárcere na fortaleza de Landsberg e que se tornou, nas palavras
do próprio Churchill, “o novo alcorão da fé e da guerra”.
A tese principal de Mein Kampf era simples: o homem era um animal combativo;
portanto, sendo a nação uma comunidade de combatentes, ela era uma unidade de
combate. Qualquer organismo vivo que deixasse de lutar por sua existência estava
fadado à extinção. Um país ou raça que deixasse de lutar estava igualmente condenado.
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A capacidade de luta de uma raça dependia de sua pureza. Daí a necessidade de livrála dos elementos contaminadores estrangeiros. A raça judaica, por sua universalidade,
era necessariamente pacifista e internacionalista. O pacifismo era o mais letal dos
pecados, pois significava a rendição da raça na luta pela vida. O primeiro dever de
todo país, portanto, era “nacionalizar” as massas. O objetivo último da educação era
produzir alemães capazes de se converter em soldados com um mínimo de
treinamento. As maiores revoluções da história teriam sido impensáveis, não fosse
pela força propulsora das paixões fanáticas e histéricas. Nada teria sido realizado pelas
virtudes burguesas da paz e da ordem. O mundo dirigia-se, naquele momento, para
uma revolução dessa natureza, e o novo Estado alemão devia certificar-se de que sua
raça estivesse pronta para as derradeiras e maiores decisões da Terra.417.

Arendt identifica o bolchevismo e o nazismo como “movimentos totalitários”,
observando que não existem movimentos “sem ódio ao Estado”418. Seguindo os ideais de Hitler,
“numa sexta-feira, 1º de setembro de 1939”, a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste,
recebendo apoio do Exército soviético que invadiu, duas semanas depois, pelo leste. O saldo de
mortos, segundo Ress, chegou à aproximadamente seis milhões de pessoas – “pelo menos a
metade delas era de judeus” – mas este número não seria devido a alguma batalha até o último
homem empenhada pelo povo polonês. Não. A derrota do Exército Polonês teria sido decidida
“em menos de seis semanas” e a grande maioria teria morrido “em decorrência de uma política
deliberada de inanição, deportação e assassínio”419.
A invasão da Polônia também seria o estopim da II Grande Guerra Mundial, com França
e Inglaterra declarando guerra contra o Estado alemão, conflito que, segundo Kegley Jr. e
Wittkopf, ceifaria 23 mil vidas por dia até o seu desfecho em 1945, deixando um saldo de 53
milhões de mortos420. Ironicamente, Eric Hobsbawn afirma que, em 1939, “a economia liberal
mundial estava morta”421.
4.1.1 Ideologia
Seria muito fácil dispensar o nazismo e o comunismo como meros regimes arbitrários e
tirânicos, impostos por ditadores que usurparam a soberania das mãos do povo. Estes regimes
representariam, então, um cessar na marcha rumo à igualdade, negação do constitucionalismo
social. A citada Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro chega a excluir a Declaração Soviética dos
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Direitos do Povo Trabalhador e Explorado e a Lei Fundamental Soviética do quadro histórico
do constitucionalismo social, argumentando que
apesar da forte inspiração social de tais diplomas (eis que consubstanciavam os ideais
motivadores da Revolução Socialista de 1917), eles, a pretexto de concretizarem
avanços em tema de direitos sociais, culminaram por aniquilar os direitos de liberdade,
cuja conquista levou séculos para efetivar-se422.

Mario Stoppino pontua que os conceitos de autoritarismo, ditadura e totalitarismo
tendem a ser utilizados de forma indiscriminada para designar regimes não democráticos, mas
que o limite entre um conceito e outro “são pouco claras e muitas vezes até instáveis 423 .
Dispensar os regimes soviético e nazista como simplesmente não democráticos pode significar
uma perda em relação ao complexo problema que representam para a doutrina democrática no
tocante à soberania do povo. Isto porque, conforme Stoppino também comenta, se o pensamento
autoritário toma a ordem como “bem supremo”, também não é menos verdade “que o problema
da ordem é um problema geral de todo o sistema político”, sendo possível encontrar uma
“valorização da importância da autoridade como agente da ordem social”, mesmo nas
ideologias liberais e democráticas424.
O problema entra nos meandros da técnica jurídica, podendo o regime ditatorial existir
como figura institucional. Neste sentido, Eric Weil pondera que muito embora governo
autocrático e ditadura sejam usualmente utilizados como termos intercambiáveis, governo
autocrático é aquele em que se delibera “sem nenhuma intervenção obrigatória de outras
instâncias” em oposição ao governo constitucional, aquele que “considera-se, e é considerado
pelos cidadãos, obrigado a observar certas regras legais que limitam sua liberdade de ação, pela
intervenção obrigatória de outras instituições”425, enquanto que o regime ditatorial, tomado “no
seu sentido histórico”, representa “uma forma autocrática de governo, temporária, mantida em
reserva

para

situações

extraordinárias”,

tendo,

inclusive,

previsão

nos

Estados

constitucionais426.
José Pedro Galvão de Sousa igualmente considera que há casos em que a ditadura poderá
ser utilizada como instrumento legítimo “quando a autoridade se desintegra e a anarquia se
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instala na sociedade, outra solução não havendo para restaurar a ordem pública, ou, então,
quando medidas excepcionais se impõem para suplantar movimentos subversivos”, citando a
tese defendida por Donoso Cortés, em 1849, de que “quando a legalidade basta para salvar, a
legalidade; quando não basta, a ditadura”427.
Ocorre que Schmitt, aquele que, segundo Bianchini, forneceu a “arquitetura jurídica
necessária ao estado nacional-socialista na Alemanha na década de 30”428, aponta, conforme
magistério de Ari Marcelo Solon, Donoso Cortés como um dos precursores do seu
“decisionismo” que define a soberania do Estado “como decisão política”429. Vejamos o que
Schmitt escreve in litteris:
Como o radicalismo revolucionário na revolução proletária de 1848 foi muito mais
profundo e consequente do que na revolução de 1789 (da terceira classe) a intensidade
da decisão também cresceu no pensamento filosófico de Estado da contra-revolução.
Só desse modo o desenvolvimento de Maistre até Donoso-Cortés – da legitimidade à
ditadura – pode ser compreendido. Esse crescimento radical manifesta-se na crescente
importância das teses axiomáticas sobre a natureza dos homens. [...] ele radicalizou o
assunto polemicamente, criando uma doutrina da pecaminosidade e maldade
absolutas da natureza humana [...] mas a imagem típica é outra: a batalha sangrenta
decisiva, que se trava atualmente entre o catolicismo e o socialismo ateu. 430

E continua:
Segundo Danoso, pertence à essência do liberalismo burguês não se decidir nessa luta,
mas tentar, em vez disso, ligá-la a uma discussão. [...] Uma classe que transfere toda
a atividade política ao discurso, na imprensa e no Parlamento, não evolui para além
da fase das lutas sociais. [...] A burguesia liberal quer um Deus, mas ele não deve
tornar-se ativo; ela quer um monarca, mas ele deve ser frágil; ela exige liberdade e
igualdade e mesmo assim exige que o direito de voto seja restrito às classes dos
proprietários.431

Mais uma vez, voltamos à questão da necessidade burguesa de um Estado forte para
garantir as concepções que adota como ideologia, mas, mais ainda, voltamos à questão do
conflito e do combate a um inimigo. Estas figuras da ditadura e do combate a um inimigo
também estão presentes na doutrina marxista, sendo importante lembrar da natureza
revolucionária demonstrada no tópico inicial deste capítulo.
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Os inimigos da classe proletária do lado marxista. Os inimigos do Estado do lado nazista.
Isto não gera, automaticamente, a negação de um princípio de igualdade tanto quanto gera uma
mudança na sua definição, que passa a ser determinada em razão do inimigo. A leitura do
Conceito de Político de Schmitt feita pelo já citado Ari Marcelo Solon oferece uma perspectiva
interessante nessa direção:
Na leitura que fazemos do “conceito de político” notamos uma distinção entre o plano
exterior, onde o Estado tem a possibilidade real de determinar o inimigo em virtude
do “jus belli” e o plano interno, no qual o Estado busca uma paz estável [...]
Inegavelmente, aí aparece um outro conceito de “político” que não o da distinção
“amigo”, “inimigo”, celebrando a homogeneidade nacional e a unanimidade moral:
um povo definindo sua identidade em resoluta oposição a seus inimigos mortais.432

É o que percebemos da leitura dos princípios democráticos feita por Schmitt na Teoria
de la Constitución, a qual transcrevemos abaixo:
La mayor parte de las definiciones de Democracia hablan de un <<imperio de la
mayoria>> . [...] Cuando se habla de <<mayoria>> puede hacerse referencia a muy
distintas clases de mayoria, a saber: a) la mayoria de los ciudadanos activos
participantes en el sufrágio; b) la mayoria de todos los ciudadanos activos, sin atender
a si participan o no en el sufrágio; c) la mayoria de los súbditos del Estado; d) la
mayoria de la población de un País. [...] Sólo la igualdad puede valer con razón para
la política interior como princípio democrático. La libertad político-interna es el
princípio del Estado burguês de Derecho. [...] El concepto democrático de igualdad es
un concepto político y, como todo concepto político auténtico, debe relacionarse con
la posibilidad de uma distinción. Por eso, la Democracia política no puede basarse en
la indistinción de todos los hombres, sino sólo en la pertenencia a un Pueblo
determinado [...]433

No caso marxista, é preciso entender que a ideia central do Manifesto Comunista é,
conforme Engels salientou no prefácio da edição alemã de 1883, a de que a história humana é
uma história de lutas, lutas definidas pela “produção econômica e a estrutura social que
necessariamente decorre dela”, travadas entre “as classes exploradas e as classes exploradoras,
entre as classes dominantes e as classes dominadas”434. Portanto, os objetivos do movimento
comunista não poderiam, logicamente, ser outros além daqueles apregoado por Marx:
“constituição do proletariado em classe, derrubada da dominação da burguesia, conquista do
poder político pelo proletariado”435.

432

SOLON, op. cit., p. 91, grifo do autor.
SCHMITT, 1996b. op. cit., p. 222-224.
434
MARX; ENGELS, op. cit., p. 29.
435
Ibid., p. 59.
433

95

Na conquista do poder político, surge a ditadura do proletariado, ideologicamente
considerada nos quadros comunistas como “poder político supremo exercido pelo proletariado
com a finalidade de suprimir o regime capitalista e destruir o Estado burguês”436. Mas o que é,
materialmente, a ditadura do proletariado?
Partindo da ideia de Estado apresentada no Manifesto Comunista 437 que, segundo a
interpretação de Ebenstein, seria a ideia de um instrumento da classe mais rica, cujo único papel
do governo seria o de “refrear a maioria do povo em benefício dos poucos ricos”. Tal opressão
cessa apenas quando instaurada a “ditadura do proletariado” sobre a classe detentora da
propriedade438 e é licito concluir que a ditadura do proletariado é uma ditadura da maioria. Este
conceito foi trabalhado por Stalin no texto The Dictatorship of the Proletariat439.
The question of the proletarian dictatorship is above all a question of the main content
of the proletarian revolution. The proletarian revolution, its movement, its scope and
its achievements acquire flesh and blood only through the dictatorship of the
proletariat. The dictatorship of the proletariat is the instrument of the proletarian
revolution, its organ, its most important mainstay, brought into being for the purpose
of, firstly, crushing the resistance of the overthrown exploiters and consolidating the
achievements of the proletarian revolution, and, secondly, carrying the proletarian
revolution to its completion, carrying the revolution to the complete victory of
socialism. […] The dictatorship of the proletariat arises not on the basis of the
bourgeois order, but in the process of the breaking up of this order after the overthrow
of the bourgeoisie […] The state is a machine in the hands of the ruling class for
suppressing the resistance of its class enemies. In this respect the dictatorship of the
proletariat does not differ essentially from the dictatorship of any other class […] But
there is one substantial difference. This difference consists in the fact that all hitherto
existing class states have been dictatorships of an exploiting minority over the
exploited majority, whereas the dictatorship of the proletariat is the dictatorship of the
exploited majority over the exploiting minority.440

Raymond Aron observa que, não obstante os bolcheviques terem se separado do que era
o Partido Social Democrata e tomado o poder por força das armas, o partido não se considerou
“detentor do poder como minoria tirânica”, vendo a si mesmo como “detentor do poder a título
de representante do proletariado”. A justificação ideológica para o monopólio do poder por um
partido foi encontrada justamente na ideia de representação – “o proletariado manifesta-se
através do partido bolchevista, e este, dispondo de poder absoluto, realiza a ideia marxista de
ditadura do proletariado” 441 – Stalin, sendo um “bom marxista-leninista”, entendia “que a
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verdade é tudo aquilo que atende aos interêsses do Partido Comunista e que êle, como portador
da linha do Partido Comunista, era o juiz da verdade”442.
O fundo ideológico dos regimes nazista e soviético interpreta e responde às questões da
igualdade com base na ideologia, sem violar o conceito em si se considerarmos verdadeiro o
comentário de Bobbio de que “o conceito de igualdade é relativo, não absoluto”, estando aberto
a interpretações que precisam estabelecer os critérios relacionais pelos quais a igualdade será
determinada (igualdade entre quem, em relação a que e sob quais bases)443. Assim, mantém-se
uma forma básica de democracia, mas democracia nos termos propostos por Jouvenel: como
“uma batalha pelo Poder”, em que “os que não são representados são necessariamente
esmagados”444.
Nesse diapasão, ARENDT destaca que ideologia difere da mera opinião, “na medida
em que se pretende detentora da chave da história”, supondo dominar os segredos da natureza
humana e dispondo de “extraordinária força de persuasão” ao corresponder com desejos e
necessidades imediatas da massa. Em suma, toda a ideologia “é criada, mantida e aperfeiçoada
como arma política” e as duas ideologias que “derrotaram todas as outras”, que “atraíram as
massas de tal forma que puderam arrolar o apoio do Estado”, foram “a que interpreta a história
como uma luta econômica de classes, e a que interpreta a história como uma luta natural entre
raças”445.
Por isso, faz completo sentido a interpretação fornecida por Caggiano de que a
“padronagem totalitária”, da qual seriam exemplares o fascismo italiano, o nacionalismo
germânico e o comunismo na União Soviética, “repousa sobre um fechado circulo de poder, o
qual atua respaldado pela ideologia oficial, fonte de legitimação do poder e que não suporta a
convivência com outras perspectivas alojadas na comunidade social”446.
Raymond Aron também aponta a característica do monopólio ideológico por um partido
único como característico, tanto dos regimes nazista e soviético como de qualquer regime tido
como totalitário. Vindo tal ideologia a se tornar a “verdade oficial” garantida pelos “meios de
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persuasão” e pelos “meios de força” do Estado, caracteriza-se “um terror ao mesmo tempo
policial e ideológico”, com todas as atividades sociais ficando submetidas ao partido/Estado447.
A maior prova desta impossibilidade de convivência com o diferente, desta busca por
unanimidade/homogeneidade interna talvez seja a popularidade, o apoio que Stálin e,
principalmente, Hitler, receberam da população de seus respectivos países. E, aqui, parece ser
onde as advertências de Tocqueville e da doutrina liberal do século XIX em relação à
democracia falam mais alto.
4.1.2 A soberania da massa
Ebenstein salienta a diferença do autoritarismo do czar, que representava o governo
autoritário de um homem governando acima do povo, porém moderado pelos costumes,
tradição e religiosidade 448 . Contudo, como justificar o governo de um perante o altar do
princípio da igualdade?
Latey observa que “guerra e destruição universais têm mais probabilidades de serem
deflagradas por um tirano, inteiramente desligado das leis, da opinião pública e das tradições,
do que por qualquer governo constitucional”449. Será que tal interpretação é completa, quando
o mesmo autor admiti que um Hitler chegou ao poder por meios constitucionais, gozando do
apoio, ainda que tácito, “da maioria do povo alemão em sua campanha contra os judeus”450?
Haverá povo que vai à guerra contra o mundo em nome de um líder que não apoia? E
haverá domínio total sem a aceitação pelas massas? Arendt vai exatamente na direção de negar
as respostas mais fáceis, admitindo que tanto Hitler quanto Stalin conseguiram seus objetivos
porque foram protegidos pelo apoio da maioria:
A ascensão de Hitler ao poder foi legal dentro do sistema majoritário, e ele não
poderia ter mantido a liderança de tão grande população, sobrevivido a tantas
crises internas e externas, e enfrentado tantos perigos de lutas intrapartidárias,
se não tivesse contado com a confiança das massas. Isso se aplica também a Stálin.
[...] A crença generalizada de que Hitler era simplesmente um agente dos industriais
alemães e a de que Stálin só venceu a luta sucessória depois da morte de Lênim graças
a uma conspiração sinistra são lendas que podem ser refutadas por muitos fatos e,
acima de tudo, pela indiscutível popularidade dos dois líderes. Não se pode atribuir
essa popularidade ao sucesso de uma propaganda magistral e mentirosa que conseguiu
arrolar a ignorância e a estupidez. Pois a propaganda dos movimentos totalitários, que
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precede a instauração dos regimes totalitários e os acompanha, é invariavelmente tão
franca quanto mentirosa [...] os bolchevistas diziam não reconhecer os padrões
morais comuns, e esta afirmação, feita dentro e fora da Rússia, tornou-se um dos
pilares da propaganda comunista; e a experiência demonstrou que o valor
propagandístico do mal e o desprezo geral pelos padrões morais independem do
interesse pessoal [...] A atração que o mal e o crime exercem sobre a ralé não é
novidade [...] Mas o que é desconcertante no sucesso do totalitarismo é o
verdadeiro altruísmo dos seus adeptos. É compreensível que as convicções de um
nazista ou bolchevista não sejam abaladas por crimes cometidos contra os
inimigos do movimento; mas o fato espantoso é que ele não vacila quando o
monstro começa a devorar os próprios filhos, nem mesmo quando ele próprio se
torna vítima da opressão [...]451.

Vejamos também o magistério de Fabio Konder Comparatto:
Como a política tem horror ao vácuo, no espaço de onde foram expulsas a moral e a
religião, introduziu-se compulsoriamente a ideologia, isto é, a explicação dogmática
e oni-abrangente do homem e do mundo, a servir de alimento para a atividade de
permanente propaganda do Estado. [...] em lugar do direito, isto é, do sistema de
normas gerais de conduta, conhecidas e estáveis, tornadas públicas e sancionadas pela
autoridade competente, de aplicação previsível segundo processos racionais de
interpretação, instaurou-se a submissão completa de todos, de corpo e alma, à pessoa
mítica do chefe [...] As tiranias do passado consideravam todos os adversários
políticos inimigos do tirano [...] No ambiente totalitário, esse esquema dualista, que
opões o tirano aos seus inimigos, é substituído pela brutal oposição entre o Estado
burocrático e a totalidade do povo. A perseguição aos inimigos do regime, na loucura
ideológica de nazistas e comunistas, cedo transformou-se em oposição absoluta entre
o bem e o mal. Judeus e trotskistas foram apenas os primeiros e mais visíveis grupos
condenados à posição de vítimas propiciatórias para a salvação da raça pura, ou da
classe proletária.452.

O regime totalitário define a maioria pela ideologia oficial que, por sua vez, define um
inimigo: a classe burguesa, os judeus, todos que não se conformarem. Isto significa o fim da
democracia? Não, se considerarmos, como faz Jouvenel, que as noções de “Liberdade e de
Legalidade” são antitéticas à noção de “soberania absoluta do povo”453. É o que adverte Hayek
ao dizer que uma democracia - cujo único limite reconhecível é a opinião da maioria – pode
apresentar-se como um regime totalitário, transformando-se na antítese de um governo
liberal454.
Veja-se que Hitler não excluía a ideologia nazista dos seus discursos à nação. Não
tentava iludir seus eleitores e governados sobre o que pretendia. Em fevereiro de 1933, fez um
discurso transmitido por rádio e falou da necessidade de reconstrução do Volk alemão e de
extirpar a Alemanha do marxismo455. Em janeiro de 1939, falou ao Reichstag que, no caso de
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uma nova guerra, a raça judaica seria aniquilada do solo europeu456. Por isso, ao invés de dizer
que há uma substituição do dualismo presente nas tiranias do passado, preferimos dizer que o
regime totalitário leva este dualismo às últimas consequências.
Poder-se-ia argumentar que, em regimes totalitários, a moral e a justificação do poder
não importariam, pois o mais importante elemento seria a força e o terror. Realmente, Arendt
afirma que, enquanto a propaganda é um elemento da “guerra psicológica” característica dos
movimentos totalitários, “o terror o é mais”457. Contudo, Ebenstein traz a informação de que
“antes da guerra, muitas pessoas que não tinham simpatia pelo fascismo, do ponto de vista
moral, diziam que sob Mussolini os trens obedeciam os horários e que Hitler tinha acabado com
o desêmprego”, muito embora a eficiência destes regimes demonstra uma falsa percepção baixo
um exame detalhado do esforço de guerra de ambas as nações458. Haveria, então, uma percepção,
ainda que falsa, de que os regimes fascistas eram bons ou, pelo menos, funcionavam bem.
Por meio da ideologia, transforma-se o que seria, no vocabulário de ARENDT, uma
“guerra de competição” em um conflito ideológico, visando “a completa aniquilação do
inimigo”459. E o próprio Comparato admite que apenas o terror não é suficiente para justificar
o sucesso do líder totalitário:
Mas, pergunta-se, o fato de o regime comunista haver perdurado na União Soviética
por quase sete décadas e o regime hitlerista por doze anos, dos quais a metade em
ambiente de guerra total, explicar-se-ia apenas pela técnica da dominação totalitária
fundada no terror? [...] o Estado nazista procurou, desde o início, conquistar a adesão
do proletariado e das classes médias, por uma política de completa reabsorção da
enorme massa de desempregados provocada pela depressão de 1929, e também pela
distribuição preferencial de viveres em favor daqueles grupos sociais
economicamente mais fracos. [...] Enquanto isso, Hitler não hesitou em sangrar
economicamente a camada mais rica da população alemã: em fins de 1942, o Estado
lançou um imposto extraordinário de 8 milhões de marcos sobre os proprietários de
imóveis.460

E continua:
Por aí se vê como o poder político, mesmo em regimes totalitários, não dispensa
jamais um mínimo de adesão voluntária dos governados. Percebe-se, também, como
era pobre a explicação do nazismo em termos de luta de classes, dada pelos
comunistas. O partido nazista, que se denominava Nacional Socialista Operário
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Alemão, foi efetivamente socialista, no tocante à política de compulsória equalização
de renda do povo alemão.461.

No dizer de Raymond Aron, enquanto nos “regimes constitucionais-pluralistas”, há o
“símbolo” das competições eleitorais; no caso do regime totalitário, há “as aclamações que
consagram o acordo entre a vontade real ou mística das massas e a vontade dos governantes”462.
Destas lições, podemos retirar que as massas apoiaram seus algozes, que o totalitarismo possui
bases populares, sendo o tipo de tirania que os cidadãos aceitam e só odeiam muito tarde.463
Em resumo, a ideologia arregimenta as massas que vão, por meios democráticos, dando
forma ao regime totalitário. Mas quem é esta massa que se identifica misticamente com o líder
totalitário? A massa é a “nova realidade” social, em que o povo inicialmente pensado com
referência à polis grega, “uma comunidade pequena e estreitamente unida operando no ato
como um organismo decisório coletivo”, é substituído por “um agregado amorfo de uma
sociedade extremamente difusa, atomizada e eventualmente anômica”464.
Arendt destaca o isolamento e a falta de relações sociais normais como qualidades do
“homem da massa”, fruto “dos fragmentos da sociedade atomizada, cuja estrutura competitiva
e concomitante solidão do indivíduo eram controladas apenas quando se pertencia a uma
classe”465. A massa aceita a “coerência mais rígida e fantasticamente fictícia de uma ideologia”,
porque “privadas de um lugar no mundo, já não podem suportar os aspectos acidentais e
incompreensíveis dessa situação466. E quem era Hitler antes do nazismo? Era um homem da
massa, conforme a descrição de Churchill nos permite concluir:
Filho de um obscuro funcionário aduaneiro austríaco, ele havia alimentado sonhos
juvenis de se tornar um grande artista plástico. Não tendo conseguido ingressar na
Academia de Arte em Viena, vivera na pobreza nessa capital e, posteriormente, em
Munique. Pintor de paredes ocasional e trabalhando muitas vezes como biscateiro,
sofrera privações físicas e desenvolvera um ressentimento sombrio, embora
disfarçado, pelo fato de o mundo haver-lhe negado o sucesso.467

O mesmo pode ser dito de Joseph Stalin, cujo verdadeiro nome era Joseph
Vissarionovich Djugashivili, descrito por José Paulo Netto:
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Joseph Vissarionovich Djugashivili nasceu a 21 de dezembro de 1879, em Gori, filho
de um sapateiro ex-servo e uma lavadeira. Excelente aluno em um colégio de padres
(1888-1893), a mãe destinou-o à carreira sacerdotal [...] O jovem estudante foi atraído
pelos ideais revolucionários, estabeleceu relações com os trabalhadores de Tíflis e
deu-se a lógica conclusão: em 1899, os padres o expulsam do seu meio. [...] O moço
aceita as propostas leninistas e, em 1901, passa a integrar a direção revolucionária de
Tíflis. [...] Preso em 1902, Stalin consegue escapar e retorna às atividades políticas,
vivendo na clandestinidade.468.

A tirania das massas, da maioria que subjuga a minoria, e, como observou Tocqueville
com um século de antecedência, que atua como um “poder invisível”, capaz de ser aceito com
naturalidade e de bom grado, pois a maioria vive “numa perpétua adoração de si mesma” e
“traça um círculo formidável em torno do pensamento”469. Este é, resumidamente, o desafio do
Século XX para a doutrina democrática contemporânea, desafio que encontra eco nos críticos
do século XIX.

4.2 A MELHOR DEMOCRACIA

É verdade que haverá quem diga que o totalitarismo do século XX não é realmente uma
democracia por não cumprir certos requisitos. Dahl, por exemplo, elenca cinco critérios para a
configuração de um processo democrático ideal: 1) participação efetiva na tomada de decisões;
2) igualdade de voto (todos os votos são considerados e contados como iguais); 3) entendimento
esclarecido (“oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas
importantes e suas prováveis consequências”); 4) controle sobre os programas de planejamento;
5) inclusão de todos ou, pelo menos, da maioria dos adultos470.
Para Dahl, estes critérios fornecem “padrões” para determinar “o desempenho de
associações reais que afirmam ser democráticas”, entre os quais está incluso o governo estatal471.
Obviamente, os governos nazista e comunista que estudamos anteriormente não cumprem tais
requisitos. Entretanto, diante do apoio da massa, seria correto simplesmente descartar o
totalitarismo como não democrático? A questão não é tão simples, especialmente, porque Dahl
reconhece que “nenhum estado jamais possuiu um governo que estivesse plenamente de acordo
com os critérios de um processo democrático”, e provavelmente nunca possuirá472.
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Como ensina Jose Paulo Netto, os vocábulos políticos são amiúde imprecisos, variando
em relação ao tempo, lugar e pessoa que os enuncia, que chegamos a colocar em cheque o seu
valor real473. Isto gera um problema em relação à percepção individual e a linguagem, problema
levantado por Nietzsche, para quem as palavras nunca expressam verdades absolutas, mas, tão
somente, as “relações das coisas com os homens”474.
Schumpeter expõe o problema em termos práticos ao optar pelo uso genérico do termo
“socialismo” em detrimento de comunismo ou coletivismo, observando que os bolcheviques se
promoviam como comunistas e, ao mesmo tempo, como “os verdadeiros e únicos socialistas”475.
Isto implica, necessariamente, que a definição de qualquer critério está sujeita ao arbítrio
das pessoas localizadas em um determinado lugar, em certo tempo, e não há uma razão lógica
para considerarmos que tal problema não afete igualmente a divisão dos regimes políticos em
democráticos e não democráticos. Os comentários de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt também
levantam a problemática da percepção.
Levitsky e Ziblatt defendem que as democracias podem morrer tanto pela força das
armas quanto pelas mãos de líderes eleitos que “subvertem o próprio processo que os levou ao
poder”, podendo esta subversão ocorrer de forma rápida, como no caso de Hitler após o
incêndio do Reichstag em 1933, ou de forma mais lenta, como no caso da Venezuela de Hugo
Cháves e Nicolás Maduro476.
Segundo os autores, Hugo Cháves, então um “outsider político” foi eleito de forma
democrática em 1998, sob a promessa de trazer a verdadeira democracia em que “a imensa
riqueza em petróleo do país” seria empregada em favor de melhorias para a vida das camadas
mais necessitadas da sociedade; eleito, deu-se início à “prometida revolução” com a
convocação de uma nova Assembleia Constituinte e novas eleições sendo marcadas para o ano
2000. Chávez saiu vitorioso em ambas as frentes, consolidando seu poder de forma democrática,
situação que só viria a se alterar em 2003, após um golpe militar fracassado, o que teria resultado
em uma reinvindicação de legitimidade ainda maior477.
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Ainda em 2003, o governo teria postergado o referendo exigido pela oposição, que
queria a saída de Chávez, para o ano seguinte quando os preços do petróleo subiram, cuidando
por fazer uma “lista negra” com os nomes dos que tinham assinado a petição pelo referendo.
Em 2006, houve o fechamento de emissoras, a prisão ou expulsão de figuras da oposição. Em
2012, foram realizadas novas eleições com vitória de Chávez, mas estas não teriam configurado
eleições justas, visto que o “chavismo controlava grande parte da mídia e desdobrou a vasta
máquina do governo em seu favor”478.
O relatório da organização Human Rights Watch de 2011 também fala da erosão dos
institutos democráticos na Venezuela, citando a prisão arbitrária de juízes e jornalistas, como
Francisco Pérez, condenado a três anos e nove meses, com a perda da licença profissional e
multa por difamar o então prefeito da cidade de Valencia. Segundo a organização, Pérez teria
publicado dois artigos acusando o prefeito de corrupção e nepotismo479. Ainda assim, em uma
pesquisa realizada em 2011 pelo Latinobarómetro, 51% dos venezuelanos entrevistados deram
nota oito ao governo em uma escala de um a dez, em que um representava a ausência de caráter
democrático e dez representava um governo “completamente democrático”480.
Há claramente uma divergência de percepções interna e externas. Qual percepção deve
prevalecer como verdade histórica? Sob quais critérios? Estabelecidos por quem e por que?
Estas são perguntas para as quais não parecem haver respostas exatas e para as quais nem
parecem ser producentes discutir no âmbito político ou jurídico, visto que, como bem colocado
por Dahl,
virtualmente, toda lei ou política pública, adotada por um ditador benevolente,
por maioria democrática ou minoria oligárquica, tende a prejudicar de alguma
forma algumas pessoas. Em palavras singelas, não se trata de uma questão de saber
se um governo pode criar todas as suas leis de modo que nenhuma dela fira os
interesses de qualquer cidadão. Nenhum governo, nem mesmo um governo
democrático, poderia sustentar uma afirmação desse tipo. A questão é saber se a
longo prazo há probabilidade de um processo democrático prejudicar menos os
direitos e os interesses fundamentais de seus cidadãos do que qualquer
alternativa não-democrática.481

Voltamos ao início do trabalho com a fórmula de Churchill, a qual Sartori reconhece,
mas situando a maioria dentro de um contexto eleitoral, colocando o princípio majoritário como

478

Ibid., p. 16.
HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2011: Venezuela. Disponível em: <https://www.hrw.org/worldreport/2011/country-chapters/venezuela>. Acesso em: 31 out. 2018.
480
LEVITSKY; ZIBLATT, op. cit., p. 17.
481
DAHL, op. cit., p. 61, grifo nosso.
479

104

“regra do jogo eleitoral” voltado, principalmente, para escolher quem haverá de decidir. Em
verdade, na visão de Sartori, a vontade de escolher quem deveria governar com base no mérito
e na capacidade, negando-se argumento apriorísticos de superioridade em prol do princípio de
que ninguém é melhor do que ninguém, devendo a superioridade ser provada aos demais
membros da sociedade que escolherão o governante, pôs fim ao antigo regime e distingue a
democracia da monarquia482.
A democracia no contexto apresentado por Sartori seria uma técnica, aquilo que
Schumpeter denomina “método democrático”, um “sistema institucional para chegar a decisões
políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma luta competitiva
pelo voto do povo” 483 . Esta ideia de técnica pode ser percebida em conceitos mais
contemporâneos de democracia, como, por exemplo, aquele apresentado pro Bobbio, para quem
regime democrático significa “primariamente um conjunto de regras de procedimento para a
formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla
possível dos interessados”484.
O conceito apresentado por Evandro Capano não fica longe dos demais, entendendo por
democracia “um conjunto de regras que estabelecem “quem” e com “quais” procedimentos são
tomadas as decisões políticas” 485 . Perceba-se que já estamos muito distantes do conceito
genérico inicial de democracia como governo do povo.
A soberania popular “repousa no princípio da deliberação da maioria”486. Entretanto,
conforme falado no tópico 2.1 e agora novamente no 4.1.2, já não podemos falar de democracia
nos termos de uma comunidade como a polis grega, ou seja, como uma democracia direta em
que todos os cidadãos participam de todas as decisões que lhe são pertinentes; a prática deste
tipo de democracia é “materialmente impossível” em sociedades “sempre mais complexas”
como as industriais, em que os estados
[...] tornaram-se cada vez maiores e sempre mais populosos, e neles nenhum cidadão
está em condições de conhecer todos os demais, os costumes não se tornaram mais
simples, tanto que os problemas se multiplicaram e as discussões são a cada dia mais
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espinhosas, as desigualdades de fortunas ao invés de diminuírem tornaram-se, nos
estados que se proclamam democráticos (embora não no sentido rousseauniano da
palavra), cada vez maiores e continuam a ser insultantes [...]487.

Sartori usa o termo megapolis para se referir às sociedades atuais como cidades que
perderam “toda a sua dimensão humana” com proporções que negam o indivíduo, relegando o
mesmo à “atomização e despersonalização do anonimato” e onde “ao breve período de uma
vida, ficamos inteiramente apartados do mundo que conhecemos quando crianças” 488 . Este
nível de complexidade e magnitude, em que todos são anônimos e ninguém é realmente capaz
de ter uma compreensão completa do mundo, explica porquê autores contemporâneos, como
DAHL, têm no ato de escolher pessoas para a tomada de decisões governamentais mediante
“eleições livres, justas e frequentes”489 um instituto necessário nas democracias modernas.
Em verdade, a questão da diferença de proporções entre uma época e outra parece ser
tão importante que DAHL, enfatizando que nos últimos 25 séculos, mesmo quando sob a
bandeira democrática, “os direitos de se envolver plenamente na vida política estavam restritos
a uma minoria de adultos”, vê “uma nova espécie de governo popular”, a poliarquia – governo
dos muitos - ou democracia poliárquica490.
Ainda sobre o assunto, Ferreira Filho salienta que Dahl utiliza o termo poliarquia como
contraponto fático, uma “aproximação imperfeita” da forma idealizada que seria o governo
democrático491.
O método de Schumpeter resolveria o problema de como governar uma sociedade
complexa, sem entregar o poder soberano a uma elite, pois, como o próprio escreve, inverte-se
a lógica do regime democrático clássico (do século XVIII), cujo principal objetivo era “conferir
ao eleitorado o poder de decidir as questões políticas” por meio de representantes que cuidariam
para que essa vontade fosse “posta em prática”, tornando secundária a questão da decisão e
dando primazia à “escolha dos homens incumbidos de decidir”492.
Dito isto, não podemos negar que o sistema representativo e o sistema democrático são
dois objetos separados e, como visto ao longo do capítulo 2, até certo ponto, antitéticos. É a
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opinião esboçada por André Garcia Xerez Silva com a ressalva de que, muito embora a
representação tenha sido inicialmente pensada como um instrumento garantidor do poder das
elites, que legitimavam o seu exercício em nome do povo, não é menos verdade que o tamanho
das populações representa obstáculo atual à democracia direta493.
Parece inevitável, portanto, que o modelo direto de democracia, em que é necessária
participação direta do indivíduo nas deliberações que lhe dizem respeito sem a necessidade ou
presença de intermediários 494 , seja substituído pelo modelo representativo, em que “as
deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são
tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta
finalidade”495.
A coletividade torna-se, então, dependente dos partidos e dos parlamentos para fazer
reconhecer a sua vontade. Aliás, a lição de Ferreira, apresentada por Caggiano, é no sentido de
que o indivíduo, sozinho, nada pode na democracia contemporânea:
...o indivíduo isolado carece completamente de existência política positiva, por não
poder exercitar qualquer influência efetiva na formação da vontade da vontade do
Estado, e [...], consequentemente, a democracia só é possível quando os indivíduos, a
fim de lograr uma atuação sobre a vontade coletiva, reúnem-se em organizações
definidas por diversos fins políticos, de tal maneira que se interponham na relação
indivíduo-Estado, aquelas coletividades que agrupam, sob a forma de partidos
políticos, as vontades políticas coincidentes dos indivíduos...496.

O modelo direto é o ideal rousseauniano, em que a soberana vontade geral é una e
indivisível. Tal modelo só é concebível na Atenas do século V e IV a.C., “quando os cidadãos
não passavam dos poucos milhares e a sua assembléia, considerando os ausentes por motivo de
força maior ou de livre e espontânea vontade, reunia-se com todos juntos no lugar
estabelecido”497. Esta necessidade de representação, porém, não vem sem muitas críticas.
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4.2.1 Em defesa da representação
Ferreira Filho registra que toda a doutrina moderna “recusa a idéia de que o povo
realmente se governe por meio de representantes, base do modelo democrático-representativo”,
seguindo Rousseau “no entendimento de que a vontade não se representa”498.
Há também os problemas acarretados pelo conluio da política com o jogo midiático, o
star system de que fala Schwartzenberg499, que transforma a política em um “entrechoque de
paixões”, além da imprecisão calculada dos programas de partidos e candidatos para “aliciar o
maior número, procurando chocar o mínimo possível500.
Dallari, por sua vez, registra que desde o final do século XX, ou seja, depois dos horrores
da II Grande Guerra e das experiências totalitárias no continente europeu, há uma tendência de
“intensificação da participação direta do povo nas decisões políticas, por meio de manifestações
coletivas”, voltadas para a aprovação de “proposições para a adoção de políticas públicas”501.
Esta tendência seria já objeto de estudos, tendo a alcunha de “democracia participativa”,
encarada como uma “nova possibilidade de efetivação das ideias e dos princípios contidos no
conceito de democracia”502, e o próprio Dallari firma entendimento no sentido de que, no futuro,
com a superação dos interesses dos “políticos profissionais” em manter o povo sob sua
dependência, o uso das tecnologias mais avançadas permitirá a democracia direta, mesmo
diante das proporções alcançadas pelos Estados contemporâneos503.
As críticas e os desejos por melhorias são compreensíveis. Julio de Mesquita Filho
afirma que, nas democracias mais modernas, “o povo se limita a delegar poderes a uma elite
para que esta o represente ao nível dos vários corpos e assembléias legislativas e ainda nos
postos supremos do executivo nacional”504, o que, em si, deixa bastante dúvida sobre onde
traçar a linha entre um governo elitista e os atuais governos populares.
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Ademais, os dois principais modelos de representação, o majoritário e o proporcional,
são passíveis de crítica. O primeiro por não proporcionar representação adequada às minorias
e por não representar a maioria real da população dentro de um ambiente pluripartidário; o
segundo - introduzido em 1900 pelos belgas em uma tentativa de garantir representatividade
para os partidos minoritários por meio de uma “proporção entre o número dos votos recebidos
pelo partido e o número de cargos que ele obtém” - por causar ineficácia e dificultar a
responsabilização do governo, visto que este é o produto de visões políticas heterogêneas e até
contraditórias505.
Entretanto, consideramos que os otimismos e pessimismos merecem moderação.
Inicialmente, porque o tamanho não é a única razão de se preferir um governo popular por
representação. Neste sentido, as colocações de Tocqueville, no tocante à íntima relação entre o
progresso intelectual e a necessidade de trabalhar para sobreviver, são de uma clareza solar,
pois, como ele escreve, “por mais que se melhorem os métodos de ensino e se vulgarize a
ciência, nunca se conseguirá que os homens se instruam e desenvolvam sua inteligência sem
dedicar tempo para fazê-lo”. O povo não possui tempo para dedicar-se ao puro desenvolvimento
intelectual, este obstáculo somente deixaria de o ser, caso o povo não mais tivesse preocupações
de natureza material, “isto é, que não fosse mais o povo”506.
Às apreciações de Tocqueville, adicionamos os comentários de Stuart Mill em relação
ao governo monárquico, pois estes podem ser dirigidos a qualquer argumento em favor da
democracia direta. Explica-se.
Mill constrói seu argumento contra o governo de um, admitindo a possibilidade de um
bom monarca existir; tal monarca teria de ser capaz de “observar tudo”, sempre bem informado
e ciente das minúcias da administração de toda a nação 507 . Poderá existir tal cidadão na
sociedade capitalista de hoje? Se a resposta for negativa, então é melhor deixar a administração
direta do país aos escolhidos pelo povo que podem dedicar-se integralmente às necessidades do
governo.

505

DALLARI, 2015, op. cit., p. 190-192.
TOCQUEVILLE, 2005, op. cit., p. 231.
507
MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. São Paulo: Escala, 2006. p. 48.
506

109

As observações históricas de Bernard Manin que seguem abaixo ajudam a demonstrar que
a cisão entre um e outro sistemas não é fruto apenas da vontade ou dos meios disponíveis, mas é
também o resultado da cisão entre as sociedades de antes e as sociedades industriais de agora:
Para Siéyès, assim como para Madison, a representação não é uma versão imperfeita
da democracia direta, decorrente de necessidades práticas; é uma forma de governo
totalmente diferente e preferível. Siéyès considera o governo representativo como um
sistema superior, não tanto por redundar em um processo decisório mais racional e
menos passional, quanto por constituir uma forma política mais adequada às
sociedades mercantis modernas, onde as pessoas estão permanentemente ocupadas na
produção e troca de riquezas. Nessas sociedades, observa Siéyès, os cidadãos não
dispõem mais do tempo necessário para se ocupar constantemente dos negócios
públicos. Sendo assim, eles precisam confiar o governo, por intermédio de eleições, a
indivíduos que dediquem todo seu tempo a essa tarefa. Acima de tudo, Siéyès vê na
representação uma aplicação da divisão do trabalho à esfera da política, princípio este
que ele acredita ser um fator essencial para o progresso social. 508

O sistema representativo de hoje jamais significará um governo de elites, pois “o povo
nomeia aquele que faz a lei e aquele que a executa”, bem como “constitui o júri que pune as
infrações à lei”, sendo “evidente que as opiniões, os preconceitos, os interesses, até as paixões
do povo não podem encontrar obstáculos duradouros que os impeçam de produzir-se na direção
cotidiana da sociedade”509.
Estes não são os únicos argumentos em favor de um sistema representativo, não sendo
lícito esquecer que, do ponto de vista da liberdade individual, a polis grega, com a integração
total do indivíduo à coletividade, serviu de espelho para o totalitarismo moderno, “cópia ruim”
na opinião de Bonavides510, mas cópia mesmo assim.
Segundo Fernando Novelli Bianchini, o citado Schmitt ataca o sistema representativo,
identificando democracia com “a força de um povo atuar politicamente em sua realidade
imediata, de forma direta e uníssona, sem entraves, sem representações ou comissões”,
enquanto o sistema parlamentar, um “government by discussion, pertence ao mundo intelectual
do liberalismo, não à democracia”. A democracia de Schmitt não tem conteúdo determinado, é
tão somente “o pressuposto ou a tentativa de se pressupor, por assim dizer, uma identidade
dentro do Estado, algo verificável entre a vontade geral e a vontade das leis e do governo”511.
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Tem-se a democracia enquanto homogeneidade do corpo político, homogeneidade que
termina maculada pela existência de um corpo representativo separado do “grupo nacional”512.
E quais foram os argumentos tecidos por Francisco Campos para defender a citada Constituição
fascista de 1937513? Declarou em entrevista (1938) que a carta de sua autoria, não só preservava
“o sentido democrático da formação constitucional brasileira”, mas era sua “expressão mais
perfeita”, além de vociferar contra o Estado liberal e os seus institutos, entre os quais incluiu a
representação política, o sufrágio universal e o voto secreto e proporcional, o mandato
presidencial de curta duração, “meios impróprios, senão funestos aos ideais democráticos”514.
Vejamos algumas das suas considerações, in verbis:
A essência da democracia reside em que o Estado é constituído pela vontade daqueles
que se acham submetidos ao mesmo Estado: reside na vontade do povo, como declara,
logo de início, a atual Constituição. A afirmação de que o Estado é produzido pela
vontade popular não implica conclusão de que o sufrágio universal seja um sistema
necessário de escolha, nem de que o Presidente da República deva exercer o seu cargo
por um curto período de tempo, não podendo ser reeleito. É absurdo tirar de uma
noção meramente formal de democracia conclusões que a prática repele. Os meios
pelos quais a vontade popular se pode fazer sentir têm de ser estabelecidos de acordo
com a realidade social e não com os ensinamentos meramente dialéticos. [...] Desde
que a vontade popular inequívoca é reeleger o chefe do Estado, essa reeleição é
perfeitamente democrática e mais útil ao bem-estar comum que a mudança necessária
dos homens. O povo deve ser o juiz único da oportunidade de ser o presidente
substituído. Foi o que visou a lei fundamental vigente, admitindo a possibilidade da
reeleição do presidente.515

E continua mais adiante:
Se há um ideal democrático, este há de resolver-se, em última análise, na abolição do
privilégio, na igual oportunidade assegurada a todos, na utilização da capacidade, na
difusão, a mais larga possível, dos bens materiais e morais com que os progressos da
civilização e da cultura têm concorrido para tornar a vida humana mais agradável e
melhor. [...] Se há um ideal democrático, este há de resolver-se, em última análise, na
abolição do privilégio, na igual oportunidade assegurada a todos, na utilização da
capacidade, na difusão, a mais larga possível, dos bens materiais e morais com que os
progressos da civilização e da cultura têm concorrido para tornar a vida humana mais
agradável e melhor. [...] A igual oportunidade para todos reduz-se apenas à igualdade
do sufrágio. O boletim de voto é o direito do homem. Os demais direitos, os direitos
substantivos, o direito ao trabalho, à saúde, à segurança, ao bem-estar, tudo isto se
pressupõe adquirido se o cidadão adquiriu o direito de voto. A participação de todos
nos bens da civilização e da cultura resume-se apenas num pedaço de papel, em que
cada um pode escrever um nome. Depositado o boletim de voto, cessam as relações
entre o cidadão e o Estado.516
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Que significa isto? Que regimes totalitários como o nazismo hitleriano são, de fato,
regimes democráticos? Não. Como a pena de Friedrich Müller bem registra, nestes casos em
que se busca a homogeneidade, o que se tem é um “grande grupo” composto “à imagem e à
semelhança dos atores dominantes”, resultado “manipulações brutais de populações” que criam
um ícone, uma abstração imprestável à qualquer ideia de uso legítimo da força estatal517. Porém,
comprova a incompatibilidade entre o ideal democrático rousseauniano, tido como totalitário,
e o ideal democrático liberal.
Em nome da eficiência, de uma maior igualdade e identificação da vontade do povo com
o estamento governamental, Francisco Campos escreveu uma Constituição enfatizando a
possibilidade perpetuação do governante no poder, algo que Fuliaro, Reis e Cipriano descrevem
como “absolutamente contraditório à formação racional da vontade política – premissa sobre o
qual é construído o sistema de escolha democrático”518.
Como dizer quem é o verdadeiro democrata? Não se trata de apenas dirimir quem tem
razão, mas por que alguém tem razão. É aí que entramos no campo das percepções e escolha de
conceitos. Alguns preferem enfatizar a unidade da vontade popular e, consequentemente, a
igualdade; outros preferem enfatizar a pluralidade e, consequentemente, a liberdade como bem
maior protegido pelos regimes democráticos. Para alguns, a liberdade está na igualdade. Para
outros, na individualidade.
Nesse diapasão, podemos concluir que o sistema representativo não é apenas um
instrumento da elite. É também um instrumento das minorias. Busca-se resguardar a minoria e
isto desde os primórdios do voto quando, nas ordens monásticas do século VIII, os monges
buscavam a todo o momento aperfeiçoar a forma de escolha para garantir a liderança dos mais
capazes em detrimento do simples império maioria519.
Esta interpretação está presente no clássico Federalista como sinônimo de governo
republicano e remédio contra o governo da maioria, que sempre sacrifica “o partido mais fraco
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ou o indivíduo que não se puder defender” sendo, portanto, “incompatível com a segurança
pessoal e com a conservação dos direitos de propriedade”520.
Dissemos nos primeiros tópicos deste trabalho que a política democrática diferencia-se
da autocrática por ser fruto do consentimento e não da força. Isto permanece verdade, mas
“democracia não é anarquia”, existindo uma estrutura vertical que sobrepõe a horizontal; por
mais que se fale em “democracia participativa”, “democracia eleitoral” ou “democracia de
referendo”, subsiste a “essência” da “estruturação hierárquica da coletividade”, inserindo-se aí
a “questão espinhosa” de “como a regra da maioria se articula, afinal, com a regra da
minoria”521.
Poderia contestar-se dizendo que a doutrina liberal não resolve aquilo que Monica
Herman expõe como “o grave dilema concernente ao grau de interferência dos representados
sobre o pólo decisório”522, preferindo-se uma democracia baseada em consultas populares. Isto
obviamente não comprometeria a “estrutura vertical da democracia” de Sartori assentada “em
eleições livres, periódicas e competitivas”523. Ou, ainda, optar-se pelo denominado “mandato
imperativo, que propugna pelo vínculo direto entre o eleitor e os eleitos” (instituto escorado no
ideal rousseauniano de inalienabilidade da soberania)524.
Entretanto, o problema, novamente, cai no campo dos princípios, concepções e
percepções, resumindo-se a um dilema sobre o qual a pessoa opina. Neste caso, se concordamos
com Tocqueville e admitirmos que “a massa dos cidadãos quer sinceramente o bem do país”,
faltando-lhe, entretanto, “a arte de avaliar os meios” para alcançar o fim desejado525, seremos
forçados a repudiar tanto a democracia direta quanto o mandato imperativo e concordar com
Edmund Burke em sua defesa de que o representante deve diligência e julgamento aos seus
eleitores, cometendo traição quando sacrifica o seu próprio julgamento em prol do eleitorado526.
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CONCLUSÃO

Esgotar o tema democracia não é possível dentro do modesto espaço reservado a uma
dissertação. Talvez seja até impossível, pois, como forma de governo continua existindo,
fazendo parte do dinamismo e inconstância da realidade, os quais acabaram por afetar a forma
como a democracia se manifesta e é interpretada.
Como visto ao longo do trabalho, a maneira como a democracia foi tratada variou muito
ao longo da história. Inicialmente, em sua forma direta, foi utilizada pelos atenienses na Grécia
antiga em conjunto com o método do sorteio e recebeu duras críticas de sábios como Platão e,
em menor grau, de Aristóteles; posteriormente, como arma pelos reis contra a Igreja e sua
autoridade divina, sem imaginarem que esta mesma arma serviria de tinta para o contrato social.
A modernidade usa para forjar o contrato social as tintas da isonomia da democracia dos
antigos atenienses, mas uma isonomia misturada com o individualismo da doutrina liberal. Os
direitos naturais geram uma democracia de outra cor, uma ancorada no constitucionalismo, no
império da lei e na igualdade de todos perante a mesma. A sociedade mudou. Os Estados Unidos
da América e a França do século XVIII já não são a Atenas de outrora e a democracia, de direta,
passa a ser representativa.
As Revoluções do século XVIII agitam as bandeiras da igualdade e da liberdade,
entretanto logo vêm a realidade precária e as críticas. Mas estas críticas já não são dirigidas
contra a democracia em si como as dos sábios da Grécia: a crítica socialista-marxista interpreta
a democracia liberal como meramente formal, um instrumento da classe burguesa que ascendeu
pisoteando os escombros do antigo regime absolutista e feudal. O liberalismo clássico encontra
a crítica socialista no século XIX e, no século XX o ímpeto revolucionário de base marxista faz
tremer a Rússia, faz tremer a Europa e faz tremer a democracia e os direitos naturais sob o qual
esta se embasava.
Este é um resumo muito simplificado do que tratamos ao longo do trabalho. Ter noção
das mudanças, do dinamismo histórico e da contemporaneidade do problema da democracia é
imprescindível. Se a história da democracia nos ensina algo, é que esta, tal como previu
Tocqueville, pode ser a base para os piores regimes. Isto porque o povo é o ícone utilizado por
todos, por reis absolutistas, por tiranos sanguinários, pela maioria enlouquecida, para justificar
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seus atos. E, no entanto, de Tocqueville à Dahl, parece que sempre subsistiu o entendimento de
que os números apenas não fazem justiça.
Ainda que mil pessoas condenem um inocente, o fato desta condenação ser injusta não
mudará. O consenso de todos sobre um, ou seja, o consenso do todo menos um, não faz justiça,
da mesma forma que o consenso de todo o povo alemão expresso sob uma folha de papel não
tornaria o holocausto judeu menos bárbaro ou menos criminoso. Este é o aviso da doutrina
liberal em relação ao espírito, à essência da democracia. A vontade do todo justifica tanto o
absolutismo hobbesiano quanto à vontade geral de Rousseau.
Mas, se o povo não pode tudo, se vive acorrentado como pregou Rousseau, como dizer
que este é realmente soberano? O problema da democracia é – provavelmente sempre foi e
sempre será – o problema da soberania do povo. A partir desse problema – da soberania – se
desenvolvem todos os outros: o sentido de povo soberano, a forma como o povo governa e,
acima de tudo, os limites do poder do povo.
Como vimos, a democracia sempre dividiu opiniões desde a Antiguidade até o século
XIX. Podemos concluir que o consenso sobre a melhor forma de governo veio, portanto,
recentemente, do século XX em diante; e, mesmo assim, com muitas críticas e
descontentamentos. Por isso mesmo, discute-se tanto atualmente sobre como aperfeiçoar o
regime democrático.
Como chegou-se a este consenso? Do nosso trabalho, podemos retirar duas conclusões
sobre os motivos da atual hegemonia democrática. A primeira é um motivo teórico. A segunda
um motivo prático. O primeiro é que já não é possível regredir em termos ao antigo regime
baseado em estamentos estáticos, não há justificativa racional para dividir a sociedade sem
incorrer em violação dos caros princípios da igualdade e da liberdade, standards do mundo
moderno e que perduram até hoje. O motivo prático está na proporção e complexidade
alcançados pelas sociedades contemporâneas.
Entretanto, seria um erro dizer que este consenso encerra a dúvida sobre as formas de
governo. Em outras palavras, o consenso sobre a democracia é uma quimera. Isto porque o
dissenso sobre o melhor governo sobrevive hoje na fluidez do conceito de democracia. Todos
defendem a sua democracia, buscando, ao final, aquilo que entendem por um bom governo e,
claro, tentam convencer o maior número possível de que a sua democracia é o verdadeiro
governo do povo.
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O paradigma mudou; hoje, há divergências internas sobre o sentido dos princípios
fundantes de um governo democrático – liberdade e igualdade –, mas não sobre a democracia.
Todos são democratas e todos defendem a liberdade e a igualdade, divergindo, no entanto, em
relação ao significado destes termos, o que, em última instância, representa a versão
contemporânea da vergastada questão sobre o melhor governo.
A discussão fica em torno de uma escolha, ou, se assim preferir, de uma decisão. Cabe
então escolher, decidindo pela melhor forma democrática. A Constituição vigente adota um
modelo, entretanto, como visto, este não é isento de críticas, havendo quem veja com
entusiasmo determinados aperfeiçoamentos, ou seja, uma mudança do modelo.
De nossa parte, diante de tudo que foi exposto, cabe concluir que quando se fala que a
democracia é a melhor dentre uma série de opções piores, não se está defendendo governos
totalitários, em que o governo do povo é um ícone usado para sustentar a opressão da própria
população. Não é o governo da maioria, tão opressor ou pior do que as superadas monarquias
dos séculos XVI e XVII. Assim, como Constant e Tocqueville, devemos repudiar a
infalibilidade da soberania popular em prol do ideal de justiça.
Não importa a fonte do poder, se este é opressivo, absoluto, totalitário, não conhece
limites, este não é um bem, seja este tido por democrático ou não e aqui está uma questão muito
importante para a contemporaneidade, pois o descontentamento com o status quo acende
naturalmente a chama revolucionária, que prometendo o melhor dos mundos, serve apenas para
confirmar a visão platônica de que, ao final, a massa se joga naturalmente nos braços do tirano.
Desta forma, quando se fala em democracia como bom governo, não se está
necessariamente falando do governo do povo, mas do governo do povo limitado: limitado pela
Constituição, pelos direitos fundamentais do ser humano e pelo sistema representativo. Pode
parecer que falamos de um império da lei, o que não está errado, porém também não está
completamente correto. Falamos da existência de um limite intransponível, sem o qual a
injustiça se instaura mesmo perante um poder soberano. Este limite é a pessoa humana em sua
vida, seu direito à vida, de poder desenvolver-se da melhor forma que puder.
Em suma, o poder só se justifica como instrumento do ser humano. A questão é se este
é um instrumento para a minoria, para a maioria, ou para ambos. O ponto de encontro entre
estes dois extremos do poder – do poder da maioria e do poder da minoria – é a pessoa dentro
da esfera dos seus direitos fundamentais naturais, indisponíveis e inalienáveis. Se a democracia
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não reconhecer este limite, esta não difere em nada dos regimes opressores que deveria
representar a antítese.
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